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Abstrak 

Mengeluarkan zakat, infaq, dan sodaqoh dari sebagian harta, merupakan kewajiban bagi setiap umat 

muslim. Kewajiban ini disertai dengan tuntunan tentang siapa yang sudah memenuhi kewajiban untuk 

menjadi muzakki atau orang yang berzakat dan siapa-siapa saja yang berhak memperoleh bagian 

dana ZIS tersebut. Untuk kepentingan pengelolaan dana ZIS supaya dapat disampaikan kepada 

mereka yang berhak, Islam sudah memberikan tuntunan agar dibentuk Amil atau badan pengelola 

zakat. Di Indonesia, tuntunan ini diejawantahkan dalam bentuk pembentukan Lembaga Amil Zakat 

yaitu  : (1) BAZNAS yang merupakan lembaga nonstruktural bentukan pemerintah dan 

bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan pengangkatan anggota BAZNAS dilakukan oleh 

presiden dengan persetujuan DPR. (2) Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh ( LAZIZ) yang 

dibentuk oleh masyarakat. Tulisan ini merupakan sebuah kajian konseptual yang berupaya 

menemukan peran strategis manajemen sumberdaya manusia dalam pengelolaan dana ZIS melalui 

studi literatur, peraturan perundang-undangan dan bukti-bukti empiris. 

 

Keywords: manajemen sumberdaya manusia, pengelolaan, zakat 

Latar Belakang 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan(dari 

kekikiran dan cinta berlebihan kepada harta) dan menyucikan (menyuburkan sifat-sifat kebaikan 

dalam hati) mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman 

jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”  

(QS. At Taubah : 103) 

Zakat merupakan institusi keuangan umat Islam yang menjadi sumber dalam menjamin 

keharmonisan sosial masyarakat, disamping infak, sedekah dan wakaf ( Aji: 2014 ). Mengeluarkan 

zakat, infaq, dan sodaqoh dari sebagian harta, merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. 

Kewajiban ini disertai dengan tuntunan tentang siapa yang sudah memenuhi kewajiban untuk menjadi 

muzakki atau orang yang berzakat dan siapa-siapa saja yang berhak memperoleh bagian dana ZIS 

tersebut. Untuk kepentingan pengelolaan dana ZIS supaya dapat disampaikan kepada mereka yang 
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berhak, Islam sudah memberikan tuntunan agar dibentuk amil atau badan pengelola zakat. Tuntunan 

ini tertuang dalam Al-Quran, surat At –Taubah ayat 60.  

Dalam khazanah hukum Islam, yang bertugas mengambil dan yang menjemput zakat adalah 

para petugas zakat (Amil). Menurut Imam Qurthubi, Amil adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus 

oleh imam / pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat atas harta zakat 

yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. 

Di zaman Rasulullah pembentukan Amil sudah mulai dilakukan, tugas Amil pada masa itu 

adalah menghimbau, menghimpun serta menyalurkan dana yang terkumpul kepada para mustahik. 

Sahabat yang menjadi Amil adalah orang-orang pilihan. Dibutuhkan orang-orang yang amanah, dan 

jujur untuk dapat melaksanakan tugas sebagai Amil. Profesionalitas Amil sudah mulai menemukan 

identitasnya sejak masa itu.  

Dimasa kini, tuntutan profesionalisme dalam pengelolaan zakat semakin mendapatkan 

perhatian, baik dari pemerintah, dari masyarakat, terlebih lagi dari Lembaga Amil Zakat itu sendiri.  

Salah satunya tuntutan berkaitan dengan kualitas dan profesionalitas sumberdaya manusia dalam LAZ. 

Kompetensi keagamaan, komitmen melaksanakan pekerjaan dengan niat ibadah, kompetensi 

pengetahuan lainnya yang mendukung kegiatan pengelolaan dana ZIS menjadi beberapa isu penting. 

Sumberdaya manusia sebagai ujung tombak pengelolaan dana ZIS menjadi tumpuan harapan 

terwujudnya profesionalitas pengelolaan dana ZIS, terbangunnya kepercayaan muzakki, dan 

mewujudnya upaya empowering melalui zakat. 

