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BAB I
PENDAHULUAN

A. Pendahuluan
Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang perlu mendapatkan
perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat. Kemiskinan
sebagai bentuk ancaman merupakan paradigma yang telah ada sejak
berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian dalam
perkembangannya dampak krisis moneter pada tahun 1997 semakin
memperparah perekonomian Indonesia. Sejak tahun inilah krisis moneter
sebagai pintu gerbang dari segala permasalahan kompleks yang terjadi di
Indonesia ke arah kondisi yang paling buruk. Inflasi melonjak ke level yang
tinggi, pengaruhnya adalah bahan kebutuhan masyarakat melejit sampai
pada tingkat di luar batas kemampuan daya beli sebagian besar
masyarakat Indonesia. Sontak angka kemiskinan di Indonesia melonjak
tajam, dari ±200 juta jiwa penduduk Indonesia 60% nya hidup dalam garis
kemiskinan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kemiskinan di
Indonesia sangat fluktuatif. Pada tahun 1976 angka kemiskinan Indonesia
berkisar 40% dari jumlah penduduk, tahun 1996 angka kemiskinan turun
menjadi 11% dari total penduduk. Pada saat krisis moneter tahun
1997/1998 penduduk miskin Indonesia mencapai 24%. Tahun 2002
mengalami penurunan menjadi 18 % dari total penduduk, angka
kemiskinan pada 2003 sebesar 17,4%, pada tahun 2004 mengalami
penurunan menjadi 14 %. Akan tetapi angka resmi BPS berdasarkan
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sensus kemiskinan tahun 2005 mencapai 35.1 juta jiwa atau 14,6 % dari
jumlah penduduk. Susenas BPS 2006 mencatat penduduk miskin
Indonesia mencapai 39,05 juta jiwa1. Sementara itu bank dunia (World
Bank) menyatakan bahwa, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 120
juta jiwa dengan asumsi mereka yang hidup di bawah dua dolar sehari.
Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan
salah satu pilar dalam membangun perekonomian ummat. Dengan
demikian dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi
mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Di
Indonesia saat ini dengan 80% penduduknya adalah muslim, untuk zakat
profesi saja potensinya adalah 6,3 trilyun/tahun. Dari seluruh potensi zakat
maal yang ada bisa tergali sebesar 19,6 triyun/tahun. Potensi yang sangat
luar biasa2 Akan tetapi potensi tersebut belum terkelola dengan baik.
Kelahiran UU Nomor 38 Tahun 19993 Tentang Pengelolaan Zakat cukup
mampu meniupkan angin segar dalam dunia perzakatan di Indonesia,
namun regulasi pemerintah berupa PP (Peraturan Pemerintah) yang
mengurai tentang pelaksanaan teknis dari Undang-Undang tersebut
sampai saat ini belum juga di tetapkan. Sehingga apa yang terjadi
Pelaksanaan undang-undang tersebut menjadi timpang. disisi lain tingkat
kepercayaan (trust) masyarakat pada badan atau institusi pengelola zakat
masih

rendah.

Hal

ini

disebabkan

oleh

belum

adanya

standar

profesionalisme baku yang menjadi tolak ukur bagi badan atau lembaga

1

Badan Pusat Statistik (BPS), diakses dari http://www.bps.go.id, diakses pada tanggal 15 April 2011

2

Rochmatin, Widyani, Peranan Strategis Zakat Dalam Membangun Ekonomi Makro Ummat Islam di Indonesia,
2007, diakses dari http://www.rumahzakat.org, diakses pada tanggal 20 April 2011
3
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885.
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pengelola zakat di Indonesia. Studi kasus pada pendistribusian zakat yang
dilakukan di Kabupaten pasuruan jawa timur hingga menimbulkan korban
jiwa. Kasus ini menunjukkan bahwa disatu sisi angka kemiskinan yang
masih tinggi disisi lain pola pengelolaan zakat belum terorganisr secara
baik. Sehingga akibat yang ditimbulkan adalah ketimpangan sosial yang
berujung pada potensi konflik di masyarakat. Mengingat begitu strategis
dan besarnya potensi pengelolaan dana zakat sudah sepantasnya
diperlukan upaya strategis pula dalam mengoptimalkan pengelolaan dana
zakat sebagai dana umat untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia4.
Fenomena

kemiskinan

merupakan

salah

satu

kompleksitas

permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan sebagai
sebuah realitas social perlu mendapatkan perhatian serius dari negara
sebagai bentuk penciptaan Negara yang madani (Baldatun thayyibatun
warabbul ghaffur) sebagaimana termaktub didalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 bahwa tujuan dari bangsa Indonesia adalah:
“untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”5

Oleh sebab itu salah satu alternatif solusi dalam memecahkan
masalah untuk keluar dari dimensi kemiskinan adalah melalui optimalisasi
pengelolaan dana zakat yang amanah dan komprehensif sebagai wujud
4

Ria Casmi Arrsa, Peran Negara Dalam Merevitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya
Menanggulangan Kemiskinan Di Indonesia, www.legalitas.org
5
Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
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dana umat guna kepentingan dan kemanfaatan umat manusia. Zakat
merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya
untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang
berhak. Adapun golongan yang berhak menerima zakat (Muztahiq) adalah
Fakir, miskin, muallaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fisabilillah. Keluarnya
UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu
elemen

pendukung

dalam

rangka

manifestasi

penanggulangan

kemiskinan melalui pengaturan tentang pengelolaan zakat kedalam
regulasi hukum positif di Indonesia. Akan tetapi efektifitas penerapan
ketentuan undang-undang tersebut masih bersifat setengah hati dalam
menjalankannya. Salah satu indikasi penyebabnya adalah kurangnya
dukungan dari kalangan aparatur negara untuk menciptakan iklim zakat
yang kondusif ditengah aktivitas perekonomian Indonesia. Yang mana
pergeseran telah terjadi pada sistem ekonomi Indonesia. Sehingga, tidak
dipungkiri Indonesia menjadi arena pertarungan dua sistem ekonomi
global yaitu antara sistem ekonomi sosialis dan liberal kapitalis.
Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan
dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Adapun
bentuk-bentuk kelemahan dalam pengelolaan zakat adalah sebagai
berikut:
Setidaknya ada beberapa masalah besar yang dihadapi oleh
lembaga-lembaga pengumpul zakat:
Pertama, problem kelembagaan, dimana sebagian besar masih
baru dan masih mencari bentuk dan struktur kelembagaan.
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Kedua, masalah sumber daya manusia (SDM) sebagian dari amil
zakat tidak menjadikan pekerjaan itu sebagai profesi atau pilihan karir, tapi
hanya sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan paruh waktu. Hal ini
menyebabkan kurangnya profesionalisme dalam pekerjaan tersebut.
Ketiga, masalah sistem. Kebanyakan merekan tidak memahami
pentingnya sebuah sistem dalam kinerja organisasi. Hanya dengan bekal
semangat untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang ada.
Akibatnya, sering terjebak kepada program 2P yaitu pelestarian
kemiskinan dan program pamer kebijakan.
Padahal, kepuasan terhadap pelayanan lembaga amil zakat akan
mendorong perilaku muzaki dalam berzakat berupa komitmen terhadap
lembaga amil tersebut, sebagai pilihan utama dalam berzakat, dan
mengajak orang lain untuk berzakat. Ada lima hal yang berkaitan dengan
kepuasan muzaki terhadap amil zakat yaitu: (1) Tangible yaitu tampilan
fisik lembaga amil zakat; (2) Emphaty yaitu perhatian yang intens serta
pelayanan yang baik kepada muzaki; (3) Courtesy yaitu sikap moral dari
amil zakat; (4) Credibility yaitu kredibilitas lembaga amil zakat dimata
muzaki

dalam

hal

ini

yang

menyangkut

kepercayaan,

amanah,

transparansi dalam hal pengelolaan dan keuangan; (5) Reliability yaitu
ketepatan janji dengan pelayanan sebenarnya.
Ke emat, Kelemahan Pengelolaan Zakat dari Aspek Yuridis,
terdapat kelemahan di dalam pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Zakat Berdasarkan aspek yuridis terdapat kelemahan di
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dalam pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
yaitu:
1. UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dinilai
berpotensi menghambat perkembangan zakat. Salah satunya
adalah tidak adanya pemisahan yang jelas antara fungsi regulasi,
pengawasan, dan pelaksanaan dalam mengelola zakat. Kondisi
tersebut

dikhawatirkan

memberikan

dampak

negatif

bagi

pengembangan zakat. Oleh sebab itu di dalam praktik terdapat kondisi
yang tidak sehat. Misalnya, tidak ada pemisahan antara fungsi
regulator, pengawas, dan operator.
2. Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 UU No 38 Tahun 1999
Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi, “Zakat yang telah
dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat
dikurangkan dari laba / pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak
yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku”.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut zakat hanya berlaku sebagai
pengurang penghasilan kena pajak (PKP) sehingga tidak berdampak
signifikan dalam mendorong perkembangan zakat di Indonesia.
3. berkaitan dengan aturan organik mengenai teknis pelaksanaan dari
UU No 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat hanya dalam
bentuk keputusan dan instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991
tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah diikuti
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dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan
Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat,
Infaq dan Shadaqah. Oleh sebab itu pengaturan organic mengenai
teknis pengelolaan zakat di dalam Undang-Undang perlu disesuaikan
dengan hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang
di dalam PP pasal 7 UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
Kelima, Kelemahan Pengelolaan Zakat dari Aspek Sosiologis.
Hal ini dapat dilihat dari terbatasnya pengetahuan masyarakat yang
berkaitan dengan ibadah zakat. pengetahuan masyarakat tentang ibadah
hanya shalat, puasa, dan haji. Disamping konsepsi zakat, yang masih
dirasa

terlalu

sederhana

dan

tradisional.

Sehingga

di

dalam

pelaksanaanya hanya cukup dibagikan langsung sendiri lingkungannya
atau kepada kyai yang disenangi. Dan berikutnya adalah tingkat
kepercayaan muzakki kepada lembaga amil zakat masih rendah yang
mana terdapat indikasi kekhawatiran dari masyarakat bahwa zakat yang
diserahkan tidak sampai kepada yang berhak menerimanya 6.
Ke enam, kelemahan pengelolaan zakat dari aspek institusi
dan manajemen zakat, hal ini dapat dilihat adanya dualisme di dalam
institusi pengelola zakat dalam menjalankan proses pengumpulan dan

6

Mustahiq. Berdasarkan survey PIRAC menyatakan bahwa masyarakat masih menyalurkan zakatnya ke
panitia penampung zakat sekitar tempat tinggal 63,6%, masyarakat langsung menyalurkan dana zakat
kepada yang berhak menerima sebesar 20%, dan yang menyalurkan ke BAZ, LAZ, dan yayasan sosial sebesar
12,5 %. (Lihat Ria Casmi Arrsa, peran negara dalam merevitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya
strategis menanggulangan kemiskinan di Indonesia, www.legalitas.org)
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pendistribusian dana zakat. Sebagaimana tertuang di dalam UU No 38
Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal 1 Keputusan Menteri
Agama Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat7 menyebutkan bahwa
institusi pengelola zakat yaitu:
1. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk
oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan
tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat
sesuai dengan ketentuan agama contoh BAZNAS, BAZDA.
2. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk
oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan
kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat
sesuai dengan ketentuan agama.contoh Dompet dhuafa, Pos Keadilan
Peduli Ummat, YDSF, Rumah Zakat. Berdasarkan realita kedua
lembaga tersebut sama-sama memiliki fungsi pengumpul dan penyalur
dana zakat. Sehingga fungsi yang demikian di rasa kurang efektif
dalam implementasinya di masyarakat
Berdasarkan aspek manajemen kelemahan pada pengelolaan zakat yaitu:
1. Lemahnya penerapan prinsip manajemen organisasi di dalam
pengelolaan

dana

zakat

sehingga

menyebabkan

tingkat

kepercayaan (trust) dari masyarakat masih rendah.
2. rendahnya penguasaan teknologi oleh institusi amil zakat.

7

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2003 oleh MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Prof. Dr. Said
Agil Husin Al Munawar, MA
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B. Permasalahan.
Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka
dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1.

Bagaimanakah sistem pengelolaan zakat di Indonesia sebelum
dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor

38 Tahun

1999?
2.

Bagaimanakah efektifitas Undang-Undang Nomor

38 Tahun

1999 tentang pengelolaan zakat bagi Lembaga Penghimpun
Dan Penyalur Zakat saat ini ?
3.

Langkah-langkah

pembenahan

seperti

apa

yang

harus

dilakukan oleh negara dalam menangani kelemahan-kelemahan
yang dihadapi di dalam pelaksanaan pengelolaan zakat?

C. Tujuan.
Tujuan umum pengkajian ini adalah:
1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat di indonesia sebelum dan

sesudah berlakuknya Undang-undang No. 38 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui pengaruh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

terhadap efektifitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga
Penghimpun Dan Penyalur Zakat ?
3. Untuk

mengetahui

peran

kelemahan-kelemahan

yang

strategis
dihadapi

negara
di

dalam
dalam

menangani
pelaksanaan

pengelolaan zakat?
Tujuan khususnya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang ada yang
berhubungan dengan pengelolaan zakat sehingga dapat memberikan
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masukan bagi penyempurnaan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pengelolaan zakat.

D. Definisi Operasional (Kerangka Konsepsional)
Sesuai dengan judul pengkajian ini adalah pengkajian hukum tentang
Pengelolaan

Zakat

Oleh

Negara

Bagi

Kepentingan

Masyarakat

(Efektivitas UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat), maka
yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan Zakat
Yang dimaksud dalam Pengelolaan zakat pada pengkajian ini adalah
kegiatan

perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan,

dan

pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta
pendayagunuan zakat8.
2. Zakat.
Sedangkan Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang
muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan
ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya9;
3. Negara.
Negara dalam pengkajian ini adalah Negara Republik Indonesia yng
berkewajiban

melindungi

segenap

tumpah

darah

Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan
bangsa10, dengan demikian Negara berkewajiban memberikan
perlindungan, pembinaan, dan pelayanan baik kepada muzakki,
8

Lihat pasal 1 ayat (1) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Disahkan dan diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999 pada lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 164 dan
tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3885
99
Lihat pasal 1 ayat (2), ibid
10
Lihat Pembukaan UUDNRI 1945.
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mustahiq, dan amil zakat, berupa regulasi yang mengatur tentang
pengelolaan zakat.
4. Kepentingan masyarakat.
Harta zakat dapat diperuntukkan bagi yang berhak (mustahik)
mendapatkannya sesuai dengan aturan dalam Al-Qur’an Surat At
Taubah:60
ُ َ ﺼ َﺪﻗ
ﺴﺎ ِﻛ ِﻦ َوا
َﺎر ِﻣ ﻦَ إِﻧﱠ َﻤﺎ اﻟ ﱠ
َ ﺎت ﻟ ِﻠْﻔُﻘَ َﺮا ِء َواﻟْ َﻤ
ِ اﻟْﻐ

ب َو
ِ ْﻟ َﻌﺎ ِﻣﻠِ ﻦَ ْاﻟ ُﻤﺆَﻟﱠﻔَﺔِ ﻗ ُﻠُﻮﺑُ ُْﻢ َوﻓِﻲ اﻟ ﱢﺮﻗَﺎ

ﷲِ َو ﱠ
ﻀﺔً ِﻣﻦَ ﱠ
َوﻓ ِﻲ َﺳﺒِ ِﻞ ﱠ
(٦٠) ﷲُ َﻋﻠِ ٌﻢ َﺣ ِﻜ ٌﻢ
َ ِﷲِ َواِﺑ ِْﻦ اﻟﺴﱠﺒِ ِﻞ ﻓَﺮ

َﻋﻠَ ْ َﺎ َو

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf
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yang dibujuk

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan,
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At Taubah: 60)

Dari ayat diatas jelas bahwa peruntukan zakat untuk kepentingan
masyarakat pada umumnya yang memang betul-betul membutuhkan.

5. Efektivitas.
Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif
sebagai terjemahan dari kata effective dalam bahasa Inggris yang
dalam bahasa Indonesia memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa
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Syaikh Shalih Al Fauzan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan muallafatul qulub (muallaf) itu ada dua
golongan: Kafir dan muslim. Zakat harta diberikan kepada seorang yang kafir apabila diharapkan keislamannya,
untuk menguatkan niatnya untuk masuk ke dalam Islam dan memperkokoh kecenderungannya, atau diharapkan
pemberian zakat tersebut bisa menahan kejahatannya terhadap kaum muslimin. Adapun zakat harta diberikan
kepada muallaf muslim untuk memperkuat keimanannya atau untuk menarik orang dekatnya pula ke dalam
Islam. (Al Mulakhas Al Fiqhi, 1/362)
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Belanda dikenal kata effectief yang memiliki makna berhasil guna.12
Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi
tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya
semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.13
Dalam konteks dengan hukum, maka efektivitas hukum secara tata
bahasa dapat diartikan sebagai keberhasil gunaan hukum, yaitu
keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam
tatanan masyarakat.
Adapun secara terminologi, para pakar hukum dan pakar
sosiologi memberikan pandangan yang beragam tergantung pada
sudut pandang masing-masing pakar. Secara umum Soerjono
Soekanto menyatakan bahwa deradjat efektivitas suatu hukum
ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap
hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga dikenal
suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan
suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya
hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai
tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi
masyarakat dalam pergaulan hidup.14 Dalam ilmu sosial, antara lain
dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum
atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah
menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu

12

Nurul Hakim, “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam
Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan”, www.badilag.net.
13
Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), halaman 24.
14
Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, Rajawali Pres: Bandung, 1996, halaman 19.
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yang ditetapkan, dalam hal ini hukum.15 Selanjutnya Soerjono
Soekanto16 mengungkapkan juga bahwa yang dimaksud dengan
efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum
yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat,
dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan
hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka dikatakan lebih
lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwa kaidah hukum atau peraturan
tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut17:

a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan
pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (H.Kelsen), atau bila
terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan
(W.Zevenberger),

atau

apabila

menunjukkan

hubungan

keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logeman);
b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif,
artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh
masyarakat (teori pengakuan);
c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan
cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Sacipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya
hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja,
karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu
keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa
15

Ibid., halaman 20.
Ibid., halaman 53.
17
Ibid., halaman 57.
16
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langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan
atau bekerja.18 Sekurang-kurangnya ada empat langkah yang harus
dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan
dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu:19

a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan
dalam peraturan hukum tersebut;
b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan
hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum
bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

E. Metode Pengkajian
Metode kajian ini yang digunakan adalah kajian normatif. Dalam
kajian normatif digunakan data sekunder berupa ketentuan-ketentuan
hukum nasional dan bahan-bahan bacaan yang terkait dengan judul
penelitian yang diperoleh melalui studi dokumen (studi kepustakaan).
Untuk menambah dan memperkuat data sekunder dilakukan wawancara
dengan berbagai narasumber, antara lain dengan para pakar baik dari
kalangan teoritisi maupun praktisi yang menangani masalah pengelolaan
zakat. Wawancara untuk mendapatkan data primer. Selain itu, diadakan
kuesioner yang ditujukan kepada responden, yaitu Departemen Agama
maupun kalangan lembaga pengelola zakat seperti Baznas, LAZ, Dompet
Dhuafa dan lain-lain. Data yang diperoleh dikaji dari: (1) aspek hukum, (2)
18
19

Sacipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, halaman 70.
Ibid., halaman 72.
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aspek sosiologis; dan (3) aspek institusi dan manajemen serta (4) aspek
peran Negara (pemerintah)
Pengkajian ini berbentuk kualitatif bersifat deskriptif analitis. Data
akan digambarkan secara menyeluruh.
Dengan demikian dalam rangka menyelesaikan tugas tersebut,
maka langkah2 yang dapat dilakukan antara lain adalah:
1. Dalam rapat pertama diagendakan (1) perkenalan antar anggota Tim;
(2) mendiskusikan tentang Judul Pengkajian Hukum yang telah
ditentukan oleh BPHN; (3) mendiskusikan tentang latar belakang,
identifikasi masalah dan metode pengkajian; (4) mendiskusikan aspekaspek kajian yang akan dilakukan; (5) mendiskusikan sistematika
penulisan hasil pengkajian; (6) masing-masing anggota tim (6) masingmasing anggota tim ditugaskan melakukan pengkajian dari aspekaspekmelakukan pengkajian dari aspek-aspek yang disepakati.
2. Pada rapat/pertemuan kedua, diagendakan masing-masing anggota
Tim telah melaporkan hasil kajian yang telah dilakukan dan
mendiskusikan secara bersama untuk saling memberikan masukan.
3. Pada

rapat/pertemuan

ketiga,

diagendakan

(1)

masing-masing

anggota tim telah melakukan perbaikan dan analisis yang lebih
mendalam berdasarkan masukan-masukan yang telah disepakati
brsama (2) sekretaris tim (yang dibantu tim sekretariat) mengumpulkan
semua

laporan

dari

masing-masing

anggota

dan

melakukan

penyusunan sesuai dengan urutan sistematika penulisan hasil kajian.
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4. Pada rapat/pertemuan keempat, diagendakan mendiskusikan seluruh
kajian serta membuat kesimpulan dan saran.

F. Personalia Tim Pengkajian.
Tim Pengkajian Hukum tentang Tentang Pengelolaan Zakat Oleh
Negara Bagi Kepentingan Masyarakat ini dibentuk dengan Surat
Keputusan Menteri Menteri Hukum dan HAM RI nomor: PHN-37.LT.02.01
Tahun 2011 Tahun 2011 tanggal 1 April 2011, dengan Personalia sebagai
berikut:
Ketua

: Prof. Dr. Jaih Mubarok

Sekretaris

: Heru Wahyono, S.H.,M.H.

Anggota

: 1. Suherman Toha, S.H.,M.H.
2. Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H.
3. Sri Hudiyati, S.H.
4. Adjarotni Nasution, S.H.,M.H.
5. Dr. Setiawan Budi Utomo, Lc
6. Drs. H. Abdul Karim

Sekretariat

: 1. M. Idham, S.Kom
2. Hartono

Nara Sumber

: 1. Dr. Irfan Syauqi Beik
2. Dr. Yulizar D. Sanrego

G. Sistematika Penulisan.
Laporan akhir Pengkajian Hukum tentang Tentang Pengelolaan

16

Zakat Oleh Negara Bagi Kepentingan Masyarakat (Efektivitas Uu No.38
Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat) ini disusun dalam sistematika
penulisan sebagai berikut:
Bab

I.

Pendahuluan.
Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kerangka
konsepsional, metode pengkajian, personalia tim, sistematika
dan jadwal pengkajian.

Bab II. Tinjauan Kepustakaan.
Terdiri dari konsep tentang pengelolaan zakat dan zakat itu
sendiri, sejarah pengelolaan zakat serta pengelolaan zakat
sebelum dan sesudah UU No. 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat di berlakukan.
Bab III.

Tinjauan Konprehensif dari berbagai aspek.
Terdiri dari tinjauan dan analisis data dari aspek Hukum, aspek
sosiologis, aspek institusi dan manajemen, aspek peran negara
(pemerintah).

Bab IV.

Penutup
Terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi.

