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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun 

Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seorang 

individu baru sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keIslamannya 

(Qardhawi, 1996: 3). Zakat secara bahasa adalah penumbuhan, pensucian, barakah 

dan pujian (Baharun, 2001: 1). Adapun menurut istilah, zakat adalah suatu bentuk 

ibadah kepada Allah ta’ala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang 

wajib dikeluarkan menurut syariah Islam dan diberikan kepada golongan atau 

pihak tertentu (Al-Utsaimin, 2008: 2). Para ulama sepakat bahwa zakat hanya 

diwajibkan kepada sorang muslim dewasa yang sehat, merdeka dan memiliki 

kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Para ulama 

juga sependapat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim (Qardhawi, 

1996: 96). 

Zakat yang telah dibayarkan oleh seorang muslim kemudian disalurkan 

atau didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pendistribusian 

ini adalah melalui golongan tertentu yang sebagaimana telah disebutkan Allah 

SWT dalam firmannya: 

َؤلمَفِة قُ ُلوبُ ُهم َوِف الرِّقَاِب والَغارِ 
ُ

َساِكنِي َوالَعاِمِلنَي َعَليَها َوامل
َ

َا الصمَدقَاُت لِلُفَقرَاِء َوامل ِِ هلل ِإَّنم ِمنَي َوِفَ بِِي
ِِ َفرِ  ِِي يَضًة ِمَن هلِل وهللُ َعِليٌم َحِكيمٌ َوابَن السم  

“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, 

amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakn) hamba 

sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk 

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha 

mengetahui, mahabijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 60) 
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Berdasarkan ayat ini, maka pendistribusian zakat yang telah dibayarkan 

muzzaki (orang yang membayar zakat) adalah kepada delapan golongan yang 

telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Dalam ayat ini disebutkan secara 

jelas golongan yang berhak menerima dana zakat. Namun demikian, ayat ini tidak 

menyebutkan ketentuan-ketentuan lain yang menyertai dalam pendistribusian 

zakat. misalnya, tentang berapa porsi yang tepat yang harus diberikan kepada 

masing-masing golongan atau golongan mana yang paling diutamakan dalam 

penyaluran zakat (Hani, 2015: 24). Delapan golongan penerima zakat, pada 

dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda. Kebutuhan seorang fakir dan 

miskin dengan seorang amil zakat tentu sangat berbeda, begitu pula dengan 

golongan lainnya. Jumhur ulama berbeda pendapat tentang siapa yang sebenarnya 

paling berhak menerima zakat, apakah zakat wajib dipukul rata untuk semua 

golongan, apakah boleh hanya salah satu dari kedelapan golongan atau apakah 

zakat boleh diberikan kepada selain delapan golongan ini (Az-Zuhaili, 2010: 280). 

Para ulama Syafi’iyah menyatakan, semua sedekah wajib (zakat) baik 

fitrah maupun mal wajib didistribusikan kepada delapan golongan, karena 

mengamalkan surat At-Taubah ayat 60. Ayat tersebut meng-idhfal-kan semua 

sedekah kepada delapan golongan tersebut dengan huruf laam at-tamlik, juga 

menyatukan mereka dengan huruf wawu at-tasyriik. Dengan demikian, ayat 

tersebut menunjukkan bahwasannya semua sedekah tersebut dimiliki oleh mereka 

semua, sama rata antara mereka (Az-Zuhaili, 2010: 280). 

Sedangkan jumhur (Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah) menyatakan 

boleh mendistribusikan zakat kepada satu golongan saja. Hanafiyyah dan 

Malikiyyah membolehkan mendistribusikan kepada satu orang saja dari salah satu 
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golongan. Malikiyyah justru menyarankan untuk mendistribusikan zakat kepada 

orang yang sangat membutuhkan (Az-Zuhaili, 2010: 281). 

Perbedaan pendapatan yang terjadi pada ulama ini menyebabkan banyak 

perbedaan perspektif dalam penyaluran zakat. Lembaga amil dalam 

pendistribusian zakat hanya menyalurkannya kepada beberapa golongan yang ada 

(Hani, 2015: 25). Sementara itu masih banyak masih banyak pendistribusian 

secara perorangan yang pendistribusiannya diberikan hanya kepada satu golongan 

saja. Karena adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat di 

beberapa daerah (Atabik, 2015: 41).  