 Dari hasil penelitian Center for Study of Religion and Culture (CSRS) UIN Syarif 

Hidayatullah, menyatakan bahwa salah satu penyebab pengelolaan wakaf belum profesional, 

dikarenakan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermasalah. SDM yang ada 

memiliki kemampuan sangat kurang. Rekrutmen SDM tidak berdasar pada kemampuan manajemen, 

ekonomi dan marketing, tetapi cenderung berdasar pada sistem kekeluargaan, sehingga belum banyak 

manghasilkan perubahan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas. 

 Pada penelitian Syafaat dan Ekaningsih (2015) hasil survei yang telah dilakukan terhadap 

kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi telah ditemukan bahwa 

Sumber daya manusia yang dimiliki kurang berpengalaman. SDM merupakan asset yang paling 

berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. 

Perubahan Paradigma: Amil Zakat adalah sebuah profesi. Begitu mendengar pengelolaan zakat, sering 

yang tergambar adalah pengelolaan yang tradisional, dikerjakan dengan waktu sisa, Sumberdaya 

manusianya paruh waktu, pengelolanya tidak boleh digaji, dan seterusnya. Sudah saatnya merubah 

paradigma dan cara berpikir. Amil zakat adalah sebuah profesi. Konsekuensinya Amil Zakat harus 

profesional. Untuk professional, salah satunya harus bekerja purna waktu (full time). Untuk itu harus 
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digaji secara layak, sehingga dia bisa mencurahkan segala potensinya untuk mengelola dana zakat 

secara baik. Jangan sampai amil zakat masih harus mencari tambahan penghasilan, yang pada 

akhirnya dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat. Jika kita mengacu di jaman Rasulullah 

SAW, yang dipilih dan diangkat sebagai amil zakat merupakan orang-orang pilihan. Orang yang 

memiliki kualifikasi tertentu. Secara umum kualifikasi yang harus dimiliki oleh amil zakat adalah 

muslim, amanah, dan paham fikih zakat. 

Kepercayaan merupakan pondasi bagi eksistensi LAZ, era digital menjadi salah satu 

tantangan tersendiri dalam rangka membangun kepercayaan tersebut. Kompetensi amil zakat yang 

dibutuhkan juga semakin kompleks dimana kompetensi tersebut dibutuhkan untuk membangun dan 

mempertahankan kepercayaan muzakki. Manajemen sumberdaya manusia memegang peran strategis 

dalam pengelolaan dana ZIS. Pengelolaan dana ZIS ini memunculkan tidak hanya tanggungjawab di 

dunia kepada muzakki, mustahik dan stake holder yang lain, tetapi juga memunculkan tanggungjawab 

bersifat rohaniyah. Misi yang diemban dari upaya pengumpulan dana ZIS cukup berat terutama 

berkaitan dengan usaha pengentasan kemiskinan dan membangun masyarakat yang lebih berkualitas. 

Revitalisasi dan optimalisasi zakat dapat ditempuh melalui penguatan tata kelola zakat, 

penguatan kelembagaan organisasi zakat, penguatan regulasi dan penegakkan hukumnya, termasuk 

perlunya dukungan politik dan penguatan pengawasan zakat. Dengan masuknya pemerintah sebagai 

agen utama penggerak zakat, maka zakat nantinya bisa diharapkan membawa manfaat sebagai pilar 

redistribusi kesejahteraan nasional. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

- Bagaimanana peran strategis manajemen sumberdaya manusia pada lembaga zakat ? 

 

Tujuan 

Tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran strategis manajemen 

sumberdaya manusia pada lembaga zakat 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Manajemen sumberdaya manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk 

serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam 

pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis 

dalam semua kegiatan institusi/organisasi. ( Fahrudin:2008 ) 



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan 

Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 

Mei 

2017 

 

436 
 

Peran human capital dalam penciptaan kekayaan intelektual (intellectual assets) sangat 

strategis, karena hanya human capital (SDM) yang dapat menciptakan pengetahuan dan sekaligus 

memiliki pengetahuan. Sedangkan pengetahuan itu sendiri merupakan unsur terpenting dalam proses 

penciptaan nilai organisasi/perusahaan, sehingga penciptaan nilai perusahaan sangat dipengaruhi oleh 

modal manusia (SDM strategik) ( Christa, Usup:2013 ) 

