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ABSTRAK 

 

Hariyanto.2017. Tinjauan Fiqh Zakat  Terhadap Ta‟mir Masjid 
Sebagai „Amil Zakat  Di Kecamatan Jenangan Kabupaten  Ponorogo 
Skripsi. Jurusan Mu‟amalah Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Ponorogo.Pembimbing satu. DR. Miftahul Huda, M.Ag. 

Kata Kunci :Zakat,Takmir Masjid. „Amil Zakat 
 Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah 

disepakati (maaliyyah ijtima‟iyah) yang memiliki posisi strategis, dan 
menentukan,  baik  dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari pembangunan 

kesejahetraan umat. Pada pemahaman fiqh zakat, amil adalah orang yang 

dianggkat oleh pemerintah yang ditugasi mengurusi zakat.Namun di 

Kecamatan Jenagan banyak ta‟mir masjid yang Menjadi amil zakat tetapi 

belum mempunyai legalitas untuk mengurusi zakat tersebut.Dan dalam 

Penghimpunan dan Pendistribusiannya masih belum maksimal masih 

berkisar zakat konsumtif belum mengacu zakat produktif. 

Dari sedikit ulasan diatas ada beberapa permaslahan yang penulis 

hendak kaji: (1). Bagaiman Tinjauan Fiqh Zakat Terhadap Status Hukum 

Ta‟mir Masjid Sebagai PanitiaZakat Di Kecamatan Jenangan. (2). 

Bagaimana  tinjauan fiqh zakat terhadap mekanisme penghimpunan zakat 

oleh Ta‟mir Masjid Di Kecamatan Jenangan. (3). Bagaiaman  Tinjauan Fiqh 

Zakat Terhadap Mekanisme Pendistribusian zakat Oleh Ta‟mir Masjid Di 
Kecamatan Jenangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui lebih mendalam mengenai TinjauanFiqh Zakat terhadap Ta‟mir 
Masjid sebagai Panitia Zakat Di Kecamatan Jenangan Kabupaten  

Ponorogo. 

Dalam rangka menemukan data dan hasil Penelitian ini penulis 

menggunakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian 

yang bersifat kualitatif.Yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat diperoleh (dicapai) dengan menggunakan 

prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi 

(pengukuran). 

Dari latar belakang masalah yang penulis teliti tentang ta‟mir masjid 
sebagai amil zakat di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, maka dapat 

jdisimpulkan sebagai berikut: (1). Ta‟mir Masjid Di Kecamatan Jenangan yang 
mengatasnamakan „amil  tidak sah karena belumada legalitas hukum. (2). Dalam 

mekanisme pengumpulan zakat sesuai dengan fiqih zakat. Namun hanya belum 

sesuai dengan prinsip organisasi secara maksimal.(3). Terkaitpenidistribusian 

zakat ta‟mir masjid mengacu pada dalil nash dan as-sunnah sehingga sudah sah 

mengerti mana yang lebih diutamakan dalam pendistribusian zakat tersebut.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat madani yang sering  dianggap identik dengan 

masyarakat sipil (civil society), adalah tatanan social yang diasaskan 

kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan 

kewajiban individu dengan hak dan kewajiban social
1
. Diantara hak dan 

kewajiban seorang muslim adalah menunaikan zakat. Karena zakat adalah 

alat pengendali harta bagi orang islam. dengan kata lain, Allah SWT 

mengaruniakan harta yang melimpah, maka Allah juga memberi batasan 

kepada pemiliknya untuk memberikan sebagian haknya kepada orang lain 

dengan jalan salah satunya berzakat. Zakat adalah rukun islam yang ketiga 

yang harus ditunaikan setiap muslim dengan ketentuan yang telah 

disyariatkan. 

Zakat pertama kali diwajibkan tidak ditentukan kadar dan 

jumlahnya, tetapi hanya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan fakir dan 

miskin. Namun, setelah nabi hijrah kemadinah, diberlakukan beberapa 

ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi dalam zakat
2
. Salah satu 

ketententuan syarat yang harus dipenuhi adalah satu putaran (haul)  atau 

jumlah (nisab). Misalnya 2,5% dari emas, perak dan perdagangan, 5% 

sampai 10% dari hasil pertanian dan perkebunan. Sedangkan dari hasil 

                                                      
1
 Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif (Jakarta: Gema Insani, 2003) 97 

2
 Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global ( Jakarta: 

Zikrul Hakim, 2004) 
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perternakan, wujud dan jumlahnya zakat bervariasi tergantung pada jenis 

ternak yang dipelihara. Pembayaran zakat juga telah diyakini sebagai 

bagian dari upaya membersihkan harta dari hak orang miskin. Singkatnya, 

secara teologis zakat sudah menjadi bagian ajaran islam yang harus 

ditunaikan
3
. 

Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, 

baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya 

(mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat 

keseluruhan
4
. Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT 

mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa 

kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan 

materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan 

dan mengembangkan harta yang dimiliki. Kedua, karena zakat merupakan 

hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan 

membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik 

dan lebih sejahtera. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT. Ketiga, 

sebagai pilar amal bersama (jama‟i) antara orang-orang yang kaya yang 

berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya 

digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Disamping sebagai pilar amal 

bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkrit dari jaminan 

                                                      
3
 Didin Hafidhuddin, The Power Of Zakat Study perbandingan pengelolaan zakat 

Asia Tenggara (Malang: UIN Malang Press, 2008) 4 
4
 Didin hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 

2002) 
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social yang disyariatkan oleh ajaran islam. Melalui syariat zakat, 

kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainya, 

akan terperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk 

pengejawentahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong- 

menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT 

dalam surah al-Ma‟idah: 2, 

     
“…. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 

takwa…”5
 

 

Juga hadits Rasulullah SAW riwayat imam bukhari dari anas, bahwa 

Rasulullah bersabda,  

 “ tidak dikatakan (tidak sempurna) iman seseorang, sehingga ia 
mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri.” 

 

Kempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana 

maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, 

pendidikan, kesehatan, social maupun ekonomi, sekaligus sarana 

pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Kelima, untuk 

memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah 

membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak 

orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai 

ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surah al-Baqarah: 267, dan 

hadits Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam 

hadits tersebut Rasulullah saw bersabda: 

                                                      
5
 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: Indah Press, 1994), 



6 

 

 

“ Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang 
didapat tidak sah”. 

 

Keenam,dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah 

satu instrumen pemerataan pendapatan, dengan zakat yang dikelola dengan 

baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus 

pemerataan pendapatan. Ketujuh, dorongan ajaran islam yang begitu kuat 

kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan 

bersedekah menunjukan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk 

mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang 

disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga 

berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfiq. Zakat yang dikelola dengan 

baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, 

sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat islam.  Dengan demikian, zakat 

menurut Yusuf al-Qardhawi adalah ibadah maliyyah al-ijtima‟iyah, yaitu 

ibadah dibidang harta yang memiliki fungsi setrategis, penting, dan 

menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat
6
. 

Dari hikmah dan manfaat zakat yang besar dan mulia diatas bisa 

optimal harus ada lembaga atau badan amil yang senantiasa berjuang 

untuk mewujudkan tujuan zakat tersebut. mengingat dalam  ayat al-Qur‟an 

dan hadits yang sebagaimana didalam QS. at-Taubah:103. Yang menjadi 

landasan keberadaan amil zakat. 

       
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,  

                                                      
6
 Didin hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern ,…9-15 
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Dan hadits nabi yang diriwayatkan oleh imam bukhory dari Ibnu Abbas : 

bahwa Rasullulah SAW bersabda:  

 تؤخد من اغنيا ئهم فرّد على فقراءهم

“ diambil (zakat) dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan orang-

orang fakir mereka” 

 

Dari ayat dan hadits diatas menunjukan pentingnya keberadaan 

amil dalam pengelolaan zakat. Pada zaman Rasullulah Saw. dikenal 

sebuah lembaga yang disebut Baitul Maal. Baitul Maal ini memiliki tugas 

dan fungsi mengelola keuangan Negara. Sumber pemasokannya berasal 

dari zakat, infaq, kharaj (pajak bumi), jizyah (pajak yang dikenakan non-

muslim), ghanimah (harta rampasan perang), fai dan lain-lain. Sedangkan 

penggunaanya untuk asnaf  mustahik (yang berhak menerima) yang telah 

ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, 

kesejahteraan social, pembuatan infrastruktur, dan lain sebagainya
7
. Amil 

zakat, yang secara konstekstual terdapat dalam surah taubah ayat 60, 

memiliki peran yang sangat penting, baik pengumpulan dan 

pendistribusian  ZIS maupun dalam usaha melakukan kegiatan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk tercapainya masyarakat madani 

yang dicita -citakan
8
. 

Saat ini pengertian Baitul Maal tidak lagi seperti zaman Rasullulah 

Saw. Dan para shabat. Akan tetapi, mengalami penyempitan, yaitu sebagai 

                                                      
7
 Gustian Djuanda dkk, Pelaporan Zakat pengurangan pajak penghasilan, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2006,2 
8
 Didin hafidhuddin, Zakat Aplikatif.  
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lembaga yang menghimpun dan menyalurakan dana-dana zakat, infaq, 

shadaqah dan wakaf, atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat. 

Keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh 

beberapa peratuaran perundang-undangan, yaitu: UU No. 38 Tahun 1999 

tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 

1999 tentang pelaksanaan UU  No. 38 1999, dan Keputusan Direktur 

Jendral Bimbimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 

Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan 

perundang-undangan di atas, diakui adanya jenis pengelola zakat. yaitu, 

pertama, Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang 

dibentuk oleh pemerintah. Kedua, Lembaga Amil Zakat, adalah organisasi 

pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan 

dikukuhkan pemerintah
9
. 

Sampai saat ini, tidak sedikit muncul Badan Amil Zakat, yang 

berada ditingkat pusat, wilayah, daerah dan bahkan tingkat desa, baik yang 

dibentuk pemerintah maupun organisasi social keagamaan, seperti 

Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, maupun organisasi lainya. Masyarakat 

pada saat ini dimana saja berada, sesunggunya tidak akan mengalami 

kesulitan tatkala mereka akan mengeluarkan zakat. Bahkan akhir-akhir ini 

muncul berbagai model pelayanan zakat, seperti di antaranya telah muncul 

dibeberapa tempat relawan (volunteer) yang bersedia melayani untuk 

menghitung jumlah harta yang seharusnya dikeluarkan zakatnya
10

.  

                                                      
9
 Ibid, 3-4 

10
 Didin hafidhuddin dkk, Pelaporan Zakat pengurangan pajak penghasilan,…. 6 
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Dalam konteks Indonesia, amil meliputi orang-orang yang bertugas 

di pengelolaan zakat, baik lembaga pemerintah atau swasta yang telah 

dikukuhkan (disahkan) pemerintah yang berwenang. Seperti BAZ (Badan 

Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dari tingkat nasional sampai 

tingkat kecamatan, dan UPZ ( Unit Pengumpul Zakat) sampai tingkat desa 

atau kelurahan yang telah dikukuhkan oleh Badan Pelaksana Amil Zakat 

tingkat kecamatan. Oleh sebab itu, orang-orang yang bekerja dilembaga 

zakat yang belum disahkan oleh pemerintah dan dalam kepanitiaan zakat 

yang dibentuk atas swakarsa masyarakat dipedesan, perkantoran dan 

semisalnya tidak termasuk amil zakat secara syar‟I, sehingga mereka tidak 

boleh menggambil bagian zakat atas nama amil. Dalam keadaan demikian, 

mereka bersetatus sebagai sukarelawan dalam penanganan zakat saja. 

Begitu pula orang yang mendapat gaji dari pemerintah, meskipun bukan 

dalam kapasitasnya sebagai pegawai zakat, semisal seorang PNS yang 

kebetulan menjadi amil zakat, ia juga tidak berhak mendapat bagian zakat 

atas nama amil
11

. Dalam membagikan zakat,  amil dan para pihak-pihak 

yang akan membagikan zakat harus mengacu pada dasar-dasar yang 

menyatakan bahwa penerima zakat benar-benar bersetatus sebagai 

mustahiq . Pertama,Pengetahuan (dugaan kuat) atas kondisi seseorang 

bahwa ia berhak atas zakat. Ini berlaku bagi semua mustahiqqin. Kedua, 

Pengakuan. Pengakuakan berlaku bagi orang yang mengaku faqir atau 

miskin, meskipun kelihatanya sehat dan mampu bekerja.sebab bisa saja ia 

                                                      
11

 A. Muntaha AM, Fiqh Zakat Panduan Praktis & Solusi Kekinian, (Kediri: Pustaka 

Gerbang Lama,2012) 85 
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tidak mempunyai pekerjaan dan harta untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya. Ketiga, Bayyinah (informasi saksi) dua orang laki-laki adil  atau 

seorang laki-laki dan dua orang perempuan „adil  meskipun tanpa 

kesaksian di depan hakim. Keempat, Istifadhah (informasi masyarakat, 

minimal tiga orang). Kelima, Pembenaran pihak yang mengutangi dan 

sayyid. Pembenaran kedua orang tersebut juga merupakan pengganti dari 

bayyinah. Namun hanya berlaku bagi gharim dan mukatab
12

. Amil sebagai 

ujung tombak untuk mewujudkan tujuan zakat yang sangat besar menuntut 

amil mempunyai setrategis visi misi yang jelas. Sebagaima pengurus 

masjid yang mempunyai peran penting dalam mengembangkan syiar 

islam.  

