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Dana zakat merupakan hak bagi para mustahiq, terdapat delapan golongan, dan salah 

satunya adalah fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), pada masa Rasulullah 

fisabilillah yakni jihad dengan cara memerangi kaum musyrik, namun dewasa ini pemahaman 

jihad semakin berkembang, salah satu tokoh ulama fiqh yang meluaskan jihad yakni Yusuf 

Qardhawi. Orang yang memenuhi kewajiban ilmunya juga bisa dikatakan jihad, oleh karena itu 

berhak mendapatkan bantuan dari dana zakat. El-Zawa adalah salah satu lembaga yang berada di 

lingkup Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, el-Zawa melakukan 

improvisasi dengan menggabungkan ashnaf fisabilillah, fakir dan miskin pada program-program 

beasiswa el-Zawa. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran dana 

zakat dalam bentuk beasiswa yang dilakukan oleh el-Zawa, selain itu juga mengetahui 

bagaimana bentuk penggabungan tiga ashnaf mustahiq pada satu program yang dilakukan el-

Zawa jika dilihat dari perspektif Yusuf Qardhawi. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

Kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang 

dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, 

diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis. 

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, dalam penelitian ini didapati 

penggabungan tiga ashnaf yang dilakukan oleh el-Zawa lebih efisien dan memenuhi tujuan serta 

fungsi zakat itu sendiri. Kedua, pendayagunaan yang dilakukan el-Zawa jika dilihat dengan 

perspektif Yusuf Qardhawi, el-Zawa melakukan penggabungan antara pemaknaan secara luas 

oleh Yusuf Qardhawi tentang zakat, serta makna substansi dana zakat untuk fisabilillah menurut 

Yusuf Qardhawi. 

 

 