H. Jadwal Pengkajian.
Sehubungan Tim Pengkajian ini hanya diberikan waktu 6 bulan
dimulai sejak April 2011, maka tim merencanakan jadwal kegiatan tim
sebagai berikut:
1. April 2011

:

Penyusunan

Personalia

Tim

dan

proses

administrsi lainnya
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2. Mei 2011

: pembuatan dan pembahasan proposal

3. Juni – juli 2011 : pengumpulan bahan, penyusunan makalan dan diskusi.
4. Agustus 2011 : penyusunan laporan akhir
5. September 2011: penggandaan dan penyusuna laporan akhir.
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BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Efektifitas Hukum
Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi
tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin
mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.20 Dalam konteks
dengan hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat
diartikan sebagai keberhasil gunaan hukum, yaitu keberhasilan dalam
mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat.
Adapun secara terminologi, para pakar hukum dan pakar sosiologi
memberikan pandangan yang beragam tergantung pada sudut pandang
masing-masing pakar. Secara umum Soerjono Soekanto menyatakan
bahwa deradjat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf
kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak
hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum
yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum.
Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah
mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan
melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.21 Dalam ilmu sosial,
antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan
hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya
telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu

20
21

Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), halaman 24.
Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, Rajawali Pres: Bandung, 1996, halaman 19.
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yang ditetapkan, dalam hal ini hukum.22 Selanjutnya Soerjono Soekanto23
mengungkapkan juga bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum
adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam
masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum
atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan
masyarakat, maka dikatakan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwa
kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur
sebagai berikut24:

a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan
pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (H.Kelsen), atau bila
terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan
(W.Zevenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan
antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logeman);
b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif,
artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa
(teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori
pengakuan);
c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan citacita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Sacipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum
dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum
bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung
dapat

bekerja,

melainkan

memerlukan

beberapa

langkah

yang

22

Ibid., halaman 20.
Ibid., halaman 53.
24
Ibid., halaman 57.
23
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memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja.25
Sekurang-kurangnya ada empat langkah yang harus dipenuhi untuk
mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan
berfungsi (secara efektif) yaitu:26 Adanya pejabat/aparat penegak hukum
sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut; Adanya orang
(individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang
mematuhi atau melanggar hukum; Orang-orang tersebut mengetahui
adanya peraturan; Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek
hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.
A.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Zakat
Zakat sangat bermanfaat bagi negara Indonesia. Penduduk
Indonesia mayoritas beragama Islam dan bagi seorang muslim
membayar zakat adalah suatu kewajiban umat Islam yang mampu.
Hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial
bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan
zakat mempunyai fungsi sosial. Jika dilaksanakan dengan baik, dana
yang terkumpul dapat membantu pemerintah untuk mengurangi
tingkat kemiskinan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial
antara si kaya dan si miskin. Mengingat pentingnya manfaat zakat ini
bagi umat Islam dan pemerintah, maka dirasakan pengelolaan zakat
perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Di Indonesia secara konstitusional, dalam Pasal 29 ayat (1)
UUD 1945 menyatakan bahwa Negara bendasarkan Ketuhanan

25
26

Sacipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, halaman 70.
Ibid., halaman 72.
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Yang Maha Esa. Hal ini berarti Negara Republik Indonesia wajib
menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan hukum yang berasal
dari agama dapat terlaksana dengan jalan menyediakan fasilitas dan
memberikan dukungan. Mengingat potensi zakat sangat besar dalam
menggerakkan ekonomi masyarakat Indonesia yang mayoritas
memeluk agama Islam yang diperkuat dengan Pasal 29 UUD 1945,
maka pada tanggl 23 September Pemerintah Republik Indonesia
mengeluarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat yang diikuti dengan peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
yang kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 373 Tahun 2003
Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap
muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukkan bagi yang
berhak. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi sumber
dana potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mencapai harapan ini, pengelolaan zakat perlu dilakukan
secara profesional dan bertanggung jawab. Melalui undang-undang
ini

pemerintah

mengelola

mengajak

zakat.

masyarakat

Pemerintah

untuk

berkewajiban

bersama-sama
memberikan

perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik
dan pengelola zakat.
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Undang-Undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat yang
terdiri dari 10 Bab dan lima puluh lima pasal yang secara garis besar
diuraikan sebagai berikut :
1. Wajib Zakat dan Kewajiban Pemerintah
Wajib zakat menurut undang-undang ini adalah setiap Warga
Negara Republik Indonesia yang beragama Islam dan mampu
atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim (Pasal 2). Dari
pengertian ini yang menjadi wajib pajak bukan hanya diri pribadi
seorang muslim, tetapi juga badan hukum milik seorang muslim.
Undang-undang ini mewajibkan warga negara Republik Indonesia
yang beragama Islam, baik yang berada di Indonesia maupun
yang berada di luar negeri untuk membayar zakat. Sedangkan
pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan
dan pelayanan kepada muzakki, mustakhik, dan amil zakat (Pasal 3).
2. Asas dan Tujuan
Pengelolaan

zakat

adalah

pengorganisasian, pelaksanaan dan

kegiatan

perencanaan,

pengawasan terhadap

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
Pengelolaan dilakukan berdasarkan iman dan takwa, keterbukaan
dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Pengelolaan zakat bertujuan untuk (1) meningkatkan pelayanan
bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan
agama; (2) meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan
dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan
23

sosial; dan (3) meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat serta
dapat dipertanggungjawabkan.
3 Organisasi Pengelolaan Zakat
Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga
Amil Zakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam

menunaikan

dan

dalam

pelayanan

ibadah

zakat,

meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya
mengwujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial,
serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dalam
undang-undang

zakat

ini,

oraganisasi

yang

melakukan

pengelolaan zakat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :
a. Badan Amil Zakat adalah adalah organisasi pengelolaan zakat
yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat
dan pemerintah.
b. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang
sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh
masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan,
sosial dan kemaslahatan umat Islam.
Dari pengertian tersebut, nampak bahwa Badan Amil Zakat
organisasi

pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat

sepenuhnya berasal dari masyarakat.
Badan Amil Zakat meliputi, (1) Badan Amil Zakat Nasional yang
berkedudukan di Ibu kota Negara dibentuk oleh Presiden atas usul
Menteri Agama; (2) Badan Amil Zakat Propinsi, berkedudukan di
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Ibu kota Propinsi dan dibentuk oleh Gubernur, atas usul Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi; (3) Badan Amil
Zakat Kabupaten/Kota, berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota
yang

dibentuk

Bupati/Walikota

atas

usul

Kepala

Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan (4) Badan Amil Zakat
Kecamatan, berkedudukan di Ibu kota Kecamatan yang dibentuk
atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kecamatan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat ini
mempunyai
konsultatif.

hubungan
Di

kerja

dalam semua

yang

bersifat

tingkatan

koordinatif

menerapka

dan

prinsip

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta melakukan konsultasi
dan saling memberi informasi. Kepengurusan Badan Amil Zakat
terdiri atas unsur masyarakat, yaitu ulama, cendikiawan, tokoh
masyarakat setempat dan pemerintah dengan syarat, antara lain,
harus memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan
berintegrasi tinggi. Sementara organisasinya terdiri dari unsur
pertimbangan dan unsur pengawas yang anggotanya terdiri dari
para ulama, kaum cendikia, masyarakat dan pemerintah serta
unsur perlaksana yang terdiri dari unsur administrasi, unit
pengumpul,

unit

pendistribusian

dan

juga

unit

lain

yang

disesuaikan dengan kebutuhan.
Hal

lain

yang

cukup

menarik

dari

undang-undang

pengelolaan zakat ini adalah dimungkinkan adanya pemeriksaan
keuangan Badan Amil Zakat oleh akuntan publik yang baru dapat
dilaksanakan atas permintaan unsur pengawas (Pasal 18). Untuk
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memupuk kepercayaan masyarakat, sebaiknya tanpa permintaan
unsur pengawas, setiap tahun atau ada indikasi ketidakberesan
pengelolaan, akuntan publik secara otomatis melaksanakan
laporan keuangan Badan Amil Zakat. Karena setiap tahun Badan
berAmil Zakat harus melaporkan kepada DPR atau DPRD sesuai
dengan tingkatannya. Masyarakat dapat berperan serta dalam
pengawasan badan amil zakat dan Lembaga Amil Zakat. Peran
serta masyarakat ini dapat diwujudkan dalam bentuk (1)
memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola
oleh badan amil zakat dan lembaga amil zakat; (2) menyampaikan
saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan lembaga amil
zakat; dan (3) memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan
pengelolaan zakat.
Lembaga Amil Zakat, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh
pemerintah. Untuk dapat dikukuhkan, lembaga amil zakat harus
mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat setelah
memenuhi syarat : (a) berbadan hukum; (b) memiliki data muzakki
dan mustahiq; (c) memiliki program kerja; (d) memiliki pembukuan;
dan

(e)

melampirkan

surat

pernyataan

bersedia

diaudit.

Kepengurusan ini dapat dibatalkan apabila tidak lagi memenuhi
persyatan ini.
Tugas Pokok kedua lembaga ini (Badan Amil Zakat dan Lembaga
Amil

Zakat)

meliputi

pengumpulan,

pendistribusian

dan

pendayagunaan zakat. Dalam pengumpulan zakat, agar mencapai
hasil yang maksimal, maka kedua

badan ini harus bertindak
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proaktif, tidak hanya menunggu muzakki, tetapi juga mendatangi.
Kalau perlu dapat dilakukan kerja sama dengan bank apabila
pemungutan yang dilakukan atas persetujuan dari muzakki.
Dalam menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan
muzakki,

undang-undang

zakat

menghitung zakat sendiri, namun

ini

menggunakan

metode

muzakki dapat juga meminta

bantuan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Tugas lain
dari pengelola zakat adalah

memberikan penyuluhan

dan

pemantauan. Hal ini penting dilakukan mengingat pengetahuan
masyarakat mengenai seluk beluk zakat masih kurang bila
dibandingkan dengan kewajiban lain, kewajiban sholat misalnya.
Sumber Zakat, menurut undang-undang zakat memungkinkan
memungut zakat mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenai zakat
adalah : (a) emas, perak dan uang; (b) perdagangan dan
perusahaan; (c) hasil pertanian, hasil peternakan dan hasil
perikanan; (d) hasil pertambangan; (e) hasil peternakan; (f) hasil
pendapatan dan jasa; (g) rikaz. Perhitungan zakat mal dilakukan
menurut nishab, kadar, dan waktu yang ditetapkan berdasarkan
hukum agama (Pasal 11). Selain zakat undang-undang zakat juga
memungkinkan

pengelolaan

zakat

untuk

menerima

infak,

shodaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat (Pasal 13)
Pendayagunaan Zakat, berdasarkan ketentuan QS. At-Taubah :
60, zakat didayagunakan untuk para mustahik seperti tercantum
dalam ketentuan tersebut. Penentuan pemberian kepada para
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mustahik berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan dimanfaatkan
untuk usaha yang produktif; dan mendahulukan mustahik dalam
wilayah masing-masing. Pemanfaatan usaha produktif tujuannya
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun demikian
tetap mendahulukan kebutuhan yang mendasar.
Pemberian zakat untuk usaha produktif harus melalui studi
kelayakan agar benarp-benar diberikan bimbingan untuk usaha
yang menguntungkan, halal dan bermasa depan baik. selain ini
harus selalu diberikan penyuluhan dan evaluasi. Pemimpin unsur
pengawas dipilih langsung oleh anggota.
Pengawasan, pengelola zakat dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah pengawasan unsur pengawas. Unsur pengawas
ini sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan keuangan dapat
meminta bantuan akuntan publik.
Pengelola

zakat

diwajibkan

memberikan

laporan

tahunan

pelaksanaan tugasnya kepada DPR atau DPRD. Selain unsur
pengawas, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan
terhadap pengelola zakat. Pengawasan itu dapat dilakukan dalam
bentuk :
(a)

memperoleh

informasi

tentang

pengelolaan

zakat;

(b)

menyampaikan saran dan pendapat; (c) memberikan laporan atas
terjadinya

penyimpangan

pengelolaan

zakat;

(d)

sanksi

pelanggaran undang-undang Pengelolaan zakat.
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Dalam undang-undang pengelolaan zakat, ketentuan sanksi
terdapat dalam Pasal 21. Padal ini mementukan tindak pidana
pelanggaran, yaitu

kelalaian tidak mencatat atau mencatat

dengan tidak benar harta zakat, infaq, shodaqoh, wasiat, waris dan
kafarat. Tindak pidana ini diancam dengan hukuman kurungan
selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya
Rp. 30.000.000,-. Untuk tindak pidana kejahatan, sanksi yang
dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Diharapkan

dengan

kesadaran

muzakki

undang-undang
dapat

ini,

ditingkatkan

pengelolaan
untuk

zakat

menunaikan

kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta
yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, meningkatkan
keprofesionalan

pengelola

zakat,

yang

semuanya

untuk

memperoleh tidha dari Allah SWT.
Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat, Menteri Agama Republik
Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 581 Tahun 1999
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat.
Keputudan Menteri Agama tersebut, terdiri dari 7 (tujuh) Bab dan
33 Pasal yang secara garis besar terdiri dari :
1. Susunan Organisasi dan Tata Keja Badan Amil Zakat

29

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang
dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan
pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan
dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
Badan ini

meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Propinsi,

Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang terdiri dari unsur ulama,
kaum cendikia, tokoh masyarakat dan tenaga profesional dan
wakil pemerintah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat badan amil zakat di semua tingkatan membentuk
unit pengumpul zakat. Pejabat Kementerian Agama di semua
tingkatan karena jabatannya adalah sekretaris Badan Amil
Zakat (Pasal 7). Masa jabatan Badan Amil Zakat selama 3(tiga)
tahun. Dalam menjalankan tugasnya Badan Amil Zakat
memperoleh biaya operasional dari pemerintah.
2. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat
Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang
sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh
masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan sosial
dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga ini dikukuhkan oleh
pemerintah atas permohonan lembaga amil zakat setelah
memenuhi persyaratan, (1) berbadan hukum; (2) memiliki data
muzakki dan musthahiq; (3) memiliki program kerja; (4r)
memiliki pembukuan; dan (5) melampirkan surat persyaratan
bersedia diaudit.

30

3. Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat
Pemberdayaan zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul
zakat pada Badan Amil Zakat secara langsung atau melalui
rekening pada bank. Pendayagunaan

hasil pengumpulan

zakat untuk musthahiq dilakukan b erdasarkan persyaratan, (1)
hasil pendataan dan penelitian kebenaran musthahiq delapan
asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah
dan ibnussabil; (2) mendahulukan orang-orang yang paling
tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan
sangat memerlukan bantuan; dan (3) mendahulukan musthahiq
dalam wilayah masing-masing. Pendayagunaan zakat unruk
usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan, (1)
apabila

pendayagunaan

zakat

untuk

musthahiq

sudah

terpenuhi dan masih terdapat kelebihan; (2) terdapat usahausaha nyata yang berpeluang menguntungkan; dan (3)
mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat, selain harta zakat,
adalah infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat. Hasil
penerimaan ini didayagunakan terutama untuk usaha produktif
setelah memenuhi syarat : (1) melakukan studi kelayakan; (2)
menetapkan jenis usaha produktif; (3) melakukan bimbingan
dan penyuluhan; (4) melakukan pemantauan, pengendalian
dan pengawasan; (5) mengadakan evaluasi; dan (6) membuat
laporan.
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Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat memberikan
laporan t tahunan tentang pelaksanaan tugasnya kepada
pemerintah sesuai dengan tingkatannya.
A.2. Sikap Masyarakat Terhadap Zakat
Zakat

adalah

kewajiban

setiap

muslim

yang

mampu

menunaikannya, dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak
menerimanya sesuai dengan tuntunan Alquran dan hadis nabi saw.
Akan tetapi, dalam kenyataannya kaum muslimin masih banyak
yang belum menunaikan tuntunan agama ini, padahal zakat
merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk
kesejahteraan umat Islam.

Pembayaran zakat mempunyai aspek Habl min Allâh, yaitu
hubungan manusia dengan Allah swt. di mana zakat sebagai sarana
beribadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan aspek Habl min
al-Nâs, yaitu hubungan manusia dengan manusia, di mana zakat
dapat berperan untuk mempersempit jurang perbedaan dan
ketimpangan serta kesenjangan sosial sehingga zakat dapat
membersihkan manusia dari sifat loba, rakus, dan bakhil sehingga
menjadi pribadi-pribadi yang bersih, jujur, penuh toleransi, dan
kesetiakawanan sosial yang tinggi.

Kepemilikan harta benda oleh aghniyâ’ (orang-orang kaya)
pada hakikatnya adalah titipan (amanah) dari Allah swt., sedangkan
hak milik mutlak hanya ada Allah swt. Oleh karena itu, harta
kekayaan menurut Islam memiliki fungsi sosial, yaitu tidak saja untuk
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kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat
muslim dan agama.

Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Taubah [9]:103 menyebutkan:
َ ُﺻ َد َﻗ ًﺔ ﺗ
õط ﱢ
َ ُﺧ ْذ ﻣِنْ أَﻣ َْواﻟِ ِ ْم

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan
dan

mensucikan

mereka

dan

doakanlah

untuk

mereka,

sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi
mereka. Dan Allah swt. Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.
Dalam ayat lain disebutkan:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang
dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutan untuk jalan Allah, dan untuk mereka yuang sedang
dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,
dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S Al-Taubah
[9]:60).
Dalam ayat 60 surat Al-Taubah di atas dikemukakan bahwa
salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) adalah
orang-orang yang bertugas mengurus zakat (amil). Adapun dalam
ayat 103 surah Al-Taubah dijelaskan bahwa zakat diambil (dijemput)
dari orang-orang yang berkewajiban menunaikan zakat (muzaki)
untuk

diberikan

kepada

mereka

yang

berhak

menerimanya

33

(mustahik). Petugas yang mengambil dan menjemput zakat adalah
para amil. Imam al-Qurtubî27 menyatakan bahwa amil zakat adalah
orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/Pemerintah) untuk
mengambil, menulis, menghitung, dan mencatat zakat yang diambil
dari para muzaki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Rasulullah pernah mempekerjakan seorang pemuda, Ibn
Lutaybah, dari suku Asad untuk âlib)mengurus zakat Bani Sulaym.
Dia pernah pula mengutus ‘Alî b. Abî Thalib ke Yaman untuk
menjadi amil zakat. Mu’az b. Jabal pernah diutus Rasulullah pergi ke
Yaman, selain bertugas sebagai mubalig, dia juga bertugas sebagai
pengumpul zakat (amil). Demikian pula yang dilakukan oleh para
Khulafâ’ al-Râshidûn. Mereka selalu mempunayi petugas khusus
yang

mengatur

zakat,

baik

pengumpulan

maupun

pendistribusiannya.28
Al-Qardawî29 mengemukakan bahwa Allah swt. menyebutkan
fakir-miskin pada ayat 60 surat Al-Taubah tersebut, pada urutan
pertama dan kedua, menunjukkan bahwa tujuan utama zakat adalah
untuk menanggulangi kemiskinan. Menurut dia, hal ini merupakan
tujuan zakat yang utama dan terpenting.

27

dalam Diddin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani 2002 Hal.125

28

Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998, hal. 85.

29

Yûsuf al-Qardawî, Hukum Zakat. Terjemahan oleh Salman Harun. Jakarta: Lentera Antarnusa dan Mizan. 1987,
hal 63.
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Untuk

merealisasikan

tujuan

tersebut,

pengelola

zakat

seharusnya memberikan zakat kepada setiap mustahik sesuai
dengan

kebutuhannya,

seperti

alat-alat

perdagangan/barang

dagangan atau modal dagang kepada mustahik yang pekerjaanya
sebagai pedagang, alat-alat pertanian/lahan garapan kepada petani,
demikian pula alat-alat pertukangan kepada kaum buruh dan begitu
seterusnya.30

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi
kesejahteraan masyarakat muslim, perlu pengelolaan zakat secara
profesional dan bertanggungjawab. Zakat harta, termasuk zakat
profesi dan zakat perusahaan, jika ditunaikan dengan benar,
merupakan potensi sumber dana yang cukup besar bagi umat Islam.

Menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang
mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang
potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat
sebagai kewajiban bagi umat Islam yang jika dijalankan dengan
semestinya, akan memberi dampak sangat kongkret dalam proses
pertumbuhan ekonomi masyarakat. Zakat, selain berfungsi sebagai
sarana mendekatkan diri kepada Allah, juga berfungsi sebagai
sarana penciptaan kerukunan hidup antara golongan kaya dan
miskin. Selain itu, mengeluarkan zakat dapat mencegah monopoli
harta kekayaan oleh orang-orang kaya. Selain sebagai kewajiban
umat Islam, zakat merupakan pranata keagamaan dalam upaya

30

Ibid, hal.886
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mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat Islam.Oleh karena
itu, apabila dikelolah dengan baik dan benar, zakat dapat dijadikan
sebagai salah satu potensi ekonomi umat yang dapat dijadikan
sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat
Islam,

terutama

untuk

menanggulangi

kemiskinan

dan

menghilangkan kesenjangan sosial. Untuk maksud ini, perlu ada
pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang
dilakukan bersama masyarakat dan Pemerintah.31 Dalam konteks
ini, Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pemb.aan
dalam pelayanan kepada muzaki, mustahik dan pengelola zakat.

Zakat dapat ditunaikan melalui lembaga-lembaga zakat yang
dibentuk oleh Pemerintah maupun masyarakat. Saat ini, dengan
dibentuknya Badan Amil Zakat, atau lembaga zakat lainnya,
semakin memudahkan umat Islam menunaikan zakatnya. Selama ini
umat Islam membayar zakat melalui lembaga-lembaga yang
dipercayainya dapat menyalurkan zakat mereka kepada orangorang yang berhak menerimanya. Masyarakat muslim, selain
menunaikan zakat pada BAZ juga menunaikannya di lembagalembaga lain.

Dalam persepsi masyarakat, keberadaan amil zakat sebagai
pengelolah zakat merupakan perpanjangan tangan Pemerintah
dalam pengelolaan zakat karena BAZ diprakarsai pembentukanya

31

Lihat Faisal Attamimi, makalah Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Pengelolaan zakat.
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oleh Pemerintah dan sebagian pengurusnya adalah dari unsur
Pemerintah. Sementara masyarakat awam memandang zakat itu
sebagai institusi keagamaan semata dengan mengabaikan zakat
sebagai institusi sosial. Zakat lebih diyakini sebagai salah satu
ibadah kepada Allah dan sehingga pelaksanaanya pun harus
bersifat pribadi, tidak perlu ada campur tangan Pemerintah dalam
pengelolaanya. Hal tersebut didukung oleh jawaban responden yang
lebih banyak mengaggap zakat sebagai intitusi keagamaan,
meskipun ada juga yang berkedudukan sebagai pengumpul zakat.
Selain itu, ada pandangan masyarakat bahwa BAZ belum
profesional dalam mengelolah zakat.32

Dalam konteks ini, Pemerintah berkewajiban memberikan
perlindungan,

pembinaan

dalam

pelayanan

kepada

muzaki,

mustahik dan pengelola zakat. Pelaksanaan dan pengawasan
terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan
zakat. Pengelolaan zakat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan
bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tujuan
agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan
dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan
sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang
dilaksanakan sebagai upaya penyempurnaan sistem pengelolaan
zakat yang perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih
berhasil

guna

dan

berdaya

guna

serta

dapat

dipertanggungjawabkan. Zakat, dilihat dari prinsip keuangan negara
32

Ibid.
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modern, dapat dibedakan dengan sumber-sumber keuangan negara
lainnya, walaupun sifat religio-ekonomis-nya sulit dibandingkan
dengan sumber keuangan negara modern yang terdiri atas pajak,
upah, harga, taksiran khusus, tarif, dan sebagainya. Di era modern
ini, sebaiknya zakat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan
produktivitas ekonomi. Untuk hal ini, dalam pandangan masyarakat
muslim kota Palu, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Dalam suatu penelitian bahwa 85% masyarakat muslim di
sebuah kota di Indonesia33 menyatakan perlu ada Peraturan Daerah
yang mengatur hal-hal yang menyangkut pengelolaan zakat di kota
Palu.

Dalam usaha pengelolaan zakat, Peraturan Daerah diharapkan
dapat mengatur kewenangan BAZ dalam mengelolah zakat secara
efektif dan efisien. Badan Amil Zakat sebagai lembaga pengumpul
zakat akan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak
menerimanya sehingga zakat benar-benar memiliki fungsi sosialekonomi untuk membantu masyarakat muslim miskin sehingga
dapat keluar dari keterpurukan ekonomi dan beban hidup keluarga.

Pengelolaan zakat hingga kini belum memberikan hasil yang
optimal. Pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat masih
belum mampu memberikan pengaruh besar bagi terwujudnya
kesejahteraan umat Islam, padahal pengelolaan zakat telah

33

Ibid.
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ditopang oleh perangkat hukum, yaitu Undang-Undang No. 38
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kurang

optimalnya

pelaksanaan

undang-undang

ini

disebabkan paling tidak oleh dua hal, yaitu sosialisasi dan perangkat
pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Pemerintah harus memiliki
andil besar dalam kedua hal tersebut. Langkah sosialisasi
Pemerintah belum efektif sehingga masyarakat pun belum memiliki
pemahaman yang baik tentang zakat. Tidak heran, jika kemudian
masyarakat yang juga salah satu faktor penentu bagi optimalisasi
pengelolaan zakat, tak memiliki kesadaran yang tinggi tentang
kewajiban zakat yang harus ditunaikan.

Dalam sosialisasi zakat, diperlukan dana dari Pemerintah
untuk meningkatkan dana sosialisasi tersebut. Tanpa sosialisasi
yang intens, tidak mudah mengharapkan masyarakat memiliki
kesadaran yang lebih tinggi terhadap kewajiban mereka menunaikan
zakat. Saat ini, BAZ di Indonesia pada umumnya belum optimal
dalam mengelolah zakat. Meskipun demikian, BAZ di pusat maupun
daerah

telah

berupaya

meningkatkan peran

dan

dengan
tugasnya

sungguh-sungguh
secara

untuk

maksimal dalam

mengelolah zakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program BAZ
yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat antara
lain:
Ρencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, yaitu
(1) sosialisasi zakat, infak daan muzaki sadakah kepada pengusaha
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yang beragama Islam; (2) mendata (pembayar zakat ) daaan
mustahiq (penerima zakat; (3) menyusun rencana pendistribusian
dana BAZ setiap awal tahun; (4) membuaat realisasi penyaluraan
dana zakat infak dan sadakah setiap akhir tahun; (5) melakukan
pembinaan; (6) pemberdayaan pengurus BAZ yang ada di
kecamatan; (7) melaksanakan rapat-rapat kordinasi, konsultasi, baik
dengan pengurus BAZ provinsi maupun BAZ kabupaten; (7)
melakukan penataran/ pelatihan teknis pengelolaan zakat, infak dan
sadakah; (8) melakukan evaluasi / monitoring kepada mustahik
(penerima zakat); (9) menyampaikan laporan semesteran dan
tahunan kepada pemerintah; melaksanakan pengelolaan zakat
sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai
dengan kebijakan yang telah ditetapkan; menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada Pemerintah dan DPR sesuai dengan
tingkatannya;

Berdasarkan program dan kegiatan di atas, BAZ telah
berupaya mengelolah zakat dengan baik, tetapi belum optimal.
Belum optimalnya BAZ dalam mengelola zakat disebabkan oleh
beberapa faktor, yaitu:
§

faktor sumber daya manusia. Faktor ini sangat penting
dalam mengelolah BAZ secara profesional. Kurangnya
pengetahuan tentang pengelolaan BAZ secara baik dari
pengelolahnya merupakan kendala sehingga BAZ belum
optimal dalam mengelolah zakat;
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§

kesadaran masyarakat. Hal ini sangat berkaitan erat
dengan pengetaahuan masyarakat terhadap zakat, baik
yang merupakan kewajiban bagi setiap individu dalam
beribadah maupun kesadaran akan adanya undangundang tentang zakat yang menjadikan payung hukum
dalam pengelolaan zakat yang profesional.

