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Di dalam ajaran Islam, ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh para 

pemeluknya. Keduanya disebut dengan dua kalimat: hablum minallah wa hablum minan nas 

(QS 3 : 112). Terjemahan harfiahnya adalah tali Allah dan tali manusia. Hubungan itu 

dilambangkan dengan tali, karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia 

dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia. Yang disebut terakhir ini meliputi juga 

hubungan antara manusia dengan lingkungannya, termasuk dirinya sendiri. Kedua hubungan 

itu harus berjalan secara setentak dan simultan. Kalau dilukiskan, garis ke atas (vertikal) 

menunjukkan hubungan manusia yang bersifat langsung dan tetap dengan Tuhan. Garis 

mendatar (horizontal) menunjukkan hubungan manusia dengan manusia laian dalam 

masyarakat, lingkungan dan dirinya sendiri, selama ia hidup didunia ini. Yang dituju adalah 

keselarasan dan kemantapan hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, termasuk 

dirinya sendiri dan lingkungannya.Inilah aqidahdan ini pulalah wasilah(jalan) yang 

dibentangkan oleh ajaran islam bagi manusia, terutama manusia yang memeluk ajaran agama 

itu, terbuka jalan untuk mencapai kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat 

kelak, setelah manusia meninggalkan dunia yang fana ini.Makin hari makin besar harapan 

umat Islam di Indonesia agar pelaksanaan pemungutan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-

baiknya. Harapan ini diungkapkan dalam berbagai kesempatan oleh para pemimpin Islam, 

baik yang mempunyai kedudukan formal maupun informal (Pedoman Zakat (9), 1982). 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data 

yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode yanganalisis data menggunakan deskriptif 

karena peneliti menjelaskan kinerja dana zakat pada LAZIS Sabilillah. 

Hasil penelitian ini adalah dalam penghimpunan dana zakat LAZIS Sabilillah 

menyediaknan beberapa layanan diantaranya melalui kartu gesek zakat, layanan jemput, 

zakat, pemanfaatan rekening bank, hai itu semua hanya bertujuan untuk memudahkan para 

muzakki untuk menyalurkan zakatnya dan mempermudah para muzakki untuk menyalurkan 

zakatnya, untuk pengelolaan dana zakat LAZIS Sabilillah mendapatkan dari beberapa sumber 

dana yang nantinya dana tersebut akan dikelola dan dituangkan dalam bentuk program-

program yang nantinya akan disalurkan kepada para mustahi, kemudian dalam penyaluran 

zakat bersifat konsumtif dan produktif. Namun, yang masuk dalam konsumtif yaitu 

pemberian beasiswa anak yatim, memberikan santunan kepada lansia, yang semua bertujuan 

untuk meringankan beben mereka untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan yang masuk dalam 

produktif yaitu pemberian bantuan yang berbentuk pendayagunaan untuk jangka panjang 

mustahiq. 

 