Sebagaimana yang sudah dipahami masjid mempunyai kaitan erat 

dengan masalah keimanan dan pembinaan umat bagi kaum muslimin agar 

dapat memberikan peranan yang dominan dalam pembangunan Negara. 

Kekuatan iman inilah  yang menentukan persatuan umat yang akan 

memberikan kekuatan lahir batin dalam memperjuangkan nasib 

masyarakat islam berlandaskan tauhid
13

. Sebagamana halnya masjid di 

Ponorogo menjalankan visi dan misi keagamaan dan bergerak dibidang 

social. Dalam pengembangan bidang social keagamaan yang dijalankan 

adalah hasil dari dana infaq, shodaqoh jariyah, wakaf dan zakat dari 

masyarakat. Kegiatan yang berkaitan pengelolaan dana tersebut haruslah 

                                                      
12

 A. Muntaha AM, Fiqh Zakat Panduan Praktis & Solusi Kekinian… 92-95 
13

 Supardi & Teuku Amiruddin, Manajemen Masjid dalam Pembangunan 

Masyarakat Optimalisasi peran & fungsi Masjid (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001) 

21-22 
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orang yang berkompeten dalam keagamaan sehingga mampu mewujudkan 

tujuan dana tersebut. Sekarang ini, masyarakat menunaikan zakatnya 

kepada pengurus masjid yang dianggap mampu mengurusinya. Karena 

mengingat tugas amil zakat merupakan wilayah syar‟iyah sehingga bayak 

yang perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan hikmah dan tujuan  zakat. 

Sehingga jangan sampai zakat salah sasaran dalam pendistribusianya.  

Dalam masa sekarang ini, khusunya di Kecamatan Jenangan 

hampir ta‟mir masjid atau pengurus masjid merangkap menjadi amil zakat, 

untuk mengurusi zakat didaerahnya masing-masing. Mulai dari 

mengkoordinasikan pengumpulan, pencatatan dan juga pendistribusiannya 

ke mustahiq. Ta‟mir masjid adalah organisasi swasta yang berdiri sendiri 

dan belum mendapatkan pengukuhan dari pemerintah. Dan dalam 

pengumpulannya ta'mir masjid juga menerima zakat uang pengganti 

sebagai zakat fitrah. Dalam pendistribusianya dalam prakteknya ta'mir 

sebagai amil juga membagi zakat kepada mustahik dengan rata. Dengan 

kata lain, didalam pembagian zakat diratakan tanpa membedakan faqir dan 

miskin. Dari situlah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

bagaimana sebenarnya ta‟mir masjid sebagai amil zakat yang berjalan di 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

terdorong untuk mengetahui lebih jelas, persoalan yang berkaitan dengan 

konsep fiqh zakat tentang kriteria amil zakat dan setrategi penghimpunan 

dan penyaluran zakat. Permasalahan ini akan penulis analisa dengan 
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menggunakan teori fiqh zakat tentang amil zakat yang direlevansikan 

dengan Ta‟mir Masjid sebagai Amil Zakat Di Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. Yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

Ta‟mir Masjid menjalankan tugas sebagai amil zakat.  Penelitian ini 

penulis susun dalam sebuah judul  TINJAUAN FIQH ZAKAT 

TERHADAP  TA’MIR MASJID SEBAGAI PANITIA ZAKAT DI 

KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, perlu adanya 

penegasan istilah tentang pengertian dan konsep yang terdapat dalam judul 

yang singkat, padat dan konseptual serta sebagai rangkaian pengertian dan 

alur yang penulis kemukakan. Maka diharapkan dengan penegasan istilah 

ini pemahaman sebuah judul dapat membentuk sebuah kerangka berfikir 

yang ilmiah. Adapun penegasan istilah dalam judul ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Zakat, Adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan 

Allah diserahkan kepada orang-orang yang 

berhak‟‟disamping berarti “ mengeluarkan jumlah 

tertentu itu sendiri” jumlah yang dikeluarkan dari 

kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan 

itu menambah banyak, lebih berarti,  dan melindungi 
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kekayaan itu dari kebinasaan.
14

 

2. Ta‟mir Masjid, Sekelompok orang yang bersatu dalam satu 

pimpinan dengan menentukan tujuan atau hasil yang 

ingn dicapai
15

 

3. Amil Zakat, Semua mazhab bersepakat bahwa yang dinamakan 

dengan amil adalah pengurus zakat, penulis, 

pembagi, penasehat, yang bekerja untuk kepentingan 

zakat
16

. Namun ada yang berpendapat bahwa amil 

Adalah orang-orang yang khusus ditugaskan oleh 

imam untuk mengurusi zakat, seperti petugas yang 

mengutip (Sa’i), mencatat (ka>tib) harta yang 

terkumpulmembagi-bagi (qa>sim) dan mengumpul 

para wajib zakat atau mengumpul para mustahiq 

(ha>syir). 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Tinjauan Fiqh Zakat Terhadap Setatus Hukum Ta‟mir 

Masjid Sebagai Panitia Zakat Di Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo?  

                                                      
14 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Lentera Antarnusa, 2011) 
15

 Supardi & Teuku Amiruddin, Manajemen Masjid dalam Pembangunan 

Masyarakat Optimalisasi peran & fungsi Masjid,… 23 
16

 Abdul Ghafur  Ansori, Hukum dan pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib 

Zakat dan Pajak Di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006) 30 
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2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Zakat Terhadap Mekanisme Penghimpunan 

Zakat Oleh Ta‟mir Masjid Di Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo?  

3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Zakat Terhadap Mekanisme Pendistribusian 

Zakat Ta‟mir Masjid Di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Zakat Terhadap Setatus Hukum 

Ta‟mir Masjid Sebagai Panitia Zakat Di Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk Mengetahui tinjauan fiqh zakat terhadap mekanisme 

penghimpunan zakat oleh Ta‟mir Masjid Di Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Zakat Terhadap Mekanisme 

Pendistribusian Zakat Ta‟mir Masjid Di Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, diharapkan mempunyai 

manfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang, antara lain: 

1. Manfaat Ilmiah (Teoritis) 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memahami antara 

praktek dan aplikasi teori terhadap ta‟mir masjid sebagai Panitia zakat 
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serta yang berkaitan dengan problematika yang terkait dengan 

penghimpunan dan pendistribusian zakat. 

2. Manfaat Terapan (Praktis) 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan konstribusi bagi 

kazanah ilmu pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi penelaah 

lebih lanjut tentang kinerja ta‟mir masjid sebagai Panitia zakat dalam 

penghimpunan dan pendistribusian zakat sesuai hukum islam. 

 

F. Telaah Pustaka 

Masalah zakat dan pendistribusian zakat merupakan masalah yang 

harus diperhatiakan, dimana zakat merupakan salah satu jalan untuk 

mengankat masalah kesenjangan sosial agar harta tidak berputat pada 

kaum agniya‟ saja. sehingga tidak sedikit para pemikir ekonomi 

mencurahkan perhatiannya dalam meneliti dan menelaah secara 

berkelanjutan akan permasalahan ini. Didalam penelitian ini penulis 

menggunakan telaah buku-buku yang relevan yang terkait dengan kriteria, 

fungsi dan tugas Panitia zakat serta pendistribusian zakat. Peneliti juga 

melihat hasil penelitian terdahulu sebagai rujukan agar menjadi 

kesinambungan yang saling melengkapi serta menghindari kesamaan. 

Adapun penelitian terdahulu yang dapat penulis sertakan, diantaranya: 

Pertama, penelitian yang membahas tentang Panitia zakat ditulis 

oleh:  Khoirul Nikmah tahun 2011 dengan judul: “Pemungutan Dan 
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Pendistribusian Zakat Profesi Di Kantor Kementrian Agama Kabupaten 

Ponorogo Menurut Yusuf Al-Qordhawi”. Dalam karyanya membahas 

tentang analisa fiqh zakat Yusuf Al-Qordhawi tentang permasalahan 

system pemungutan dan pendistribusian zakat Di Kantor Kementrian 

Agama Kabupaten Ponorogo yang meliputi pertama, analisis fiqh zakat 

terhadap system pemungutan zakat Di Kantor Kementrian Agama 

Kabupaten Ponorogo, kedua, analisis fiqh zakat terhadap system 

pendistribusian zakat Di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo, 

ketiga, analisis fiqh zakat terhadap system pemungutan zakat Di Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo
17

  

Kedua, Mu‟awan Dwi Setia Buddin tahun 2010 dengan judul “ 

Analisia Fiqih Terhadap kedudukan Badan Panitia Zakat (BAZ) Dan 

Lembaga Panitia Zakat (LAZ) Sebagai Pengelola Zakat Menurut UU No 

38 Tahun 1999. Dalam skripsinya mengemukakan tentang UU tersebut 

masih global tidak serinci tugas pengelola zakat menurut fiqh Yusuf 

Qardhawi. Dan tentang penerapan sanksi pasal 21 Ayat 1 UU Pengelolaan 

Zakat terhadap penelolaan Zakat (BAZ  Dan LAZ) yang melakukan 

kelalian, hal tersebut tidak bertentangan dengan fiqh (Fiqh Jinayah) 

perbutan tersebut termasuk kategori Jarimah Ta‟zir, karena sanksinya 

tidak diatur dalam al-Qur‟an dan al-Hadits.  

Ketiga, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Edi Suhartono, 

mahasiswa mu‟amalah STAIN ponorogo, tahun 2008 yang berjudul 

                                                      
17

 Khoirul Nikmah, Pemungutan Dan Pendistribusian Zakat Profesi Di Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo Menurut Yusuf Al-Qordhawi (Skripsi: STAIN 

Ponorogo, 2011). 
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“Tinjuan Hukum islam Terhadap Pinjaman Dana Usaha Bergulir di 

Lembaga „Panitia zakat “ Umat Sejahtera” yang berisi tentang pengguaan  

dana zakat maal untuk pinjaman dan usaha yang bergulir. 
18

 

Keempat, Penelitian selanjutnya yang membahas tentang ta‟mir 

masjid ditulis oleh Alfina Rahma mahasisiwi mu‟amalah STAIN ponorogo 

tahun 2005 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan 

Uang Hasil Kotak Amal Di masjid Agung Kabupaten Ponorogo”  dalam 

karyanya membahas tentang pengelolaan kotak amal  yang sesuai dengan 

penderma.  Dan hasil kotak amal ditasyarufkan untuk kebutuhan masjid 

dengan pengwasan pengurus serta trasnparansi pada jamaah. Karya ini 

untuk mengetahui setatus uang kotak amal, penggunaan serta prosedur 

pengawasan penggunaan kotak amal di Masjid Agung Ponorogo
19

. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam rangka mempermudah pemahaman, metode yang digunakan 

antara lain: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus penelitian lapangan (field 

research), dapat juga dianggap sebagai pendekatan dalam penelitian 

kualitatif. Ada pentingnya bahwa penelitian berangkat ke lapangan 

                                                      
18

 Edi Suhartono, Tinjauan hokum islam Terhadap pinjaman dana usaha bergulir di 

lembaga “‟amil zakat” Ummat sejahtera (Sekripsi Stain Ponorogo,2008) 
19

 Alfina Rahma, Tinjauan hukum islam Terhadap pengelolaan Uang Hasil Kotak 

Amal Di Masjid Agung Kabupaten Ponorogo (sekripsi Stain Ponorogo,2005) 
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untuk mengadakan pengamatan tentang suatu keadaan alamiah.
20

 Serta 

keikutsertaan peneliti di lapangan mutlak diperlukan karena peneliti 

bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpul data. Untuk itu, dalam 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipasi 

penuh, sekaligus pengumpul data. Sedangkan instrumen yang lain 

sebagai penunjang
21

. Study kasus lapangan ini membahas tentang 

tinjauan fiqh zakat terhadap ta‟mir masjid sebagai Panitia zakat Di 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.  

2. Jenis Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi 

pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat dialami. Penelitian kualitatif memiliki 

karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, 

deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, dan analisis 

induktif.
22

 Dengan metode ini penulis bertujuan memahami  status 

hukum ta‟mir masjis sebagai Panitia zakat dalam penghimpunan dan 

pendistribusian zakat ditinjau dari fiqh zakat. 

 

 

                                                      
 
20

  Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2003), 26. 

  
21

 Ibid., 175. 
22

 Ibid., 3. 
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3. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah wilayah 

Kecamatan Jenangan Kabupaten ponorogo. 

4. Subyek Penelitian 

a. Ketua ta‟mir masjid sebagai Panitia zakat . 

b. Imam jamaah yang menjadi barometer keagamaan di masjid. 

c. Masyarakt yang menjadi muzakki dan mustahiq di masjid . 