Karenanya, human capital memiliki peran sangat urgen sebagai komponen kunci yang 

mempengaruhi tinggi-rendahnya tingkat kinerja sebuah organisasi/perusahaan. Human capital 

memiliki daya dorong yang kuat guna perbaikan produktivitas individual karyawan,sekaligus 

meningkatkan kinerja perusahaan melalui kemampuan sumber daya manusia (SDM) 

mengkomunikasikan pengetahuan (soft skills), terampil dan profesional dalam bekerja dan mampu 

membangun nilai relasional berkesinambungan dalam bentuk kemitraan antara perusahaan sebagai 

stakeholder internal dan pelanggan sebagai stakeholder eksternal (Usup R. C dalam Christa, 2013). 

Dalam kaitannya dengan pembahasan sumberdaya manusia pada lembaga zakat, dijelaskan 

bahwa kebutuhan yang paling mendasar dalam rangka mengisi era zakat adalah mempersiapkan 

Sumberdaya manusia yang kompeten di bidang ZIS agar dana zakat terkumpul dan tersalurkan dengan 

baik. Kompetensi amil zakat ditunjukkan dari kemampuan, keahlian dan penguasaannya terhadap 

bidang kerja yang digeluti. Kesiapan Sumberdaya manusia Organisasi Pengelola Zakat yang 

profesional dalam menyongsong era zakat merupakan kebutuhan yang sangat urgen. Untuk itu 

Organisasi Pengelola Zakat harus berupaya untuk mengembangkan Sumberdaya manusianya agar 

kompeten dalam mengelola dana ZIS, karena Sumerdaya manusia merupakan potensi yang menjadi 

motor penggerak organisasi atau perusahaan. Pengembangan sumberdaya manusia merupakan 

kebutuhan yang mendasar bagi lembaga, sehingga harus menjadi prioritas dalam program-

programnya, karena hal ini merupakan salah satu kunci sukses dalam pencapaian visi, misi dan tujuan 

lembaga. Upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional harus terus dilakukan.(Nawawi : 2003) 

Pengembangan SDM adalah pengembangan sikap, ketrampilan, penghargaan, kepercayaan, 

perilaku para pegawai termasuk pimpinan. Upaya Organisasi Pengelola Zakat dalam rangka 

pengembangan sumberdaya manusianya agar berkualitas adalah : a) memberikan kesempatan sekolah 

formal kepada karyawan, b) memberikan pelatihan-pelatihan baik indoor maupun outdoor, c) studi 

banding. (Firdaus : 2008) 

Pendekatan mutu modal manusia (human capital quality ) menekankan fungsi manusia 

(karyawan) sebagai faktor penentu keberhasilan organisasi yang amat penting selain modal finansial, 

teknologi , material. Lemahnya kemampuan mutu SDM akan membawa implikasi pada kemampuan 

berprestasi , daya kreasi dan keberlangsungan suatu organisasi dalam menghadapi era kompetisi dan 

tantangan global.( Rochaeni : 2011 ) 
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Untuk itu, dibutuhkan kemampuan untuk mengelola sumberdaya manusia sedemikian rupa 

sehingga, sumberdaya manusia tersebut dapat benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi 

terwujudnya visi, misi, dan tujuan organisasi. 

Menurut Muhyi dkk ( 2016:25 ) Pengelolaan sumberdaya manusia ( SDM ) merupakan upaya 

untuk mengembangkan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku dalam sebuah organisasi. 

Manusia adalah makhluk material dan spiritual, sebagai makhluk material, manusia mempunyai 

kecenderungan yang kuat terhadap kesenangan dunia. Sebagai makhluk spiritual, manusia memiliki 

kecenderungan terhadap akhirat. 

Selanjutnya  Muhyi dkk ( 2016 : 34 ) menjelaskan bahwa menjadi SDM yang unggul secara 

mendasar harus melalui beberapa tingkatan transformasi sebagai berikut: 

1. Membangun interaksi dengan kitab suci setiap waktu 

2. Membangun kesadaran ( otomatis ) 

3. Membangun pemahaman mendalam 

4. Membangun keikhlasan 

5. Membangun amal heroik ( semangat dan rela berkorban ) 

Bahasan manajemen sumberdaya manusia dewasa ini telah sampai pada paradigma berpikir 

bahwa sumberdaya manusia merupakan bagian dari capital. Setiap pengeluaran yang dilakukan 

berkaitan dengan sumberdaya mnusia merupakan bentuk investasi. Kajian-kajian manajemen 

sumberdaya manusia juga mendorong peletakan secara strategis manajemen sumberdaya manusia 

dalam upaya meraih keberhasilan organisasi. 