§

faktor lembaga dan faktor pengelolaan di lapangan.
Berdasarkan faktor lembaga, ada sebagian masyarakat
yang menilai bahwa komposisi kepengurusan di lembaga
tidak sesuai dengan undang-undang, seperti ada anggota
pengurus

dengan

undang-undang.

latar
Bagi

belakang

berbeda

masyarakat,

hal

menurut
itu

akan

berpengaruh terhadap kinerja BAZ dalam mengelolah
zakat.

Secara kelembagaan, BAZ dapat berfungsi apabila didukung
oleh faktor-faktor dari luar organisasi, yaitu Komisi Pengawas
Organisasi dan Dewan Pertimbangan. Kedua badan inilah yang
mengarahkan Badan Pelaksana dalam mencapai tujuan organisasi.
Aktivitas Komisi Pengawas dan Dewan Pertimbangan dalam
mengontrol BAZ masih kurang. Aktivitas Komisi Pengawas dan
Dewan Pertimbangan dalam mengontrol BAZ belum berfungsi
secara optimal. Menurut peraturan perundang-undangan, pada
tingkat kota/kabupaten yang menjadi Dewan Pertimbangan adalah
Pemerintah Kota atau walikota dan sebagian Komisi Pengawas
adalah Departemen Agama. Dalam pelaksanaannya selama ini,
41

Dewan Pertimbangan telah banyak memberikan saran dalam
menentukan program dan kebijakan kepada Badan Pelaksana.
Dalam tahap awal ini, sistem lebih difokuskan pada orientasi
pembenahan kualitas individu dan mekanisme kepengurusan. Salah
satu upaya yang dilakukan oleh BAZ untuk menangani hal tersebut
adalah bekerjasama dengan Pemerintah, khususnya dengan
kelurahan dalam mendata jumlah mustahik dan muzaki. Diakui
bahwa dalam masa awal, pembenahan dan mekanisme organisai
senantiasa

diiringi

kekeliruan.

Namun

demikian,

persoalan

mendasar sudah berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, BAZ
membuat rincian dari berbagai sumber, seperti zakat, infak,
sadakah, haji kemudian melaporkannya ke Pemerintah, walaupun
belum melakukannya secara berkala.

Berdasarkan penelitian ini, ditemukan adanya koordianasi
horizontal

yang

tidak

berjalan

sesuai

dengan

mekanisme

perundang-undangan yang berdampak pada wewenang yang
tumpang-tindih. Seandainya setiap pengurus BAZ menjalankan
tugasnya masing-masing, hal ini akan berdampak sangat baik
terhadap pengelolaan zakat secara profesional. Hal ini disebabkan
oleh kurangnya sosialisasi dan komunikasi tentang visi dan misi BAZ
itu sendiri.

Dari

tulisan

diatas

dapat

disimpulkan

bahwa

persepsi

masyarakat Islam, pada umumnya saat ini belum memahami makan
zakat secara utuh, di mana zakat bukan hanya sekedar ibadah
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individual akan tetapi lebih berfungsi sebagai ibadah sosial yang
dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan
ekonomi bagi umat Islam, khususnya mereka yang tergolong miskin.
Jika zakat yang menjadi potensi ekonomi umat Islam dapat
dimanfaatkan, tentu umat Islam yang tergolong miskin dapat
diberdayakan.

Badan Amil Zakat (BAZ) telah berupaya secara maksimal
mengelolah zakat secara profesional, meskipun belum secara
optimal mengelolah zakat sebagai potensi ekonomi umat Islam. Hal
ini disebabkan oleh (1) faktor kurangnya sumber daya manusia
pengelolah BAZ; (2) faktor kesadaran umat Islam yang belum
memahami esensi zakat; dan (3) faktor kelembagaan serta
pengelolaan potensi zakat di lapangan.

A.3. Hubungan Pajak dengan Zakat
Pajak pada hakekatnya adalah kewajiban material dari
seorang warga negara pada negaranya untuk dibayar menurut
ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi
seseorang dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran negara.34
Dari pengertian pajak diatas dapat diketahui bahwa terdapat
persamaan antara zakat dengan pajak. Keduanya merupakan salah
satu sumber pendapatan negara. Zakat merupakan salah satu
sumber pendapatan negara bagi negara-negara Islam. Namun
34

46 M. Daud Ali, Op. Cit, hal 50
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selain persamaan tersebut antara zakat dan pajak memiliki
perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan tersebut diantaranya
adalah :
1. Zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah
SWT kepada umat Islam, sedangkan pajak adalah kewajiban
warga negara baik yang muslim maupun non muslim yang
ditetapkan oleh pemerintah.
2. Ketentuan zakat berasal dari Allah SWT dan rasul-Nya, yaitu
mengenai penentuan nishab dan penyalurannya. Sedangkan
ketentuan

pajak

sangat

bergantung

pada

kebijakan

pemerintah.
3. Zakat adalah kewajiban yang bersifat permanen, terus
menerus berjalan selama hidup di bumi ini. Berbeda dengan
pajak, suatu saat bias ditambah, dikurangi atau bahkan
dihapuskan sesuai dengan kebijakan pemerintah.
4. Pos-pos penyaluran zakat lebih terbatas, yaitu seperti yang
dijelaskan dalam Al Qur’an, bila dibandingkan dengan pospos penyaluran pajak yang lebih umum.
5. Sanksi tidak membayar zakat adalah dosa karena tidak
memenuhi perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, sedangkan
sanksi tidak membayar pajak berupa denda atau hukuman
saja.
6. Maksud dan tujuan zakat lebih tinggi dari tujuan pajak yaitu
pembinaan spiritual dan moral.

44

Dari perbedaan tersebut sangat jelas bahwa meskipun
keduanya mempunyai persamaan sebagai sumber pendapatan
negara, namun kedudukan zakat tidak dapat digantikan oleh pajak.
Salah satu hal yang menjadi permasalahan adalah di Indonesia
yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, selain sebagai wajib
zakat mereka juga dibebani dengan berbagai macam pajak. Mulai
dari Pajak Bumi dan Bangunan, pajak kendaraan bermontor, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, dan lain-lain. Padahal
kedudukan zakat tidak dapat digantikan dengan pajak, sehingga
dapat diambil jalan tengah yaitu dengan memadukan antara pajak
dan zakat. Yaitu dengan memotong jumlah pajak dengan jumlah
zakat yang telah dibayarkan oleh seseorang. Dengan demikian
seorang wajib pajak tetap dapat membayar kewajiban sebagai
warga negara, dengan tetap memenuhi kewajiban agamanya.35
Peraturan yang mengatur mengenai ketentuan di atas adalah
UU No.17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini mengatur
mengenai obyek pajak setelah dikurangi dengan zakat. Yaitu pada
Pasal 4 ayat (3) yang berbuyi ;
Yang tidak termasuk sebagai obyek pajak adalah :
1. Bantuan sumbangan, termusuk zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang
berhak;
35

Ancas Sulchantifa Pribadi, Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
Tentang Pengelolaan Zakat ( Studi Di Baz Kota Semarang ), Tesis, FH.UNDIP, Semarang, 2006, hal. 37
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2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan
atau badan pendidikan atau sosial atau pengusaha kecil
termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan,

atau

bersangkutan.36

penguasaan

antara

pihak-pihak

yang

Dan pada Pasal 9 ayat (1) huruf g, yang

berbunyi :
Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan
warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang
nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi
pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau yang
disahkan oleh pemerintah;37

B. Fatwa-fatwa tentang Zakat di Indonesia

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat.
untuk meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam
upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial atau
menghapuskan

derajad

kemiskinan

masyarakat

serta

mendorong

terjadinya keadilan distribusi harta. Zakat itu dipungut dari orang-orang
kaya untuk kemudian didistribusikan kepada mustadz’afiin (fakir miskin) di
daerah dimana zakat itu dipungut. Jika dikelola dengan baik maka hal ini

36

37

47 UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Loc. Cit
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akan terjadi aliran dana dari para aghniya kepada dhuafa dalam berbagai
bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi).
Penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi
kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat
kejahatan ditengah masyarakat. Diharapkan lembaga zakat memahami
peranan ini, sebagaimana Qur’an sendiri menfirmankan, “… Kaila yakuna
dhulatan Bainal Aghniya’a Minkum…” agar harta itu tidak saja beredar
diantara orang-orang kaya saja disekitarmu.
Dalam upaya meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, perlu
peranan pemerintah dalam setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki
database tentang muzakki dan mustahiq. Profil muzakki perlu didata
untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan maka
perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk
nilai kepercayaannya, terhadap mustahiqpun juga demikian. Pembinaan
dengan cara misalnya tidak memberi ikan tetapi perlu memberi
pancingnya dengan kata lain mustahiq perlu diberikan pendidikan
pembinaan penggunaan uang yang diberikan tidak seketika tetapi
berkelanjutan dengan jalan memanfatkan uang yang diberikan digunakan
sebagai

modal

usaha

misalnya

program

pendistribusian

dan

pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahiq tersebut dapat
meningkatkan kualitas kehidupannya, sehingga status mustahiq berubah
menjadi muzakki

Dalam rangka meningkatkan kesejehteraan masyarakat Islam telah
mengatur persoalan-persoalan muamalah dengan suatu sistem ekonomi
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dikenal dengan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan kepada AlQur’an dan As Sunnah dengan penekanan kepada perspektif keadilan
dan keseimbangan. Islam sangat konsen terhadap kaum yang lemah dan
sangat tidak menginginkan terkonsentrasi harta kekayaan hanya pada
golongan atau seseorang tertentu saja. Karena Harta kekayaan itu milik
Allah sedangkan manusia hanya memegang amanah yang harus
dipertanggunjawabkan nantinya di hadapan Allah. Pendistribusian
kekayaan perlu pengaturan siapa yang memberi dan siapa yang
menerima sehingga keadilan dan keseimbangan dapat terwujud dalam
tata kehidupan masyarakat. Zakat merupakan harta kekayaan yang telah
dilembagakan dalam Islam, berperan sebagai membersihkan diri dan
harta manusia dan merupakan cerminan keimanan seseorang.

Kelembagaan pengelola zakat yang diakui pemerintah pada saat ini ,
yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keduaduanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah. Wujud
perlindungan

pemerintah

terhadap

kelembagaan

pengelola

zakat

tersebut adalah Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
Pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan
terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ di semua tingkatannya mulai
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ditingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota sampai Kecamatan. Dan
pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang (pencabutan ijin) bila
lembaga zakat tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap
pengelolaan dana yang dikumpulkan masyarakat baik berupa zakat,
infaq, sadaqah, & wakaf.

Terkait dengan peran pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam
meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh umat manusia maka
dalam pengumpulan zakat, diperlukan pemimpin yang kuat yang bisa
melindungi, menggerakkan, dan sekaligus dicontoh. Masyarakat yang
dipimpin oleh orang yang lemah, maka tidak akan maju., untuk
menggerakkan zakat, memerlukan pemimpin yang kuat.

Dalam

sejarahnya Umar bin Khotob, dikenal sebagai pemimpin yang kuat,
termasuk dalam

memungut

dan membagikan zakat

kepada yang

berhak.

Namun dalam pelaksanaannnya zakat bukanlah kewajiban individu yang
bergantung semata kepada hati nurani masing-masing. Zakat adalah
suatu kewajiban yang dilaksanakan di bawah pengawasan pemerintah
(Qaradhawi,

1995

:

113).Dengan

demikian,

pelaksanaan

zakat

sesungguhnya bergantung pada dua faktor. Pertama, faktor ekstern, yaitu
pengawasan pemerintah (dan juga masyarakat Islam). Kedua, faktor
intern, yaitu dorongan hati nurani setiap muslim yang bersumber dari
keimanan mereka terhadap Islam (Qaradhawi, 1995 : 114).Tulisan ini
bertujuan : (1) menjelaskan peran pemerintah dalam pelaksanaan zakat
dalam perspektif Islam, dan (2) membandingkan pelaksanaan zakat
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dalam pemerintahan Islam (Khilafah) dan pemerintahan saat ini dari
aspek normatif.

Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat pertama, pemerintah
berperan sebagai pelaksana tunggal dalam pengelolaan zakat, baik
dalam pemungutan maupun pembagian zakat. Kedua, pemerintah
berperan sebagai pemberi sanksi (‘uqubat) terhadap mereka yang
enggan melaksanakan zakat. Kedua Pemerintah sebagai Pengelola
Zakat. Dalil-dalil al-Qur`an tersebut adalah QS At-Taubah : 60 dan juga
QS At-Taubah : 103. Firman AllahSWT“Ambillah zakat dari sebagian
harta . dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka…”
(QS At-Taubah103). Dalam hubungannya dengan dua ayat tersebut,
Imam al-Kasani dalam Bada`iush Shana`i’ II/883 menyatakan bahwa
seorang Imam (Khalifah) mempunyai hak untuk untuk menuntut dan
memungut zakat. Kalau tidak demikian, maka apa artinya disebutkan
“‘amilin” dalam ayat QS at-Taubah : 60.38 Imam al-Jashash dalam kitab
tafsirnya Ahkamul Qur`an III/155 menegaskan bahwa orang yang wajib
zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri. Apabila ia menyampaikan
zakatnya sendiri kepada orang miskin, maka tidak dianggap cukup, yakni
tidak bisa melepaskan diri dari hak pungutan oleh Imam (Khalifah)
Sedangkan dalil as-Sunnah yang menunjukkan pemungutan zakat adalah
hak pemerintah, antara lain sabda Rasul SAW kepada Muaz bin Jabal
RA : “…Apabila mereka patuh kepadamu untuk hal itu (bersyahadat)
maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat
kepada mereka pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang kaya
38

M. Shiddiq al-Jawi**http://ayok.wordpress.com/2006/12/20/peran-pemerintah-dalam-pengelolaan-zakat
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mereka di antara mereka lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara
mereka.” (HR. Bukhari)39 Berdasarkan hadits tersebut, al-Hafizh Ibnu
Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari IV/102 mengatakan, bahwa Imam
(Khalifah) adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pembagian
zakat, baik dengan langsung maupun melalui wakilnya. Barangsiapa
yang membangkang, maka zakat diambil dengan paksa.

Zakat memerlukan manajemen dilakukan dengan cepat, tetapi terbuka
dalam arti bisa dikontrol oleh masyarakat. Siapapun dalam hatinya
memerlukan kepuasan. Sekalipun zakat adalah ibadah yang telah
dikeluarkan secara ikhlas, tetapi pembayar zakat akan menuntut agar
harta yang dikeluarkan itu benar-benar disalurkan kepada mereka yang
berhak menerimanya. Dalam hal ini amil memegang kunci yg sangat
sentral dalam mendayagunakan dana zakat dalam menyalurkan ke
mustahik guna mencapi rakyat yang sejahtera. "Karena posisi amil itu
sebagai jembatan antara pemberi zakat dan mustahik, amil juga harus
bisa mendiagnosis keperluan yang dibutuhkan oleh calon mustahik,"
Misalnya, mustahik membutuhkan modal usaha, jadi amil memberikan
bantuan dalam bentuk uang guna membangun usaha mustahik,peran
amil di sini sangat penting dalam pengelolaan dan penyaluran zakat,
serta amil itu sendiri harus mampu mendiagnosis keperluan yang
dibutuhkan mustahik,"

Ternyata untuk merumuskan manajemen yang tepat, sama sebagaimana
mencari pemimpin yang kuat, tidak mudah. Tidak sedikit lembaga

39

(Lihat Imam asy-Syaukani, Nailul Authar, hal. 792)
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pengelolaan zakat, sekalipun semula tampak maju, ternyata tidak
berjalan lama, kemudian berhenti. Biasanya kalau diteliti, ternyata
terhalang oleh terbatasnya orang yang amanah menjalankan tugas mulia
itu. Akibatnya, orang tidak percaya lagi pada lembaga zakat. Selanjutnya,
orang lebih memilih tidak mengeluarkan zakat, atau mengeluarkannya
tanpa melalui lembaga penerima zakat.

Sebagaimana realitas di dalam masyarakat sebagian Umat Islam yang
mampu (kaya) di masih ada yang belum menunaikan ibadah zakatnya
karena kesadaran akan ibadah zakat bukan karena tidak mampu. Dalam
tingkat

keimanan seseorang berpengaruh pada kesadaran akan

pentingnya mengeluarkan zakat. Mereka tahu bahwa pada hartanya
terdapat hak orang lain, seperti untuk fakir miskin, dan orang-orang yang
memerlukan pertolongan lainnya. Keengganan mengeluarkan zakat oleh
karena, mereka masih memandang dirinya belum wajib zakat, sekalipun
gajinya setiap bulan cukup tinggi, rumahnya sudah besar, kendaraannya
cukup bagus. Anehnya kesadaran berzakat itu tidak selalu terkait dengan
tingkat pendidikan. Banyak orang yang berpendidikan tinggi, mengerti
tentang kewajiban zakat, namun sekedar diajak mengeluarkan dua
setengah persen dari gajinya pada setiap bulan, masih berat dengan
berbagai alasan. Orang seperti ini harus dilatih, awalnya dipaksa, agar
lama kelamaan menjadi terbiasa dan juga ikhlas. Akhirnya memang
kepemimpinan, manajemen, dan terbukanya hati sangat menentukan
terhadap keberhasilan pengelolaan zakat.
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Dalam konsep fiqh jenis harta yang dizakati sudah ditentukan sedemikian
rupa khususnya yang berhubungan dengan zakat fitrah, zakat mal berupa
hasil

bumi,

hasil

diperdagangkan

peternakan,

,emas,

perak

barang
dan

tambang,

lainnya.

barang

Kemudian

yang
dalam

perkembangannya dimana masyarakat banyak memiliki usaha yang
belum ditentukan pada masa lalu seperti pekerjaan, pengacara, dokter,
dosen, guru, konsultan dan pengusaha yang mepunyai pabrik-pabrik
besar atau gedung-gedung yang diisewakan sehingga memperoleh
keuntungan yang besar.

Berdasar pertimbangan bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik
penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan
pejabat

negara, maupun

penghasilan

tidak

atau

rutin

penghasilan

seperti dokter,

pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan
yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan
oleh umat Islam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan
Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 R. Akhir 1424 H/07 Juni 2003 M
tentang Zakat Penghasilan.

Dalam fatwa ini, MUI mendasarkan pada petunjuk dalam Alquran juga
hadits nabi sbb:

1. “Hai

orang

yang

beriman!

Nafkahkanlah sebagian dari hasil

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan
dari bumi untuk kamu …” (QS. Al-Baqarah [2]: 267).
2. “… Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan.
Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan’…” (QS. al-Baqarah [2]: 219).
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3. “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka…” (QS. al-Taubah [9]: 103).
4. “Diriwayatkan secara marfu’ hadis Ibn Umar, dari Nabi s.a.w.,
beliau bersabda, ‘Tidak ada zakat pada harta sampai berputar
satu tahun’.” (HR.)
5. “Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda: ‘Tidak ada
zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya’.
(HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: “Hadis ini adalah dalil
bahwa

harta qinyah

(harta

yang

digunakan

untuk keperluan

pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat.”
6. “Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi SAW, beliau bersabda: ‘Tangan
atas

lebih

baik

daripada

membelanjakan harta)
jawabmu.

Sedekah

tangan

dengan

paling baik

bawah.

orang
adalah

yang
yang

Mulailah

(dalam

menjadi tanggung
dikeluarkan dari

kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari
keburukan), Allah akan menjaganya. Barang

siapa

berusaha

mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan’.” (HR. Bukhari)
7. “Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda: ‘Sedekah
hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutu-han. Tangan atas lebih
baik daripa-da tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan
harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu” (HR. Ahmad)

Ada 4 hal yang ditetapkan dalam fatwa ini:

1. Ketentuan Umum
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Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah
setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain
yang diperoleh

dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat

negara, pegawai atau karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter,
pengacara,

konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan

yang

diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

2. Hukum

Semua

bentuk

penghasilan

halal

wajib dikeluarkan zakatnya

dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni
senilai emas 85 gram.

3. Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

4. Waktu Pengeluaran Zakat

(1). Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika
sudah cukup nishab.

(2).

Jika

tidak

mencapai

nishab,

maka

semua

penghasilan

dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika
penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui sidang ijtima yang diadakan pada
Januari lalu telah mewajibkan zakat perusahaan. Namun gaungnya belum
terdengar seperti layaknya fatwa rokok dan golput. Padahal fatwa zakat
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perusahaan memiliki peran penting untuk ikut menyejahterakan rakyat.
Tetapi implementasi di lapangan belum banyak terjadi.

Ketua Umum Baznas, Didin Hafidudhin mengatakan saat ini setidaknya di
Baznas sekitar 50 perusahaan yang membayar zakat korporasi. Padahal
jumlah perusahaan baik BUMN maupun swasta di Indonesia mencapai
ratusan. "Perusahaan BUMN saja memiliki potensi zakat sebesar Rp 14,3
triliun. Jumlah ini belum termasuk dengan perusahaan swasta," kata Didin
saat ditemui dalam seminar Fatwa MUI:Zakat Perusahaan Wajib
Bagaimana Implementasi Pada Korporasi Indonesia di Gedung BNI, Untuk
itu ia mendorong pemerintah untuk turut mendukung perusahaan BUMN
melakukan zakat perusahaan. Konsep zakat perusahaan, ujar Didin,
sebenarnya bukanlah suatu hal baru dan sudah ada sejak dulu. Namun
saat

ini

pemahaman

mengenai

zakat

perusahaan

harus

lebih

disosialisasikan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim meminta pemerintah untuk
memberikan imbauan bagi masyarakat agar memberlakukan zakat fitrah
sebesar 3 kg. Ini artinya, lebih besar 0,5 kg dibandingkan zakat fitrah yang
biasanya hanya sebanyak 2,5 kg.
"Kami menyarankan umat muslim untuk mengelurkan zakat fitrah sebesar
3 kg. Imbauan ini sebenarnya sudah dikeluarkan MUI sejak beberapa
tahun lalu, namun sampai saat ini belum tersampaikan secara menyeluruh
pada masyarakat," kata Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim KH Abdurahman
Nafis. Menurut dia, MUI akan memberikan selebaran imbauan pada
organisasi masyarakat Islam dan masyarakat tentang besaran zakat fitrah
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tersebut. Dengan ini diharapkan keraguan tentang keabsahan zakat keluar
dari perdebatan yang terjadi.
Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, katanya, besaran zakat
ditentukan dengan satu sha atau empat mud (satuan ukuran). Pada saat
ini, setelah dialihkan dari mud menjadi kilogram (kg),maka terjadi
perselisian penentuan besarnya satu mud menjadi ons. "Ada ulama yang
menyatakan satu mud adalah 6 ons, sehingga dikali empat menjadi 2,4
kg. Ada juga yang menyatakan satu mud 6,5 ons, bila dikalikan empat
menjadi 2,6 kg. Dan ada juga yang menyatakan satu mud 7 ons bila
dikalikan empat menjadi 2,8 kg," ujarnya.
Dia

menambahkan,

perbedaan

pendapat

mengakibatkan

terjadi

perdebatan. Untuk itu, ulama mengimbau untuk mengelurkan zakat 3 kg,
dengan harapan keluar dari perdebatan tersebut.
"Apabila berzakat menggunakan ukuran 3 kg, maka apabila ada kelebihan
dianggap untuk sodaqoh pada kaum dhuafa. Sebab, lebih baik lebih saat
memberi daripada kurang apalagi ukurannya tidak pas," tegasnya. Zakat
fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim untuk
menyempurnakan ibadah puasanya. Zakat fitrah ini adalah zakat
perseorangan, sehingga biaya yang dikeluarkan orang itu merupakan
pengeluaran biaya pribadinya. Sehingga, tidak diperlukan laporan atas
pengeluaran zakat fitrah ini.40
Dalil-dalil yang mendukung posisi zakat profesi. Syariah Online termasuk
salah satu yang giat mensosialisasikan pentingnya zakat profesi, sehingga
40

Beritajatim.com/bar] Senin, 16 Agustus 2010
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pendapat mereka bisa dipegang dalam topik tersebut. Berikut sebagian
alasan

yang

menguatkan

pentingnya

zakat

profesi,

menurut

syariahonline.com:41
Bahwa zakat profesi adalah bid’ah hanya karena kita tidak menemukan
contoh kongkritnya di masa Rasulullah SAW, tentu tidak sesederhana itu
masalahnya. Sebab ketika kita mengatakan sebuah perbuatan itu sebagai
bid’ah, maka konsekuensinya adalah kita memvonis Ada pendapat
bahwa pelakunya adalah ahli neraka.
[1] Masalahnya adalah apakah bisa disepakati bahwa semua fenomena
yang tidak ada di masa Rasulullah SAW itu langsung dengan mudah
bisa dijatuhkan ke dalam kategori bid’ah ?Sebab bila memang
demikian, maka mengeluarkan zakat dengan beras pun tidak pernah
dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kita semua di negeri ini
dan di kebanyakan negeri muslim umumnya makan nasi dan zakat
fitrahnya beras. Apakah kita ini pasti ahli bid’ah karena tidak berzakat
dengan gandum?
[2] Selanjutnya zakat profesi menurut mereka yang mencetuskannya
sebenarnya bukan hal yang baru. Bahkan para ulama yang
mendukung zakat ini mengatakan bahwa landasan zakat profesi atau
penghasilan itu sangat kuat, yaitu langsung dari Al-Quran Al-Kariem
sendiri.Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari
kasabmu ((penghasilanmu) yang baik-baik dan sebagian dari apa yang

41

http://www.syariahonline.com/kajian.php?lihat=detil&kajian_id=31570
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Kami keluarkan dari bumi untuk kamu…. (QS al-baqarah.)Maka yang
mewajibkan zakat profesi atau zakat penghasilan adalah Al-Quran AlKariem sendiri. Dan istilah kasab adalah istilah yang digunakan oleh
Al-Quran Al-Kariem dan juga bahasa arabnya zakat profesi adalah
kasab.
[3] Selain itu mereka juga mengatakan bahwa profesi di masa Rasulullah
SAW itu berbeda hakikatnya dengan profesi di masa kini. Sebab
sebenarnya yang terkena zakat itu pada hakikatnya bukan karena dia
berprofesi apa atau berdagang apa, tetapi apakah seseorang sudah
masuk dalam kategori kaya atau tidak.
[4] Dan memang benar bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah
memungut harta dari orang kaya untuk diserahkan kepada orang
miskin. Persis seperti pesan Rasulullah SAW ketika mengutus Muadz
bin Jabal ke Yaman. Rasulullah SAW mengatakan bahwa beritahukan
kepada mereka bahwa Allah SWT telah memfaridhahkan kepada
mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan
kepada orang miskin di antara mereka.
[5] Masih menurut kalangan pendukung zakat profesi, maka meski di
masa Rasulullah SAW ada beberapa jenis profesi, namun mereka
tidaklah termasuk orang kaya dan penghasilan mereka tidak besar.
Maka oleh Rasulullah SAW mereka pun tidak dipungut zakat.
Sebaliknya, di masa itu yang namanya orang kaya itu identik dengan
pedagang, petani atau peternak atau mereka yang memiliki simpanan
emas dan perak. Maka kepada mereka inilah zakat itu dikenakan.
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[6] Meski demikian, jelas tidak semua dari mereka itu pasti kaya, karena
itu ada aturan batas minimal kepemilikan atau yang kita kenal dengan
nisab. Oleh Rasulullah SAW, nisab itu lalu ditentukan besarnya untuk
masing-masing pemilik kekayaan. Dan sudah bisa dipastikan bahwa
kalangan pekerja “profesional” dimasa itu tidak akan pernah masuk
dalam daftar orang kaya.