5. Data penelitian  

Data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini antara lain: 

data yang terkait dengan permasalahan lapangan mengenai mekanisme 

kegiatan Panitia zakat oleh pengurus masjid  

6. Sumber Data 

Adapun dalam penulisan skripsi ini menggunakan sumber data: 

a.  Data Lapangan (primer) yang berupa wawancara kepada 

responden pengurus masjid yang berada di kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo.  

b. Data Sekunder yang berupa buku-buku, kitab-kitab yang terkait 

dengan masalah dalam penelitian ini. 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

1. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
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pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.
23

 

2. Obsevasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakuakan dengan 

cara pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 

yang tampak pada obyek penelitian.
24

 

3. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip, buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-

hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
25

 

 

I. Teknik Pengolahan data 

Pengelolaan data dalam hal ini meliputi tiga tahap, yaitu : 

1. Editing, yaitu pemerikasaan kembali terhadap semua data yang 

terkumpul terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna atau 

maksud, kesesuaian dan keseragaman antara masing-masing data. 

2. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang 

diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sesuai 

rumusan masalah. 

3. Penemuan hasil data , yaitu pelaksanaan analisa lanjutan terhadap 

hasil organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah atau teori-teori 

dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan 

masalah. 

 

                                                      
23

 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif …, hal. 135 
24

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 158 
25

 Ibid, 181 
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J. Teknik Analisa Data 

Meskipun dalam penelitian kualitatif analisis datanya dilakukan 

secara induktif, namun di sini penulis menggunakan juga analisa deduktif  

1.  Analisa induktif, yaitu pembahasan yang diawalai dengan 

mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari 

penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan umum.
26

 

2. Analisa deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan 

mengemukakan dalil-dalil, teori-teori, atau ketentuan yang bersifat 

umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat 

khusus dari hasil penelitian.
27

 

 

K. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas).
28

 Derajat 

kepercayaan keabsahan data dapat diketahui dengan mengadakan 

pengecekan terhadap data dengan menggunakan teknik pengamatan yang 

tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti 

dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci, secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada 

hubungannya dengan ta‟mir masjid sebagai Panitia Zakat, baik 

pengumpulan, pencatatan dan pendistribusian. Kemudian menelaahnya 

                                                      
26

 Sutrisno Hadi, Metodologi Resesarch, jld. I (Yokyakarta : Andi Offset, 1980), hal.42 
27

 Ibid.  
28

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif…, 171. 
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secara rinci sampai  pada satu titik. Sehingga pada pemeriksaan tahap awal 

tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dapat dipahami 

dengan cara biasa. 

L. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini meliputi tiga 

tahap, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis 

data dan diakhiri dengan penulisan laporan hasil penelitian.  

Adapun penjelasan masing-masing tahapan penelitian, sebagai 

berikut : 

1. Tahan Pra Lapangan 

Yang dilakukan pada tahap ini adalah penyusunan rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan 

persoalan etika penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan  

Meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri 

memasuki lapangan berperan serta sambil mengumpulkan data. 

3. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga pokok persoalan, 

yaitu reduksi data (Data Reduction), penyajian data (Data Display) dan 

penarikan kesimpulan (Conclucion Drawing/Verification). 
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M. Sistematika Pembahasan 

Bab I  : Bab ini merupakan pendahuluan, yang befungsi sebagai pola 

dasar dari seluruh bahasan yang ada dalam penelitian. Terdiri 

dari Latar belakang masalah, Penegasan Islilah, Identifikasi 

Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Methode 

Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II : Bab ini terkait landasan teori yang digunakan  penulis untuk 

menganalisa dalam penulisan skripsi, Landasan teori berisi: 

Pengertian Panitia, Kriteria Panitia, tugas dan wewenang 

Panitia. Dan penulis sajikan pembahsaan zakat sebagai obyek 

Panitia.  

Bab III: Bab ini berfungsi sebagai penyajian data yang diperoleh dari 

hasil penelitian, yakni, berisi gambaran umum tentang sejarah 

berdirinya masjid dan pembentukan pengurus Masjid, Meliputi 

visi dan misi organisasi pengurus masjid serta kegiatan yang 

dijalankan dan juga tidak lepas dari pembahasaan khusus 

meliputi kriteria Panitia di ta‟mir masjid, setrategi 

penghimpunan dan pendistribusian zakat oleh ta‟mir masjid.   

Bab IV : Bab ini terkait dengan analisa fiqh zakat  terhadap ta‟mir 

masjid sebagaimana Panitia zakat kriteria „Panitia, tugas 

wewenang „Panitia dan hak „Panitia serta bagaian „Panitia.  
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Bab V : Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi ini 

yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi 

kesimpulan, saran-saran dan penutup.  
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BAB II 

ZAKAT DAN ‘A<MIL ZAKAT DALAM ISLAM 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat  

1. Pengertian zakat 

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang 

telah disepakati (maaliyyah ijtima‟iyah) yang memiliki posisi strategis, 

dan menentukan,  baik  dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari 

pembangunan kesejahetraan umat
29

.  

Secara bahasa (lughatan) zakat berasal dari kata “az-zaka>h” 

dalam bahasa Arab. Kata “az-zaka>h”  memiliki beberapa makna, 

diataranya “an-numuww” (tumbuh), “az-ziya>dah” (Bertambah), “ath-

thaha>rah” (bersih), “al-madh” (Pujian), “al-barokah” (berkah) dan 

“ash-shulh” (baik)30.  

Adapun arti dari yang berbeda diatas mempunyai 

kesinambungan makna, maksudnya zakat itu akan mensucikan orang 

yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya
31

. 

Zakat menurut istilahi atau terminologi, zakat berarti harta 

yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang kaya untuk disampaikan 

                                                      
29

  Ismail Nawawi, Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial Dan ekonomi, (Surabaya: 

Putra Media Nusantara, 2010)  
30

 Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, Kekuatan Zakat, Hidup Berkah Rezeki 

Melimpah, (Yogyakarta: Pustaka Albana,2010) 7. 
31

  Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008)83 
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kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang 

telah ditentukan di dalam syara‟32
.  

Menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa 

lafad zakat diambil dari kata zakat yang berarti nama‟ kesuburan atau 

penambahan. Abu hasan al- Waihidi mengatakan bahwa zakat 

mensucikan  harta dan memperbaikinya serta menyuburkanya. 

Sedangkan dari segi bahasa, al-Mawardi dalam kitab al-Hawi 

berkata bahwa: 

ََُْصْوَصٍة ِلطَائَِفِة  ََُْصْوٍص َعَلي اَْوَصاٍع  ََُْصْوٌص ِمْن َماٍل  َْخِذ َشْيٌئ  اَلزََكاُة َاْسٌم ِِ
ََُْصْوَصةِ   

 “zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta 
tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan 
yang tertentu” 

Menurut Asy-Syukani Mengatakan: 

َر ُمَتِصٍف  ِْْ َوََْوِْيِه َغي ْ ََْ َفِق مَْنُع  َ مَاِنٍع َشْرِعٍي  ِ ِاْعطَاُء ُجْزٍء َمَن الِنَصاِب ِا
 ِمْن الَتَصُرِ  اِلَْيهِ 

 

bahwa zakat itu adalah “memberi sesuatu bagian harta yang 
sudah sampai nishab  kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak 
bersifat dengan sesuatu halangan syara’ yang tidak membolehkan kita 
memberikan kepadanya”. 

Dengan kata lain, zakat dari segi pemerolehanya tidak akan 

dikumpulkan  selain orang islam, dan bukan orang-orang islam. Zakat 

tidak sama dengan pajak umum, melaikan hanya semata merupakan 

salah satu bentuk ibadah, dan dianggap salah satu rukun islam. Zakat 

                                                      
32

 Ibid, 12. 
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meskipun berupa harta, namun pembayaranya bisa  memujudkan nilai 

spiritual, semisal sholat, puasa dan haji.
33

 

2. Jenis-jenis zakat 

a. Zakat Fitrah 

Zakat fitrah merupaka zakat jiwa (zakat al-nafs) yaitu 

kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang 

dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa 

(shaum)
34

. Dan mempunyai fungsi, pertama, ibadah. Kedua, 

membersihkan orang yang puasa dari ucapan dan perbuatan yang 

tidak bermanfaat. Ketiga, memberikan kecukupan kepada orang-

orang miskin pada hari raya fitri. 

Zakat ini merupakan pajak yang berbeda dari zakat-zakat 

lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi, 

sedangkan zakat lain, merupakan pajak pada harta. Karenanya 

maka tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaraatkan 

pada zakat-zakat lain, seperti memiliki nisab, dengan syarat-

syaratnya yang jelas, pada tempatnya
35

. 

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan 

wajibnya pembayaran zakat fitrah. Imam syafi‟I , ahmad, Ishaq, 

Tsauri dan Imam Malik dalam satu riwayatnya berpendapat bahwa:  

“ zakat itu wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada hari 

                                                      
33

 Taqiyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternative Prespektif 

Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009) 256 
34

 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) 

77 
35

 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Lintera AntarNusa, 2002) 921 
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akhir di bulan ramadhan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk 

mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir 

dengan sebab terbenamnya matahari, yang karenanya wajib zakat 

fitrah itu.”36
 

Berbeda dengan pendapat Abu Hanifafah dan ashabnya, 

Imam Laits, Abu Tsaur dan Imam Malik dalam salah satu 

riwayatnya berpendapat, bahwa zakat fitrah itu wajib dengan sebab 

terbitnya fajar hari raya. Karena zakat fitrah itu ibadah yang 

berhubungan dengan hari raya. Tidak boleh  kewajibannya 

mendahului hari raya, seperti kurban pada hari raya Idul Adha. 

b. Zakat Maal (harta/kekayaan) 

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda 

yang telah disepakati  (maaliyyah  ijtima‟iyah)37
. Dan  bahwa  kata 

zakat sepadan dengan kata shadaqah. Dan bahkan dengan kata 

infaq. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang 

mengindikasikan adanya  ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan 

dengan harta. Konsep ini telah disepakati oleh para ahli islam
38

. 

Zakat adalah bahawa zakat itu merupakan bagian dari harta 

dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang allah SWT 

mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahan kepada yang 

berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula
39

. 

                                                      
36

 Ibid. 958  
37

 Ismail Nawawi, Zakat Dalam Prespektif Fiqh, 1.  
38

 Mursyidi, Akuntansi Zakat 
39

  Ismail Nawawi…. 
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3. Harta Yang Wajib Dizakati 

Terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan 

diperingatkan al- Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak 

Allah
40

: 

a. Emas dan perak, dalam firmanNya: Orang-orang yang menyimpan 

emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka 

beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) 

siksa yang pedih, 

b. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh allah, Makanlah 

dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan 

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 

disedekahkan kepada fakir miskin). 

c. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain, firman Allah “ Hai Orang-

orang  yang beriman keluarkanlah sebagian yang baik dari 

penghasilanmu. 

d. Baranag-barang tambang yang dikeluarakan dari perut bumi, Allah 

berfirman, “Sebagian diantara yang kami keluarkan untuk kalian 

dari perut bumi.. 

Selain dari yang disebutkan itu, Qur'an hanya merumuskan apa 

yang wajib dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu 

kata-kata "kekayaan" seperti firmannya, Pungutlah zakat dari sebagian 

harta mereka, dengan zakat itu kau  bersihkan dan sucikan mereka 
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dengannya. Di dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta 

dan orang yang melarat. 

Syarat-syarat kekayaan yang wajib Zakat.
41

 

1. Milik Penuh 

Kekayaan pada dasarnya adalah milik allah: Dialah yang 

menciptakannya dan mengaruniakan kepada manusia. Oleh karena 

itu Qur'an memperingatkan prinsip dasar ini.  

2. Berkembang  

Baik harta itu berkembang secara alami berdasarkan 

sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiyar atau usaha sendiri. 

Ada pula yang menyebutkan bahwa harta berkembang adalah harta 

yang produktif 
42

. Dengan kata lain, harta kekayaan mempunyai 

potensi untuk bertambah banyak dengan jalan perniagaan atau 

secara sendiri. Seperti keuntungan investasi, dan bisa 

menghasilkan dan produksi. Namun kekayaan yang berkembang 

secara sendiri ini tidak menjadi pijakan dalam memahami arti dari 

berkembang karena akan menimbulkan persoalan lain. Oleh karena 

itu kekayaan yang berkembang ini diperoleh melalui jalan usaha. 

 

3. Mencapai nisab 

Nisab adalah batasan atau ukuran minimal harta yang harus 

dikeluarkan zakatnya. Dalam mengeluarkan zakat haruslah 

mencapai satu nisab dan setiap harta mempunyai ukuran sendiri-

sendiri sesuai ketentuaan yang telah disepakati para fuqaha.  
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Artinya, harta yang dimiliki oleh muzakki telahmencapai 

jumlah atau kadar minimal yang harus dikeluarkan zakatnya. Nisab 

inilah yang menjadi tolok ukur suatu harta wajib dizakati atau tidak 

wajib dizakati
43

 

4. Lebih dari kebutuhan biasa 

Artinya, selain mencapai nisab juga bukan hanya 

menjadikebutuhan biasa, artinya melebihi dari kebutuhan biasanya. 