Beberapa penelitian tentang intellectual capital telah membuktikan bahwa intellectual capital 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi, ada juga penelitian 

lain mengungkapkan hal yang berbeda. Secara teori, pemanfaatan dan pengelolaan intellectual capital 

yang baik oleh perusahaan dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan (Pramelasari dalam 

Prasetya dan Mutmainah, 2010). 

Beberapa dari temuan penelitian terdahulu yang dirangkum dalam Christina ( 2013 ) 

menunjukkan bahwa peran human capital dan structural capital adalah bagian terpenting dari sumber 

daya utama didalam organisasi bisnis maupun non bisnis, sebagai penentu tingkat pencapaian kinerja  

Penelitian yang dilakukan Christina sendiri ( 2013 ) menghasilkan kesimpulan bahwa Peran 

human capital dalam penciptaan aset intelektual sangat strategis, karena hanya modal manusia (SDM) 

saja yang dapat menciptakan pengetahuan dan memiliki pengetahuan sebagai kompetensi 

individual,sekaligus sebagai pengelola asset intelektual organisasi, namun Peran human capital dan 

structural capital dalam meningkatkan kinerja organisasi (suatu kajian konseptual) tetapdengan 

dukungan structural capital. Korelasi human capital dan structural capital terkait dengan penciptaan 
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nilai perusahaan bersifat timbal balik (Sullivan., 2000) saling melengkapi - bersinergi. Human capital 

selain sebagai darah kehidupan bagi modal intelektual (IC) juga sebagai mesin penggerak atau 

generator dari seluruh nilai yang lahir dalam potensi inovasi dan kekuatan dibalik modal intelektual 

dan inovasi organisasi atau perusahaan. Oleh karenanya, peran human capital menjadi faktor kunci 

kesuksesan sebuah organisasi yang menyediakan kemampuan bersaing terhadap kompetitor untuk 

masa yang akan datang. 

 Menurut Nikmatuniayah (2014), hasil pengamatan juga menunjukkan, masih terdapat 

kelemahan dalam kepatuhan terhadap pengendalian intern, antara lain ditunjukkan dalam hal 

melemahnya pemisahan tugas, pemegang otorisasi, rotasi jabatan, dokumen tidak bernomor urut 

tercetak, dan pengawasan internal. Fakta ini memperkuat temuan Roekhudin dan Triyuwono (2000) 

yang menyatakan lemahnya sumber daya manusia pengelola LAZ. Berdasarkan analisis wawancara 

mendalam dengan tokoh LAZ disimpulkan,bahwa kelemahan tersebut masih dapat dikuatkan dengan 

adanya akuntabilitas dari manajemen LAZ yang tidak dapat diragukan, yaitu akuntabilitas terhadap 

Tuhan. Manajemen LAZ sangat bertanggung jawab kepada Tuhannya, mereka tidak berharap imbalan 

atau balas jasa. Seiring dengan tumbuhnya LAZ dan meningkatnya kesadaran masyarakat, maka 

kinerja LAZ dapat ditingkatkan akuntabilitasnya terhadap pemangku kepentingan ZIS. Pengendalian 

internal dapat diperbaiki dengan digunakannya tenaga ahli ekonomi, manajemen, atau akuntansi 

syariah secara full time. Dengan bekerja penuh waktu, mereka dapat mencurahkan segenap daya untuk 

meningkatkan eksistensi akuntabilitas LAZ. Dewan pengawas syariah dapat menjadi jembatan 

pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. 