[7] Lain halnya dengan masa sekarang ini. Yang kita sebut sebagai
profesional di masa kita hidup ini bisa jadi orang yang sangat kaya dan
teramat kaya. Jauh melebih kekayaan para petani dan peternak.
Bahkan di negeri kita ini, yang namanya petani dan peternak itu sudah
bisa dipastikan miskin, sebab mereka tertindas oleh sistem yang
sangat tidak berpihak kepada mereka.

[8] Kalau pak tani yang setiap hari mencangkul di sawah membanting
tulang memeras keringat dan ketika panen, hasilnya tidak cukup untuk
membayat hutang kepada rentenir itu diwajibkan membayar zakat,
sementara tetangganya adalah seorang yang berprofesi sebagai
pengacara kaya raya itu tidak wajib bayar zakat, dimanakah rasa
keadilan kita ? Padahal pak pengacara itu sekali didatangi kliennya
bisa langsung mengantungi 100 atau 200 juta. [8]

[9] Di lain tempat ada peternak yang miskin hidup berdampingan dengan
tetangganya yang konsultan ahli yang sekali memberi advise bisa
mengantongi ratusan juta, tentu sekali rasa keadilan itu terusik.
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[10] Benarkah Islam tidak mewajibkan zakat orang kaya yang nyata benar
kekayaan berlimpah, hanya karena di masa Rasulullah SAW belum
ada fenomena itu ? Dan wajarkah bila kita hanya memakai standar
kekayaan dan jenis penghasilan yang ada di masa Rasulullah SAW
saja ? Sedangkan pada kenyataannya, sudah banyak fenoimena itu
yang sudah berubah ?

[11] Tidakkah kita bisa membedakan esensi dari zakat yang utama yaitu
mengambil harta dari ORANG KAYA dan diberikan kepada orang
miskin ? Ataukah kita terpaku pada fenomena sosial yang ada di masa
Madinah saja ? Nah, argumentasi seperti itulah yang diajukan oleh
para pencetus zakat profesi sekarang ini. Dan bila kita secara tenang
memahaminya, argumen itu relatif tidak terlalu salah. Paling tidak kita
pun harus sadar bahwa kalau At-Taubah ayat 60 telang menyebutkan
dengan detail siapa sajakah yang berhak menerima zakat, maka untuk
ketentuan siapa sajakah yang berkewajiban mengeluarkan zakat, AlQuran Al-Kariem tidak secara spesifik menyebutkannya. Sehingga
penentuan siapa sajakah yang wajib mengeluarkan zakat bisa atau
mungkin saja berkembang sesuai karakter zamannya. Namun intinya
adalah orang kaya. [12]
Penghitungan Zakat Profesi Menurut Ulama Sunni

Syekh Muhammad Al-Ghazali meng-qiyâs-kan zakat profesi dengan zakat
pertanian. Di sini berlaku nishab (batas minimal wajib zakat), tetapi tidak
berlaku hawl (masa satu tahun pemilikan). Zakat profesi, seperti zakat
pertanian,

dikeluarkan

kapan

saja

kita

memperoleh

penghasilan
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(“keluarkan zakatnya pada saat menuainya”). Nishab zakat pertanian
adalah 653 kg. Bila yang dijadikan ukuran beras, maka nishab-nya—
setelah dikonversikan—menjadi 653 x Rp 600,- = Rp 391.000,- (itu harga
beras waktu dulu, konversikan saja dengan harga sekarang). Jika Anda
memperoleh penghasilan sejumlah itu, Anda harus mengeluarkan zakatnya. Berapa? Ini kemusykilan qiyâs dalam pertanian. Bila pertanian itu
menggunakan irigasi, maka Anda mengeluarkan 5 persen. Bila pertanian
itu mengambil air langsung dari langit, maka Anda keluarkan 10 persen.
Jadi, perkirakanlah apakah profesi Anda itu seperti sawah yang diairi
irigasi atau air hujan (konglomerat, tampaknya, kebanyakan mengambil air
dari langit!)

Karena kemusykilan ini, ulama yang lain memilih meng-qiyâs-kannya
dengan emas dan perak. Menurut sebagian ulama (dan ini pun masih
diperdebatkan), di sini berlaku nishab dan hawl. Bila di-qiyâs-kan dengan
emas, maka nishab-nya itu 85 gram (± Rp 1.700.000,-, kalau sekarang
(Okt. 2009) sudah lebih dari Rp 27.000.000,-). Bila di-qiyas-kan dengan
perak, maka jumlah nisbahnya 653 gram (kurang lebih Rp 326.000,-,
kalau sekarang (Okt. 2009) sudah lebih dari Rp 3.000.000,-). Karena ada
hawl, maka jumlah nishab itu haruslah setelah penghasilan Anda
dijumlahkan selama satu tahun. Bila gaji Anda setahun sama dengan atau
lebih dari Rp 1.700.000,- (di-qiyâs-kan dengan emas), keluarkanlah dua
setengah persennya. Kemusykilannya—seperti telah disebutkan—terletak
pada standar yang mau kita ambil: emas atau perak. Tidak ada kepastian
hukum. Yang dirasakan berat adalah bila di-qiyâs-kan dengan perak,
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maka penghasilan Anda sebulan sebesar Rp 30.000,00 saja harus
dizakati.

Sebagian ulama ada yang meng-qiyâs-kan zakat profesi ini dengan zakat
perdagangan (tijârah). Dalam zakat perdagangan masih diperdebatkan
apakah ada nishab dan hawl. Menurut Ustad Abdurrahman dari UNISBA,
zakat perdagangan tidak mengenal nishab. Begitu pula hadis-hadis
tentang hawl semuanya daif. Walaupun begitu, Abdurrahman berpendapat
(aneh!), “Namun karena ibadat zakat itu tidak semata-mata `ibadah, tetapi
ibadat yang erat kaitannya dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan, maka apabila terlihat kemaslahatannya dan dapat memudahkan untuk
menentukan nishab dan kadar zakat, dapat saja kita menggunakan
hawl…“

Tampak bahwa meng-qiyâs-kan zakat profesi kepada pertanian, emas
dan perak, serta perdagangan sangat musykil. Memilih satu di antaranya
hanya menjadi selera seorang pemilih. Tidak ada keterangan terkuat.
Semuanya lemah. Boleh jadi orang meng-qiyâs-kannya dengan zakat
peternakan atau zakat rikâz (barang temuan). Kalau boleh di-qiyâs-kan
dengan pertanian, mengapa tidak boleh di-qiyâs-kan kepada rikâz?

Umumnya mereka ber-istidlal kepada surah al-Baqarah ayat 267,
“Infakkanlah sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan hasil-hasil
yang Kami keluarkan dari bumi…” Di sini kewajiban infak dari hasil usaha
direndengkan dengan infak dari hasil-hasil “yang Kami keluarkan dari
bumi”. Apa yang “Kami kelurkan dari bumi”? Emas dan perak, pertanian,
juga barang tambang dan barang temuan. Jika di-qiyâs-kan dengan yang
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pertama, zakat profesi Anda menjadi dua setengah persen; dan dengan
yang kedua menjadi 10 persen; dengan yang ketiga menjadi 20 persen.
Walhasil, ayat Al-Baqarah 267 tidak dapat menyelesaikan kemusykilan.

Adakah jalan keluar? Apakah tanpa qiyâs dan tanpa asumsi, syariat
menjadi tidak lengkap? Tulisan ini secara singkat akan menunjukkannya.
Karena singkat, perincian keterangan tambahan tidak disertakan. Tulisan
ini lebih dimaksudkan untuk mengundang diskusi ketimbang memberikan
instruksi.

Penghitungan Zakat Profesi Menurut Ulama Syiah

Marilah kita lihat lagi konsep ijtihad. Ijtihad haruslah diartikan sebagai
konsep menetapkan keputusan dengan menggali dalil-dalilnya dari
Alquran dan as-sunnah. Jadi, sumber hukum Islam hanya yang dua itu.
Kita percaya setiap kasus baru pasti ditunjukkan jawabannya dalam
Alquran dan as-sunnah. Bila betul-betul kasus itu tidak terjawab oleh
kedua sumber itu, maka kita berpegang pada kaidah al-barâ’atul
ashliyyah. Pada pokoknya bila Allah tidak menyebutkan atau memberikan
petunjuk-Nya yang jelas, maka kita jangan mengasumsikan bahwa Allah
lupa; tetapi Dia ingin memberikan keleluasaan kepada manusia.

Marilah kita kembali ke zakat profesional. Adakah dalil di dalam Alquran
atau as-sunnah tentang zakat profesional tanpa menggunakan qiyâs?
jawabannya: ada, yaitu surah al-Anfâl ayat 41. Biasanya ayat ini
diterjemahkan sebagai berikut: “Dan hendaklah kamu ketahui bahwa apaapa yang dapat kamu rampas dalam peperangan, sesungguhnya
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separuhnya untuk Allah, untuk Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orangorang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.” Kalimat dengan
huruf tegak ini sebenarnya terjemahan (yang setengah benar) dari kata
annamâ ghanimtum min syai.

Apa arti ghanimtum? Ghanimtum berasal dari kata ghanimah. Dalam
Alquran kata ghanimtum disebut sebanyak dua kali dan maghânim
(bentuk jamak dari maghnam) disebut sebanyak empat kali. Ghanimah
tidak selalu berarti rampasan perang. Ghanimah, dapat juga berarti pahala
atau keuntungan. Misalnya, “…padahal di sisi Allah adalah keuntungan
yang banyak (maghânim katsîrah)” (QS. An-Nisâ`: 94). Begitu juga, dalam
hadis-hadis. Surga disebut sebagai ghanimah majlis dzikr (Musnad
Ahmad, 2 : 330). Puasa disebut sebagai ghanimah orang beriman
(Musnad Ahmad, 2:177). Dalam doa salat hajat yang terkenal, ada kalimat
“aku memohon ghanimah untuk segala kebajikan”. Ghanimah di situ
artinya “keuntungan lebih”.

Karena itu, kamus-kamus besar bahasa Arab mengartikan ghanimah
bukan hanya rampasan perang, tetapi juga pahala, keuntungan lebih, atau
kelebihan dari penghasilan. “Ghanimah adalah kelebihan harta yang
diperoleh baik dari peperangan maupun bukan peperangan,” Al-Raghib
dalam Al-Mufradât, Ibnu Faris dalam Muqayis, al-Jauhari dalam Shahah
Al-Lughah, dan Ibn Al-Atsir dalam Lisân Al-Arab).

Dengan demikian, surah Al-Anfal ayat 41 harus kita artikan, “Dan
ketahuilah bahwa apa-apa yang kamu peroleh sebagai kelebihan
penghasilan (keuntungan), yang seperlima adalah kepunyaan Allah Rasul,
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kerabat…” dan seterusnya. Jadi, di samping zakat, di dalam Islam dikenal
adanya perlimaan (khumus). Banyak keterangan dari as-sunnah bahwa
Nabi memungut khumus di luar zakat untuk kelebihan penghasilan selain
rampasan perang. Sebagian di antaranya kita cantumkan berikut ini:

Pertama, rombongan Bani Qays menemui Nabi saw. Mereka mengeluh
tidak dapat menemui Nabi kecuali di bulan Haram. Mereka takut kepada
kaum musyrik Mudhar. Nabi memerintahkan mereka untuk mengucapkan
syahadat,

menegakkan

shalat,

dan

mengeluarkan

seperlima

dari

kelebihan penghasilan mereka (Shahîh Al-Bukhârî, 4 : 205; Shahîh
Muslim, 1 : 35-36; Musnad Ahmad, 3 : 318). Tidak mungkin mereka
disuruh mengeluarkan seperlima dari rampasan perang, karena mereka
justru selalu menghindari peperangan.

Kedua, ketika Nabi saw mengutus Umar bin Hazm ke Yaman, Nabi
menyuruhnya untuk mengumpulkan perlimaan di samping zakat (Futuh AlBuldan, 1 : 81; Sirah Ibnu Hisyam, 4 : 265). Begitu pula ketika beliau
menulis surat kepada kepala-kepala suku (Lihat: Tanwir Al-Hawalik; Syarh
Al-Muwaththa, 1 : 157; Thabaqat Ibnu Saad, 1:270, dan lain-lain). Kepada
Juhaynah bin Zaid, Nabi juga menyuruh, “Minumlah airnya dan keluarkan
perlimaannya” (Al-Watsaiq Al-Siyasiyah, 142).

Seperti telah disebutkan di muka, kita mencukupkan saja keteranganketerangan ini. Secara singkat, di luar zakat, ada kewajiban mengeluarkan
perlimaan dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikenai kewajiban zakat;
pekerjaan-pekerjaan ini kita sebut sekarang sebagai profesi. Pandangan
ini sebetulnya bukan hal yang baru. Di antara mazhab-mazhab dalam
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Islam, mazhab ahlulbait (mazhab Ja’fari) sudah lama menetapkan
kewajiban perlimaan ini. Para fuqahâ mereka menetapkan perlimaan dari
(1) rampasan perang, (2) barang tambang, (3) barang temuan, (4) barangbarang lautan seperti mutiara, (5) barang yang bercampur antara halal
dan haram, lalu tidak diketahui dengan pasti yang mana, dan (6) kelebihan
pendapatan setelah dipotong oleh mu’nah.

Apa yang disebut mu’nah? Mu’nah adalah pengeluaran untuk kebutuhan
pokok: sandang, pangan, dan pangan. Biasanya, di setiap negeri ada
ukuran kebutuhan pokok. Para ahli ekonomi bahkan telah membuat rumus
matematis untuk itu. Harus juga dimasukkan ke dalam mu’nah
pengeluaran kita untuk menolong keluarga yang menjadi tanggungan kita.
Contoh Praktis

Anda seorang dokter, mendapat penghasilan Rp 3.000.000,- satu bulan.
Keluarkanlah dari penghasilan itu untuk sewa tempat praktek, membayar
gaji pegawai, membayar obat-obatan dan listrik, membayar biaya
transport, juga membayar kebutuhan pokok dan orang-orang yang
menjadi

tanggungan

Anda. Katakanlah, Anda

menghabiskan Rp.

1.500.000,- untuk segala pengeluaran itu. Ini disebut mu’nah. Kemudian
Anda harus mengeluarkan seperlima dari sisanya. Dipotong mu’nah,
penghasilan

Anda

tinggal

Rp.

1.500.000,-

lagi.

Keluarkanlah

seperlimanya; yaitu sejumlah Rp 300.000,- satu bulan.

Anda seorang dosen dengan pangkat III/D. Jika gaji Anda sebesar Rp
3.500.000,- dipandang cukup untuk membayar kebutuhan pokok Anda

67

sekeluarga, maka Anda tidak membayar perlimaan. Kemudian Anda
menulis buku, Anda mendapat royalti sebesar dua juta. Bayarkanlah
sebagian royalti itu untuk ongkos tukang tik, beli kertas, dan hubungan
dengan penerbit. Setelah dipotong pengeluaran itu, Anda memperoleh
hasil bersih satu setengah juta rupiah. Keluarkan Rp 300.000,- Begitulah
seterusnya.42

Dalam kitab fiqih kontemporer zakat pendapatan/penghasilan lebih dikenal
sebagai zakat profesi. Menurut Dr. Yusuf Qordhowi dalam Fiqhu az-Zakat,
zakat profesi adalah pendapatan berupa gaji/upah yang diperolehnya
berdasar profesinya. Baik itu dokter, pegawai negeri, konsultan, notaris,
kontraktor, sekretaris, manajer, direktur, mandor, guru, karyawan dan lain
sebagainya. Zakat pada hakikatnya adalah pungutan harta yang diambil
dari orang-orang hartanya sudah cukup nisabnya untuk dibagikan kepada
para mustahik zakat.

Zakat profesi memang belum dikenal terutama khasanah ulama klasik.
Sedangkan

ulama

kontemporer

–berdasarkan

hasil

muktamar

Internasional Pertama tentang zakat-- bersepakat bahwa zakat profesi
hukumnya wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab berdasarkan
dalil-dalil firman Allah Swt: “ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk
orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat
bagian.(QS. Adz-Dzariyat (51): 19) “Hai orang-orang yang beriman,
nafkahkanlah (keluarkan zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-

42

muslim http://hayyun.multiply.com/journal/item/1/Nishab_Zakat_Profesi_
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baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.“
(QS, Al-Baqarah (2): 267) "Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, berarti
kau membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat itu, kemudian
doakanlah mereka, doamu itu sungguh memberikan kedamaian buat
mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. at-Taubah :
103)

Zakat profesi sejalan dengan tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk
membersihkan
mustahiq.

dan

Zakat

mengembangkan

profesi juga

harta

serta

menolong

para

mencerminkan rasa keadilan yang

merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua
penghasilan dan pendapatan.

Zakat profesi ini oleh para ulama kontemporer diatur mengenai nisab,
besar, dan waktu pembayarannya, ada dua model pendekatan, yaitu;
Pertama, setelah diperhitungkan selama satu tahun. Model bentuk harta
yang diterima ini sebagai penghasilan berupa uang, sehingga bentuk harta
ini di-qiyas-kan dalam zakat harta (simpanan/ kekayaan). Nisabnya adalah
jika pendapatan satu tahun lebih dari senilai 85 gr emas (harga emas
sekarang @se-gram Rp. 300.000) dan zakatnya dikeluarkan setahun
sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contohnya:
minimal zakat profesi yaitu @se-gram Rp. 300.000 x 85 (gram) =
25.500.000. Adapun penghasilan total yang diterima oleh pak diqqi Rp.
24.000.000 (kurang dari nisab), jadi tidak wajib zakat. Namun sangat
dianjurkan untuk bersedekah sebab berkah dan terhindar dari malapetaka.
Kedua, dikeluarkan langsung saat menerima pendapatan ini dianalogikan
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pada zakat tanaman. Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip
dengan panen (hasil pertanian), sehingga harta ini dapat di –qiyas-kan ke
dalam zakat pertanian. Jika ini yang diikuti, maka besar nisabnya adalah
senilai 653 kg gabah kering giling setara dengan 522 Kg beras dan
dikeluarkan setiap menerima penghasilan/gaji sebesar 2,5% tanpa terlebih
dahulu dipotong kebutuhan pokok (seperti petani ketika mengeluarkan
zakat hasil panennya). Contoh: Pemasukan gaji pak Diqqi Rp.
2.000.000/bulan, nishab (552 kg beras, @Rp. 4000/kg = Rp. 2.208.000).
Dengan demikian maka pak Diqqi tidak wajib zakat.

Al-hasil, berdasarkan penjelasan tersebut maka zakat profesi itu bisa
dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali,
terserah. Yang jelas, jika ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan
akan

sama.

Namun

ingat,

ia

baru

wajib

mengeluarkan

jika

penghasilannya, seandainya ditotal setahun setelah dikurangi kebutuhankebutuhannya selama setahun melebihi nisab. Jika tidak, tidak wajib
zakat.

Sudah terlalu lama, orang melakukan pengamatan, berdiskusi, seminar,
dan jenis pertemuan lainnya untuk membahas bagaimana agar zakat bisa
terkumpul secara maksimal. Akan tetapi hasilnya belum maksimal. Selain
itu juga diwacanakan antara kewajiban zakat dan membayar pajak.
Sementara orang berpendapat bahwa membayar zakat bisa dihitung
sebagai telah membayar pajak. Sementara lainnya, antara zakat dan
pajak harus dibedakan. Membayar zakat dan membayar pajak, masingmasing memiliki niat atau motivasi yang berbeda.
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Untuk itu ada baiknya kita meruju’ kepada Imam mazhab yang empat ,
dalam masalah zakat hasil bumi ini :
a. Pendapat Imam Abu Hanifah : wajib zakat pada setiap jenis tumbuhtumbuhan tanpa ada perbedaan antara biji-bijian dan lainnya dengan
syarat dapat diketa hasilnya, tanah milik sendiri dan tumbuhnya wajar.
Dikecualikan kayu, bambu, rumput dan tumbuh-tumbuhan yang tidak
berbuah.
b. Pendapat Imam Malik : wajib zakat bagi semua yang keluar dari bumi,
dengan syarat tumbuh-tumbuhan itu lama dan dikerjakan oleh
manusia, baik makanan yang menguatkan seperti buah-buahan dan
gandum, maupun yang lainnya seperti biji jude dan wijen. Tidak wajib
zakat pada biji-bijian dan buah-buahan seperti buah pir, delima dan
apel.
c. Pendapat Imam Syafi’i : wajib zakat pada sesuatu yang keluar dari
bumi, dengan syarat makanan yang menguatkan, tahan lama
disimpan, dikerjakan oleh mnusia seperti gandum dan syair (padi
belanda/jelai).
d. Pendapat Imam Ahmad : wajib zakat bagi biji-bijian dan buah-buahan
baik yang kering dan basah, rumput, dan ditanam manusia, di tanah
mereka sendiri, baik makanan yang menguatkan seperti gandum
maupun yang lainnya seperti : kapas, rempah-rempat, ketumbar,
jinten, atau dari jenis tanaman seperti : semangka, mentimun, atau
jenis sayuran seperti jude, wijen. Dan wajib zakat juga pada tumbuhtumbuhan lainnya apabila tyerdapat sifat yang sama dengat tamar,
kismis, buah tin, buah mengkudu.
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BInatang Ternak
Tidak ada perselisihan antara ulama Fiqh mengenai wajib zakai pada
kambing, unta dan sapi. Perbedaan adalah pada zakat kuda. Mengenai
zakat kuda ini ada perbedaan pendapat pada dua golongan. Pertama,
memandang bahwa kuda juga wajib dizakati. Pendapat ini dalah pendapat
Jumhur Ulama. Kedua, memandang bahwa pada kuda juga wajib dizakati,
dengan alasan kuda juga mengandung sifat subur, berkembang biak
dengan jalan diternakkan. Pendapat ini adalah menurut mazhab Hanafi.
Melalui illat (indikator) kesuburan inilah maka unggas, ikan, bebek, ayam,
dan lain-lain dapat dikenakan zakat.
Benatang ternak di Indonesia yang dikenakan zakat terutama kambing,
sapid an kerbau, dengan persyaratan mencapai haul.
Adapun nisabnya sebagai berikut :
a. Kambing
1. Nisabnya dimulai dengan 40 ekor;
2. Dari 40 s/d 120 ekor zakatnya seekor kambing;
3. Dari 121 s/d 2000 ekor, zakatnya 2 ekor kambing;
4. Dari 201 s/d 300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing;
5. Selebihnya setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing.

b. Sapi
1. Nisabnya dimulai dengan 30 ekor.
2. Dari 30 s/d 39 ekor,zakatnya seekor sapi berumur setahun lebih;
3. Dari 40 s/d 59 ekor, zakatnya seekor sapi berumru 2 tahun;
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4. Dari 60 s/d 69 ekor, zakatnya 2 ekor sapi berumur 1 tahun lebih;
5. Dari 70 s/d 790 ekor, zakatnya 2 ekor sampi berumur 2 tahun lebih;
6. Selebihnya dari itu, setiap ada tambahan 30 ekor zakatnya seekor
sapi tabii, dan setiap ada tambahan 40 ekor sapi dapat dianggap 30
x 4 atau 40 x 3.

c. Kerbau
Zakat kerbau persis sama dengan zakat sapi.

d. Unta
Di Indonesia tidak ada unta, karena itu tidak perlu dibahas zakatnya
disini.

e. Kuda, Ayam dan Unggas lainnya
Seperti telah dikemukakan terdahulu, apabila kita mempergunakan
pendapat Imam Hanafi dengan mempergunakan illat kesuburan, dan
juga apabila hewan-hewan tersebut dijadikan komoditas perdgangan
atau usaha peternakan, maka zakatnya dikenakan zakat tijarah.