5. Berlalu Setahun 

Maksudnya adalah bahwa kepemilikan yang berda di 

tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan 

qomariyah. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang, harta 

benda dagang, yaitu yang dapat dimasukan kedalam istilah “zakat 

modal” tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu logam mulia, 

harta karun, dan lain-lainya yang sejenis tidak dipersyaratkan satu 

tahun, dan semuanya itu dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat 

pendapatan” 

 

 

4. Penerima Zakat (mustahiq) 

Mustahiq zakat adalah orang yang secara syara‟ berhak 

menerima zakat
44

, sasaran (masarif) zakat sudah ditentukan dalam 

Surah at-Taubah ayat 60. Yaitu 8 golongan. Yang pertama dan yang 

kedua, fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi saham 
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harta zakat oleh allah
45

. Itu Semua berdasar dalam nash al-Qur‟an surat 

at-Taubah Ayat 60 seperti berikut:  

                            
Artinya: “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 ketetapan yang diwajibkan 
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana46.” (Q.S at-
Taubah: 60) 

Dalam ayat tersebut, para ahli fiqh dan tafsir menjelaskan  

mengenai mustahiq zakat secara terperinci sebagai berikut.  

a. Fakir, yaitu orang yang memiliki harta kurang dari satu nisab, atau 

memiliki satu nisab tetapi masih mempunyai tanggungan, seperti 

hutang. 

b. Miskin, yaitu orang yang tidak memiliki harta benda sama sekali, 

sedangkan biiaya makan dan untuk mencukupi kebutuhan 

dihasilkan dari semisal minta-minta. 

c. „amil,  yaitu seseorang yang dianggakat oleh pejabat pemerintah 

resmi seperti presiden atau bawahannya, untuk mengurusi zakat. 

d. Mu‟allaf,  yaitu seseorang yang baru masuk islam, sedangkan 

imannya masih lemah. Muallaf menurut imam hanafi gugur dari 
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golongan mustahiq zakat, karena tujuan mu‟allaf diberi zakat 

supaya islam kuat, sedangkan sekarang islam sudah kuat. Jadi, 

mu‟allaf dapat menerima zakat, jika pada wilayah tersebut situasi 

dan kondisi islam belum kuat. 

e. Riqob, yaitu budak yang telah menerima akad kitabah 

(dimerdekaan dengan cara membayar cicilan yang telah disepakati 

oleh budak dan majikannya). Supaya dapat membayar cicilan 

tersebut, maka ia berhak menerima zakat. 

f. Gharim, orang yang mempunyai hutang yang jika hartanya 

digunakan unruk membayar hutang tersebut, niscaya sisa dari 

hartanya akan kurang dari satu nisab. 

g. Sabilillah, yaitu orang yang fakir karena hidupnya untuk berperang 

membela agamanya Allah SWT.  

h. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang berpergian dan kehabisan 

bekal
47

. 

Dalam penjelasan sasaran zakat 8 asnaf tersebut menimbulkan 

persepsi yang berbeda diantara para madzab dan para ahli yang lain, 

diantaranya mengenai tentang apakah zakat diberikan sama pada 

semua golongan ataukah orang-orang tertentu yang termasuk golongan 

tersebut diatas. 

5. Hikmah Zakat 
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a. Sebagai perwujudan dari keimanan kepada Allah dan kenyakinan 

akan kebenaran ajaran-Nya. 

b. Perwujudan dan syukur nikmat, terutama nikmat harta benda. 

c. Meminimalkan sifat kikir, materealistik,egoistic, dan hanya 

mementingkan diri sendiri. Sifat bakhil adalah sifat yang tercela 

yang akan menjauhkan manusia dari rahmat Allah. 

d. Membersihkan, mensucikan, dan membuat ketenangan jiwa 

muzakki.  

e. Harta yang dikeluarkan zakat dan infaq/ sedekahnya akan 

berkembang dan memberikan keberkahan kepada pemilik-nya. 

Pintu rezeki akan selalu dibuka oleh Allah. 

f. Zakat, infaq/sedekah merupakan perwujudan kecintaan dan kasih 

saying kepada sesame umat yang membutuhkan. Kecintaan 

muzakki akan menghilangkan rasa dengki dan iri hati dari kalangan 

mustahiq. 

g. Zakat,infaq/ sedekah merupakan salah satu dana sarana prasarana, 

seperti sarana pendidikan, kesehatan, institusi ekonomi, dan 

sebagainya, yang harus dimiliki umat 

h. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Zakat bukanlah 

untuk membersihkan harta yang kotor, melaikan membersihkan 

harta yang didapat dengan cara yang bersih dan benar, dari harta 

orang lain. 
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i. Dari sisi pembangunan kesejahteraaan umat, zakat merupakan 

salah satu instrumen pemerataan pendapatan zakat yang dikelola 

dengan baik memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, ekonomi with equity. 

j. Ajaran zakat, infaq/ sedekah sesungguhnya mendorong kaum 

muslimin untuk memiliki etos kerja dan usaha yang tinggi 

sehingga memiliki harta kekayaan, yang disamping dapat 

memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluwarganya dan juga 

bermanfaat bagi orang lain
48

.  

6. Balasan Bagi Orang Penolak Membayar Zakat 

Harta bendanya akan berubah menjadi azab diakhirat kelak
49

. 

Sesuai dengan al-Qur‟an surat at-Taubah ayat 34-35 yang artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari 
orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar 
memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-
halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan 
emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka 
beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa 
yang pedih, 35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka 
Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan 
punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta 
bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah 
sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." 

 
 

B. Tinjauan Umum Tentang Pengelola Zakat (‘Amil Zakat) 

1. Pengertian Amil zakat.  

a. Secara bahasa 
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Secara bahasa, istilah „amil berasal dari bahasa arab dari 

kata  'amila ya'malu ( يعمل-عمل), yang bermakna mengerjakan atau 

melakukan sesuatu. Kata amil ( عامل) adalah ism fail yang bermakna 

pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil bermakna orang yang 

mengerjakan sesuatu.
50

 

b. Secara istilah 

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala 

kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada 

bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai 

kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat. Dan 

membagi kepada mustahiknya
51

. 

2. Dasar Pengelola Zakat (Amil Zakat) 

Keberadaan amil zakat tidak terlepas dari tujuan dan hikmah  

zakat itu sendiri. sehingga amil mempunyai legalitas langsung dari al-

Qur‟an dan Sunnah langsung. Yang telah disebutkan dalam Q.S al-

Taubah: 60 dan 103: 

                            
“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 
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berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”  (Q.S at-Taubah:60) 

 
                    

“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”. 

 
Dalam surat al-Taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa 

salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat) 

orang-orang yang bertugas pengurus mengurus zakat („amilina „alaiha). 

Sedangkan dalam QS. At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu 

diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat 

(muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak 

menerimanya (mustahiq).  Yang mengambil dan menjemput adalah 

para petugas („amil). Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat tersebut 

(at-taubah: 60) menyatakan bahwa  amil itu adalah orang-orang yang 

ditugaskan (diutus oleh imam atau pemerintah) untuk mengambil, 

menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambilnya dari para 

muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya 

(mustahiq)
52

. Dan juga dalam undang-undang di Indonesia amil telah 

memiliki payung hukum. Disebutkan dalam pasal 3 no 38 tahun 1999 

tentang pengelolaan zakat menyatakan  
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3. Syarat Amil Zakat 

Seseorang amil zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut
53

. 

a. Orang Islam, karena zakat itu urusan kaum muslimin maka islam 

menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Dari urusan tersebut 

dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dengan soal 

pemungutan dan pembagian zakat, misalnya penjaga gudang dan 

sopir. Akan tetapi yang lebih utama hendaklah segala kewajiban 

Islam hanya di tangani oleh orang Islam.  

b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya.  

c. Jujur, karena Ia diamati harta kaum Muslimin. Jangan sampai 

petugas zakat itu orang yang tidak dapat dipercaya. 

d. Memahami hukum-hukum zakat, para ulama mensyaratkan petugas 

zakat itu paham terhadap hukum zakat, apabila ia tidak mengetahui 

hukum tidak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya, dan 

akan lebih banyak berbuat kesalahan. Masalah zakat memerlukan 

pengetahuan tentang harta yank wajib dizakat dan yank tidak wajib 

dizakat, dan juga memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul 

untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut 

bagian tertentu mengenai urusan pelasanaan, maka tidak 

diisyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar 

yang menyangkut tugasnya. 
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e. Mampu untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah 

memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup 

memikul tugas itu. Kejujuran saja belum cukup bila tidak disertai 

kekuatan dan kemampuan untuk bekerja. Sebagaimana firman Allah 

dalam Qur‟an surat Qashash ayat 26: 

f. Bukan merupakan kerabat nabi SAW. Hanya ulama yang melarang 

kerabat nabi yang dianggap sebagai amil zakat. Meraka itu adalah 

bani hasyim. Beralasan dengan hadits fadhal bin al abbas dan 

muthalib bin robbiah kepada nabi untuk dianggakt menjadi petugas 

sedekah. Salah satu seorang dari mereka berkata. “ wahai rasullah 

kami datang kepadamu agar engkau perintahkan kami mengurus 

sedekah-sedekah ini. Kami akan melaksanakan seperti yang 

dilaksanakan orang. Juga kami akan menguncikan tugas seperti 

orang lain”.  

g. Laki-laki. Sebagai ulama mensyaratkan amil zakat itu harus laki-

laki. Mereka tidak membolehkan wanita dipekerjakan sebagai amil 

zakat, karena pekerjaan itu menyangkut urusan sedekah. Seperti di 

jelaskan dalam hadits berikut: 

Sebenarnya hadits tersebut menyangkut pengurusan soal-

soal umum yang di tangani oleh wanita sebagai pemegang pimpinan 

yang berhak mengeluarkan perintah dan larangan. Sedangkan 

sekedar pegawai seperti pelaksana urusan zakat tidak termasuk 

dalam batasan hadits tersebut. Diantara para ulama ada yang 
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memberi alasan,bahwa tidak ada satu riwayat pun yang 

menyebutkan amil zakat yang di angkat dari kaum wanita. 

Kebebasan tidak mempekerjakan wanita dalam urusan zakat sejak 

dahulu sampai sekarang menunjukkan ketidakbolehannya. Tapi itu 

tidak dapat di jadikan alasan,sebab pada masa itu kaum wanita 

belum memiliki keahlian dalam bidang tersebut,mengingat kondisi 

sosial ekonomi belum memungkinkan.Sesungguhnya dalam 

masalah persyaratan amil zakat tidak ada dalil khusus yang 

melarang wanita bekerja sebagai amil zakat. Memang ada kaidah 

umum yang mengharuskan wanita malu dan menjauh dari 

berkerumun dan bergaul dengan laki-laki tanpa ada kepentingan. 

Dengan demikian, pekerjaan selaku amil zakat lebih baik di 

lakukan oleh laki-laki kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya 

wanita di tugaskan member zakat itu kepada janda-janda,wanita-

wanita yang lemah dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih cocok 

dikerjakan wanita daripada laki-laki. Atau minimal pekerjaan yang 

pantas dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang tidak dilarang 

oleh syari‟ah jika dilakukan oleh wanita. 

h. Orang yang merdeka. Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang 

merdeka bukan seorang hamba. Akan tetapi seorang budak juga 

tidak dilarang menjadi amil. Mereka kemukakan hadits riwayat 

ahmad dan bukhari,  yaitu: Oleh budak pun urusan dapat 

diselesaikan, karenanya ia sama dengan orang yang merdeka. 
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C. PENGHIMPUNAN ZAKAT OLEH ‘AMIL 

Mekanisme yang paling awal dalam pengelolaan dana zakat tidak 

lepas dari manajemen pengumpulan zakat yang merupakan tugas pokok 

amil. Keberadaan manajemen adalah karena adanya tuntutan pengaturan 

dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan menjalankan fungsi dan 

tanggung jawab terhadap rakyat dan aspek-aspek kehidupan yang lainnya. 

Manajemen telah begitu ada dalam kehidupan ini ada. Evolusi perilaku 

dapat dilihat dalam cerita dalam al-Qur‟an bahwa allah SWT akan 

menciptakan  nabi adam sebagai kholifa allah menyampaikan dulu ide 

kepada malaikat. Hal ini menunjukan adanya manajemen
54

. Kisah ini 

diceritakan dalam surat al-Baqarah ayat 30. 

   
                              

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 
mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 
darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui 
apa yang tidak kamu ketahui."(al-Baqarah: 30). 

Berkaitan dengan manajemen zakat harus berpedoman dengan 

prinsip-prinsip dasar  manajemen secara propesional sebagaimana 
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penerapan ketentuan-ketentuan atau prinsip dan fungsi manajemen secara 

umum tersebut. secara operasional dan funsional manajemen zakat 

dijelaskan secara terperinci yang berkaitan dengan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang berkaitan dengan 

zakat
55

.  