Kamaluddin dkk ( 2013 ) dalam penelitiannya mencoba mengkaji hubungan antara intellectual 

capital, yang berisi komponen human capital, relational capital, dan structural capital dengan kinerja 

lembaga zakat di Malaysia. Hasil penelitiannya disajikan dalam uraian sebagai berikut : (1)  terdapat 

hubungan positif signifikan antara human capital dengan kinerja lembaga zakat, artinya bahwa 

pengetahuan, pengalaman, dan keahlian sumberdaya manusia mempengaruhi kinerja lembaga zakat 

mmenjadi lebih baik. (2) terdapat hubungan yang positif signifikan antara relational capital dengan 

kinerja lembaga zakat, maknanya bahwa membaiknya kinerja lembaga zakat juga di tentukan oleh 

keahlian sumberdaya manusia untuk membangun hubngan baik dengan stakeholder seperti mustahik, 

muzakki, pemerintah, dan organisasi terkait. (3) tidak terdapat hubungan positif signifikan antara 

structural capital dengan kinerja lembaga zakat, diprediksi factor structural capital tidak berpengaruh 

secara langsung terhadap kinerja lembaga zakat 
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Lembaga zakat dan Amil 

 

The main purpose of zakat is to support the less fortunate group in the society such as the 

poor, the needy, the wayfarer, or the heavily indebted with the hope that this group of people will at 

least have the basic requirement to lead a normal life, thus eliminating poverty. It is generally 

believed that zakat plays an important role in term of economy, moral and social of a society.( Nadzri 

et al: 2012 ) 

Islam menetapkan Ada 8 golongan yang berhak menerima bagian zakat salah satu diantaranya 

adalah amil zakat. Ulama berpendapat bahwa adanya porsi zakat yang diperuntukkan bagi Amil 

merupakan suatu indikasi bahwa zakat sewajarnya dikelola oleh lembaga khusus zakat atau yang 

disebut dengan Amil bukan oleh individu muzakki sendiri. Rasulullah SAW pernah mempekerjakan 

seorang pemuda dari Suku Asad,yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat 

Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin 

Jabal pemah diutus Rasulullah SAW pergi ke Yaman, disamping bertugas sebagai da’i, juga 

mempunyai tugas menjadi amil zakat. Menurut Yusuf Al-Qardawi, Nabi SAW telah mengutus lebih 

dari 25 Amil ke seluruh pelosok Negara dengan memberi perintah untuk pengumpuJan sekaJigus 

mendistribusikan zakat sampai habis sebelum kembali ke madinah (Kementrian Agama Republik 

Indonesia dalam Ngasifudin: 2015). 

Secara mendasar, lembaga zakat atau amil dibentuk dan beroperasi menurut nash Alquran dan 

hadist sehingga dapat diasumsikan bahwa lembaga zakat merupakan lembaga penghimpun dan 

pengelola dana masyarakat yang berlandasakan syariat Islam. Tidak hanya dalam operasional 

pengumpulan dan pengelolaan dana, konsep syar’i juga harus diterapkan dalam model pengelolaan 

sumberdaya manusianya 

Melalui asumsi tersebut diharapkan lembaga tersebut akan mudah untuk menerima dan memulai 

perubahan dalam sistem manajemennya terutamapada sistem manajemen SDM dengan memasukkan 

nilai-nilai manajemen syariah,yakni nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab (amanah) dan 

profesionalismeserta memberlakukan SDM sebagai bagian dari interaksi sosialnya dengan 

menciptakan budaya kerja yang bersumber pada ajaran syar’i.  

Yang menjadi titik perubahan dan juga persoalan pada Fiqh az-Zakat adalah bahwa zakat 

harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggung jawab, serta memiliki 

waktu dan modal yang cukup dalam mengelolanya.  Pada perkembangan pengelolaan zakat di 

Indonesia hal ini dituangkan pada Bab III dan IV UU No. 38 Tahun 1999, Keputusan Menteri Agama 

(KMA) No. 581 Tahun 1999, dan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 

No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. ( Yona, 2014 ) 
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Menurut Anwar (2012) indikator tatakelola BAZ dan LAZ terkait dengan pengelolaan zakat 

diproksikan dengan capaian di lapangan, yang dijadikan sebagai indikator keberhasilan dan 

keefektifan tata kelola BAZ dan LAZ antara lain: ketepatan penentuan sasaran, ketepatan jumlah zakat 

yang dibayarkan, ketepatan waktu penyaluran zakat, dan ketepatan dalam pemanfaatan atau 

penggunaan zakat. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, secara hasil dapat dijelaskan 

bahwa pengelolaan zakat cukup efektif namun belum maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dari tingkat 

capaian yang masih di bawah 100%. Artinya, realisasi di lapangan belum mencapai target, belum 

menjangkau seluruh mustahiq dan fluktuatif. Namun demikian, secara program dapat dipaparkan 

bahwa pengelolaan zakat sudah baik. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa kendala dan kondisi di 

lapangan. 