Zakat Koperasi
Sejumlah orang mengumpulkan modal, tidak sama jumlah/besernya,
untuk membangun suatu usaha misalnya membangun pabrik, jika harta
usaha tersebut cukup nisab dan telah cukup berjalan setahun (haul) harus
dikeluarkan zakatnya. Zakat ini adalah zakat koperasi/syirkah. Tidak
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diperhitungkan besar kecilnya modal masing-masing. Pendapat ini sesuai
dengan pendapat ulama Syafii.

Rikaz
Rikaz adalah benda-benda kuno yang ditemukan. Benda-benda ini di
Indonesia menjadi milik Negara. Apabila wujudnya dan bagaimanapun
nilai harganya, si penemu biasanya mendapat hadiah dari pemerintah.
Untuk masalah Rikaz ini ada baiknya kita ruju’ pendapat Imam Mazhab
yang empat sebagai berikut : “Bahwa Rikaz itu barang terpendam orangorang zaman kuno dan zakatnya seperlima. Adapun yang empat per lima
(80%) bagi pemilik tanah yang pertama jika ia masih ada. Jika ia sudah
wafat maka para ahli warisnya jika masih ada yang diketahui. Dan jika
mereka sudah tidak ada, maka yang empat per lima itu dimasukkan ke
bait al maal. Ini pendapat Abu hanifah, Malik, Syafii dan Ahma (4
mazhab)”.

Ma’din
Imam Ahmad menyebutkan bahwa yang dimaksud dengasn Ma’din itu
ialah “Benda yang dikeluarkan dari bumi, terjadi di bumi, tetapi bukand ari
bumi (bukand ari tanah), sedangkan benda itu berharga”.
Harta Ma’din ini berupa besi, baja, tembaga, kuningan, timah, minyak,
batubara, dan lain-lain yang di Idnonesia dikuasai oleh Negara,
karenanmya tidak menjadi pembicaraan kita.
Adapun yang berupa batu-batuan, emas dan perak, Pemerintah
memeprbolehkan masyarakat menambangnya. Inilah yang dikenakan

74

zakat sebesar 2,5%. Nisabnya senisab emas 20 dinar atau 94 gram. Zakat
ma’din tidak mempergunakan syarat haul.

Hasil Laut
Imam Ahmad berpendapat, bahwa yang dihasilkan dari laut seperti ikan,
mutiara, dikenakan zakat, jika jumlah harganya sejumlah nisab hasil bumi.
Pendapat ini diperkuat oleh Abu Yusuf dari mazhab Hanafi, terutama
mengenai batu-batuan.

C. Fungsi-fungsi Zakat
Secara epistemologis, zakat adalah penyucian diri dan harta.
Dalam Al Quran disebutkan, zakat berfungsi sebagai media penyucian diri
dan harta . Misi penyucian ini memiliki dimensi ganda, yakni:
Pertama, sarana pembersihan jiwa dari sifat serakah bagi penunainya,
karena ia dituntut berkorban demi orang lain.
Kedua, zakat sebagai penebar kasih sayang kepada kaum tak beruntung
dan penghalang tumbuhnya benih kebencian dari si miskin terhadap kaum
kaya.
Dengan demikian, Zakat, secara substansial, memiliki dua fungsi pokok,
yaitu fungsi penyucian diri dan fungsi pengembangan masyarakat.
Namun, fungsi zakat semakin berkembang dengan memandang dua
fungsi pokok tersebut, antara lain:43

43

Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2135273-fungsi-zakat-bagi-kehidupan-sosial

75

1. Peringatan untuk menghindari kebakhilan dan mendustakan agama
Allah SWT. berfirman:

َ
(أَرَ أَ ْتَ اﻟﱠذِي ُ َﻛ ﱢذ بُ ِﺑﺎﻟ ﱢد ِن1) ك اﻟﱠذِي َ ُدعﱡ ْاﻟ َ ِﺗ َم
َ ِ( َﻓ َذﻟ2) َﺎم ْاﻟ ِﻣ ْﺳ ِﻛ ِن
ِ (وَ َﻻ َﺣُضﱡ َﻋﻠَﻰ طﻌ3)

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama. Itulah orang yang
menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan
orang miskin." (Q.S. al-Ma'un:1-3)
Rasulullah SAW. bersabda; "tiga munjiyyat dan tiga muhlikat."
Munjiyyat adalah bersikap adil ketika marah dan rela, takut kepada
Allah SWT. baik di dalam hati maupun di luar, dan tawaddhu' ketika
kaya dan miskin. Sementara Muhlikat adalah selalu mengikuti hawa
nafsu, menyombongkan diri di depan orang lain, dan menganiaya
orang lain.
Zakat memperbaiki perasaan-perasaan yang buruk yang timbul di
antara orang-orang kaya dan miskin, dan memperbaiki hubungan
antara mereka yang mengeluarkan zakat dengan kelompokkelompok yang menerima zakat, sehingga ketika mereka yang kaya
tidak akan khawatir ketika mengalami kerugian dan kendala dalam
berdagang, karena mereka akan mendapatkan bantuan dari yang
lain.

a) Pengaruh zakat dan dampaknya pada sisi perilaku dan jiwa.
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Pengaruh-pengaruh yang paling tampak pada sisi ini di
antaranya:
a.1.) Pengaruh zakat pada jiwa.
Ø Menghilangkan

ketakutan,

keresahan,

dan

dapat

melakukan pekerjaan dengan tenang.
Ø Memunculkan kepercayaan diri, jiwa, perasaan dengan
kehormatan.
Ø Meringankan adanya rasa benci dan iri dari para fakir
miskin.
Ø Membangun jiwa yang disiplin.

a.2.) Pengaruh zakat pada perilaku masyarakat.
Ø Menjaga jiwa agar selalu beramal dan percaya diri.
Ø Saling memahami dan saling menolong.
Ø Selalu bersikap ikhlas dan dermawan.
Ø Menghilangkan rasa takabbur pada diri sendiri.
Ø Meringankan beban masyarakat yang membutuhkan
pertolongan.

a.3. Terciptanya interaksi sosial yang harmonis.
Allah menciptakan sesuatu di muka bumi ini dengan
berpasang-pasangan. Ada lelaki dengan perempuan, besar
dan kecil, tua muda, dan masih banyak lagi istilah-istilah yang
kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu di
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antara istilah tersebut adalah kaya dan miskin. Istilah ini
mungkin tidak asing lagi bagi kehidupan kita.
Dengan adanya zakat si miskin bisa mengurangi beban-beban
perekonomiannya. Si kaya bisa memahami bagaimana
susahnya menjadi orang miskin. Selama kita bisa memahami
arti dalam kehidupan ini, tidak ada yang tidak mungkin untuk
dilakukan dalam menjalin hubungan yang harmonis.
Pada prinsipnya, kaya dan miskin tidak ada perbedaan dalam
islam. Yang membedakan hanyalah ketakwaan dihadapan
Allah SWT.
Allah SWT. Berfirman:

ُ ْﻠ َﻧﺎ ُﻛ ْم
ﺷﻌُوﺑًﺎ َو َﻗ َﺑﺎئِ َ ﺎ أَ ﱡ َﺎ اﻟ ﱠﻧﺎسُ ِإ ﱠﻧﺎ َﺧﻠَ ْﻘ َﻧﺎ ُﻛ ْم ﻣِنْ َذ َﻛ ٍر َوأ ُ ْﻧ َﺛﻰ َو َﺟ َﻌ
ﷲ َﻋ ِﻠ ٌم َﺧ ِﺑ ٌر
ِ ( َل ﻟِ َﺗﻌَﺎ َرﻓُوا إِنﱠ أ َ ْﻛ َر َﻣ ُﻛ ْم ﻋِ ْﻧ َد ﱠ13 )اﻟﺣﺟ رات
َ ﷲ أَ ْﺗ َﻘﺎ ُﻛ ْم إِنﱠ ﱠ
"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling kenal mengenal, sesungguhnya yang paling mulia disisi
Allah adalah yag paling bertaqwa, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui”

a.4. Untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi.
Manusia menurut pandangan Islam adalah sama, baik di
hadapan Allah maupun di hadapan hukum. Tidak ada
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perbedaan karena

keturunan,

pangkat, kekayaan,

atau

kedudukan sosialnya .
Zakat memberi kemenangan terhadap egoisme diri atau
menumbuhkan kepuasan moral karena telah ikut mendirikan
sebuah masyarakat Islam yang lebih adil. Ibadah zakat ikut
menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam
bahasa Roger Garaudy, zakat adalah satu bentuk keadilan
internal yang terlembaga sehingga dengan rasa solidaritas
yang bersumber dari keimanan itu, orang dapat menaklukan
egoisme dan kerakusan diri.

a.5. Sebagai perkembangan dan kemajuan masyarakat.
Jika kita melihat kepada fakta sosial di seluruh dunia, maka
kita mengetahui bahwa kemiskinan adalah musuh utama
pembangunan

di

berbagai

negara

berkembang.

Oleh

karenanya, kemiskinan merupakan masalah yang utama yang
darinya muncul berbagai permasalahan sosial lainnya seperti
kriminalitas, penculikan anak, kenakalan remaja, anak jalanan,
gelandangan, pengemis, narkoba, prostitusi, dan sekian
banyak masalah sosial lainnya.

2. Sebagai sarana penyucian jiwa.
Allah berfirman,
ﺻ َد
َ ُﺧ ْذ ﻣِنْ أَﻣْوَ اﻟِ ِ ْم
ك َﺳ َﻛنٌ ﻟَ ُ ْم وَ ﱠ
َ َﻗ ًﺔ ُﺗ
ٌﷲُ َﺳ ِﻣ ٌﻊ َﻋﻠِ م
َ ﺻ ﱢل َﻋﻠَ ْ ِ ْم إِنﱠ ﺻ ََﻼ َﺗ
َ َ ْم َو ُﺗ َز ﱢﻛ ِ ْم ِﺑ َﺎ وªُ ط ﱢ ُر
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"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa
bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"
(al-Taubah/9: 103).
Kata tuthahhiruhum dalam ayat itu bermakna membersihkan jiwa,
sedangkan tuzakkihim bermakna mengembangkan harta. Karena
itu, dengan ajaran zakat, ada dua manfaat yang diperoleh: jiwa
menjadi suci dan harta makin berkembang, bukan terkurangi.
Berkembangnya harta ini dapat dilihat dari dua aspek:
(1) Aspek spiritual, berdasarkan firman Allah dalam surat alBaqarah Ayat 276:

ﺣَق ﱠ
ُ  َ ْﻣ.....
ت
ِ ﺻ َد َﻗﺎ
ت رﱢ ﺑَﺎ وَ ُرْ ِﺑﻲ اﻟ ﱠ
ِ ﺻ َدﻗَﺎ
ﷲُ ال رﱢ ﺑَﺎ وَ ُرْ ِﺑﻲ اﻟ ﱠ

"Allah memusnahkan riba dan mengembangkan
sedekah/zakat".

(2) Aspek ekonomis-psikologis, yaitu ketenangan batin pemberi
zakat. Sedekah dan zakat akan mengantarnya berkonsentrasi
dalam usaha dan mendorong terciptanya daya beli dan
produksi baru bagi produsen.
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D. Sejarah Pengelolaan Zakat
D.1. Zakat Pada Awal Perkembangan Islam.
Pada awal diturunkannya agama Islam di Mekkah, zakat belum
merupakan kewajiban bagi umat Islam. Mesipun pada waktu itu sudah
ada perintah untuk menyisihkan sebagian harta bagi mereka yang
mampu untuk membantu orang lain yang kekurangan. Namun pada
waktu itu belum ada keterangan pembatasan harta yang wajib di zakati,
berapa nishab44 dan berapa lama serta berapa harta yang harus di
keluarkan zakatnya. Zakat pada masa itu diserahkan saja pada rasa
iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab seseorang atas
saudara-saudara seiman. Jadi pada masa itu zakat dapat dikatakan
masih bersifat untuk menumbuhkan kesadaran dan panggilan jiwa,
disamping adanya kemuliaan dan kedermawanan bagi muzakkinya.45
Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah atau tepatnya pada
tahun 2 H, baru ditentukan mengenai ketentuan zakat secara rinci.
Antara lain mengenai berbagai macam harta yang wajib dizakati, batas
minimal yang harus dizakati, kadar yang harus dikeluarkan, kapan harus
dikeluarkan, serta siapa saja yang menjadi mustahiq. Hal ini dapat dilihat
dari beberapa surat dalam Al Qur’an. Khususnya dalam surat At Taubah,
surat At Taubah termasuk salah satu surat terakhir yang diturunkan dan
merupakan surat yang banyak mengatur mengenai kewajiban zakat.
Pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, ada sebagian umat Islam
yang mengingkari untuk membayar zakat. Untuk itulah diambil tindakan
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Batas yang ditentukan suatu istilah dalam ilmu fiqih, yaitu batas ukuran atau timbangan atau bilangan bagi
beberapa jenis harta benda atau perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya (N. A. Baiquni dkk, Kamus Istilah
Agama Islam Lengkap, (Surabaya : Indah, 1996))
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Orang yang wajib zakat ((N. A. Baiquni dkk, Kamus Istilah Agama Islam Lengkap, (Surabaya : Indah, 1996))
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untuk

memerangi

mereka

yang

ingkar

membayar

zakat,

yang

menyebabkan terjadinya perang di Yamamah yang kemudian dikenal
sebagai Perang Riddah. Pada perang tersebut menyebabkan sedikitnya
73 haffidh atau para sahabat yang hafal Al Qur’an, gugur sebagai sahid.
Namun akhirnya kaum yang ingkar dapat ditumpas. Dari tindakan tegas
yang diambil oleh khalifah Abu Bakar tersebut menunjukan adanya
kewajiban bagi penguasa uantuk memungut zakat dari warganya dan
memerangi mereka yang menolak untuk membayar zakat.4246

D.2. Perkembangan Zakat di Indonesia
Secara umum, tahapan pengelolaan zakat di Indonesia terbagi atas :
•

Periode Pra-kemerdekaan

•

Periode Tahun (1945 – 1965)

•

Periode Tahun (1965 – 1990)

•

Periode Tahun (1990 – 2000)

•

Periode Tahun (2000 – sekarang)

Dengan uraian sebagai berikut:

1. Periode Pra Kemerdekaan.
Zakat telah manjadi salah satu sumber dana yang penting bagi
perkembangan agama Islam sejak masuknya Islam di Indonesia.
Pada masa penjajahan Belanda, pengelolaan zakat pada masa itu
masih sangat tradisional, zakat dikelola secara terbatas oleh ormas
Islam dan berpusat di mesjid dan hanya fokus pada zakat fitrah. Situasi
politik dan kondisi bangsa dalam keadaan terjajah, sehingga tidak
banyak yang bisa dilakukan ormas Islam dalam menghimpun dan
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Ahmad Husnan, Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1996), hal 22
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menyalurkan zakat.

Pemerintah Kolonial mengeluarkan Bijblad

Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi tentang kebijakan
Pemerintah Kolonial mengenai zakat. Tujuan dari dikeluarkannya
peraturan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan
keuangan zakat oleh para naib. Para naib tersebut bekerja untuk
melaksanakan administrasi kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda
tanpa memperoleh gaji untuk membiayai kehidupan kereka.
Kemudian pada tanggal 6 Februari 1905 dikeluarkan Bijblad Nomor
6200 yang berisi tentang pelarangan bagi seorang pegawai dan
priyayi pribumi untuk membantu pelaksanaan zakat. Hal ini bertujuan
untuk semakin melemahkan kekuatan rakyat yang bersumber dari
zakat tersebut.

2. Periode Tahun (1945 – 1965)

Setelah

kemerdekaan

Indonesia,

perkembangan

zakat

menjadi lebih maju. Meskipun Negara Republik Indonesia tidak
berdasarkan pada salah satu falsafah tertentu, namun falsafah
negara kita dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
memberikan

kemungkinan

bagi

pejabat-pejabat

negara

untuk

membantu pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam periode ini
pengelolaan zakat juga masih sangat tradisional, zakat dikelola secara
terbatas oleh ormas Islam dan berpusat di mesjid dan hanya fokus pada
zakat fitrah.

Pada masa di berlakukannya UUDS 1950 perkembangan
zakat tidak surut. Menteri Keuangan Republik Indonesia saat itu, yaitu
M. Jusuf Wibisono menulis sebuah makalah yang dimuat pada
majalah Hikmah Jakarta (1950) yang mengemukakan gagasannya
83

untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem
perekonomian Indonesia. Selain itu di kalangan anggota parlemen
terdapat suara-suara yang menginginkan agar masalah zakat diatur
dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh
pemerintah atau negara.
Demikian pula menurut Prof. Hazairin dalam ceramahnya di
Salatiga pada tanggal 16 Desember 1950 menyatakan bahwa dalam
penyusunan ekonomi Indonesia, selain komponen-komponen yang
telah ada dalam system adat kita yaitu gotong royong dan tolong
menolong, zakat juga sangat besar manfaatnya. Sedangkan untuk
tata cara pelaksanaanya perlu untuk disesuaikan dengan kehidupan
di Indonesia, misalnya apabila diadakan Bank Zakat, yang akan
menampung dana zakat jika tidak ada lagi golongan yang menerima
dari 8 golongan mustahiq, maka akan sangat bermanfaat. Dari Bank
Zakat tersebut dapat disalurkan pinjaman jangka panjang bagi rakyat
miskin guna membangun lapangan hidupnya yang produktif. Zakat
yang diselenggarakan dan diorganisasikan dengan baik, akan sangat
bermanfaat tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi masyarakat
non muslim.47

3. Periode Tahun (1965 – 1990)

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat semakin
meningkat pada tahun 1968. Yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan
Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968, masing-masing
tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal (Balai Harta
Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.
47

M. Daud Ali, Op. Cit, hal 36
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Setahun sebelumnya yaitu pada tahun 1967, pemerintah telah
menyiapkan RUU Zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk
disahkan menjadi undang-undang. RUU tersebut disiapkan oleh
Menteri Agama dengan harapan akan mendapat dukungan dari
Menteri Sosial dan Menteri keuangan. Karena masalah ini erat
kaitannya dengan pelaksanaannya pasal 34 UUD 1945 dan masalah
pajak. Namun gagasan tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan yang
menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan
dalam undang-undang, tetapi cukup dengan Peraturan Menteri
Agama saja. Dengan pernyataan Menteri Keuangan tersebut, Menteri
Agama mengeluarkan keputusan yang berisi tentang penundaan
pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 5/1968. Presiden
Indonesia saat itu, Presiden Suharto, pada malam peringatan
Isra’Mi’raj di Istana negara tanggal 22 Oktober 1968, mengelurkan
anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi.
Bahkan secara pribadi beliau menyatakan diri bersedia menjadi ‘amil
zakat

tingkat

nasional.48

Kemudian

dengan

dipelopori

oleh

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yang pada waktu
itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah Badan Amil Infaq
dan Shadaqah (BASIS). Hal ini diikuti oleh berbagai propinsi di
Indonesia, yaitu dengan terbentuknya Badan Amil Zakat yang bersifat
semi pemerintah melalui surat keputusan Gubernur.
Badan tersebut tampil dengan nama yang berbeda-beda
disetiap daerah, namun pada umumnya mengambil nama BAZIS
seperti di Aceh (1975), Sumatra Barat (1977), Lampung (1975), Jawa
48

Djohan Effendi dkk, Agama dalam Pembangunan Nasional (Himpunan Sambutan Presiden
Suharto), (Jakarta : CV. Kuning Mas, 1984)
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Barat (1974), Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972),
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan (1985), dan Nusa Tenggara Barat.

4. Periode Tahun (1990 – 2000)

Untuk meningkatkan pembinaan terhadap BAZIS, pada tahun
1991 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mengeluarkan
Keputusan Bersama No. 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil
Zakat, Infaq, Shadaqah, yang diikuti dengan instruksi Menteri Dalam
Negeri No.7 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Keputusan Bersama
tersebut. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1999 dilaksanakan
Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola ZIS dan Forum
Zakat yang dibuka oleh Presiden Habibie. Salah satu hasil dari
musyawarah tersebut adalah perlunya dipersiapkan UU tentang
Pengelolaan Zakat. Hasil musyawarah tersebut ditindak lanjuti
dengan Surat Menteri Agama No. MA/18/111/1999 mengenai
permohonan

persetujuan

prakarsa

penyusun

RUU

tentang

Pengelolaan Zakat.
Permohonan tersebut disetujui melalui surat Menteri Sekretaris
Negara RI No. B. 283/4/1999 tanggal 30 April 1999. Pembahasan
mengenai RUU tentang Pengelolaan Zakat dimulai tanggal 26 Juli
1999 yaitu dengan penjelasan pemerintah yang di awali oleh Menteri
Agama. Mulai tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 14
September 1999 diadakan pembasan substansi RUU tentang
Pengelolan Zakat dan telah di setujui oleh DPR RI dengan keputusan
DPR RI Nomor 10/DPR-RI/1999. Dan melalui surat Ketua DPR RI
Nomor RU.01/03529/DPR-RI/1999 tanggal 14 September 1999
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disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani dan disahkan
menjadi

undang-undang.

Pada

tanggal

23

September

1999

diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat ini berisi 10 Bab dan 25 Pasal. Rincian dari
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
adalah sebagai berikut:49
- Bab I Ketentuan Umum ( Pasal 1,2,3 ).
- Bab II Asas dan Tujuan ( Pasal 4,5 ).
- Bab III Organisasi Pengelolaan Zakat ( Pasal 6,7,8,9,10 )
- Bab IV Pengumpulan Zakat ( Pasal 11,12,13,14,15 )
- Bab V Pendayagunaan Zakat ( Pasal 16,17 )
- Bab VI Pengawasan ( Pasal 18,19,20 )
- Bab VII Sanksi ( Pasal 21 )
- Bab VIII Ketentuan-Ketentuan Lain ( Pasal 22,23 )
- Bab IX Ketentuan Peralihan ( Pasal 24 )
- Bab X Ketentuan Penutup ( Pasal 25 )

Setelah diberlakukannya undang-undang tersebut pemerintah
mengeluarkan peraturan pelaksanaan melalui Keputusan Menteri
Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undangundang

Nomor

38

Tahun

1999.

Kamudian

diikuti

dengan

dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman

49

H. M. Mansyhur Amin, Pengelolaan Zakat dan Permasalahannya di Indonesia, Direktorat
Urusan Agama Islam Departemen Agama, 2000
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teknis Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur mengenai
lembaga pengelolaan zakat.
Menurut undang-undang ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan
Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembag Amil
Zakat (LAZ) yang dikukuhkan oleh pemerintah. Pembentukan BAZ ini
diadakan pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan
kecamatan. Dan BAZ di semua tingkatan tersebut memiliki hubungan
kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Sebelum
dikeluarkakannya undang-undang ini, terdapat

ketidak jelasan

mengenai

lembaga

bentuk

serta

kedudukan

hukum

yang

bertanggung jawab soal pengumpulan dan distribusi zakat, infaq dan
shadaqah. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini diharapkan
agar

pengelolaan

zakat

dapat

dilaksanakan

dengan

lebih

terorganisasi dan profesional sehingga dapat memaksimalkan potensi
zakat.

5. Periode Tahun 2000 – sekarang.

Pada malam Peringatan Isra’Mi’raj tanggal 15 Oktober 2001,
Presiden Republik Indonesia, Megawati Sukarno Putri mencanangkan
Gerakan Sadar Zakat. Pencanangan tersebut diharapkan dapat
sebagai

tonggak

pelaksanaan

pengelolaan

zakat

yang

lebih

profesional.