1. Perencanaan Zakat 

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan 

perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran 

penentuan sasaran yang ingn dicapainya, tindakan yang harus 

dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, orang-

orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak 

dilaksanakan oleh badan/lembaga amil zakat. Dengan kata lain 

perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang 

hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan 

siapa yang melakukan secara teroganisir. 

2. Organisasi Pengelola zakat 

Dari perencanaan tersebut, kemudian dibuatlah program yang 

sesuai kebutuhan kelembagaan zakat yang telah ditetapkan.  Sehingga 

apa yang direncanakan harus ada yang dinamakan  menjalankan baik 

secara tersendiri atau organisasi, sehingga mampu menciptakan 

efisiensi, efektifitas dan dilakukan secara rasional.  
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Terkait dengan pengorganisasian islam sangat memperhatikan 

dan mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu teroganisir 

secara baik dan rapi. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah 

dalam surat Ash-Shaff ayat 4:  

              
“ Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya 
dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu 
bangunan yang tersusun kokoh.” 56 
 

Organisasi sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat atau diraba 

dengan panca indra. Namun, bisa dirasakan didalam alam pikiran kita. 

Dan ini pula disebut wilayah ilmu atau science. Sedangkan wilayah 

ketrampilan atau skiil dapan dilihat, diraba, dan bahkan dapat 

dilaksanakan. Dengan kata lain, pengertian organisasi mencangkup 

kedua hal, yang pertama berkaitan dengan alam pemikiran area 

wilayah abstrak. Kedua, pelaku organisasi atau wilayah kongkrit.
57

 

Kast dan James E. Rosenzweig
58

 mendefinisikan organisasi 

adalah sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan 

atasan dan bawahan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama 

pula. 

Berkaitan dengan pengelolaan dan pengorganisasian zakat di 

Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Zakat. Dan berdasarkan keputusan Mentri Agama RI 
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Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga-lembaga zakat 

harus memiliki persyaratan teknis, diantarnya: 

1. Berbadan hukum 

2. Memiliki data muzakki dan mustahiq 

3. Memiliki program kerja yang jelas. 

4. Memiliki pembukuan yang baik. 

5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit. 

3. Pelaksanaan Kegiatan Zakat 

Dalam pelaksanaan pengelola zakat diperlukan pengelola zakat 

secara professional, mempunyai kompentensi dan komitmen sesuai 

dengan kegiatan yang dilakukan. 

4. Tugas Dan Wewenang Amil 

a. Tugas Amil Zakat 

Amil zakat mempunyai dua urusan pokok, yaitu urusan 

penghasil (pengumpul) zakat dan urusan pembagi zakat .Tiap 

urusan mempunyai seksi dan bagian, yaitu: 

a) Urusan penghasil Pengumpul zakat dan seksi-seksinya. Tugas 

dari pengurus ini menyerupai para penagih pajak, diantara 

tugas tersebut ialah, 

a) Melakukan sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat, 

macam harta yang mereka miliki, dan besar harta yang 

wajib dizakat 

b) Menagih dari para wajib zakat 
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c) Menyimpan dan menjaga zakat yang telah terkumpul  dari 

para wajib zakat 

b) Urusan Pembagian Zakat dan Seksi-seksinya. Urusan ini 

seperti halnya yang dilakukan oleh Depertemen Sosial yang 

bertugas, 

a) Memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para 

mustahik zakat 

b) Melaksanakan klasifikasi terhadap mustahiq 

c) Menyatakan hak-hak mereka 

d) Menghitung jumplah kebutuhan mustahiq 

e) Menghitung jumplah biaya yang cukup untuk mustahiq 

Badan urusan pembagian zakat ini harus mempunyai 

cabang di setiap daerah. Urusan ini dibagi kepada beberapa 

bagian; 

a) Bagian urusan fakir yang telah mampu bekerja, meliputi: 

Orang tua, janda, yatim piatu, orang-orang yang ditimpa 

bencana pada mereka bekerja, dan orang-orang lemah, 

seperti:orang sakit,tuna netra,orang yang lumpuh dan cacat, 

orang yang lemah akal (gila, idiot, dll) dengan syarat 

mereka terbukti tidak mempunyai kekayaan, baik harta 

warisan atau harta lainnya. 

b) Bagian urusan orang-orang yang berpenghasilan rendah, 

yang dapat mencari nafkah, tetapi tidak mencukupi 
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kebutuhannya karena upahnya kecil. Mereka termasuk 

orang yang miskin. 

c) Bagian urusan orang-orang yang berhutang. Bagian ini 

meliputi para penderita alam dan orang-orang yang 

berhutang bukan dalan hal yang diharamkan. 

d) Bagian urusan pertolong terhadap orang-orang yang 

hijrah,orang-orang yang diusir,para suaka politik yang 

melarikan diri dari negri kafir atau negeri yang zhalim. 

Demikian juga para mahasiswa yang dikirim ke luar negri 

dalam rangka kepentingan Islam. Mereka termasuk ibnu 

sabil. 

e) Bagian urusan organisasi (lembaga)penyiaran Islam di 

negeri kafir berupa dakwah  dan menyampaikan risalah 

Islam ke seluruh dunia. Juga untuk menegakkan  hukum 

Islam di negerinya,serta membebaskan negeri Islam dari 

para penguasa kafir dan hukum kekafiran.Mereka termasuk 

sabilillah. 

Bagian urusan pembagian zakat ini juga melakukan 

pembatasan harta zakat yang diberikan kepada masing-masing 

bagian dari harta zakat yang berada di bawah ijtihad perintah 

serta keputusan para pihak yang terkait sesuai dengan setudi 

pelaksana sensus yang merata. 
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b. Wewenang Amil Zakat 

Urusan zakat adalah tanggung jawab pemerintah melalui 

petugasnya. Pemerintah harus mengawasi pelaksana zakat, 

dilakukan oleh petugas secara rapi dan teratur, dipungut dari orang 

yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang 

berhak menerima. Para ulama‟ telah sepakat, bahwa tugas 

pengumpulan dan pembagian zakat kepada mustahiq, diserahkan 

kepada penguasa kaum muslimin, bukan urusan pribadi. Dan 

urusan ini tidak diserahkan pada tanggungan, kesadaran dan usaha 

masing-masing pribadi. 

5. Hak amil zakat 

Amil adalah pegawai. Maka hendaklah diberi upah sesuai 

dengan pekerjaanya, tidak terlalu besar dan tidak juga berlebihan. 

Jumhur ulama berpendapat, amilin itu diberi zakat sesuai 

dengan haknya, seperti seperti terdapat dalam nash Qur‟an, meskipun 

lebih besar dari batas yang ditentukan dan itu para riwayat dari imam 

syafi‟i. karena pendapat imam syaf‟I disini dianggap pendapat yang 

relevan dengan pemeliharaan kepentingan kaum fakir miskin dan 

mustahik lainnya, juga pendapat itu sejalan dengan jangkauan hadits 

mengenai pajak yang menghendaki berlaku ekonomis dalam 

pembiayaan para petugas pengasih pajak.  

Amil tetap diberi zakat meskipun ia kaya. Karena yang 

diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa 
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pertolongan bagi yang membutuhkan. Abu Daud meriwayatkan hadits 

nabi SAW yang mengatakan: “tidak halal sedekah bagi orang kaya 

kecuali lima hal. Pertama, orang beroerang dijalan Allah. Kedua, 

karena jadi amil zakat. Ketiga, orang berutang. Keempat, orang yang 

membelibarang sedekah dengan hartanya. Kelima, orang yang 

tetangganya seorang miskin, lalu orang bersedekah kepada orang 

miskin itu, maka dihadiahkannya kembali kepada orang kaya itu pula.  

D. DISTRIBUSI ZAKAT OLEH ‘AMIL ZAKAT 

1. Dasar Hukum Distribusi Zakat 

Dalam pendistribusian zakat inilah menjadi salah satu ciri yang 

membedakan antara dana zakat dengan dana lainnya. Karena dalam 

pendistribusian zakat telah memiliki rambu-rambu yang harus di patuhi. 

Yaitu sesuai dengan al-Qur‟an surat at-Taubah ayat 60.  

                            
 

“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 ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”  (Q.S at-Taubah:60) 

 

Sehingga disinilah peran amil zakat untuk melaksanakan tugas 

pokoknya sesuai dengan syariat islam. Meskipun soal zakat itu dalam 
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Qur’an disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula al-Qur’an 

telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat 

itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan 

zakat menurut kehendak mereka sendiri. karena dikuasai oleh nafsu 

atau karena adanya fanatik buta. Juga mereka yang punya ambisi besar 

yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya. 

Mereka takkan biarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam 

kekurangan dan sangat membutuhkan59. 

2. Sasaran Distribusi Zakat 

a. Fakir dan Miskin 

Sasaran zakat yang pertama dan kedua menurut al-Qur‟an  

adalah faqir dan miskin. Mereka itulah yang berhak pertama diberi 

harta zakat oleh allah, ini menunjukkan bahwa sasaran pertama 

zakat ialah ingin menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat 

islam
60

. 

Para ulama ahli tafsir dan ahli fiqh berbeda pendapat 

mengenai definisi arti dari kedua kata tersebut. abu Yusuf, pengikut 

Abu Hanifah, dan Ibnu Qosim pengikut Malik perpendapat, bahwa 

kedua golongan itu sama saja. Namun pendapat jumhur, justru 

berbeda. Sebenarnya keduannya adalah dua golongan tetapi satu 

macam.  

                                                      
59

 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat……507 
60

 Ibid, 510 
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Menurut mazhab Hanafi pengertian faqir adalah orang yang 

tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nishab menurut hukum zakat 

yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau 

lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, 

pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari. 

Sedangkan pengertian miskin menurut Mazhab Hanafi ialah 

mereka yang tidak memiliki apa-apa. Namun ulama Hanafi masih 

berbeda pendapat mengenai ukuran nisab, apakah nisab uang tunai 

sebanyak dua ratus dirham atau nisab yang sudah dikenal dari harta 

apapun juga. Dengan kata lain, golongan mustahik zakat dalam arti 

fakir atau miskin menurut Mazhab Hanafi ialah. Pertama, yang 

tidak punya apa-apa. Kedua, yang mempuyai rumah, barang 

perabot yang tidak berlebihan. Ketiga, yang memiliki mata uang 

kurang dari nisab. Keempat, yang memiliki kurang dari nisab selain 

mata uang, seperti empat ekor unta atau tiga puluh Sembilan ekor 

kambing yang nilainnya tak sampai dua ratus dirham
61

. 

Menurut imam tiga yaitu Imam Maliki, Imam Syafi‟I dan 

Imam Hanbali berbeda pendapat dalam menentukan definisi fakir 

dan miskin. Yaitu mereka yang kebutuhannya tidak tercukupi. 

Yang disebut faqir, ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau 

penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya baik sandang, 

pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya. Baik 

                                                      
61

 Ibid, 512-513 
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untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi 

tanggungannya. Sedangkan yang disebut miskin adalah mereka 

yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi 

kebutuhan dan orang yang menjadi tanggungannya, tetepi tidak 

sepenuhnya tercukupi. 

Sebagian dari mereka memberi batasan, bahwa orang 

miskin itu adalah mereka yang dapat memenuhi separuh kebutuhan 

atau lebih, adapun orang fakir adalah mereka yang memiliki 

kurarang dari separuh kebutuhannya. 

Dengan kata lain, dari definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa yang berhak atas zakat atas nama faqir dan miskin, ialah 

salah satu dari tiga golongan, yaitu: 

1. Mereka yang tak punya harta dan usaha sama sekali. 

2. Mereka yang punya harta dan usaha tetapi tidak mencukupi 

diri dan keluargannya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi 

separuh atau kurang dari kebutuhan. 

3. Mereka yang punya harta dan usaha yang hanya dapat 

mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan 

tanggungannya, tetapi tidak buat seluruh kebutuhannya. 

b. Amil (Petugas Zakat) 

Adalah orang yang mendapatkan mandat dari imam  

(presiden)  atau wakilnya untuk mengurusi urusan zakat. Yang 

termasuk katagori amil adalah; penarik, pencatat, dan pembagi 
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zakat. Ia berhak mendapatkan bagian bagian zakat sebesar upah 

setandart, meskipun ia termasuk orang kaya, dengan syarat  ia tidak 

mendapat upah dari Negara
62

.  Dengan kata lain, adalah mereka 

yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para 

pengumpul sampai bendahara dan para penjagannya, juga mulai 

dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar 

masuk zakat, dan membagi kepada mustahiknya. Allah 

menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan 

dan tidak diambil dari selain harta zakat. 

c. Muallaf 

Pendapat para fuqaha (ahli Fiqh) telah membagi Muallaf  

menjadi dua bagian:  

1) Mereka yang masih kafir. Dalam katagori muallaf  ini dibagi 

menjadi dua. Pertama, kafir diharapkan akan beriman dengan 

diberikan pertolongan kepadannya, sebagaimana yang 

dicontohkan nabi s.a.w telah memberikan kepada shafwan Ibn 

Umayyah, yang dengan pemberian itu ia masuk ke dalam 

agama Allah. Nabi telah member kepada Shafwan  sejumlah 

100 ekor unta dari rampasan yang diperoleh  Nabi dari 

rampasan peperangan Hunian yang disebut juga peperangan 

Hawazin. Setelah mendapat pemberian yang sebanyak itu, 

                                                      
62Tolhah ma’ruf, Moh halimi Dkk, Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi 

ahlussunnah, (Kediri: Lembaga Ta’lif  Wannasyr,2008)  



53 

 

 

shafwan masuk agama islam
63

. Kedua, kafir yang diikuti 

kejahatannya. Diberikan kepadannya hak muallaf untuk 

menolak kejahatannya itu.  