Zakat merupakan institusional keuangan umat Islam yang menjadi sumber dalam menjamin 

keharmonisan sosial masyarakat, disamping infak, sedekah dan wakaf. Peranan amil zakat itu begitu 

sangat strategis sekaligus meningkatkan optimalisasi keberadaannya menuju dinamika umat yang 

semakin sejahtera baik lahir maupun batin, akan semakin kuat iman dan akidahnya serta kehidupan 

ekonominya di tengah-tengah masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, pihak yang dapat 

memediasi secara profesional dan serius untuk mengurus, memanage, mengumpulkan, dan 

mendistribusikan zakat adalah Amil zakat 

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang N0 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat 

merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 

Dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 12 ayat (1), pengumpulan 

zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar 

pemberitahuan muzakki. 

Menurut Firmansyah ( 2013 ), Terkait dengan konsep amil, jika merujuk pada nash Alquran 

dan hadits, maka yang dikatakan amil itu bukanlah orang perorangan secara sembarangan, melainkan 

orang ataupun kelompok orang yang tertata dalam satu manajemen pengelolaan yang terlembagakan 

dengan baik, serta memiliki legalitas hukum yang kuat. Karena itu, nash tentang pengelolaan zakat 

(QS 9:60), dikaitkan dengan kata ‘aamilin, dan kata ‘alaihaa, yang menurut para ulama tafsir, amil 

tersebut memiliki kewenangan dan kekuatan secara yuridis formal. 

Fatwa MUI tentang lembaga amil zakat  menjelaskan bahwa yang disebut amil zakat adalah: 

a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan 

ibadah zakat atau 

b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah 

untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. 
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Amil zakat memiliki tugas : 

a. Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib 

zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing 

objek wajib zakat; 

b. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta 

zakat; dan 

c. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat 

secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan. 

 

Dengan adanya fatwa ini, maka diharapkan zakat tidak dikelola oleh lembaga-lembaga 

individu dan swasta yang munculnya hanya setahun sekali ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri saja. 

Bila hal ini masih terjadi akan mereduksi edukasi publik yang selama ini digencarkan, yaitu amil itu 

harus profesional dan bekerja penuh waktu. Tidak boleh amil itu bekerja secara asal-asalan, apalagi 

orientasinya hanya untuk mendapatkan uang ( Firmansyah, 2013 ) 

Menurut Ridwan dalam Rosyidah dan Manzilati , Organisasi pengelola zakat apapun bentuk 

dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni :  

1. Sebagai perantara keuangan  

Amil berperan menghubungkan antara pihak Muzakki dengan Mustahiq. Sebagai perantara 

keuangan, amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagai layaknya lembaga keuangan 

yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu 

menunjukkan keunggulan masing – masing sampai terlihat jelaspositioning organisasi, sehingga 

masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit berkembang.  

2. Pemberdayaan  

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni sebagaimana 

muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin. Di satu sisi 

Mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan 

para mustahik dapat menjadi muzakki baru. 

 

Kriteria Profesionalitas Lembaga dan Amil Zakat 

Dalam rangka mempertahankan kepercayaan  masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat 

sebagai institusi pengelola keuangan dan memperkuat pengelolaan zakat sebagai upaya empowerment 

atau pemberdayaan, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional  No 02 

tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil 
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Zakat. Peraturan ini memuat syarat-syarat pembentukan LAZ diantaranya adalah mencantumkan 

daftar pegawai dan surat pengangkatan pegawai Lembaga Amil Zakat.  

Adanya persyaratan tersebut menunjukkan bahwa pegawai merupakan bagian penting dari 

keberadaan LAZ. Pegawai sebagai entitas dari sebuah organisasi atau lembaga merupakan simbol 

penunjuk karakteristik organisasi. Profesionalitas, komitmen, dan sifat amanah pegawai merupakan 

wujud dari profesionalitas, komitmen, dan sifat amanah lembaga.  