Embrio pengelolaan zakat secara modern dimulai dengan
munculnya OPZ berbasis manajemen modern, seperti Dompet
Dhuafa Republika pada tanggal 2 Juli 1993 dimana amil sebagai
profesi full time bukan part time. Dan digencarkannya peningkatan
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sosialisasi zakat yang pada hasilnya meningkatnya kesadaran
berzakat masyarakat untuk menunaikan kewajiban agama mereka
yaitu berzakat. Pada tahun 7 Juli 2007 berdiri Forum Zakat dalam
rangka penguatan koordinasi antar Organisasi Pengumpul Zakat.
Forum ini telah memainkan peran yang sangat signifikan dengan
mulai masuk ke ranah politik dan kebijakan, yang pada puncaknya
dengan di sahkannya UU No. 28/1999 tentang Pengelolaan Zakat
pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibi. Dengan undangundang tersebut BAZ dan LAZ perannya lebih dikuatkan lagi.
Dengan pendekatan tafshili dan Ijmali, sumber-sumber
harta obyek zakat diperluas. Berdirinya BAZNAS pada 17 Januari
2001 melalui Keppres No 8/2001 oleh Presiden Abdurrahman
Wahid lebih menguatkan lagi peran lembaga BAZ dan LAZ
disamping itu kinerja OPZ yang semakin baik, professional,
transparan dan akuntabel yang tentunya mendapatkan tanggapan
positif dari masyarakat, yang berimplikasi pada peningkatan angka
penghimpunan zakat secara signifikan. Dengan Keppres tersebut
penataan kelembagaan BAZ dan LAZ semakin baik, bahkan juga
mendorong lahirnya Perda-perda zakat (tercatat 54 perda hingga
saat ini).
Untuk managemen pengelolaan Zakat ini BAZNAS meraih
sertifikat ISO 9001:2008, meraih penghargaan The Best Quality
Management

dari

Karim

penghargaan

Laporan

Business

Keuangan

Consulting,

Terbaik

untuk

meraih
Lembaga

Pemerintah Non-Struktural dan meraih IMZ Award 2011 untuk dua
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kategori : Transparansi dan Program Paling Inovatif, tak tanggungtanggung angka penghimpunan ZIS naik signifikan yaitu sampai
1600% dalam 1 dekade
Tabel 1
Penghimpunan Zakat, Infak dan Shadaqah Nasional
Tahun

Total Penghimpunan

Pertumbuhan

ZIS (Milyar Rupiah)

(%)

2002

68,39

-

2003

85,28

24.70

2004

150,09

76.00

2005

295,52

96.90

2006

373,17

26.28

2007

740

98.30

2008

920

24.32

2009

1.200

30.43

2010

1.500

25.00

2011 (Jan-Agt)

1.100 (sementara)

-

Riset terbaru BAZNAS dan FEM IPB (2011) menunjukkan potensi
zakat nasional sebesar 3,40 persen dari PDB atau senilai Rp 217
trilyun, itupun pengumpulan potensi zakat masih kurang dari 1
persen dari total potensi. Pada tahun 2010 baru menjangkau 2,8
juta mustahik pada 2010 (9,03% dari total penduduk miskin). Kalo
dilihat kinerja zakat nasional baru mampu mengurangi jumlah
kemiskinan mustahik sebesar 16,97 persen (dari 100 rumah

90

tangga mustahik, 17 rumah tangga bisa dientaskan dari garis
kemiskinan).
Adapun Alokasi Dana Program BAZNAS 2010:
•

10% untuk program kemanusiaan dan bencana

•

20% untuk program kesehatan

•

25% untuk program pendidikan

•

35% untuk program ekonomi dan pemberdayaan

•

10% untuk program dakwah

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Zakat adalah belum
optimalnya Sosialisasi zakat dikarenakan keterbatasan biaya,
disamping kapasitas sumber daya manusia OPZ yang belum
merata, dan koordinasi BAZ dan LAZ yang belum optimal,
terutama di daerah, yang lebih krusial adalah regulasi yang belum
sepenuhnya kondusif.
Solusinya yang harus dilakukan adalah penguatan sosialisasi
zakat baik melalui media maupun institusi umat seperti ormas,
majelis taklim, forum khutbah Jumat, dll. Disamping itu juga
perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia pada jangka
pendek melalui training dan pelatihan berkala, pada jangka
panjang

melalui

sistem

pendidikan

yang

integratif

(misal:

pengembangan program studi sarjana dan pascasarjana ekonomi
Islam), penguatan sinergi penghimpunan dan pendayagunaan
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zakat antara BAZ dan LAZ diharapkan BAZNAS dapat sebagai
Pusat Data Zakat Nasional (penguatan database muzakki,
mustahik dan potensi zakat) serta membangun regulasi yang pro
terhadap pembangunan zakat nasional.
Untuk itu diharapkan pada Amandemen UU 38/1999, perlu
mengadakan sanksi terhadap muzakki yang tidak menunaikan
kewajibannya (menunaikan Zakat), dengan diharapkan dapat
menstimulasi penghimpunan zakat serta menerapkan kewajiban
zakat sebagai pengurang pajak sebagai stimulus fiskal dan
mendorong integrasi zakat dalam kebijakan fiskal negara,
disamping penataan kelembagaan, yang terdiri atas :
-

Pembagian yang jelas antara fungsi regulator, pengawas dan
operator

-

Penguatan peran BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional
à BAZ dan LAZ di bawah koordinasi BAZNAS

-

Ada hubungan struktural antara BAZNAS dan BAZDA dengan
tetap memperhatikan aspek otonomi daerah

92

BAB III.
PENGELOLAAN ZAKAT

A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Pengelolaan zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat adalah kegiatan
pengawasan

terhadap

perencanaan, pelaksanaan, dan

pengumpulan

dan

pendistribusian

serta

pendayagunaan zakat.50 Sedangkan yang dimaksud dengan organisasi
pengelolaan zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan
dana zakat, infaq, dan shadaqah.51
Pelaksanaan pengelolaan zakat menurut UU Nomor 38 Tahun
1999 Pasal 6 ayat (1) adalah dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh
pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh
masyarakat.52
Badan Amil Zakat (BAZ) menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 581
tahun 1999 Pasal 1 sub (1) yang dimaksud dengan BAZ adalah organisasi
pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur
masyarakat

dan

pemerintah

dengan

tugas

mengumpulkan,

mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan
agama.53
BAZ memiliki tingkatan sebagai berikut :
50

UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat (1)
Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan
Zakat, (Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2001), hal 6
52
Op. Cit. Pasal 6 Ayat (1)
53
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 1
ayat (2)
51
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1. Nasional, dibentuk oleh presiden atas usul dari Menteri Agama
2. Propinsi, dibentuk oleh gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi
3. Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupti atau Walikota atas usul dari
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota
4. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul dari Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan.
Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dibentuk Unit
Pengumpulan Zakat (UPZ) yaitu, suatu oranisasi yang dibentuk oleh BAZ
di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang
menyerahkan

zakatnya.

Pembentukan

UPZ

ini

dilakukan

pada

instansi/lembaga pemerintah dan perusahaan swasta di semua tingkatan.
Sedangkan untuk BAZ Kecamatan dibentuk pula UPZ di tiap-tiap
desa/kelurahan. Tugas UPZ adalah untuk melakukan pengumpulan
zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat di unit masingmasing dengan menggunakan formulir yang di buat oleh BAZ dan
menyetorkan hasilnya kepada bagian pengumpulan Badan Pelaksana
BAZ.54
Struktur organisasi BAZ terbagi dalam tiga bagian yaitu : Dewan
Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Tugas dari
masing-masing struktur tersebut adalah :
1. Dewan Pertimbangan, bertugas memberikan pertimbangan, fatwa,
saran,

dan

rekomendasi

tentang

pengembangan

hukum dan

pemahaman pengelolaan zakat.
54

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, Pasal 9 Ayat (8).
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2. Komisi Pengawas, Bertugas untuk melaksanakan pengawasan internal
atas operasional kegiatan yang di laksanakan oleh Badan Pelaksana.
3. Badan Pelaksana, bertugas untuk melaksanakan kebijakan BAZ dalam
program pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan zakat.
Kepengurusan BAZ ditetapkan setelah melalui beberapa tahapan seleksi,
yaitu sebagai berikut :
1. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri dari unsur ulama, cendekia,
tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, lembaga swadaya,
masyarakat terkait dan pemerintah.
2. Menyusun kriteria calon penyusun.
3. Mempublikasikan para calon pengurus.
4. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan
keahliannya.
5. Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara
resmi.55

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh BAZ yang telah terbentuk
secara resmi adalah :
1. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
2. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan
publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui
media sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan
setelah tahun buku berakhir.
55

Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, Op. Cit, hal 7
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4. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan
Dewan Perwakilan Rakyat sesui dengan tingkatannya.
5. Merencanakan kegiatan tahunan.
6. Mengutamakan pendisribusian dan pendayagunaan dana zakat yang
telah

diperoleh

dari

daerah

masing-masing

sesuai

dengan

tingkatannya.

Apabila BAZ tidak melaksanakan kewajiban tersebut diatas maka dapat
diadakan peninjauan ulang terhadap keberadaan BAZ tersebut dengan
melalui mekanisme sebagai berikut :
1.

Pemberian peringatan tertulis sebanyak maksimal tiga kali oleh
Pemerintah yang membentuknya.

2. Jika setelah diberikan peringatan tiga kali dan tidak ada perbaikan,
maka pembentukan BAZ dengan susunan pengurus yang baru,
sesuai mekanisme yang berlaku.

Tugas pokok BAZ adalah mengumpulkan dana zakat dari muzakki baik
perorangan maupun badan, yang dilakukan oleh bagian pengumpulan
atau melalui UPZ. Selain zakat, BAZ dapat menerima infaq, shadaqah,
hibah, wasiat dan kafarat. Terhadap setiap zakat yang diterima, BAZ
wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima. Sedangkan bukti
setoran zakat yang sah harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
1. Nama, alamat, dan nomor lengkap pengesahan BAZ (bagi LAZ nomor
lengkap pengukuhan LAZ).
2. Nomor urut bukti setoran.
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3. Nama, alamat muzakki, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari
Penghasilan Kena Pajak Penghasilan.
4. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetorkan dalam angka dan
huruf serta dicantumkan tahun haul.
5. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ atau LAZ, tanggal
penerimaan dan stempel BAZ atau LAZ.
Bukti setoran tersebut kemudian dibuat rangkap tiga dengan rincian
sebagai berikut:
1. Lembar 1 (asli) diberikan kepada muzakki yang dapat digunakan
sebagai bukti pengurangan Penghasilan Kena Pajak Penghasilan.
2. Lembar 2 diberikan kepada BAZ atau LAZ sebagai arsip.
3. Lembar 3 digunakan sebagai arsip Bank Penerima jika zakat disetor
melalui bank.

Penghitungan zakat dapat dilakukan sendiri oleh muzakki atas harta dan
kewajiban zakatnya berdasarkan ketentuan hukum Islam. Dalam hal
muzakki mengalami kesulitan untuk melakukan penghitungan, maka BAZ
ataupun LAZ dapat membantu muzakki dalam melakukan penghitugan.
Zakat yang telah terkumpul kemudian disalurkan kepada yang berhak
menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penyaluran zakat
tersebut harus bersifat hibah (bantuan). Penyaluran batuan zakat
tersebut dapat bersifat :
a. Bantuan Sesaat, Yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan
atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat.

97

b.

Bantuan

Pemberdayaan,

Yaitu

membantu

mustahiq

untuk

meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun
kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.

Penyaluran dana zakat tersebut harus memperhatikan skala prioritas
kebutuhan mustahiq di wilayah masing-masing kecuali penyaluran zakat
yang dilakukan oleh BAZ Nasional dapat diberikan kepada mustahiq di
seluruh Indonesia. Dalam hal tertentu, BAZ dapat menyalurkan dana
zakat ke luar wilayah kerjanya, dengan mengadakan koordinasi terlebih
dahulu dengan BAZ yang berada di wilayah tersebut.
Mengenai pengawasan terhadap kinerja BAZ, dilakukan secara internal
oleh Komisi Pengawas BAZ sesuai dengan tingkatan masing-masing
serta secara eksternal oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam
melakukan pengawasan tersebut, Komisi Pengawas dapat meminta
bantuan kepada akuntan publik. Ruang lingkup pengawasan meliputi
keuangan, kinerja BAZ dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
serta prinsip-prinsip syari’ah. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap
rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun
berjalan dan setelah tahun buku berakhir. Kemudian hasil pengawasan
tersebut di sampaikan kepada Badan Pertimbangan untuk dibahas tindak
lanjutnya.
Laporan pelaksanaan tugas BAZ disampaikan BAZ kepada pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatan masing-masing. Materi
laporan tersebut meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan oleh BAZ
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seperti berbagai kebijakan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta
laporan tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat.
Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola
zakat, yaitu karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan
tidak benar harta zakat, infaq shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat,
maka menurut Pasal 21 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan
dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta
rupiah).

B. Lembaga Amil Zakat (LAZ)
Menurut pasal 1 Ayat (2) Keputusan Menteri Agama No 581 tahun
1999 tentang Pelaksanaan UU no 38 UU tahun 1999, yang dimaksud
dengan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang
sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat
yang bergerak dibidang da’wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan
umat Islam. 56
Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mendapat pengukuhan dari pemerintah
sesuai dengan tingkatan masing-masing yaitu :
a. Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama
b. Daerah propinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul kepala Kantor
Wilayah Departemen Agama Propinsi

56

Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, Pasal 1 Ayat

(2)
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c. Derah kabupaten, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul
dari Kepala Kantor departemen Agama Kabupaten atau kota
d. Daerah Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul dari Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan
Untuk dapat dikukuhkan, maka LAZ harus memenuhi persyaratan
dengan melampirkan pernyataan, sebagai berikut :
a. Akte pendirian (berbadan hukum).
b. Memiliki data muzakki dan mustahiq.
c. Memiliki program kerja.
d. Memiliki perbukuan.
e. Bersedia untuk diaudit.
Setiap LAZ harus mendapatkan pengukuhan dari pemerintah, karena
hanya LAZ yang telah dikukuhkan saja yang diakui bukti setoran
zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari muzakki yang
membayar dananya.
Setelah mendapat pengukuhan dari pemerintah, LAZ mempunyai
beberapa kewajiban, yaitu :
a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang
telah dibuat.
b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui
media massa.
d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.
Sebagaimana BAZ, LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban seperti
diatas, maka pemerintah akan menyampaikan peringatan secara tertulis
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sebanyak tiga kali. Dan apabila setelah diperingatkan LAZ tersebut tidak
ada perbaikan maka pengukuhannya dapat ditinjau ulang bahkan dapat
dilakukan pencabutan pengukuhan. Akibat dari pencabutan pengukuhan
tersebut adalah :
a. Hilangnya hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari
Pemerintah.
b. Tidak diakuinya bukti setoran pajak yang dikeluarkan sebagai
pengurang penghasilan kena pajak.
c. Tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

C. Kinerja Dan Perkembangan Organisasi Pengelola Zakat Di Indonesia.
Menurut Ketua Harian Badan Amil Zakat (BAZ) Nasional Teten
Kustiawan dukungan dari pemerintah dan masyarakat dangat diperlukan
untuk meningkatkan realisasi zakat yang ditargetkan mencapai lebih dari
Rp 2 triliun pada akhir 2011. Target itu jauh sangat kecil dibandingkan
potensi zakat nasional yang mencapai Rp 217 triliun, yang hingga kini
realisasinya baru mencapai Rp 1,4 triliun.

Berbeda dengan Teten,

Presiden Dompet Dhuafa Ismail A Said, penghimpunan zakat diperkirakan
dapat mencapai lebih dari Rp 3 triliun pada akhir tahun ini.
Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk
periode 2002-2009, pertumbuhan zakat nasional tertinggi adalah pada
2005 dengan pencapaian 96,9% dan 2007 dengan pencapaian 98,3%.
Prediksi penghimpunan zakat untuk 2011 menurut perhitungan
Institute Manajemen Zakat (IMZ) 2011 didasarkan pada 3 skenario, yaitu
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skenario minimal, skenario moderat, dan skenario optimis. Untuk skenario
minimal, pertumbuhan zakat diperkirakan mencapai angka 24,32% atau
menjadi Rp 1,85 triliun. Sementara skenario moderat pertumbuhan zakat
diperkirakan mencapai 53,85% atau menjadi Rp 2,29 triliun, dan skenario
optimis pertumbuhannya mencapai 98% atau menjadi R p2,95 triliun.
Ini merupakan prediksi angka yang dapat dihimpun oleh komunitas zakat
nasional dengan asumsi stabilitas pertumbuhan. Jika tahun 2011 mampu
menghasilkan sejumlah inovasi regulasi yang lebih pro zakat, maupun
inovasi produk penghimpunan, maka jumlah zakat yang dapat dikelola
bisa mencapai angka lebih dari Rp 3 triliun.
Islamic Development Bank (IDB) juga memproyeksikan potensi zakat
dunia bisa mencapai Rp 217 triliun pada tahun ini. Dengan perincian Rp
117 triliun dari rumah tangga dan Rp 100 triliun dari perusahaanperusahaan milik muslim. Angka tersebut naik Rp 117 triliun dari proyeksi
potensi zakat di Indonesia pada 2010 yang mencapai Rp 100 triliun.
Analisis IDB ini dihitung dengan cara memproyeksikan jumlah total zakat
di Indonesia terhadap PDB yaitu sekitar 1,7% sampai 3%.
Jika melihat kilas balik perjalanan zakat nasional pada tahun 2010,
terdapat sejumlah momentum penting yang mempengaruhi perjalanan
zakat nasional. Momentum-momen-tum ini merupakan kumpulan peristiwa
yang menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan terhadap eksistensi
dan keberadaan program perzakatan nasional.
Pertama, diundangnya Indonesia dalam kegiatan Muktamar Zakat
Internasional VIII yang dilaksanakan di Beirut, Lebanon pada bulan Maret
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2010 lalu. Muktamar ini merupakan forum para ulama dan lembaga zakat
resmi antar negara yang diinisiasi oleh negara-negara Timur Tengah.
Melalui forum inilah, sejumlah fatwa penting tentang zakat telah
dihasilkan. Sebagai contoh, fatwa tentang zakat penghasilan dan zakat
perusahaan yang dihasilkan pada muktamar pertama di Kuwait 26 tahun
yang lalu.
Bagi Indonesia, keikutsertaan delegasi BAZNAS sebagai wakil resmi
negara ini, menjadi momentum tersendiri yang sangat penting. Ini
menunjukkan adanya kepercayaan dari negara-negara anggota muktamar
tersebut terhadap Indonesia. Dalam pertemuan di Beirut tersebut ada
sejumlah kesepakatan yang dihasilkan, antara lain pengokohan fatwa
tentang wajibnya perusahaan berzakat apabila telah memenuhi ketentuan
syariah, dan penegasan tentang pentingnya pengelolaan zakat dalam
pengembangan usaha dan lembaga keuangan mikro syariah bagi umat.
Secara peraturan perundang-undangan, kertentuan mengenai zakat
perusahaan ini telah masuk ke dalam UU No 38/1999 tentang
Pengelolaan Zakat, khususnya pada Pasal 11 ayat 2 poin (b). Sedangkan
dari sisi pengembangan usaha mikro, BAZNAS dan lembaga zakat lainnya
telah lebih dulu mem-praktekkannya, sehingga dapat dikatakan bahwa
dari sisi pendayagunaan untuk . program produktif, kinerja institusi zakat
nasional relatif sudah lebih berkembang bila dibandingkan dengan negaranegaralainnya, terutama Timur Tengah.
Kedua, masih dari dunia internasional. IDB (Islamic Development Bank),
sebagai institusi keuangan syariah terbesar, telah mengutus sejumlah misi
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ke Indonesia untuk mengembangkan kerjasama dengan sejumlah
lembaga termasuk lembaga zakat. Mereka sangat tertarik dengan
dinamika program, terutama pendayagunaan zakat, yang telah dilakukan
oleh Indonesia. Bahkan model-model pendayagunaan ini, seperti Baytul
Qiradh BAZNAS (BQB), akan dijadikan sebagai percontohan bagi negaranegara anggota IDB yang lainnya.
Ketiga, dilaksanakannya kegiatan World Zakat Forum (WZF) yang
dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 28 September - 1 Oktober 2010
lalu. Forum WZF ini menjadi ajang untuk meningkatkan kerjasama zakat
internasional. Dengan dihadiri oleh perwakilan dari tujuh negara, forum ini
menghasilkan

sejumlah

resolusi

penting,

yang

antara

lain

mengamanahkan Indonesia untuk memimpin WZF selama tiga tahun ke
depan, dengan dibantu oleh satu tim badan pekerja yang mewakili tiga
negara.
Tentu saja tantangan yang dihadapi pasca pertemuan WZF itu sangat
besar. Tantangan tersebut terutama terkait dengan aspek sosialisasi dan
koordinasi dengan negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi
Islam) yang telah memiliki lembaga zakat, baik lembaga zakat pemerintah
maupun

lembaga

zakat

masyarakat.

Selain

itu,

melihat

telah

bermunculannya sejumlah organisasi internasional serupa, positioning
WZF menjadi salah satu kunci keberhasilan forum ini di dalam
menjalankan fungsinya.
Keempat, dari sisi regulasi pemerintah. Pada tanggal 20 Agustus 2010
lalu, pemerintah telah menerbitkan PP No. 60/2010 tentang Zakat atau
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Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan
dari Penghasilan Bruto. PP No. 60/2010 ini pada dasarnya merupakan
aturan turunan dari UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada UU
No 36/2008 ini terdapat klausul yang menegaskan tentang ketentuan
zakat dan sumbangan wajib keagamaan lainnya sebagai salah satu
komponen biaya yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak (tax
expense). Penerbitan PP ini tentu saja akan mempermudah penggunaan
fasilitas zakat sebagai tax expense ini bagi wajib pajak orang pribadi
maupun wajib pajak badan dalam negeri. Meski demikian, masih banyak
muzakki yang enggan memanfaatkan layanan ini karena dampaknya
terhadap pajak yang harus dibayarkan dianggap masih sangat kecil.
Kelima, masih terkait dengan aspek regulasi, DPR telah secara resmi
mengajukan draft RUU Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS)
kepada pemerintah, sebagai upaya untuk melakukan amandemen
(ataupun penggantian) terhadap UU No 38/1999 tentang Pengelolaan
Zakat. Pengajuan RUU, yang merupakan inisiatif DPR ini, bertujuan untuk
memperbaiki

UU

No

38/1999

yang

dianggap sudah

tidak bisa

mengakomodasi perkembangan zaman.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka merespon pengajuan
tersebut,

telah

memerintahkan

empat

menteri

sekaligus

untuk

pembahasan RUU tersebut secara resmi. Keempat menteri tersebut
adalah Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM,
serta Menteri Sosial. Sehingga, bola pembahasan kini telah berada di
tangan pemerintah.
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Dalam RUU yang diajukan oleh DPR ini, terdapat sejumlah isu substansial
yang perlu mendapat perhatian. Diantaranya adalah dari sisi penataan
kelembagaan, yang berpotensi menghilangkan fungsi operator dari BAZ
(Badan Amil Zakat), dan menggantinya dengan LAZIS (Lembaga Amil
Zakat, Infak, dan Sedekah).

Selain itu, hilangnya perusahaan sebagai

salah satu sumber harta wajib zakat dalam draft RUU tersebut menjadi
salah satu isu yang perlu dicermati. Padahal dalam UU No 38/1999
perusahaan telah dicantumkan sebagai salah satu sumber zakat. Secara
fikih, keberadaan perusahaan dianggap sebagai syakshiyyah itibariyyah
(recht person), sehingga ketika ia memiliki aset dan kekayaan melebihi
nishab, maka ia pun terkena kewajiban zakat. Hal ini pun telah menjadi
keputusan muktamar zakat internasional sebagaimana yang telah
dinyatakan sebelumnya. Isu lain yang juga belum terakomodasi dalam
RUU tersebut adalah terkait dengan aspirasi publik untuk menjadikan
zakat sebagai kredit pajak. Jadi tidak hanya sebatas tax expense
sebagaimana yang terjadi saat ini. Meski mendapat penentangan, namun
aspirasi publik ini akan terus disuarakan, apalagi jika melihat pengalaman
Malaysia yang sama sekali tidak mengalami trade-off antara zakat dan
pajak ketika kebijakan ini diterapkan.
Sejumlah agenda penting yang perlu mendapatkan prioritas dari institusi
zakat yang ada. Yaitu, sosialisasi, regulasi, dan sinergi. Ketiganya adalah
pilar yang akan sangat mempengaruhi peningkatan kinerja zakat di tahun
2011 ini.
Pertama, sosialisasi. Hingga saat ini, sosialisasi harus terus menerus
ditingkatkan dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masih
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tingginya gap antara potensi dengan realisasi penghimpunan zakat
menunjukkan pentingnya untuk meningkatkan upaya sosialisasi ini.
Kedua, regulasi. Sudah saatnya regulasi untuk mengoptimalkan peran
zakat dalam pembangunan nasional . Secara ekonomi, jika potensi zakat
yang mencapai Rp 100 trilyun ini bisa direalisasikan, maka ia akan
menjadi sumber dana yang sangat dahsyat dalam menstimulasi
bergeraknya sektor riil. Apalagi secara konsep, dana zakat tersebut harus
dapat didayagunakan sepenuhnya dalam jangka waktu satu tahun.
Karena itu, penulis berharap agar proses pembahasan RUU yang saat ini
sedang dilakukan oleh pemerintah dan DPR mampu menghasilkan
sejumlah keputusan strategis yang bermanfaat, dan bukan malah menjadi
set back.
Ketiga, sinergi. Tahun 2011 ini harus dijadikan sebagai momentum sinergi
antar lembaga pengelola zakat secara lebih baik. Sinergi ini sangat
dibutuhkan, agar program pendayagunaan zakat ini bisa dioptimalkan
dengan sebaik mungkin. Melalui komitmen bersama yang kuat, antara
BAZ dan LAZ, peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat seiring
berjalannya waktu
Efektifitas pengelolaan zakat melalui lembaga/organisasi pengelola zakat
dapat dianalisis diantaranya melalui study perbandingan antara angka
peneriman dan angka penyaluran zakat, infak dan sedekah.
Potensi zakat tanah air sebagaimana diungkap di atas kertas sangat
besar. Angka tersebut belum termasuk infaq, shadaqah, dan wakaf. Jika
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dana-dana di luar zakat tersebut disertakan, maka kita akan mendapatkan
jumlah yang lebih besar.
Tapi, angka-angka tersebut di atas baru sekadar potensi, belum menjadi
kenyataan. Kenyataannya, saat ini baru terkumpul lebih kurang Rp 150
miliyar per tahun (angka ini berdasarkan data pengumpulan zakat oleh
organisasi zakat, Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat). Data
tersebut menunjukkan bahwa hanya 2.3% potensi zakat yang terealisasi.
Mengapa bisa seperti itu? Salah satunya adalah faktor angka kemiskinan
yang semakin meningkat dari hari-ke hari. Menurut data yang ada, angka
kemiskinan saat ini mencapai 150 juta jiwa. Di sisi lain, kepercayaan
muzakki yang rendah terhadap organisasi pengelola zakat yang ada.
Bicara tentang zakat, yang tidak boleh dilupakan dan merupakan hal yang
paling penting adalah peran para amil zakat yang diberi amanah
mengelola dana-dana yang terkumpul, baik dari zakat, infaq, shadaqah,
ataupun wakaf. Baik atau tidaknya mustahiq yang lain tergantung pada
amilnya. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana
mengelolanya (manajemennya) dengan efektif agar fungsi zakat sebagai
pengentas

kemiskinan

dapat

dicapai.