2) Mereka yang telah masuk agama islam dan masih lemah 

imannya, diharap dengan pemberian tersebut akan tetap 

imannya, seperti yang telah dicontohkan nabi telah member 

bagian kepada „Uyainah Ibn Hihsan
64

.  

d. Riqab.  

Riqab artinya mukatab artinya adalah budak belian yang 

diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekeayaan agar dapat 

menebus dirinya untuk merdeka. Untuk asnaf ini di Indonesia tidak 

ada dan belum ada penjelasan dari ulama Indonesia bahwa bagian 

asnaf ini bisa dialokasikan ke asnaf lainnya
65

.  

e. Gharim. 

Yang dimaksud dengan Gharim adalah orang yang 

mempunyai hutang.  Ada tiga macam gharim  

i. Orang yang berhutang  untuk mendamaikan dua kubu yang 

bertikai semisal karena kasusus pembunuhan yang tidak 

diketahui pembunuhnya. 

ii. Orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan  diri dan 

keluargannya yang bersifat tidak bertentangan dengan syara‟.  

                                                      
63

 Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Jakarta: Bulan Bintang,1991) 188 
64

 Ibid.  
65

 Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan 

Ekonomi Umat, (Malang: UIN Maliki Press, 2010) 41. 
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iii. Orang yang berhutang karena menanggung hutang orang lain, 

Dengan  catatan; pertama, orang yang menanggung dan 

yang ditanggung sama-sama miskin, yang berhak menenrima zakat 

adalah orang yang menanggung hutang. Kedua, orang yang yang 

menanggung dan yang ditanggung sama-sama orang kaya, 

keduanya tidak berhak menerima zakat. Meskipun orang gharim 

kaya, ia berhak mendapatkan zakat selama hutang tersebut belum 

terbayar. Apabila sudah membayarnya, atau ia menyerahkan harta 

pribadinya  dengan tujuan diatas, maka ia tidak berhak menerima 

zakat
66

. 

f. Sabilillah, yaitu orang yang fakir karena hidupnya untuk berperang 

membela agamanya Allah SWT.  

g. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang berpergian dan kehabisan 

bekal
67

. 

Dalam penjelasan sasaran zakat 8 asnaf tersebut 

menimbulkan persepsi yang berbeda diantara para madzab dan para 

ahli yang lain, diantaranya mengenai tentang apakah zakat 

diberikan sama pada semua golongan ataukah orang-orang tertentu 

yang termasuk golongan tersebut diatas. 

                                                      
66Tolhah ma’ruf, Moh halimi Dkk, Fiqh Ibadah…. 
67

  Abdul Manan, Fiqh Lintas Madzhab Hanafi Maliki Syafi‟I Hambali……58-59 
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BAB III 

TA’MIR MASJID SEBAGAI PANITIA ZAKAT  

DI KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN  PONOROGO 

A. Deskripsi Umum Lokasi Ta’mir Masjid  Sebagai Panitia Zakat. 

1. Sejarah berdiri masjid al-Ikhlas 

Masjid adalah Baitullah yang mempunyai fungsi yang sangat 

penting untuk umat islam yaitu sebagai tempat pengabdian kepada 

Allah SWT. Masjid tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang islam 

dalam mencapai cita-citanya. Masjid merupan setral dari kegiatan 

keagamaan orang islam, dengan kata lain, masjid tidak hanya 

digunakan sebagai tempat beribadah tetapikegiatan yang lain
68

. 

Seiring berkembangnya zaman masjid mempunyai multi 

fungsi. Pertama, masjid sebagai tempat beribadah, Kedua, sebagai 

pusat pengembangan ummat islam. Bahkan hampir seluruh bidang 

dimulai dari ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dan fungsi tersebut 

tidak lepas dari manajemen pengurus/ta‟mir masjid.  

Masjid “al-Ikhlas” berdiri sejak  tahun 1980 yang merupakan 

satu satunya masjid di daerah timur kecamatan jenangan, bertepatan di 

Desa wates Kecamatan jenangan, dahulunya masih mushola yang ala 

kadarnya dengan swadaya masyarakat sekitar. Tanah yang digunakan 

adalah tanah wakaf dari almarhumah ibu Imah. Seiring dengan 

                                                      
68 Lihat transkrip wawancara nomor 01/1-W/F-01/03-VI/2017 dalam 

lampiran skripsi ini 

 



56 

 

 

perkembangan zaman dan masyarakat mulai menyadari pentingnya 

keagamaan. Dengan jariyah dari masyarakat lambat laun mulai 

dibugarkan. 

2. Sejarah Berdiri Masjid Baitul Mu‟minin 

Masjid Baitul Mu‟minin adalah salah satu dari sekian banyak 

masjid yang berada di kecamatan jengangan tepatnya di jalan raya 

ngebel. Masjid ini terletak dipinggir jalan raya. Yang pada saat ini di 

padegani oleh seorang kyai tidak jauh dari masjid tersebut. Masjid 

Baitul Mu‟minin dibangun pertama kali pada tahun 198. Kemudian 

Masjid ini di perbaiki atau pembugaran sampai tahun 2017 ini 2 kali. 

Oleh masyarakat sekitar.  Luas tanah Masjid ini  sekitar 70 KM2 yang 

pada awalnya tanah ini milik bapak Sarobu kemudian diwakafkan 

untuk masjid. Dan di sebelah utara pada saat ini ada sebuah makam 

dua yaitu makam bapak sarobu dan istrinya.  Kemudian untuk sebelah 

timur dari makam terdapat sebuah bangunan untuk pendidikan RAM 

NU 0118 Islam II Semanding
69

. 

3. Sejarah berdiri Masjid jami‟ Gading di Desa Seraten 

Keberadaan masjid Jami‟ Gading yang berada di desa seraten 

kecamatan jenangan tak lepas dari seorang figur ulama yaitu Kyai 

Abdulloh. Yang asalnya dari kota solo kemudian menikah dengan 

orang seraten. Konon kemudian membangun sebuah masjid kemudian 

diberi nama masjid “Jami‟ Gading” karena masjid ini masih pada masa 

                                                      
69

 Lihat transkrip wawancara nomor  05/1-TW/F-01/20-II/2017 dalam lampiran skripsi ini 
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penjajahan jepang dan paling awal dan sesuai nama desa ini.Sampai 

saat ini pendiri masjid dimakamkan dibarat masjid dengan istrinya 

beserta makam yang durriyah keluarga tersebut. Luas wilayah Masjid 

jami‟ Gading hingga saat ini mengalami pembugaran selama 4 kali 

menurut bapak wahyudin sekaligus ketua ta‟mir masjid jami‟ 

tersebut
70

. 

B. Struktur Ta’mir Masjid Di Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo sebagai Panitia Zakat  

1. Struktur Ta‟mir Masjid Al Ikhlas  

a. Pelindung  : Kepala Desa Wates 

b. Penasehat   : Penin 

 Parlan 

c. Ketua Pelaksana : Aris Dianto 

d. Sekretaris   : Ernawati S.Pd 

e. Bendahara  : Hariyanto 

  Ismail M.Z 

f. Koord. Pelaksana : Nasikin  

g. Anggota  : Slamet Riyadi  

     Damas 

h. Koord. Pendanaan : Sumadi 

i. Anggota   : Darto 

     Pardan  

                                                      
70

 Lihat transkrip wawancara nomor  09/1-TW/F-01/20-II/2017 dalam lampiran skripsi ini 
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j. Koord. Humas : Daut 

      Mansur 

      Edi Aris Wanto 

2. Struktur Ta‟mir Masjid Baitul Mu‟minin  

a. Pelindung  : Kepala Desa Semanding 

b. Ketua   :    H. Sugiwo BA 

c. Sekretaris   : Suwito 

   : Suyitno 

d. Bendahara  : Dawamudin 

e. Anggota  :   Pendi Ratmoko 

     Siswanto 

     Solehono 

     Yoso (Kamituwo) 

     Islahuddin  

     Ust Mukhtarom 

     Ust Yusda. 

3. Masjid Jami‟ Gading Desa Seraten 

a. Pelindung  : Kepala Desa Seraten 

b. Imam   : K. Muh Robithoh 

c. Ketua   : Wahyudin 

     Marjuni, S.Ag 

     Djuni  

d. Sekretaris   : As‟ari 
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e. Bendahara  : Djuni 

f. Seksi Humas  : Anis Purwanto 

g. Seksi Thoriqoh :  Marjuki 

h. Seksi Pembangunan :  Hartono 

     Sutarto 

     Subari 

     Nur „Aini 

     Sunarwan 

     Kusnan 

     Suradi 

 

C. Program Masjid Di kecamatan Jenangan 

Dimasjid al ikhlas ini mempunyai program selain jama‟ah lima 

waktu mempunyai dua program diantaranya; program yang bersifat 

keagamaan dan sosial. 

Pertama, Program keagamaan yang di pandegani oleh ta‟mir 

sebagai panitia. Diantaranya memeringati PHBI ( peringatan hari besar 

islam ) contohnya, tahun baru islam, isro‟ mi‟roj Nabi Muhammad SAW, 

Maulid Nabi Muhammad SAW dan lain-lain. Program ini dilaksanakan 

sebagai program tahunan, adapun program harian adalah sholwatan yang 

diiringi oleh al banjari alat tradisional sebagai syi‟ar islam yang diadakan 

oleh remaja masjid.  
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Kedua. Program sosial yang yang diadakan sebagai agenda remaja 

masjid yang terbentuk dalam organisasi karang taruna. Bentuk kegitannya 

adalah arisan bulanan yang berlokasi di serambi masjid al ikhlas. 

Sedangkan dimasjid baitul mu‟minin Menurut bapak Imam sukirno 

yang sekaligus ta‟mir masjid tersebut. Kegiatan yang bulanan adalah 

kataman al-Qur‟an Tartil setiap ahad pahing. Dan untuk tahunan yaitu 

pengajian PHBI diantaranya Rejeban atau rojabiyah dan juga Muludan. 

Dan pada bulan romadhon kegiatan yang menjadi rutinitas tahuanan 

adalah pengumulan dan penyaluran zakat fitrah oleh ta‟mir tersebut. 

Beliau mengatakan bahwa dana untuk kegiatan itu diambil dari iuran atau 

amlan masyarakat sekitar. 

 

D. Deskripsi Khusus Ta’mir Masjid Sebagai Amil Zakat 

1. Masjid Al-Ikhlas 

a. Kriteria Amil Zakat Di Masjid Al-Ikhlas 

Ta‟mir masjid Al-ikhlas mempunya kebijakan yang penuh 

terhadap kegiatan yang terprogram. Baik dalam program tahunan, 

bulanan sampai harian. Seperti halnya dengan pengelolaan zakat. 

Ta‟mir yang merupakan pengurus inti dijadikan sebagai amil zakat. 

Namun tidak tentu bahwasanya ketua ta‟mir akan selalu menjadi 

ketua pengelolaan zakat.   

Orang yang dijadikan ketua pengelolaan zakat adalah orang 

yang paham akan masalah agama dan yang dianggap mengerti 
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tentang hukum islam. Karena orang yang menjadi ketua adalah 

orang yang menerima zakat dari muzaki dan yang mendoakan 

disaat penerimaan. Dengan kata lain, ketua adalah orang yang 

menjadi rujukan pertama dalam permaslahan baik pertayaan 

mengenai soal zakat fitrah, mall, ataupun bentuk kafarat orang 

yang tidak berpuasa.  

Pengurus zakat di pilih dengan cara musyawarah 

pembentukan pantia pengelolaan zakat. Namun tidak ada 

pengukuhan pengelolaan zakat disetiap tahun dari pihak ta‟mir 

ataupun kepala desa setempat
71

.  

b. Mekanisme Penggumpulan Zakat Oleh Ta‟mir Masjid Al Ikhlas 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan zakat di 

masjid Al-ikhlas secara garis besar masih bersifat tradisional. 

