
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

xi 

 

ABSTRAK  

Nama Penulis  : Ahmad Taufiqurrohman, NIM : F 12.212140, 

Pengelolaan Zakat Profesi dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di 

Kabupaten Magetan     (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Magetan), Program Pascasarjana Universitas Islan Negeri Surabaya, Konsentrasi 

Shari’ah, Pembimbing Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M. Ag 

 

Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin 

kecilnya orang-orang yang terlibat langsung dengan sektor produktif dan semakin 

membesarnya sektor-sektor jasa. Karena itulah gaji, upah, intensif dan bonus 

merupakan variable yang penting dalam pendapatan menusia modern yang nilai 

kumulatifnya seringkali jauh melampui nis}a>b beberapa komoditas yang tercantum 

dalam nash-nash hadith, seperti hasil pertanian. 

Potensi zakat di Indonesia sangat besar, pada tahun 2006 The Frod 

Foundation memperkirakan dana zakat, infak, shadaqah mencapai sekitar 19,3 

triliun. Sayangnya potensi tersebut belum didayagunakan secara optimal sehingga 

upaya pemberdayaan masyarakat melalui zakat pun belum terlaksana dengan 

memadai. 

Hal yang mengembirakan saat ini adalah sudah banyak lembaga pengelola 

zakat yang bermunculan dan dibarengi dengan kesadaran masyarakat dalam 

menunaikan zakat juga meningkat, salah satunya BAZIS di Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Magetan yang mempunyai sistem pegelolaan dan pedoman 

kerjanya.  

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut perlu adanya kajian dan 

penelitian lebih detail kemudian penelitian tersebut di konsep dalam rumusan 

masalah sebagai berikut (1) bagaimana gambaran potensi zakat profesi di BAZIS 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan? (2) bagaimana pengelolaan 

zakat profesi di BAZIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan ? (3) 

bagaimana proses pendistribusian zakat profesi di BAZIS Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Magetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem 

pengelolaan zakat di BAZIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. 

  Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan tehnik pengumpulan datanya di 

tekankan pada dokumentasi dan wawancara dengan pengelola BAZIS Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Magetan. 

Hasil dari penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa potensi zakat di Kantor 

Kementerian Agama Kabuoaten Magetan cukup besar dan dapat digali oleh 

BAZIS secara baik. Hal ini terbukti munculnya kesadaran semua pegawai untuk 

membayar zakat profesi. Dana yang telah terkumpul didistribusikan kepada para 

mustahik dengan beberapa program, yaitu bantuan paket sembako, bantuan modal 

usaha, bantuan sarana pendidikan dan keagamaan, bantuan insindentil. 

 