Di Indonesia, pendistribusian zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 25 disebutkan bahwa 

“zakat wajib diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”. Pasal ini 

kemudian dilengkapi dengan pasal 26 yang menegaskan bahwa pendistribusian 

adalah berdasarkan pada skala prioritas dan dengan memperhatikan prinsip 

pemerataan, keadilan serta kewilayahan. Undang-Undang ini cenderung 

memfokuskan zakat sebagai salah satu metode pemberantasan kemiskinan. 

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 bahwa pendayagunaan zakat adalah 

untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan 

kualitas umat. 

Penyaluran zakat di era kontemporer juga lebih beragam. Penyaluran zakat 

tidak hanya dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup kedelapan golongan. Di 

era zakat kontemporer penyaluran zakat dilakukan dengan berbagai macam cara 

dan pada berbagai golongan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Dedy 

Efendi, 2017, pendistribusian zakat dilakukan kepada korban erupsi Gunung 
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Sinabung. Alasan pendistribusian zakat kepada korban erupsi ini yaitu, pertama 

dalam pendistribusian zakat, harus mengutamakan distribusi domestik yaitu 

dengan memperhatikan lokasi dan sasaran zakat tersebut. Distribusi lokal harus 

mengutamakan lingkungan terdekat dengan tempat pengumpulan dana zakat atau 

dekat dengan wilayah muzzaki. Kedua, belakangan ini banyak terjadi peristiwa 

tak terduga yang menyebabkan sebagian orang berada dalam kondisi yang 

terdesak untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini merupakan 

permsalahan baru dalam fiqih, khusunya fiqih zakat. Salah satu golongan t=yang 

terdesak dalam pemenuhan kebutuhannya dan harus segera menerima pertolongan 

adalah korban bencana alam, belakangan banyak terjadi bencana alam yang 

menimpa masyarakat di berbagai daerah.   

Penelitian ini dilakukan di wilayah Malang, tidak mengkhususkan pada 

kabupaten atau Kota Malang saja melainkan Malang secara general. Penduduk 

dengan agama Islam di Kabupaten maupun Kota Malang adalah mayoritas, yakni 

86,72% untuk Kota Malang dan 96,64% untuk kabupaten. Berdasarakan data 

yang dikeluarkan oleh badan statistik Kota Malang, Luas wilayah Kota Malang 

adalah 110,06 km
2
 dengan jumlah penduduk 861.414 jiwa. Sedangkan data dari 

badan statistik Kabupaten Malang menyebutkan, luas wilayahnya adalah  

2.977,05 km
2
 dengan jumlah penduduk 2.576.596 jiwa. Dilihat dari luas wilayah 

dan mayoritas penduduk yang muslim maka wilayah regional Malang memiliki 

potensi besar terkait perolehan zakat. 

Di wilayah regional Malang sendiri terdapat banyak badan maupun 

lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat. Namun demikian, dalam 

penelitian ini hanya memilih dua lembaga amil zakat di Kota Malang. Lembaga 
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ini adalah yang pertama, LAZISMU Kabupaten Malang. LAZISMU Kabupaten 

Malang adalah salah satu lembaga amil yang cakupan wilayahnya luas di regional 

Malang. LAZISMU Kabupaten Mayylang memiliki 16 kantor cabang pembantu 

(KCP) di setiap kecamatannya. Yang kedua, Yayasan Nurul Hayat. Nurul Hayat 

adalah yayasan sosial yang bergerak di bidang layanan sosial dan dakwah. Nurul 

Hayat dalam fungsinya sebagai lembaga amil merupakan amil zakat yang berhak 

menerima zakat sebagai upah kerjanya. Namun demikian, Yayasan Nurul Hayat 

tidak menggaji karyawan dengan mengambil dana zakat.  

Berdasarkan pemaparan atas, maka penelitian ini mengambil judul 

“Delapan Golongan Penerima Zakat: Analisis Teks Dan Konteks”. 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 

delapan golongan menurut analisis tekst dan konteks?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui delapan golongan 

menurut analisis teks dan konteks. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam 

penyaluran dana zakat kepada delapan golongan ditinjau dari kesadaran lembaga 

amil zakat dalam pendistribusian zakat.  

2. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada 

muzzaki tentang penyaluran zakat kepada delapan asnaf, baik dari segi kewajiban 
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untuk pembayaran zakat kepada delapan golongan maupun dari segi porsi yang 

diberikan kepada masing-masing golongan.  

3. Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapakan dapat menjadi rujukan bagi penelitian 

selanjutnya yang selaras serta mampu memberikan informasi tambahan mengenai 

depalan golongan penerima zakat dari segi teks dan konteks. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah, sebagai 

berikut: 

Malahayatie (2016),  meneliti tentang “Interpretasi Asnaf Zakat Dalam 

Konteks Fikih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayan 

Ekonomi Umat)”. Dari penelitian ini didapatkan bahwa, pemahaman delapan 

asnaf (golongan) harus dipelajari lagi secara universal, artinya saat ini pemaknaan 

mustahiq masih dalam arti sempit.  Zakat berkaitan dengan pengalokasian sumber 

ekonomi dari tingkat yang lebih tinggi ke rendah. Sedangkan dalam 

pemberdayaan ekonomi, lembaga amil harus menerapkan pengelolaan zakat 

dengan pengembangan dan pemberdayaan. Sehingga lembaga amil dapat 

membantu mustahiq penerima zakat secara nyata. 

Hani (2015), melakukan penelitian berjudul “Analisis Tentang 

Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam 

Syafi’i”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kaulitatif dengan 

pendekatan kepustakaan. Hasil dari penelitian menjelaskan pendapat imam Syafi’i 

yang mengatakan, penyamarataan dalam pembagian zakat kepada golongan 

penerima zakat adalah sesuai dengan perintah Al-Qur’an dalam surat Alt-Taubah 
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ayat 60. Imam Syafi’i berpendapat dalam kitab Al-Umm, zakat wajib diberikan 

kepada golongan yang ada saja. Beliau juga memberikan contoh  “harta delapan 

ribu dirham, maka untuk tiap-tiap golongan seribu dirham”.  Dalili hukum yang 

digunakan Imam Syafi’i dalam menyatakan penyemarataan pembagian zakat 

kepada delapan golongan penerima zakat adalah Al-Qur’an dan Hadits yang 

diriwayatkan oleh Abu Dawud. Pendapat ini juga berdasarkan penggunaan huruf 

lam yang menyatakan kepemilikan dan huruf wau (dan) yang menghubungkan 

tiap-tiap golongan yang mengindikasikan persamaan perlakuan kepada semua 

golongan. Karena alasan ini, maka zakat adalah milik semua golongan dengan 

bagian yang sama untuk tiap-tiap golongan. 

Riyaldi (2017), melakukan penelitian dengan judul “Kedudukan Dan 

Prinsip Pembagian Zakat Dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis 

Pendangan Yusuf Qardhawi)”. Dari analisis penelitian ini, pandangan yusuf 

qardhawi tentang zakat dan syariah Islam dalam mengatasi kemiskinan yakni, 1) 

bekerja merupakan sarana utama dalam mengatasi kemiskinan; 2) hanya sebagian 

fakir dan miskin yang berhak menerima zakat, artinya tidak semua dari mereka; 3) 

sebagaian fakir dan miskin diberi zakat produktif untuk dapat memperoleh 

penghasilan, sebagiannya lagi diberi zakat konsumtif. 

Mohammad, et al., (2014), meneliti “Qard Hasan Melalui Asnaf Al-

Gharimin”. Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan. Penelitian ini 

mendapati terdapat berbagai definisi yang didukung oleh para fuqaha terhadap 

asnaf al-gharimin. Implimentasi penelitian juga mendapati terdapat ruang yang 

luas dalam menginovasi asnaf al-gharimin kepada pinjaman kewangan berbentuk 

qard hasan. Dengan pelaksanaan pinjaman keuangan berbentuk qard hasan ini 
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diharap dapat menyumbang kepada perkembangan ekonomi umat Islam dan 

keberlanjutan pusat-pusat zakat di malaysia.  

Arrashid (2017), meneliti tentang “Hakikat Muallaf Yang Layak 

Menerima Zakat (Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Nawawi)”. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif komperatif dan analisis. Hasil dari 

penelitian adalah Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi memiliki pendapat yang 

berbeda mengenai hakikat muallaf yang berhak menerima zakat. Ibnu Qudamah 

mengatakan muallaf adalah orang-orang muslim dan musyrik, sementara Imam 

Nawai berpendapat bahawa muallaf yang berhak menerima zakat adalah hanya 

golongan muslim saja. 