Ta‟mir masjid atau amil zakat mempersiapkan terlebih dahulu 

dengan cara antara lain: 

Sosialisasi adalah rencana awal untuk mengumumkan 

kepada masyarakat tentang pembayaran zakat. Bentuk dari 

pengumuman itu adalah tausyiah yang disampakan oleh kyai 

masjid terhadap masyarakat akan pentingnya membayar zakat baik 

zakat mall ataupun zakat fitrah. Kemudian bentuk yang lain adalah 

pengumuman liwat pengeras suara yang di umumkan pada pagi 

hari ketika semua anggota amil zakat sudah siap baik amil yang 
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tugasnya pencatat, penimbang dan ketua yang sebagai penerima 

sekaligus yang menuntun doa‟a pembayaraan zakat baik mall 

ataupun fitrah. Pengumpulan zakat dimulai dari pagi sampai sore 

namun pada malam hari amil selalu stand by di masjid barang kali 

ada masyarakat yang ingin membayar zakat. Dengan kata lain, para 

amil ketika mulai diumumkan masjid al-ikhlas membuka 

pembayaran zakat amil selalu siap sampai waktu yang di tentukan 

untuk pendistribusian terhadap mustahiq. 

Untuk pengumpulan zakat fitrah dalam prakteknya, karena 

di masjid Al-ikhlas ini jamaahnya ada dua RT para amil 

membedakan atara RT satu dengan pembayar RT yang lainya. 

Sehingga nantinya ketika pendistribusian zakat disilang untuk 

kehati-hatian. Dengan kata lain, para amil membedakan muzakki 

dari RT. Agar tidak bercampur dan ketika dibagikan tidak menutup 

kemungkinan kembali pada muzakki
72

. 

c. Mekanisme Pendistribusian Zakat Oleh Ta‟mir Masjid Al-Ikhlas 

Pembagian dana zakat yang terkumpul dimasjid al-Ikhlas 

dilakukan panitia dengan beberapa tahap.  

Zakat yang terkumpul yang sudah dipisah oleh panitia, 

kemudian ditimbang kembali satu bagian. Setelah penimbangan 

selesai kemudian dibagikan sesuai dengan data panitia. Data panitia 

diambil dari keterangan bapak RT setempat. Sehingga panitia 
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hanya menentukan mana yang termasuk fakir, miskin, amil dan 

mustahiq yang lain. Setelah mengetahui siapa saja yang berhak 

menerima zakat kemudian dari kebijakan panitia siapakah yang 

paling membutuhkan maka bagiannya lebih banyak dari yang lain.  

Pembagian zakat diatas dilaksanakan ketika menjelang hari 

raya kurang satu hari. Pada sore harinya menjelang takbir. 

Kemudian untuk transparansi dari pembayaran dana zakat 

diumumkan pada pagi hari menjelang sholat idul fitri berlangsung. 

Sehingga keterbukaan panitia dan masyarakat menjadi kuat. 

Sehingga pengumuman itu adalah menjadi pelaporan terhadap 

masyarekat sekitar
73

. 

2. Masjid Baitul Mu‟minin  

a. Kriteria Amil Zakat Di Masjid Baitul Mu‟minin 

Dalam program tahunan yang diadakan oleh ta‟mir masjid 

Baitul mu‟minin sebagia pengumpul zakat dan pendistribusian 

zakat mempunyai beberapa tahapan diantarnya. Pertama. 

Pembentukan amil zakat dengan cara satu minggu menjelang hari 

raya idul fitri mengadakan rapat ta‟mir untuk membentuk panitia 

zakat. Adapun orang yang di jadikan amil adalah pengurus inti dan 

tambahan. Adapun pengurus inti adalah yang tercantum di 

setruktur pengurusan adapun tambahnnya yaitu dari anggota 

spontanitas yang ikut pada hari pelaksana. Karena zakat 
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membutukan keahlian yang khusus ta‟mir menunjuk terhadap 

orang yang latar belakangnya paham agama. Diantarnya lulusan 

pondok pesantren ataupun yang sudah sekolah agama diperguruan 

tinggi yang paham tentang agama islam
74

. 

b. Mekanisme Penggumpulan Zakat Oleh Ta‟mir Masjid Baitul 

Mu‟minin 

Mekanisme pengumpulan zakat oleh ta‟mir Baitul 

Mu‟minin dilakukan saat menjelang hari raya idul fitri kurang dari 

dua hari sebelumnya. Dikarenakan untuk mensiasati bila ada 

kemajuan hari raya. Dan mekanisme yang dilakuakan adalah 

dengan cara
75

.  

Pertama, pengumuman yang disiarkan langsung ketika 

selesai sholat tarwih pada malam hari oleh ta‟mir kepada jamaah 

yang hadir. Dan sekaligus memberi arahan gambaran singkat 

tentang zakat fitrah dan mall. Dan mengingatkan akan pentingnya 

membayar zakat.  

Kedua, pada pagi hari mengumumkan liwat spiker/ 

pengeras suara bahwasnya panitia zakat mulai menerima 

pembayaran zakat baik fitrah maupun mall
76

. 
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c. Mekanisme Pendistribusian Zakat Oleh Ta‟mir Masjid Baitul 

Mu‟minin 

Mekanisme pendistribusian zakat yang dilakukan oleh 

ta‟mir masjid baitul mu‟minin pada waktu pagi hari kurang satu 

hari setelah pengumpulan zakat dianggap selesai. Untuk mustahiq 

yang diberikan daiantaranya fakir atau miskin, Janda yang tidak 

mampu dan tidak mempunyai saudara  data di ambil atau didapat 

dari keputusan musyawarah amil. Untk amil zakat juga 

mendapatkan bagian sama dengan fakir miskin.  

Mustahiq yang diberikan adalah katagori sabililah dengan 

dimasukan di oranisasi yang memberikan surat edaran sebelum 

zakat diberikan yang menatasnamakan panti asuhan, atau madrasah 

diniyah. Sehingga dari keputusan musyawarah amil memberikan 

bagian atas nama sabililah
77

.  

3. Masjid jami‟ Gading Seraten 

Program tahunan yang diadakan oleh ta‟mir masjid jami‟ Gading 

desa Seraten.  Diantarnya adalah, bulan suci ramadhan yang penuh 

dengan agenda kegiatan mulai awal bulan ramadhan hingga menjelang 

hari raya idul fitri. Musyawarah diadakan oleh ta‟mir masjid yang 

sebagai pengurus inti. Pada musyawarah itu yang  dibahas sesuai agenda 

dalam rangka menyongsong bulan suci ramadhan adalah: 

a. Jadwal Imam sholat tarwih 
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b. Tausiyah Kuliah subuh 

c. Simaan al-Qur‟an 

d. Mengaji kitab kuning, di lakukan setiap ba‟da sholat tarweh, asyar, 

dan ba‟da subuh. 

e. Pembentukan panitia zakat fitrah 

f. Penjadwalan imam sholat idul fitri dan khutbah ied. 

Setelah terbentuk jadwal dan pembagian tugas sesuai 

musyawarah. Takmir masjid sekaligus pengurus yang lain membuat 

jadwal yang ditempelkan di mading masjid. Sekaligus ketika menjelang 

hari raya mengumumkan kepada masyarakat telah menerima pembayaran 

zakat lewat amil atau panitia zakat yang sudah terbentuk dalam 

musyawarah. Pengangkatan panitia berdasarkan muswarah yang 

terbentuk. Sehingga masyarakat sudah jelas siapa yang menjadi petugas-

petugas kegiatan tersebut. Ada 25 orang yang menjadi pengurus inti 

dalam kegiatan sekaligus ta‟mir masjid di masjid jami‟ gading desa 

seraten ini. 

Setelah pembentukan panitia baik kegiatan ramadhan atau amil 

zakat, pada sebelum H-2 hari raya barulah dibuka bagi masyarakat yang 

ingin membayar zakat lewat panitia atau amil yang terbentuk. Karena di  

dukuh gading itu sendiri ada beberapa mushola yang juga membuka 

penerimaan zakat. 

Setelah sekiranya zakat terkumpul dari masyarkat maka barulah 

panitia menghitung jumlah yang diperoleh. Yang kemudian nantinya 
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akan di distribusikan kepada pihak yang berhak menerima zakat. 

Biasanya pengumpulan zakat itu mencapai 120 muzaki yang lewat 

panitia atau amil zakat di masjid jami‟ tersebut. 

Pada hari yang telah ditentukan panitia atau amil zakat membatasi 

pembayaran. Maka tugas panitia amil zakat mendistribusikannya dengan 

langkah. Zakat yang diperoleh dijadikan satu kemudian dibagikan kepada 

yang berhak. Sedangkan data yang diperoleh dari hasil ketentuan yang 

disepakati panitia. Zakat yang diperoleh akan diberikan kepada 

masyarakat yang tergolong fakir,miskin, dan amil atau yang mengurusi 

zakat. Namun biasnya berhubung masjid ini dibawah desa seraten dan 

didesa ini ada tiga masjid dan beberapa mushola yang menerima zakat. 

Maka panitia atau takmir masjid konfirmasi terlebih dahulu dengan 

panitia zakat yang lain. Dengan kata lain, batas masyarakat manakah 

yang sudah mendapat bagian zakat. Sehingga tidak akan mengakibatkan 

kesenjangan sosial. Zakat bisa merata meskipun belum bisa mengangkat 

kebutuhan yang lain
78

.  
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BAB IV 

ANALISIS FIQH ZAKAT TERHADAP TA’MIR MASJID SEBAGAI 

PANITIA ZAKAT DI KECAMATAN JENANGAN KAB PONOROGO 

 

A. Analisis Tinjauan Fiqh Zakat Terhadap Status Hukum Ta’mir 

Masjid Sebagai Amil Zakat Di Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo.  

Keberadaan amil zakat tidak terlepas dari tujuan dan hikmah  zakat 

itu sendiri. sehingga amil mempunyai legalitas langsung dari al-Qur‟an 

dan Sunnah langsung. Yang telah disebutkan dalam Q.S al-Taubah: 60 dan 

103: 

                          
 “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 ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”  

 

Beberapa ulama berpendapat tentang definisi amil zakat, Imam 

Qurtubi ketika menafsirkan ayat tersebut (at-taubah: 60) menyatakan 

bahwa  amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam 

atau pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat 
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zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan 

kepada yang berhak menerimanya (mustahiq)
79

. Amil juga merupakan 

orang yang mendapatkan mandat dari imam  (presiden)  atau wakilnya 

untuk mengurusi urusan zakat. Yang termasuk katagori amil adalah; 

penarik, pencatat, dan pembagi zakat. Ia berhak mendapatkan bagian 

bagian zakat sebesar upah setandart, meskipun ia termasuk orang kaya, 

dengan syarat  ia tidak mendapat upah dari Negara
80

. Dan juga dalam 

undang-undang di Indonesia amil telah memiliki payung hukum. 

Disebutkan dalam pasal 3 no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat 

menyatakan. 

Untuk menjadi seorang amil hendaknya memenuhi beberapa 

syarat, diantaranya: 

1. Orang Islam, karena zakat itu urusan kaum muslimin maka islam 

menjadi syarat bagi segala urusan mereka.    

2. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya.  

3. Jujur, karena Ia diamati harta kaum Muslimin. Jangan sampai petugas 

zakat itu orang yang tidak dapat dipercaya. 

4. Memahami hukum-hukum zakat, para ulama mensyaratkan petugas 

zakat itu paham terhadap hukum zakat. 

5. Mampu untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah 

memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup 
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memikul tugas itu. Kejujuran saja belum cukup bila tidak disertai 

kekuatan dan kemampuan untuk bekerja. 

6. Bukan merupakan kerabat nabi SAW. Hanya ulama yang melarang 

kerabat nabi yang dianggap sebagai amil zakat. 

7. Laki-laki. Sebagai ulama mensyaratkan amil zakat itu harus laki-laki. 

8. Orang yang merdeka. Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang 

merdeka bukan seorang hamba. 

Dari penjelasan diatas devinisi amil dan syarat untuk menjadi amil 

zakat sudahlah jelas. Bahwa zakat adalah hal yang jelas peruntukannya dan 

pengelolaannya harus jelas. Maka nash Al-qur‟an pun menekankan kepada 

seorang yang berhak mengatur segala aktifitas mulai dari pembentukan,  

pengumpulan, sampai pendistribusian zakat sesuai hikmah yang terkadung.  

Dalam pengelolaan zakat yang terjadi di masjid al-ikhlas 

kecamatan jenangan. Untuk secara umum pembentukan ditentukan secara 

musyawarah dan yang di anggap mampu untuk mengelolanya. Karena 

ta‟mir masjid merupakan pengurus dari segala aktifitas masjid. Maka para 

ta‟mir masjid al-ikhlas bermusyawarahkan untuk membuat panitia 

pengelola zakat. Pengurus zakat di pilih dengan cara musyawarah untuk 

pembentukan pantia pengelolaan zakat. Namun tidak ada pengukuhan 

pengelolaan zakat disetiap tahun dari pihak ta‟mir ataupun kepala desa 

setempat. Dengan kata lain, amil zakat yang dibentuk oleh ta‟mir masjid al-

Ikhlas telah memenuhi syarat namun belum dikatakan sebagai amil zakat 

hanya panitia zakat.  
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Demikian pula dengan masjid baitul mukminin dan masjid jami‟ 

gading seraten. Pembentukan pengelola zakat berdasrakan musyawarah 

ta‟mir yang kepengurusannya dari ta‟mir masjid inti. Dan secara legalitas 

belum ada SK dari kepala desa ataupun yang lain. Sehingga tidak berhak 

mendapatkan bagian dari mustahik zakat atas nama amil. Ia hanya panitia 

zakat bukan berati mereka mendapatkan bagian dari atas nama amil namun 

hanya panitia yang menjalankan tugas mengurusi zakat. Dan pengelolaan 

tersebut tetap sah meskipun tanpa ada legalitas dari badan hukum yang 

terkait.  

