
 

 
ABSTRACT 

UNDERSTANDING AND AWARENESS OF THE MUZAKKI  
IN THE IMPLEMENTATION OF ZAKAT INFAQ AND SHADAQAH 

(ZIS) TO ACHIEVE THE PROSPERITY  OF MUSLIM COMMUNITY  
IN BIMA CITY NUSA TENGGARA BARAT PROVINCE  

    
The Prosperity is a goal which wants to be achieved by people either in 

individual or national context. In order to achieve prosperity and life happiness (Al 
Falah), it is through a balance between material and spiritual needs fulfilment 
equally in the form of kinship and brotherhood. Zakat, Infaq and shadaqah (ZIS) 
can create people prosperity. ZIS implementation to achieve people prosperity has 
not run well yet. Among other  reasons is the lack of understanding and awareness 
of the muzakkis  in performing Zakat Mal. 

 The aims of this study is to know the understanding and awareness of the 
muzakkis on commands of ZIS as well as ZIS benefits to achieve prosperity of 
Muslim Community in Bima City. The implementation is realized by establishing 
ZIS institution on utilization of zakat collected by the muzakkis who has or has 
not been carrying out ZIS. This study is a kind of qualitative study (naturalistic) 
which refers to muzakkis which was conducted by interview and Indepth 
discussion group  methods. 

The result showes that the Government of Bima city has decided a policy 
that every civil servant (PNS) has to pay 2,5% of their salary per month as 
profession Zakat. Viewing from the foundation of law of zakat obligation, all 
informants have understood.  About understanding of ZIS benefit and target, all 
informants understand that beyond their wealth there is a rights of the poor. All 
informants know and understand about the benefit of zakat to help the poor to 
fulfill their basic needs in order not to be a beggar. All informants understand 
about zakat management institution but they have lack of believes about Badan 
Amil Zakat Daerah (BAZDA). They dominantly conduct  ZIS individually. 

The awareness of civil servant  to pay zakat especially wealth zakat still 
lack, non civil servant  informants realize and do the zakat payment and some of 
them understand and awareness it after the interviewed and discussion. The 
implementation of this study is the creation of LAZIS Baitul Hamid Raba as an 
understanding and awareness of muzakkis which are pay zakat individually or 
through other institutions before. The LAZIS based on certificate No 27 date 17 
February 2010 and have started collecting ZIS. 
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  ملخص
للحصول على ) zis(فهم المزآين ووعيهم في إخراج الزآاة واإلنفاق والصدقة 

 ا تنيجارى الغربيةاإلسالمية بمنطقة بيما نوس رفاهية األمة
 

إن الرفاهة من إحدى الغاية التى أراد أن يحصلها اإلنسان سواء آان فرديا أو  
دوليا، وللحصول على الرفاهية والفالح في هذه الحياة فال بد من  التوازن عند إسباغ 

فقد استطاعت الزآاة . الحوئج المادية والمعنوية العادلة عن طريق األخوة واألسروية
أن توجد الرفاهية في المجتمع، ولكن تطبيق إخراج الزآاة ) zis(ق والصدقة واإلنفا

للحصول على الرفاهية لألمة لم تتمش جيدا، ومن أسبابها ) zis(واإلنفاق والصدقة 
 . ضعف الفهم والوعي لدي المزآين في إخراج زآاتهم المالية

 في إخراج وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق فهم المزآين ووعيهم 
ومنافعها في الحصول على رفاهية األمة اإلسالمية ) zis(الزآاة واإلنفاق والصدقة 

بمنطقة بيما، و تطبيقا لهذه النظرية  البد من إيجاد المؤسسة في تصريف وتفعيل 
وتعتبر هذه .التي جمعها المزآون أو التي لم يجمعوها ) zis(الزآاة واإلنفاق والصدقة 

التي تترآز على المزآين ) نتورلستيك( سة اإلستقرائية الوصفية الدراسة من الدرا
  Indepth(وهي عن طريق الحوار و  الفرقة المناقشة المعمقة في شأن الموضوع 

Grouf Discussion (والكتابية . 
ودلت نتيجة الدراسة على أن الحكومة بمنطقة بيما قد وضعت القرار على أن  

 في آل شهر باسم 2,5% م راتبهم الشهري بقدر جميع الموظفين الحكوميين تحص
و آذلك منافع الزآاة . أما أدلة وجوب الزآاة فمعلوم عند المستخبرين. الزآاة المهنية

فإن  جميع المستخبرين فهموا أن في أموالهم حق للفقراء ) zis(واإلنفاق والصدقة 
المؤسسة  في جمع والمساآين وأنها تساعدهم في سد حوائجهم، وهم علموا أيضا وجود 

وتطبيق الزآاة . التي لها دور في جمع الزآاة وصرفها )BAZDA(الزآاة المنطقية 
لم يزل عن طريق فرادى و ذلك بسبب ثقتهم على الهيئة ) zis(واإلنفاق والصدقة 

 . مازالت ناقصة وضعيفة) BAZDA(الزآاتية مثل المؤسسة جمع الزآاة المنطقية 
الموظفين الحكوميين في إخراج الزآاة خاصة إن وعي المزآين خاصة عند 

 وأما الموظفون األهليون أو غير الحكوميين فبعضهم .زآاة األموال ال يزال ضعيفا
 وبعضهم فهموا بعد أن أجريت عليهم . في إخراج زآاتهمفهموا هذه الواجبة من قبل

لمؤسسة  ومن نتائج هذه الدراسة إنشاء ا.الدراسة والحوار معهم حول هذا الموضوع
 بيت الحميد رابا وهي آثار من فهم (LAZIS)عامل الزآاة واإلنفاق والصدقة 

المزآين ووعيهم عن الزآاة، وآانوا من قبل قد أخرجوا زآاتهم عن طريق المباشرة أو 
 تاريخ 27هذه المؤسسة أسست على آاتب عدل برقم .  سلموها إلى المؤسسة األخرى

 ).zis(جها في جمع الزآاة واإلنفاق والصدقة م، وبدأت برام2010 من فبرايير 17
  

 الرفاهية، الفهم، الوعي، األسروية واألخوية: الكلمات األساسية
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