Sejalan dengan itu, MUI juga menerbitkan fatwa tentang amil zakat, didalamnya dinyatakan 

bahawa amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Beragama Islam 

2. Mukallaf ( berakal dan baligh ) 

3. Amanah 

4. Memiliki ilmu pengetahuan tentang  hukum-hukum zakat dan hal lain terkait dengan tugas amil 

zakat. 

Penerbitan peraturan tentang persyaratan pembentukan LAZ dan orang-orang yang akan 

melaksanakan tugas sebagai amil disini memperjelas peran strategis sumberdaya manusia dalam 

pengelolaan zakat. Kepercayaan terhadap LAZ awal mula dibangun dari kepercayaan terhadap 

pelaksana tugas yaitu sumberdaya manusia di dalam lembaga.  

Kementrian Agama RI melalui Dirjen Pembinaan Masyarakat Islam, Direktur Pemberdayaan 

Zakat menerbitkan  Standarisasi Amil Zakat di Indonesia yang didalamnya salah satunya memuat 

kriteria menjadi lembaga pengelola zakat yang professional yaitu: 

1. Memiliki kompetensi 

2. Totalitas dalam bekerja 

3. Mendapatkan payment ( upah ) 

4. Selalu ingin belajar 

5. Kesadaran bahwa perilaku dan tindakannya memiliki tanggung jawab sosial dan agama 

Berbagai peraturan yang diterbitkan pemerintah juga memperoleh dukungan dalam bentuk 

hasil penelitian.  Hasil riset terkait kriteria profesionalitas amil  dikemukakan oleh Adnan dalam 

Karim dan Syarif ( 2009 ) yaitu: 

1. Memiliki kompetensi formal 

2. Komitmen tinggi menekuni pekerjaan  

3. Meningkatkan diri melalui asosiasi 

4. Bersedia meningkatkan kompetensi 

5. Patuh pada etika profesi 

6. Memperoleh imbalan yang layak 
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Dari paparan diatas jelas tergambarkan demikian penting peran sumberdaya manusia dalam 

pengelolaan zakat. Tugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat bukanlah tugas 

ringan. Pertanggungjawaban tidak hanya dituntut oleh muzakki dan pemerintah, tetapi lebih penting 

dari itu adalah pertanggungjawaban terhadap Allah SWT, atasan dari seluruh atasan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu model 

penelitian yang menjelaskan fenomena yang terjadi melalui kajian terhadap literature, hasil penelitian, 

dan peraturan perundang-undangan. 

Instrument penelitian yang utama dalam hal ini adalah peneliti sendiri. Peneliti 

mengumpulkan data-data guna mendukung argumentasi. Data ini berupa ( 1 ) nash Al-Quran dan 

hadist untuk memperoleh dasar keagamaan penarikan zakat dan pembentukan lembaga amil zakat, ( 2 

) dasar hukum dan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan lembaga amil zakat, kriteria 

lembaga amil zakat dan SDM nya, serta peran dan fungsi lembaga amil zakat, baik yang dibentuk oleh 

pemerintah atau BAZ maupun lembaga yang dibentuk oleh masyarakat ( LAZ ), ( 3) hasil-hasil 

penelitian berkaitan dengan fungsi dan peran lembaga amil zakat termasuk didalamnya peran SDM 

bagi eksistensi lembaga amil zakat dan kesuksesan program-program lembaga zakat secara riil di 

masyarakat. 

 

PEMBAHASAN 

Lembaga Amil zakat merupakan lembaga atau institusi keuangan berlandaskan syariat Islam, 

dimana dalam prosea pengelolaannya tidak pernah boleh lepas dari tuntunan syari. Lembaga amil 

zakat bertanggungjawab untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana Zakat, Infaq, dan 

Sodaqoh yang dikumpulkan dari para muzakki.terdapat tanggungjawab yang tidak ringan dalam 

pelaksanaannya, tanggungjawab tidak hanya bersifat duniawi dihadapan stakeholder tetapi juga 

tanggungjawab ruhani dihadapan Tuhannya para stakeholder. 