 

B. Analisi tinjauan fiqh zakat terhadap mekanisme penghimpunan zakat 

oleh Ta’mir Masjid Di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

Berkaitan dengan manajemen zakat harus berpedoman dengan 

prinsip-prinsip dasar  manajemen secara propesional sebagaimana 

penerapan ketentuan-ketentuan atau prinsip dan fungsi manajemen secara 

umum tersebut. secara operasional dan fungsional manajemen zakat 

dijelaskan secara terperinci yang berkaitan dengan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang berkaitan dengan 

zakat.  

1. Perencanaan Zakat 

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan 

perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran 

penentuan sasaran yang ingn dicapainya, tindakan yang harus 
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dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, orang-

orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak 

dilaksanakan oleh badan/lembaga amil zakat. Dengan kata lain 

perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang 

hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan 

siapa yang melakukan secara teroganisir. 

2. Organisasi Pengelola zakat 

Dari perencanaan tersebut, kemudian dibuatlah program yang 

sesuai kebutuhan kelembagaan zakat yang telah ditetapkan.  Sehingga 

apa yang direncanakan harus ada yang dinamakan  menjalankan baik 

secara tersendiri atau organisasi, sehingga mampu menciptakan 

efisiensi, efektifitas dan dilakukan secara rasional.  

Amil zakat mempunyai dua urusan pokok, yaitu urusan 

penghasil (pengumpul) zakat dan urusan pembagi zakat. Setiap urusan 

mempunyai seksi dan bagiannya masing-masing. 

a. Urusan penghasil Pengumpul zakat dan seksi-seksinya 

Tugas dari pengurus ini menyerupai para penagih pajak. 

d) Melakukan sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat, 

macam harta yang mereka miliki, dan besar harta yang wajib 

dizakat 

e) Menagih dari para wajib zakat 

f) Menyimpan dan menjaga zakat yang telah terkumpul  dari para 

wajib zakat 



73 

 

 

b. Urusan Pembagian Zakat dan Seksi-seksinya 

Urusan ini seperti halnya yang dilakukan oleh  Departemen Sosial, 

yaitu bertugas: 

f) Memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahik 

zakat 

g) Melaksanakan klasifikasi terhadap mustahiq 

h) Menyatakan hak-hak mereka 

i) Menghitung jumplah kebutuhan mustahiq 

j) Menghitung jumplah biaya yang cukup untuk mustahiq 

3. Pelaksanaan Kegiatan Zakat 

Dalam pelaksanaan pengelola zakat diperlukan pengelola zakat 

secara professional, mempunyai kompentensi dan komitmen sesuai 

dengan kegiatan yang dilakukan. 

Dalam perencanaan awal samapai pengumpulan dana zakat. 

Ta‟mir masjid al-ikhlas yang dilakukan adalah mengumumkan kepada 

masyarakat tentang pembayaran zakat. Bentuk dari pengumuman itu 

adalah tausyiah yang disampakan oleh kyai masjid terhadap 

masyarakat akan pentingnya membayar zakat baik zakat mall ataupun 

zakat fitrah. Kemudian bentuk yang lain adalah pengumuman liwat 

pengeras suara yang di umumkan pada pagi hari ketika semua anggota 

amil zakat sudah siap baik amil yang tugasnya pencatat, penimbang 

dan ketua yang sebagai penerima sekaligus yang menuntun doa‟a 

pembayaraan zakat baik mall ataupun fitrah. Pengumpulan zakat 
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dimulai dari pagi sampai sore namun pada malam hari amil selalu 

stand by di masjid barang kali ada masyarakat yang ingin membayar 

zakat. Dengan kata lain, para amil ketika mulai diumumkan masjid al-

ikhlas membuka pembayaran zakat amil selalu siap sampai waktu yang 

di tentukan untuk pendistribusian terhadap mustahiq. 

Mekanisme pengumpulan zakat oleh ta‟mir Baitul Mu‟minin 

dilakukan saat menjelang hari raya idul fitri kurang dari dua hari 

sebelumnya. Dikarenakan untuk mensiasati bila ada kemajuan hari 

raya. Dan mekanisme yang dilakuakan adalah dengan cara.  

Pertama, pengumuman yang disiarkan langsung ketika selesai 

sholat tarwih pada malam hari oleh ta‟mir kepada jamaah yang hadir. 

Dan sekaligus memberi arahan gambaran singkat tentang zakat fitrah 

dan mall. Dan mengingatkan akan pentingnya membayar zakat.  

Kedua, pada pagi hari mengumumkan liwat spiker/ pengeras 

suara bahwasnya panitia zakat mulai menerima pembayaran zakat baik 

fitrah maupun mall. 

Dimasjid jami‟ gading ini, ada beberapa langkah yang 

dilakukan untuk pengempulan dana zakat yang terkait dengan 

perencanaan sampai pengumpulan. Setelah terbentuk jadwal dan 

pembagian tugas sesuai musyawarah. Takmir masjid sekaligus 

pengurus yang lain membuat jadwal yang ditempelkan di mading 

masjid. Sekaligus ketika menjelang hari raya mengumumkan kepada 

masyarakat telah menerima pembayaran zakat lewat amil atau panitia 
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zakat yang sudah terbentuk dalam musyawarah. Pengangkatan panitia 

berdasarkan muswarah yang terbentuk. Sehingga masyarakat sudah 

jelas siapa yang menjadi petugas-petugas kegiatan tersebut. Ada 25 

orang yang menjadi pengurus inti dalam kegiatan sekaligus ta‟mir 

masjid di masjid jami‟ gading desa seraten ini. 

Setelah pembentukan panitia baik kegiatan ramadhan atau amil 

zakat, pada sebelum H-2 hari raya barulah dibuka bagi masyarakat 

yang ingin membayar zakat lewat panitia atau amil yang terbentuk.  

Secara garis besar menurut penulis, dalam pengumpulan dana 

zakat yang dilakukan pada masjid di kecamatan jenangan sudah sah 

dan namun belum maksimal. Karena dilihat dari prakteknya dalam 

pengumpulan dana zakat. Namun dalam satu tujuan organisasi atau 

kepanitiaan harus jelas yang dicapai. Seperti halnya dengan 

perencanaan,pengelolaan tentang zakat. Sehingga panitia mempunyai 

grafik yang jelas siapa yang wajib zakat. Dengan kata lain, pembukuan 

haruslah jelas dan terarah. 

 

C. Analisis Tinjauan Fiqh Zakat Terhadap Mekanisme Pendistribusian 

zakat Oleh Ta’mir Masjid Di Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo. 

Dalam pendistribusian zakat inilah menjadi salah satu ciri yang 

membedakan antara dana zakat dengan dana lainnya. Karena dalam 
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pendistribusian zakat telah memiliki rambu-rambu yang harus di patuhi. 

Yaitu sesuai dengan al-Qur‟an surat at-Taubah ayat 60.  

Seperti halnya dalam praktek yang terjadi di masjid kecamatan 

jenangan. Dari unsur kehati-hatian para panitia zakat telah jelas. 

Pengambilan data atau mustahik zakat dari musyawarah dan juga data dari 

keterangan warga bahkan pada RT/RW setempat. Seperti halnya yang 

dilakukan oleh ta‟mir masjid al-ikhlas. Data mustahik zakat diambil dari 

keterangan bapak RT setempat. Sehingga panitia hanya menentukan mana 

yang termasuk fakir, miskin, amil dan mustahiq yang lain. Setelah 

mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat kemudian dari 

kebijakan panitia siapakah yang paling membutuhkan maka bagiannya 

lebih banyak dari yang lain.  

Pembagian zakat diatas dilaksanakan ketika menjelang hari raya 

kurang satu hari. Pada sore harinya menjelang takbir. Kemudian untuk 

transparansi dari pembayaran dana zakat diumumkan pada pagi hari 

menjelang sholat idul fitri berlangsung. Sehingga keterbukaan panitia dan 

masyarakat menjadi kuat. Sehingga pengumuman itu adalah menjadi 

pelaporan terhadap masyarekat sekitar. 

Dimasjid baitul mu‟minin hampir sama dalam hal 

pendistribusiannya. Untuk mustahiq yang diberikan daiantaranya fakir atau 

miskin, Janda yang tidak mampu dan tidak mempunyai saudara  data di 

ambil atau didapat dari keputusan musyawarah amil. Untk amil zakat juga 

mendapatkan bagian sama dengan fakir miskin.  
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Mustahiq yang diberikan adalah katagori sabililah dengan 

dimasukan di oranisasi yang memberikan surat edaran sebelum zakat 

diberikan yang menatasnamakan panti asuhan, atau madrasah diniyah. 

Sehingga dari keputusan musyawarah amil memberikan bagian atas nama 

sabililah. Zakat yang diperoleh dijadikan satu kemudian dibagikan kepada 

yang berhak. Sedangkan data yang diperoleh dari hasil ketentuan yang 

disepakati panitia. Zakat yang diperoleh akan diberikan kepada masyarakat 

yang tergolong fakir,miskin, dan amil atau yang mengurusi zakat. Namun 

biasnya berhubung masjid ini dibawah desa seraten dan didesa ini ada tiga 

masjid dan beberapa mushola yang menerima zakat. Maka panitia atau 

takmir masjid konfirmasi terlebih dahulu dengan panitia zakat yang lain.  

Penulis menyimpulkan, bahwasnya pendistribusian zakat sudah 

sesuai dengan prosedur hukum islam, dalam fiqh zakat mengatakan 

meskipun zakat itu diberikan kepada delapan asnaf namun sah atau boleh 

diberikan sebagian dari asnaf tersebut. demikian juga panitia zakat di 

jenagan ini sulit untuk mencari delapan asnaf. Dan data yang diambil dari 

masjid baik al-ikhlas, baitul mu‟minin dan masjid jami‟ berasal dari 

muswarah, warga dan pihak yang terkait sehingga jelaslah dan tepat 

sasaran zakat sesuai hukum islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di muka, penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Ta‟mir Masjid Di Kecamatan Jenangan yang mengatasnamakan „amil  

zakat secara umum tidak sah. Karena „amil  itu harus dianggkat langsung 

oleh pemerintah atau badan yang berwenang. Secara Umum di Masjid 

tersebut legalitas belum ada atau SK dari kepala desa ataupun yang lain. 

Sehingga tidak berhak mendapatkan bagian dari mustahik zakat atas 

nama „amil . Ia hanya panitia zakat bukan berati mereka mendapatkan 

bagian dari atas nama „amil  namun hanya panitia yang menjalankan 

tugas mengurusi zakat. Dan pengelolaan tersebut tetap sah meskipun 

tanpa ada legalitas dari badan hukum yang terkait.  

2. Pengumpulan dana zakat yang dilakukan pada masjid di kecamatan 

jenangan sudah sah namun belum maksimal. Dilihat dari prakteknya 

dalam pengumpulan dana zakat. Karena dalam satu tujuan organisasi 

atau kepanitiaan harus jelas yang dicapai. Seperti halnya dengan 

perencanaan, pengelolaan tentang zakat. Sehingga panitia mempunyai 

grafik yang jelas siapa yang wajib zakat dan siapa saja yang menjadi 

mustahik zakat. Sehingga bisa dikembangkan zakat produktif tidak hanya 

zakat konsumtif semata. Dengan kata lain, harus jelas pembukuannya dan 

terarah. 
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3. Pendistribusian zakat Di Jenangan sudah sesuai dengan prosedur Fiqh 

zakat. Karena unsur ke hati hatiannya jelas. Pengambilan data mustahik 

zakat tidak terpaku dalam musyawarah namun pihak yang berwenang di 

ikut sertakan. Seperti halnya pengambilan data dari RT setempat. Terkait 

dengan fakir, miskin dan mustahik yang lainnya 

B. Saran-Saran 

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, 

terkait dengan pengangkatan seorang amil. Baik secara lembaga ataupun 

pihak panitia zakat mau menginduk pada badan amil zakat baik tingkat 

Kecamatan, Desa atau yang yang sudah mempunyai legalitas hukum. 

Sehingga menjadi pijakan untuk mengemban amanah yang mulia ini. 

1. Diharapkan ta‟mir masjid sebagai amil zakat lebih maksimal untuk 

mensosialisasikan pengumpulan zakat. Karena tujuan organisasi atau 

panitia adalah mencapai tujuan bersama untuk memujudkan apa yang 

telah di programkan.  

2. Diharapkan ta‟mir masjid sebagai amil zakat dalam pendistribusian dana 

zakat harus teliti sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. 

Sehingga tujuan di syariatkan zakat tercapai. 
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