Baiknya

manajemen

suatu

organisasi zakat harus dapat diukur. Tiga kata kunci untuk mengukur baik
atau tidaknya manajemen sebuah organisasi zakat adalah amanah,
profesionalitas (pengelolaan zakat menjadi lebih efektif dan efisien), dan
transparan (trasparansi dengan para muzakki dan masyarakat luas dapat
meminimalisir rasa curiga dan ketidakpercayaan masayarakat terhadap
organisasi zakat).
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Pembahasan tentang efektifitas organisasi pengelola zakat tidak hanya
berbicara tentang bagaimana organisasi zakat bisa mengoptimalkan
realisasi dari potensi zakat kaum muslimin di tanah air yang begitu besar.
Di samping mengoptimalkan pemungutan zakat, organisasi zakat juga
harus mengelola zakat seefektif mungkin agar jumlah zakat yang
dikumpulkan sebanding dengan jumlah zakat yang tersalurkan. Jangan
zampai ada penyelewengan dan kesalahan yang menyebabkan jumlah
zakat yang akan disalurkan berkurang dari yang seharusnya.
Dari literatur tentang zakat antara lain disebutkan bahwa zakat
seharusnya dipungut oleh negara atau pemerintah sebagai pemegang
otoritas. Dengan memanfaatkan otoritas yang dimilikinya, dalam rangka
memaksimalkan pemungutan zakat negara mendirikan institusi amil
dengan landasan hukum yang kuat. Keberadaan institusi ini akan
memberikan kemudahan dalam mengetahui angka muzakki dan mustahiq
yang ada sehingga penyaluran zakat tepat sasaran dapat diwujudkan.
Langkah ini, kemudian juga diikuti oleh masyarakat dengan mendirikan
organisasi zakat nonpemerintah dengan tujuan yang sama untuk
memaksimalkan

pengelolaan

zakat.

Sebagai

sebuah

organisasi,

organisasi-organisasi zakat tersebut harus bekerja seefektif mungkin
untuk bisa membantu orang-orang miskin.
Berbicara tentang kata efektif, berbagai literatur menyatakan efektifitas
sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas,
kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Yang mana, makin besar persentase
target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Pendapat lain mengatakan
bahwa efektifitas adalah pencapaian target output y6ang diukur dengan
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cara membandingkan outpun anggaran atau output yang seharusnya
dengan output realisasi atau output yang sesungguhnya. Ada juga yang
mendefinisikan sebagai tingkat kelekatan output yang dicapai dengan
output yang diharapkan dari sejumlah input yang dimiliki.
Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa efektifitas
merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang
mencakup kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah dicapai oleh
seseorang, di mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.
Terminologi

efektif

dalam

sebuah

organisasi

digunakan

untuk

menggambarkan seberapa jauh target meliputi kuantitas, kualitas, dan
waktu yang telah dicapai oleh organisasi, di mana target tersebut telah
ditetapkan terlebih dahulu. Efektifitas organisasi zakat merupakan salah
satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar peran
zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Jika organisasi tersebut bekerja
dengan efektif, maka akan terdapat pengurangan angka kemiskinan di
tanah air ini.
Upaya pengintegrasian zakat ke dalam kebijakan fiskal negara adalah
dengan melakukan rekonstruksi sejarah terhadap pelaksanaan zakat pada
masa awal Islam. Pada masa awal Islam, zakat merupakan ’pungutan’
wajib yang ditarik dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara
pada waktu itu. Dalam perkembangannya, zakat mengalami kestatisan
karena terlanjur dibakukan sehingga tidak dapat beradaptasi dengan
perkembangan perekonomian

umat.

Akibatnya, untuk pembiayaan

kebutuhan negara ditariklah pajak dari masyarakat karena bersifat dinamis
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dan dapat diatur pelembagaannya oleh pemerintah sesuai dengan tujuantujuan

pembangunan

ekonomi

yang

telah

disusun

pemerintah.

Pengembalian zakat ke khittah awalnya ini dapat dilakukan dengan
keberanian merumuskan kembali konsep zakat dalam Islam.
Dengan terintegrasinya zakat ke dalam kebijakan fiskal tersebut, maka
pemerintah

dapat

menetapkan

kebijakan

fiskal

yang

sama-sama

menguntungkan, baik bagi umat Islam maupun bagi negara. Hal ini pada
gilirannya akan menyebabkan pergeseran berbagai ketentuan dalam
hukum zakat tradisional. Pengaruh kebijakan fiskal modern terhadap
hukum zakat terjadi pada subyek dan obyek, tarif dan sasaran
pendistribusian zakat. Subyek zakat dalam kebijakan fiskal juga termasuk
badan hukum di samping perorangan. Sedangkan pengaruh kebijakan
fiskal terhadap obyek zakat adalah bahwa jenis kekayaan yang
dikeluarkan zakatnya tidak terbatas pada jenis-jenis harta yang telah
ditentukan oleh Rasulullah Saw. dulu saja, tetapi juga meliputi berbagai
jenis kekayaan lainnya menurut kebijakan pemerintah.
Pengaruh kebijakan fiskal lainnya adalah dalam hal tarif atau prosentase
(rasio) dan nisab zakat menjadi tidak tetap (baku). Tarif yang ditetapkan
mungkin saja berupa tarif proporsional, tarif agresif, dan trarif progresif
sesuai dengan kebijakan fiskal yang akan dicapai oleh pemerintah.
Sedangkan pengaruh terhadap sasaran pendistribusian zakat adalah
perluasan makna asnaf delapan yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an
surat al-Taubah ayat 60. Perluasan makna tersebut bertujuan untuk
terpenuhinya

pengeluaran

pemerintah

dalam

rangka

mencapai

kesejahteraan masyarakat.
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Kebijakan fiskal pemerintah tersebut juga harus disertai dengan upaya
optimalisasi pengelolaan zakat di tangan organisasi. Kebijakan yang
diterapkan oleh pemerintah sebagai regulator harusnya dijalankan dengan
baik oleh organisasi karena dengan adanya organisasi, setiap hal yang
berkaitan dengan zakat akan dapat dijangkau dengan tepat sehingga
penyaluran zakat juga tepat sasaran.
Untuk mencapai tepat sasaran tersebut, organisasi zakat bekerja seefektif
mungkin agar penyaluran zakat menjadi lebih maksimal. Salah satu hal
yang dapat dijadikan indikator keefektifan organisasi tersebut adalah
persentase penyaluran zakat yang lebih besar dibandingkan dengan
angka dana yang digunakan untuk mengelola organisasi itu sendiri. Jika,
dengan besarnya angka zakat yang terkumpul, dana untuk pengelolaan
lebih besar daripada zakat yang tersalurkan kepada para mustahiq, maka
bisa dikatakan organisasi zakat tidak lagi efektif untuk dijadikan sebagai
solusi untuk memaksimalkan penyaluran zakat.
Sebagai studi kasus kiprah Laznas yang relatif cukup atraktif adalah
Rumah Zakat Launcing dengan programnya yang bernama

Gerakan

Merangkai Senyum Indonesia. Momentum tahun 2011, dimanfaatkan
Rumah Zakat melauncingkan Gerakan Merangkai Senyum Indonesia. Di
tahun ini, Rumah Zakat kembali menargetkan pencapaian sebesar Rp.
271 miliar yang meliputi tiga program utama, yakni: Senyum Sehat,
Senyum Juara, dan Senyum Mandiri.
Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, Rumah Zakat mengusung tiga
nilai utama: Trusted, Progressive, Humanitarian. Tahun 2010 lalu, Rumah
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Zakat mentransformasikan dirinya menuju World Class Sosio-Religious
NGO.
Di akhir tahun 2010, Rumah zakat memperoleh predikat pertama LAZ
Nasional untuk kategori keterpercayaan, pelayanan, dan rekomendasi dari
Majalah SWA dan penghargaan dari Indonesia Magnificence of Zakat
untuk kategori Best Fund Raising Growth dan Best Empowerment in
Education Program melalui Sekolah Juara.
Selama tahun 2010 pula, Rumah Zakat telah berhasil menyalurkan
amanah dari para donator kepada 653.462 penerima manfaat yang
berada di Aceh hingga Papua melalui program Senyum Sehat (bidang
kesehatan), Senyum Juara (bidang pendidikan), dan Senyum Mandiri
(bidang kesejahteraan) yang diimplementasikan secara terintegrasi di 121
wilayah Intergrated Community Development (ICD).
ICD adalah proses pemberdayaan terintegrasi di wilayah dan waktu
tertentu yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur
menuju kemandirian individu dan komunitas yang dikelola oleh Rumah
Zakat bersama stakeholder.
Program Senyum Sehat merupakan penyediaan berbagai pelayanan
kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang tidak dapat mengakses
kesehatan secara gratis. Program yang digulirkan dalam senyum sehat ini
antara lain: Rumah Bersalin Gratis (RBG), Layanan Bersalin Gratis (LBG),
Siaga Sehat, Siaga Gizi Balita, Program Khitanan, Armada Sehat
Keluarga (Amara), Ambulance Ringankan Duka (Arina), dan Revitalisasi
Posyandu.
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Sedangkan program Senyum Juara adalah program pemberdayaan di
bidang pendidikan yang sdiantaranya meliputi: SD Juara, SMP Juara,
Beasiswa Ceria SD-SMA, Beasiswa Mahasiswa, Beasiswa Juara SDSMP, Lab Juara, Mobil Juara, Gizi Sang Juara, dan Kemah Juara.
Selanjutnya

program

Senyum

Mandiri

adalah

program

yang

menghantarkan keluarga menuju kemandirian. Program yang digulirkan
antara lain: Kelompok Usaha Kecil Mandiri (KUKMI), Empowering Centre,
Sarana Usaha Mandiri, Water Well, Pelatihan Skill dan Pemberdayaan
Potensi Lokal, serta Sentra Pembibitan Domba dan Sapi Gaduh.
Disamping itu, dapat dikemukakakn bahwa tidak selamanya lembaga
pengelola zakat yang dibentuk pemerintah memiliki kinerja yang buruk.
Beberapa diantaranya malah bisa disejajarkan dengan lembaga pengelola
zakat (LAZ) yang telah mapan dan dikenal kredibilitasnya, seperti Dompet
Dhuafa, PKPU, DPU-DT, ataupun Rumah Zakat, dalam hal profesionalitas
mereka mengelola zakat. Jumlah lembaga pengelola zakat berplat merah
yang berkinerja baik, memang masih relatif sedikit. Menurut Ahmad
Juwaini, Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa Republika (DDR), dari 400
BAZ yang ada di seluruh Indonesia, baru sekitar 50 BAZ saja yang telah
dikelola secara profesional, atau hanya sekitar 8% nya saja57.
Demikian halnya dengan kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) di Jawa Barat,
ada diantaranya yang memiliki kinerja yang baik, atau setidaknya berada
dalam right track menuju pengelolaan zakat yang profesional. Di Jawa
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Barat, Zakat Watch melihat setidaknya ada 4 Badan Amil Zakat (BAZ)
kota dan Kabupaten yang dikelola secara profesional. Ke-4 BAZ tersebut
ialah BAZ Kota Bogor, BAZ Kota Depok, BAZ Kabupaten Sukabumi dan
BAZ Kabupaten Cianjur. Dalam beberapa hal, ke-4 BAZ Kota dan
Kabupaten tersebut memiliki beberapa kesamaan dimana hal ini bisa jadi
merupakan kunci bagi terlaksananya pengelolaan zakat yang amanah dan
profesional. Beberapa kesamaan tersebut antara lain adalah sebagai
berikut:
1. Dukungan penuh dari penguasa/pemda setempat, khususnya dari para
walikota atau bupati. Tidak bisa tidak, faktor dukungan penguasa
menjadi hal yang cukup signifikan bagi keberhasilan BAZ di suatu
daerah, dimana hal ini tidak hanya memberikan akses yang luas bagi
BAZ untuk mengelola dana zis di daerah tersebut, tetapi dukungan
berupa keteladanan penguasa akan dengan mudah diikuti oleh para
bawahan di jajaran pemda serta masyarakat. Bahkan diceritakan ada
seorang walikota yang tidak sungkan-sungkan me"motong" sendiri
penghasilannya dan menyerahkan ke BAZ.
2. Dikelola anak muda. Sebagian besar pelaksana pengelola di BAZ
tersebut banyak didominasi oleh anak-anak muda, selain energik dan
memiliki semangat tinggi, juga umumnya memiliki idealisme dalam
masalah

pengelolaan

zakat,

khususnya

dalam

pemberdayaan

masyarakat. Namun demikian, tidak berarti peran dari generasi yang
lebih senior tidak ada, di suatu kabupaten misalnya, beberapa
pengurusnya adalah tokoh yang cukup senior namun kehadiran beliau
justru untuk membimbing dan memberikan nasehat bagi "anak-anak
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muda", tanpa ikut campur terlalu jauh dalam masalah pelaksanaan
pengelolaan zakat.
3. Sadar akan peran strategis media informasi, ke-4 BAZ tersebut
umumnya memberikan perhatian yang serius. Selain membangun
media internal untuk sosialisasi lembaga dan fungsinya, seperti melalui
buletin dan majalah yang diterbitkan berkala, mereka pun cukup serius
membangun website. Keseriusan ini bisa dilihat tidak hanya dari
desain situsnya yang menarik, tetapi juga pengelolaan konten yang
senantiasa diperbaharui. Lebih jauh, beberapa BAZ bahkan telah
menjalin

kerjasama

dengan

media (koran, radio)

lokal untuk

mensosialisasikan zakat dan lembaganya.
4. Transparansi. Inilah hal yang membedakan dengan BAZ dan bahkan
sebagian LAZ, dimana ke-4 BAZ ini berupaya mempublikasikan
aktifitasnya kepada masyarakat, bukan sekedar laporan kegiatannya
tetapi juga laporan keuangannya. Dengan mudah kita bisa mengetahui
keuangan mereka secara berkala. BAZ Kota Bogor dan BAZ
Kabupaten

Cianjur

misalnya,

menyajikan

laporan

keuangan

bulanannya melalui website mereka dan masyarakat bisa melihat dan
mendownloadnya. Disamping itu, laporan pun dipublikasikan melalui
media internal mereka secara berkala. Upaya transparansi ke publik
memang bukan sekedar masalah amanah yang harus dijaga, tetapi
juga sebagai upaya membangun lembaga pengelola zakat yang
kredibel, layak dipercaya masyarakat.
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Itulah beberapa lembaga pengelola zakat berplat merah namun memiliki
kinerja yang bisa dikatakan baik, dimana mereka berupaya mengelola
amanah dari masyarakat secara profesional. Dalam batas tertentu, kinerja
mereka bisa disandingkan dengan beberapa LAZ terkemuka, tentu
dengan sekala yang berbeda.58
Beberapa

tulisan

hasil

penelitian

akademis

mengenai

efektifitas

pengelolaan zakat oleh organisasi pengelola zakat dapat dikemukaan
skripsi Tatang Iskandar dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul
Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Pos
Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta (Periode Tahun 2004-2008).
Penelitiannya

tersebut

menyimpulkan

bahwa

salah

satu

indikasi

optimalisasi kinerja intitusi zakat dapat dilihat melalui efisiensi kinerja
keuangannya. Penelitian ini menelaah dan menganalisa tingkat efisiensi
pada LAZ Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta dengan model
analisis yang digunakan adalah dengan Data Envelopment Analisis (DEA)
yang mengamati tingkat efisiensiantara penggunaan input dan tingkat
output yang dihasilkan. Dalam peneltian ini ditemukan tingkat efisiensi
pertahun

sebasar

94,6%yang

berarti

PKPU

dalam

menjalankan

lembaganya sudah efisien meski masih terdapat inefisiensi 5,4%.

58

http://zakatwatch1430.blogspot.com/2010/06/kinerja-pengelola-zakat-plat-merah-yang.html
Rabu, 02 Juni 2010
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Daftar
Lembaga
Amil
Zakat,
Infaq,
Shadaqah,
dan Kemanusiaan yang resmi beroperasi di Indonesia

Wakaf

Lembaga atau organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan
bantuan kemanusiaan yang beroperasi resmi di Indonesia dapat
dsebutkan sebagai berikut:
1. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) – Jakarta http://www.baznas.or.id
2. BAZIS DKI – Jakarta http://www.bazisdki.go.id
3. Dompet Dhuafa Republika – Jakarta http://www.dompetdhuafa.or.id
4. Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) – Jakarta http://www.pkpu.or.id
5. Portal Infaq – Jakarta http://www.portalinfaq.org
6. Rumah Zakat Indonesia – Bandung http://www.rumahzakat.org
7. Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) – Bandung http://www.dpuonline.com
8. BAZ Jawa Timur - Surabaya http://www.bazjatim.or.id or
http://www.bazjatim.multiply.com
9. Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) – Surabaya http://www.ydsf.or.id
10. LAZ Swadaya Ummah – Riau http://www.swadayaummah.or.id
11. LAZIS Nahdlatul Ulama – Jakarta http://www.lazisnu.com
12. LAZIS Muhammadiyah – Jakarta http://www.lazismuh.org
13. LAZ Al-Azhar Peduli Ummat – Jakarta http://www.al-azharpeduli.com
14. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) – Jakarta http://www.bmh.or.id
15. Baitulmaal Muamalat (BMM) – Jakarta http://www.baitulmaal.net
16. LAZNAS BSM Umat – Jakarta http://www.syariahmandiri.co.id/lazbsmumat/profil.php

17. Rumah Amal Salman ITB – Bandung http://www.rumahamalsalman.org
18. Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) – Jakarta http://www.mer-c.org
19. Rumah Yatim – Bandung http://www.rumah-yatim.org
20. Program Pembibitan Penghafal Al Qur’an (PPPA Wisata Hati) – Jakarta
http://www.wisatahati.com
21. Bulan Sabit Merah Indonesia – Jakarta http://www.bsmipusat.net
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22. Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA) – Jakarta
http://www.kispa.org
23. Yasmin Barang Bekas Berkualitas (Barbeku) – Jakarta http://www.yasminbarbeku.org

Menurut data dihimpun dari Forum Zakat (FoZ) Lembaga Amil Zakat atau
Organisasi Pengelola Zakat sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Zakat yang terdaftar di Indonesia sampai saat ini yang tergabung
dalam FoZ keseluruhannya berjumlah 30 yayasan yaitu;
1.

Yayasan Baitul Maal Bank BRI (YBM BRI)
Gedung Olah Raga BRI Lt. 2 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta
Telepon : (021) 57932809
Fax : (021) 5752724/2

2.

Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF)
Jl. Kerta Jaya VIII-C/17 Surabaya JATIM
Telepon : 031-5056654
Fax : 031-5056656

3.

Rumah Zakat (RZ)
Jl. Turangga No.25 C. Bandung JABAR
Telepon : 022- 7332407
Fax : 022-7332478

4.

Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)
Jl. Condet Raya No. 27 G Jakarta Selatan
Telepon : (021) 87780015
Fax : (021) 87780013

5.

Portal Infaq
Jl. Radio IV No. 8 A Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telepon : (021) 72786073
Fax : (021) 72786074

119

6.

Lembaga Manajemen Infaq (LMI)
Komplek Ruko Taman Intan Nginden Jl. Nginden Intan Raya N0 12 Surabaya Jawa
Timur
Telepon : 031-5621212
Fax : 031-5920299

7.

Laznas BMT
Jl. Warung Buncit Raya No. 45
Telepon : 021-7993019
Fax : . 021-7993019

8.

Lazis Nahdhotul Ulama (LAZ NU)
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat
Telepon : 021-3102913/08
Fax : 021-3102913

9.

Lazis Muhamadiyah (LAZMUH)
Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3150400 /
Fax : 021- 3903024/31

10. Lazis Garuda (LAZIS GA)
SBU Garuda Sentra Medika, Jl. Angkasa Blok B 15 No. 1 Kemayoran Jakarta
Telepon : 021-4243413/706
Fax : 021-4243227/42
11. Laz Yaumil PT. BADAK NGL
Masjid Al Kautsar Komp. PT. Badak LNG Bontang KALTIM
Telepon : 0548-5108555/55
Fax : 0548-552189
12. Pusat Zakat Ummat (LAZ PZU)
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2 Bandung JABAR
Telepon : (021) 4220704 /
Fax : 021-4220702
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13. LAZ AL-HIJRAH
Jl. Pasundan 18 Kec. Medan Petisah SUMUT
Telepon : 061-8224668
Fax : 061-77842767
14. Lembaga Amil Zakat Dan Infaq Malang (LAGZIS)
Jl. Bogowonto No. 45 Surabya Jawa Timur
Telepon : 031-5621212
Fax : 031-5681829
15. LAZ Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZ IPHI)
Jl. Tegalan No. 1 Matram, Jakarta Timur
Telepon : 021-8576645
Fax : 021-8576645
16. LAZ Dewan Dakwah Indonesia (LAZ DDI)
Jl. Kramat Raya 45 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31901233
Fax : (021) 3903291
17. Dompet Peduli Ummat- Daarut Tauhid (DPU- DT- PUSAT)
Jl. Geger Kalong Girang No. 32 Bandung JABAR
Telepon : 022-70775632
Fax : 022-2021862
18. Dompet Dhuafa (DD)
Komplek Perkantoran Ciputat Indah Permai Jl. Ir H. juanda No. 50 Ciputat Blok.C
28-29 JAKSEL
Telepon : (021) 7416050
Fax : (021) 7416070
19. Bina Sejahtera Mitra Ummat (BSM UMAT)
Gedung Bank Syariah Mandiri Lt. Dasar Jl. M. H. Tamrin No. 5 Jakpus
Telepon : (021) 2300509 e
Fax : (021) 39832976
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20. BPZIS Bank Mandiri
Plasa MANDIRI Gatot Subroto Kav. 36-38 JAKPUS 12190
Telepon : (021) 5265045
Fax : (021) 52964066
21. Baitul Maal Pupuk Kaltim (BMPKT)
Lantai Dasar Masjid Baiturrahman Jl. Tulip 01 PC VI PT Pupuk Kaltim Timur
Bontang
Telepon : 0548-41202 Ext.
Fax : 0548-20185
22. Baitul Maal Pupuk Kujang (BMPK)
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 39 Cikampek JABAR
Telepon : 0264-316141
Fax : 0264-314235/304
23. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Gedung BAZNAS Jl. Kebon Sirih Raya No. 57 JAKPUS
Telepon : (021) 3904555
Fax : (021) 3913777
24. BAZIS DKI JAKARTA
Gedung Prasada Sasana Karya Jl. Suryo Pranoto No.08 Jakarta Pusat 10130
Telepon : (021) 3901367
Fax : 021-63866761
25. BAMUIS Bank BNI
Jl. Pejompongan Raya 23 JKP
Telepon : (021) 5743573
Fax : (021) 5743964
26. Baituzzakah Pertamina (BAZMA)
Jl. Medan Merdeka Timur No. 11 JAKPUS
Telepon : (021) 38503166
Fax : (021) 3862515
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27. Baitul Maal Muamalat (BMM)
Ged. Dana Pensiun Telkom Lt. II Jl. Letjend S. Parman Kav. 56 Jakarta 11410
Telepon : (021) 5326744
Fax : (021) 5326731
28. Baitul Maal Hidayatullah (BMH)
Jl. H. Samali No 79B, Pejaten Barat. Rt. 017/01 Ps. Minggu, Jakarta Selatan
Telepon : 021-3338155
Fax : 021-8503166
29. Laznas Amanah Takaful
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100
Telepon : (021) 7991234 e
Fax : (021) 79193662
30. Al-Azhar Peduli Ummat (APU)
Kompleks Masjid Agung Al-azhar Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta
12110
Telepon : (021) 7221504
Fax : (021) 7265241

Dari keseluruhan organisasi pengelola zakat tersebut diatas
khususnya LAZ yang ada menurut Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
terdapat 18 LAZ yang terdaftar di Kementerian Agama sebagai Lembaga
Amil Zakat Nasional. Diantara Laznas yang

benar-benar eksis dan

tergolong besar terdapat 10 LAZNAS yaitu Dompet Dhuafa, Rumah Zakat,
PKPU, YDSF, DPU Darut Tauhid, Bina Sejahtera Mitra Ummat (BSM
Umat), BMM, Bamuis BNI, YBM BRI, BAZMA. Selain itu terdapat 5 Laznas
berasal dari ormas Islam yang tergolong kelas menenagh yaitu
Hidayatullah, NU, Muhammadiyah, Persis dan DDII. Sementara dari LAZ
yang telah mengantongi izin Laznas terdapat 3 Laznas yang tergolong
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memprihatinkan dan cenderung pasif bahkan terancam tutup atau gulung
tikar yaitu Lasnaz BMT, IPHI, dan Amanah Takaful.

Patut dicermati, justru dari LAZ yang belum tergolong Laznas
terdapat organisasi pengelola zakat yang secara mandiri, atraktif dan
agresif serta cenderung menihngkat kinerja pengelolaan zakatnya.
Diantaranya, APU, PPPA darul Qur’an, BPZIS Bank mandiri, Lembaga
Amil Zakat Dan Infaq Malang, LAZ Yaumil PT. Badak Ngl., Lazis Garuda,
Laz Chevron, dan Baitul Mal Pupuk Kujang.
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BAB V
KAJIAN KOMPREHENSIF

A. Pendahuluan
Kajian ini mendiskusikan secara lebih fokus mengenai pengelolaan
zakat yang dihubungkan dengan diundangkan dan berlakunya UndangUndang Nomor

38 Tahun 1999. Sub topik bahasannya mencakup: 1)

sistem pengelolaan zakat di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999; 2) pengaruh Undang-Undang
Nomor

38 Tahun 1999 terhadap efektifitas pengelolaan zakat yang

dilakukan oleh Lembaga Penghimpun Dan Penyalur Zakat; dan 3) peran
strategis yang harus dilakukan oleh negara dalam menangani kelemahankelemahan yang dihadapi di dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.