Beika(2009),amenelitiatentanga“AnalisisaPeranaZakataDalamaMengura

ngiaKemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika”. Dalam penelitian ini 

analisis empirik dilakukan untuk menganalisa pengaruh zakat terhadap 

pengurangan tingkat kemiskinan. Hasil dari penelitian ini adalah zakat dapat 

mengurangi presentase dan jumlah keluarga miskin. Zakat juga mengurangi 

tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. 

Tho’in (2017),  melakukan penelitian tentang “Pembiayaan Pendidikan 

Melalui Sektor Zakat”. penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua program pembiayaan 

pendidikan yang dilakukan yakni, program beasiswa terpadu dan pesantren yatim. 

Kriteria dari siswa penerima beasiswa berdasarakan prioritas adalah: 1) fakir 

miskin yatim/piatu, takmir masjid; 2) fakir miskin, yatim/piatu; 3) fakir miskin. 

Selain itu tetap ada fleksibilitas dalam pengalokasian anggaran pendidikan. 
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Hamzah (2015), meneliti tentang “Kompensasi Pada Penerimaan Zakat 

Perspektif Ekonomi Islam”. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan ekonomi 

Islam memberikan konpensasi kepada penerima zakat, yaitu harapan yang harus 

diwujudkan pasca penerimaan zakat. dengan teori rasionalitas dan didukung oleh 

teori lainnya dinyatakan bahwa kompenasai bersifat karakteristik sesuai dengan 

zakat yang diterima. 

Wafiroh (2016), menulis penelitian tentang “Reinterpretasi Konsep Fi 

Sabil Al-Lah Sebagi Ashnaf Zakat”. kata fi sabil al-lah berasal dari surat at-

Taubah [9]: 60, yang diinterpretasikan sebagai perang oleh ulama klasik. Namun 

makna ini dikritik dan dianggap melampaui batas konseptual dalam jihad Islam. 

Fi sabil al-lah dimaknai secara umum kepada segala perbuatan yang baik dalam 

kerangka menegakkan syariah Islam. Pemaknaan ini dapat diterima dalam 

khazanah pemikiran ulama klasik dan modern. 

 Ramlan (2015), tentang “Konsep Muallaf Sebagai Mustahik Zakat 

Menurut Yusuf Qardhawi”. Penelitian ini menggunakan konten analisis. Hasil 

dari penelitian ini adalah menurut Yusuf Wardhawi muallaf bukan hanya mereka 

yang baru masuk islam, melainkan juga mereka yang keimanannya masih lemah 

yang dapat memberikan kontribusi lebih ketika mereka memeluk islam. 

Hubungan antara konsep muallaf menurut Yusuf Qardhawi dengan kondisi saat 

ini adalah tetap berlaku sesuai ketetapan suart At-Taubah ayat 60 dikarenakan 

muallaf yang berarti pembujukan akan tetap bermakna sama, sehingga muallaf 

akan tetap menjadi salah satu golongan penerima zakat. 

Abdullah Haji Abd. Ghani dan Mahyuddin Abu Bakar (2011) , dengan 

judul “Towards Achieving The Quality Of Life In The Management Of Zakat 
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Distribution To The Rightful Recipients (The Poor And Needy)”. Zakat dalam 

penelitian ini diasumsikan sebagai alat paling efektif yang menjamin kualitas 

hidup yang lebih baik bagi para penerima zakat. untuk memastikan kualitas hidup 

seseorang dibutuhkan mekanisme yang proaktif dalam pendistribusian zakat. 

Bentuk mekanisme dapat dalam bentuk zakat produktif (modal kerja) dan zakat 

konsumtif. Pendekatan maslahah yang diperkenalkan oleh Al-Ghazali dan Al-

Syatibi akan menentukan tingkat standar hidup minimum untuk orang miskin dan 

yang membutuhkan. Pengukuran kesejahteraraan (al-hajiyyat) yang merupakan 

standar minimum untuk tingkat kenyamanan hidup sebagai kualitas hidup bagi 

orang-orang pada umumnya. Sehubungan dengan ini maqashid syariah dalam 

yurisprudensi zakat akan tercapai jika penerima memandang hadiah zakat sebagai 

manfaat bagi meraka ketika mencapai tingkat kenyamanan dalam hidup.  

 