Namun demikian, permasalahan dalam hal pengelolaan masih kerap muncul. Salah satu yang 

paling penting adalah permasalahan berkaitan dengan sumberdaya manusia. Beberapa hasil penelitian 

telah mengungkap bahwa sumberdaya manusia memegang peranan penting bagi eksistensi dan kinerja 

organisasi, baik organisasi profit oriented maupun nonprofit oriented. Untuk lembaga amil zakat 

sendiri sumberdaya manusia memegang peranan yang sangat strategis. Hal ini disebabkan setidaknya 

karena (1) tanggungjawab yang di emban tidaklah ringan, (2) profesi amil zakat sendiri merupakan 

amanah yang tertuang dalam nash Alquran dan hadist, (3) lembaga amil zakat merupakan salah satu 

pintu harapan bagi terwujudnya masyarakat yang lebih berdaya (4) dana yang dikelola merupakan 
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dana umat yang berniat untuk menjalankan kewajiban agama, (5) mewujudnya harapan bahwa 

kedepan lembaga zakat harus bias menjalin sinergi dengan pemerintah dalam upaya pengentasan 

kemiskinan dan penguatan ekonomi daerah.  

Dalam tulisannya, Ridwan dalam Rosyidah dan Manzilati menjelaskan bahwa, Organisasi 

pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni :  

1. Sebagai perantara keuangan  

Amil berperan menghubungkan antara pihak Muzakki dengan Mustahiq. Sebagai perantara 

keuangan, amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagai layaknya lembaga keuangan 

yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu 

menunjukkan keunggulan masing – masing sampai terlihat jelaspositioning organisasi, sehingga 

masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit berkembang.  

2. Pemberdayaan  

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni sebagaimana 

muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin. Di satu sisi 

Mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan 

para mustahik dapat menjadi muzakki baru. 

Untuk itu, MUI melalui fatwanya, pemerintah melalui Undang-Undangnya menetapkan kriteria 

yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai lembaga amil zakat professional, dan menetapkan 

kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai amil dan berhak memperoleh imbalan secara 

professional. Beberapa hasil penelitian juga mencoba mengidentifikasi kriteria profesionalitas lembaga 

amil zakat dan orang-orang yang berkecimpung didalamnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya control 

terhadap keberadaan lembaga zakat dan tidak mencederai kepercayaan muzakki. 

Kementrian Agama RI melalui Dirjen Pembinaan Masyarakat Islam, Direktur Pemberdayaan 

Zakat menerbitkan  Standarisasi Amil Zakat di Indonesia yang didalamnya salah satunya memuat 

kriteria menjadi lembaga pengelola zakat yang professional yaitu: 

1. Memiliki kompetensi 

2. Totalitas dalam bekerja 

3. Mendapatkan payment ( upah ) 

4. Selalu ingin belajar 

5. Kesadaran bahwa perilaku dan tindakannya memiliki tanggung jawab sosial dan agama 

Berbagai peraturan yang diterbitkan pemerintah juga memperoleh dukungan dalam bentuk 

hasil penelitian.  Hasil riset terkait kriteria profesionalitas amil  dikemukakan oleh Adnan dalam 

Karim dan Syarif ( 2009 ) yaitu: 

1. Memiliki kompetensi formal 
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2. Komitmen tinggi menekuni pekerjaan  

3. Meningkatkan diri melalui asosiasi 

4. Bersedia meningkatkan kompetensi 

5. Patuh pada etika profesi 

6. Memperoleh imbalan yang layak 

Kriteria profesionalitas ini sangat diperlukan untuk menjamin eksistensi lembaga zakat, 

memperbaiki kinerja lembaga zakat,  untuk menjamin kepercayaan muzakki, dan untuk menjamin 

dana yang diserahkan oleh muzakki sampai pada mereka yang masuk kedalam 8 golongan penerima 

zakat atau mustahik sehingga visi, misi, dan tujuan organisasi lembaga amil zakat dapat tercapai dan 

yang paling penting,  tujuan Islam mewajibkan pembayaran zakat bagi setiap muslim  juga tercapai. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan kajian teori dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal, sebagi berikut: 

1. Lembaga zakat harus dikelola secara professional sesuai dengan kriteria atau standar yang telah 

ditetapkan. 

2. Sumberdaya manusia merupakan ujung tombak keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dan 

tujuan Islam mewajibkan zakat. 

3. Sumberdaya manusia memegang peranan strategis bagi perbaikan kinerja organisasi dan 

esksistensi organisasi di masa yang akan datang 
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