B. Analisis Peraturan Perundang-undangan tentang Zakat
Teori pemberlakuan hukum pada dasarnya dapat disusun sebagai
berikut:

pertama,

konstitutusi negara

yang

dianut memungkinkan

diberlakukannya hukum; kedua, pembentukan hukum
undang; ketiga, untuk melaksanakan hukum,

atau undang-

perlu dibentuk institusi

penegak hukum. Keterpaduan antara konstitusi, undang-undang, dan
pelaksana undang-undang merupakan syarat terbentuknya pelaksanaan
dan penegakkan syari`at Islam.59
Dalam sosiologi hukum terdapat teori yang menyatakan bahwa
hukum dapat dikelompokkan sebagai hukum yang hidup di masyarakat
59

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat (Jakarta: PT Rajawali.

1982), hlm. 13.
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apabila:

pertama,

berlaku

secara

yuridis

(pemberlakuan

hukum

didasarkan pada kaidah yang tingkatannya lebih tinggi). Bila berlaku
hanya secara yuridis, hukum termasuk kaidah yang mati (dode regel);
kedua, berlaku secara soiologis (hukum dapat dipksakan keberlakuannya
oleh penguasa meskipun masyarakat menolaknya [teori kekuasaan] atau
hukum berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat [teori
pengakuan]). Apabila berlaku hanya secara sosiologis (dalam teori
kekuasaan), hukum hanya akan menjadi alat untuk memaksa; dan ketiga,
berlaku secara filosofis (sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif
yang tertinggi). Apabila berlaku hanya secara filosofis, hukum hanya akan
menjadi kaidah yang dicita-citakan (ius constituendum).60
Secara filosofis, dapat dijelaskan bahwa cita-cita hidup masyarakat
adalah ingin menjadi masyarakat yang tertib (fisik), tenteram (psikis), dan
sejahtera lahir dan batin. Hukum adalah instrumen untuk mencapai citacita tersebut. Cita-cita yang bersifat filosofis itu hanya dapat dicapai
dengan jalan

taat hukum. Oleh karena itu, penyimpangan dan

pelanggaran terhadap hukum merupakan deviasi dari cita-cita filosofis
masyarakat Indonesia, dan bahkan masyarakat dunia. Cita-cita mulia itu
mesti dibuktikan dalam bentuk nyata,

empiris-sosiologis.

Dengan

demikian, hukum akan dapat dikatakan hidup apabila diterima secara
filosofis (dari segi cita-cita hidup tertinggi) dan sosiologis (dimengerti,

60

Faktor-faktor yang mempengaruhi tegaknya/berfungsinya hukum adalah: 1) kaidah hukum/peraturan

itu sendiri; 2) petugas/penegak hukum; 3) fasilitas yang mendukung pelaksanaan/penegakan hukum; dan 4)
masyarakat/warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan/hukum. Lihat Soekanto dan Abdullah,
Sosiologi Hukum, hlm. 9 dan 13; sedangkan dalam sumber lain dijelaskan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh
dalam penegakan hukum adalah: 1) faktor undang-undang; 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana/fasilitas;
4) faktor masyarakat; dan 5)

faktor

kebudayaan. Lihat juga Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Penegakkan Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1983), hlm. 3-53.
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diterima, dan ditaati oleh masyarakat); dan secara yuridis (kekuasan politik
memberi sanksi bagi yang melanggar hukum).61
Teori kedua (setelah teori hukum hidup) adalah teori penegakan
hukum;62 sebab hukum yang hidup belum tentu tegak. Menurut teori
penegakan hukum, hukum dapat tegak di masyarakat bergantung pada
tiga sisi: pertama, materi hukum (pidana-perdata dan publik-privat); kedua,
aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim); dan ketiga, kesadaran
hukum masyarakatnya, yaitu masyarakat Indonesia.63
Pada bagian ini dijelaskan mengenai substansi peraturan perundangundangan tentang zakat dengan dua pendekatan: pendekatan substantif
dan pendekatan ilmu perundang-undangan (taqnin al-ahkam).

1. Analisis Substansi Peraturan Perundang-undangan tentang Zakat
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat ditinjau dari segi pertimbangan sosiologisnya terlihat bahwa zakat
diyakini memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan
sosial;

61

oleh

karena

itu,

semakin

tinggi

tingkat

profesionalitas

Soekanto dan Abdullah, Sosiologi Hukum, hlm. 13; penjelasan mengenai hukum yang hidup (living law)

antara lain dapat dilihat dalam Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum
(Bandung: Penerbit Alumni. 1977), hlm. 188-192.
62

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa dalam penegakkan hokum diperlukan empat sumber daya: 1)

sumber daya manusia (seperti hakim, polisi, jaksa, dan panitera); 2) sumber daya fisik (seperti gedung,
perlengkapan, dan kendaraan); 3) sumber daya keuangan (seperti belanja negara dan sumber-sumber lain); dan
4) sumber daya lain yang dibutuhkan dalam menggerakkan oragnisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Lihat
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Bandung: Sinar Baru. t.th), hlm. 18.
Literatur lain yang mendukung adalah Harie Tuesang, Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi (Jakarta:
Restu Agung. 2009); Abdul Wahid dan Sunardi, Quo Vadis Penegakan Hukum (Bandung. Tarsito. 1995); Soerjono
Soekanto, Efektivitasi Hukum dan Peranan Sanksi (Bandung: CV Remadja Karya. 1988); dan Satjipto Rahardjo,
Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa. 1979).
63

Kesadaran hukum merupakan terminologi ilmu hukum yang menyangkut domain sosialisasi dan

internalisasi substansi hukum; sehingga kesadaran hukum mencakup apakah suatu ketentuan hukum diketahui,
dimengerti (baca: diakui), dihargai, dan ditaati. Soekanto dan Abdullah, Sosiologi Hukum, hlm. 216.
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pengelolaan zakat akan semakin tinggi pula sumbangsih zakat dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertimbangan sosiologis
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
dinyatakan sebagai berikut: 1) Negara Republik Indonesia menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya
masing-masing; 2) penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam
Indoneia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan
sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan
masyarakat;

3)

mewujudkan

keadilan

memperhatikan

zakat

merupakan
bagi

masyarakat

pranata

seluruh
yang

rakyat

kurang

keagamaan
Indonesia
mampu;

4)

untuk
dengan
upaya

penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar
pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat
dipertanggungjawabkan; dan 5) berdasarkan hal-hal tersebut, perlu
dibentuk Undangundang Pengelolaan Zakat.
Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat diungkapkan bahwa: pertama, memajukan
kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara
Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undangundang Dasar 1945; untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bangsa
Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik
materiil mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang
agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang
penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa,
meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat
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beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan
bangsa,

dan

pembangunan

meningkatnya

peran

serta

masyarakat

dalam

nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu

dilakukan berbagai upaya dengan menggali dan memanfaatkan dana
melalui zakat; kedua, zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban
setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi
mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik,
zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan
untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat;
ketiga, agar dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi
kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat
dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya
pengelolaan zakat secara profesioanal dan bertanggung jawab yang
dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini
pemerintah berkewajiban memberukan perlindungan, pembinaan dan
pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat. Untuk
maksud tersebut, perlu adanya Undang-undang Pengelolaan Zakat
yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan
sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai
pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; keempat,
tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya
fungsi dan perananan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasi
guna

dan

daya

guna

zakat;

kelima,

Undang-Undang

tentang

129

Pengelolaan Zakat yang mencakup pengelolaan infaq, shadaqah,
wasiat,

waris,

pengorganisasian,

hibah,

dan

pelaksanaan

kafarat
dan

dengan

pengawasan

perencanaan,
agar

menjadi

pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun
badan hukum dan/atau badan usaha; keenam, untuk menjamin
pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam Undang-undang ini
ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang
terdiri atas ulama, kaum cendikia, masyarakat dan pemerintah serta
adanya sanksi hukum terhadap pengelola; dan ketujuh, UndangUndang tentang Pengelolaan zakat, diharapkan dapat ditingkatkan
kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka
menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat
mustahiq, dan meningkatnya profesionalitas

pengelola zakat, yang

semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
Sedangkan pertimbangan yuridis Undang-Undang Nomor 38
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah: 1) pasal 5 ayat (1),
Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998
tentang

Pokok-pokok

Reformasi

Pembangunan

dalam

rangka

Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan
Negara; 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400); dan 4) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839.
Ketentum umum (Bab I) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat terdiri atas tiga bagian: 1) definisi-definisi
yang bersifat operasional, 2) ketentuan yang mengatur muzaki, dan 3)
ketentuan yang mengatur kewajiban pemerintah.
Dalam pasal 1 mengenai ketentuan umum Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terdapat enam
definisi, yaitu: 1) pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,
pengoranisasian,

pelaksanaan,

dan

pengawasan

terhadap

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat;64 2)
zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang musli atau badan
yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk
diberikan kepada yang berhak menerimanya; 65 3) muzakki adalah orang
atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban
menunaikan zakat;66 4) mustahiq adalah orang atau badan yang berhak
menerima zakat;67 5) agama adalah agama Islam; 68 dan 6) menteri
adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
meliputi bidang agama.69 Sedangkan idealnya definisi operasioan infaq,
shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat juga dijelaskan dalam
ketentuan umum; tapi definisi infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan
kafarat dijelaskan dalam penjelasan undang-undang, yaitu:
64

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 1.

65

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 2.

66

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 3.

67

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 4.

68

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 5.

69

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 6.
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adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat
untuk kemaslahatan umum; 2) shadaqah adalah harta yang dikeluarkan
oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar
zakat untuk kemaslahatan umum; 3) hibah adalah pemberian uang atau
barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang
itu hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat; 4) wasiat
adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan ail zakat
atau lembaga amil zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi
wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan
pelunasan utang-utangnya jika ada; 5) waris adalah haarta tinggalan
seorang yang beragama islam, yang diserahkan kepada badan amil
zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan 6) kafarat adalah denda wajib
yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh
orang yang melanggar ketentuan agama.
Ketentuan mengenai muzaki adalah bahwa setiap warga negara
Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki
oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat;70 dan ketentuan
bagi pemerintah adalah bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan
perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq
dan amil zakat.71 Dalam penjelasn undang-undang diungkapkan bahwa
yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah warga negara
Indonesia yang berada atau menetap baik di dalam negeri maupun di
luar negeri; dan yang dimaksud dengan mampu adalah mampu sesuai
70

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 2.

71

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 3.
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dengan ketentuan agama. Sedangkan yang dimaksud amil zakat
adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau
lembaga.
Asas dan tujuan; asas pengelolaan zakat menurut UndangUndang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah iman
dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai denga Pancasila
dan Undang-undang Dasaar 1945.72 Sedangkan tujuannya adalah: 1)
meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat
sesuai dengan tuntunan agama; 2) meningkatnya fungsi dan peranan
pranata

keagamaan

dalam

upaya

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat dan keadilan sosial; dan 3) meningkatnya hasil guna dan
daya guna zakat.73
Organisasi pengelola zakat; Bab III mengenai oraginisasi
pengelolaan zakat terdiri atas enam bagian: 1) ketentuan mengenai
pembentukan Badan Amil Zakat, 2) ketentuan mengenai bentuk
hubungan Badan Amil Zakat secara hirarkis; 3) unsur pengurus Badan
Amil Zakat; 4) organ Badan Amil Zakat; 4) pengukuhan Lembaga Amil
Zakat; 5) tugas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat; dan 6) sifat
pertanggungjawaban Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.
Ketentuan mengenai pembentukan Badan Amil Zakat adalah: 1)
pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh
pemerintah;74 2) pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

72

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 4.

73

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 5.

74

Pembahasan secara akademik mengenai hubungan pemerintah dengan zakat antara lain dijelaskan

dalam M. Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat (Jakarta: Litera AntarNusa. 1987), hlm. 733-778; dan lihat Taqiy al-Din
Ibn Taimiah, al-Siyasah al-Syar‘iyah fi Ishlah al-Ra‘i wa al-Ra‘iyah (Beirut: Dar al-Fikr. Al-Hadits. t.th), hlm. 45-72.
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ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama; 3) pembentukan
Badan Amil Zakat daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama propinsi; 4) pembentukan Badan
Amil Zakat daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali
kota atas usul kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota;
dan 5) pembentukan Badan Amil Zakat kecamatan oleh camat atas
usul kepala Kantor Urusan Agama kecamatan.75
Dalam
dimaksud

penjelasannya
dengan

diungkapkan

pemerintah

adalah

bahwa:

pertama,

Pemerintah

Pusat

yang
dan

Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat membentuk Badan Amil Zakat
Nasional yang berkedudukan di ibu kota negara. Pemerintah Daerah
membentuk badan amil zakat daerah yang berkedudukan di ibu kota
propinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan; dan kedua, Badan Amil
zakat tingkat kecamatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat/ UPZ
di desa atau di kelurahan.
Ketentuan mengenai bentuk hubungan Badan Amil Zakat secara
hirarkis adalah bahwa Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki
hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.76
Sedangkan ketentuan mengenai unsur pengurus Badan Amil Zakat
adalah bahwa pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur

75

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). Kementerian

Agama telah membuat pedoman mengenai sarana dan prasana Lembaga pengelola Zakat yang terdiri atas: 1)
organisasi Lembaga Pengelola Zakat; 2) Sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran Lembaga Pengelola Zakat; dan 3)
kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran Lembaga Pengelola Zakat. Lebih lanjut lihat Pedoman
Pembakuan Sarana dan Prasana Lembaga pengelola Zakat (Jakarta: Kmenterian Agama RI. 2005).
76

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 6 ayat (3).
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masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.77
Dalam penjelasannya diungkapkan bahwa 1) yang dimaksud dengan
masyarakat ialah ulama, kaum cendekia dan tokoh masyarakat
setempat; dan 2)

yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan

tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional,
dan berintegritas tinggi.
Ketentuan mengenai organ Badan Amil Zakat adalah bahwa
organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur
pengawas dan unsur pelaksana.78 Dalam penjelasnnya diungkapkan
bahwa: pertama, unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas
para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah;
kedua, unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul,
unit pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan; dan ketiga,
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk Unit
Pengumpul

Zakat/UPZ

sesuai dengan kebutuhan di

instansi

pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Ketentuan

mengenai

pengukuhan,

tugas

pokok,

dan

pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat adalah: 1) Lembaga Amil
Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah; dan

2)

Lembaga Amil Zakat harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh
Menteri Agama.79 Tugas pokok Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil
Zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan

77

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 6 ayat (4).

78

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 6 ayat (5).

79

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
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zakat sesuai dengan ketentuan agama.80 Sedangkan ketentuan
mengenai pertanggungjawaban Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil
Zakat adalah bahwa Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat
bertaggungjawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.81
Dalam penjelasan undang-undang diungkapkan bahwa: pertama,
Lembaga Amil Zakat adalah

institusi pengelolaan zakat

yang

sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat;
dan kedua, agar tugas pokok lebih berhasil guna dan berdaya guna,
Badan Amil Zakat perlu melakukan tugas lain, yaitu penyuluhan dan
pemantauan.82
Pengumpulan zakat; Bab IV tentang pengumpulan zakat terdiri
atas: 1) ketentuan mengenai obyek/harta yang dikenai zakat serta
harta-harta lain selain zakat; 2) metode/cara pengumpulan zakat; 3)
metode/cara penghitungan zakat; dan 4) hubungan antara zakat
dengan pajak.

80

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 8.

81

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 9. Dalam rangka membina Badan Amil

Zakat dan Lembaga Amil Zakat, Pemerintah pada tahun 2003 telah menerbitkan Profil Direktorat Pengembangan
Zakat dan Wakaf sebagai upaya pengembangan pengelolaan zakat dan pemberdayaan wakaf di Indonesai. Isi
profil tersebut adalah: 1) Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf; 2) kebijakan pengelolaan zakat dan wakaf;
3) program kerja, 4) model-model pengelolaan zakat dan wakaf; dan 5) rencana strategis pengembangan. Lihat
Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf (Jakarta: Kementerian Agama RI. 2003).
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Kementerian Agama telah berusaha membuat pedoman untuk melakukan sosialisasi zakat yang

dijadikan pedoman bagi para penyuluh yang terdiri atas Sembilan seri: 1) pola pengembangan zakat; 2) metode
penyuluhan yang terdiri atas: a) penyuluh (pejabat Kemenag, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pakar); b)
sasaran; c) metode penyuluhan; d) materi penyuluhan; 3) fikih zakat; 4) petunjuk bagi muzaki;n 5) pegangan da‘i;
6) pelatihan amil zakat/paengurus BAZ/LAZ; 7) pendayagunaan; 8) system pengelolaan; dan 9) himpuan materi
penyuluhan. Lihat Pedoman Zakat: 9 Seri (Jakarta: Kementerian Agama RI. 2002). Bazda Jawa Barat juga telah
menerbitkan buku yang kelihatannya sebagai bagian dari program sosialisasi zakat H.O. Taufiqullah, Zakat:
Pemberdayaan Ekonomi Umat (Bandung: BAZ Jabar. 2004); dan Sodik Mujahid dkk (ed.), Mutiara Zakat
(Bandung: BAZ Jabar. 2002).
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Ketentuan mengenai obyek zakat adalah: 1)

zakat terdiri atas

zakat mal dan zakat fitrah; 2) harta yang dikenai zakat adalah: a) emas,
perak dan uang, b) perdagangan dan perusahaan, c) hasil pertanian,
perkebunan dan perikanan, d) hasil pertambangan, e)

hasil

peternakan, f) hasil pendapatan dan jasa,83 dan g) rikaz.84
Dalam penjelasannya diungkapkan bahwa: pertama, zakat mal
adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan
yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk
diberikan kepada yang berhak menerimanya; dan kedua, zakat fitrah
adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan
Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang
ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari pada
hari raya idul fitri.
Ketentuan lain mengenai pengumpulan zakat adalah mengenai
nishab; yaitu penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan
waktunya

ditetapkan

berdasarkan

agama.85

hukum

penjelasannya diungkapkan bahwa: pertama,

Dalam

nishab adalah jumlah

minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya; kedua, kadar
zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus
dikeluarkan; dan ketiga, waktu pengeluaran zakat dapat terdiri atas haul
atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan
Qomariah, tahun Qomariah, panen atau pada saat menemukan rikaz.
83

Wahbah al-Zuhaili telah menjelaskan argumentasi mengenai zakat yang obyeknya merupakan hasil

ijtihad (bukan ditentukan oleh nash); antara lain zakat bangunan dan pabrik, zakat profesi, dan zakat wirausaha.
Lihat Wahbah al-Zuhaili, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fanany (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya. 2008), hlm. 273-275.
84
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Ketentuan mengenai metode/cara pengumpulan zakat adalah: 1)
pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara
menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan
muzakki; 2) Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam
pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas
permintaan muzakki;86 dan 3) Badan Amil Zakat dapat menerima harta
selain zakat yaitu infaq, shadaqah, wasiat, waris, dan kafarat.87
Dalam penjelasannya diungkapkan bahwa: pertama, dalam
melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat harus bersifat proaktif
melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi; 88 dan kedua, yang
dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan
zakat adalah

memberi kewenangan kepada bank berdasarkan

persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta
simpanan muzakki yang kemudian diserahkan kepada Badan Amil
Zakat.
Informasi yang diperoleh hingga akhir penelitian ini dilakukan
bahwa Baznas telah bekerjasama dengan 20 (dua puluh) bank guna
mengumpulkan zakat: 1) Bank Mandiri; 2) Bank Syariah Mandiri; 3)
Bank Danamon; 4) Bank Danamon Syariah; 5) Bank Central Asia; 6)
Bank Muamalat; 7) BNI Syariah; 8) BII Syariah; 9) Bank Permata
Syariah; 10) Bank DKI Syariah; 11) Bank Bukopin Syariah; 12) Bank
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Di antara sosialisasi yang monumental yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional adalah: 1)

publikasi ide dan kegiatan BAZNAS bersama surat kabar nasional, Republika; 2) menampilkan acara
penanggulangan mustadh‘afin melalui sejumlah media elektronik; 3) membuat brosur dan sejumlah buku saku;
dan 4) melakukan konferensi internasional tentang zakat. Lihat Baznas, Zakat: Menyucikan Harta dan Jiwa
(Jakarta: Baznas. 2011).
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Syariah Mega Indonesia; 13) BTN Syariah; 14) BRI Syariah; 16) Bank
OCBC NISP Syariah; 17) Bank CIMB Niaga Syariah; 18) Bank
Sinarmas Syariah; 19) Bank Jabar Banten Syariah; dan 20) Bank
Victoria Syariah.89
Pada tanggal 26 Januari 1982 Majelis Ulama Indonesia telah
menetapkan fatwa mengenai Intensifikasi Pelaksanaan Zakat; fatwa ini
merupakan pemicu agar pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan
secara lebih professional guna memaksimumkan peran zakat dalam
penangggulangan masalah ekonomi dan sosial; oleh karena itu, fatwa
ini juga menegaskan mengenai penghasilan yang menjadi obyek zakat
(baca: zakat penghasilan); substansi fatwa tersebut adalah: 1)
penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nishab dan
haul; 2) yang berhak menerima zakat hanya delapan ashnaf yang
disebutkan dalam QS al-Taubah: 60. Apbila salah satu ashnaf tidak
ada, bagiannya diebrikan kepada ashnaf yang ada; 3) untuk
kepentingan dan kemashlahatan umat Islam, maka (baca: obyek) yang
tidak dapat dipungut zakat, dapat diminta atas nama infaq atau
shadaqah; dan 4) infaq dan shadaqah yang diatur pengutannya oleh Ulil
Amri, untuk kepentingan tersebut di atas, wajib ditaati oleh umat Islam
menurut kemampuannya.90
Dalam penjelasan undang-undang juga diungkapkan bahwa: 1)
infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar
zakat untuk kemaslahatan umum; 2) shadaqah adalah harta yang
89

Mau Berzakat? Ya di BAZNAS, brosur sosialisasi BAZNAS yang di dalamnya juga disediakan formulir

kesediaan menjadi muzaki dan munfiq.
90

H. M. Ichwan Sam, dkk, Himpunan Fatwa Zakata MUI: Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah Zakat

(Jakarta: BAZNAS dan MUI. 2011), hlm. 6.
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dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang
muslim, di luar zakat untuk kemaslahatan umum; 3) hibah adalah
pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang
dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau
lembaga amil zakat; 4) wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu
barang kepada badan ail zakat atau lembaga amil zakat, pesan itu baru
dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah
diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada; 5)
waris adalah haarta tinggalan seorang yang beragama islam, yang
diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
dan 6) kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil
zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan
agama.
Ketentuan mengenai metode/cara penghitungan zakat adalah: 1)
muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban
zakatnya berdasarkan hukum agama; dan

2) apabila muzaki tidak

dapat menghitung sendiri hartaya dan kewajiban zakatnya, muzakki
dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat atau Badan Amil
Zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.91
Ketentuan mengenai hubungan antara zakat dengan pajak adalah
bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau
Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak
dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan
dikemukakan bahwa

yang

berlaku.92

Dalam

penjelasannya

pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa

kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda,
yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar
zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.93
Berdasarkan pelacakan data dan informasi dari pihak-pihak terkait
didapat informasi bahwa: 1) dalam undang-undang tentang pengelolaan
zakat yang berlaku sekarang, kedudukan zakat sebagai pengurang
terhadap pajak; dengan implikasi bahwa pemasukan pemerintah dalam
sektor pajak dikurangi zakat; dan 2) dalam rancangan undang-undang
tentang penglelolaan zakat ditetapkan bahwa zakat berkedudukan
sebagai pengurang harta yang akan kena pajak (bukan sebagai
pengurang terhadap pajak secara langsung); oleh karena itu, diduga
bahwa menggeser kedudukan zakat dari sebagai pengurang pajak,
menjadi pengurang harta kena pajak, dilakukan dalam rangka
meningkatkan pendapatan Negara melalui sektor pajak.
Pendayagunaan zakat; ketentuan mengenai pendayagunaan
zakat adalah: 1)

hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk

mustahiq sesuai dengan ketentuan agama; 2) pendayagunaan hasil
pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq
dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif;94 dan 3) hasil
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Secara ilmiah Masdar F. Mas‘udi menjelaskan hubungan zakat dan pajak; di antara tesisnya yang

terkenal adalah bahwa zakat dan pajak merupakan dua terminologi yang berbeda namun secara substantive
sama. Pembahasan lebih alnjut dapat dilihat dalam Masdar F. Mas‘udi, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak)
dalam Islam (Jakarta: P3M. 1993).
94

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).

141

penerimaan infaq, shadaqah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan
terutama untuk usaha yang produktif.95
Penggunaan zakat

atas nama sabilillah boleh ditasharrufkan

untuk kegiatan usaha yang produktif telah didukung oleh ulama
sebelum undang-undang tentang pengelolaan zakat diberlakukan, yaitu
Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa pada tanggal 2 Pebruari
1982 telah memfatwakan tentang kebolehan mentasharufkan dana
zakat untuk kegiatan produktif dan kemashlahatan umum yang
substansinya adalah: 1) zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat
bersifat produktif; dan 2) dana zakat atas nama Sabilillah boleh
ditasharufkan

guna

keperluan

mashlahah

‘ammah

(kepentingan

umum).96
Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa: 1) mustahiq delapan
ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, shabilillah, dan
Ibn Sabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang
paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo,
penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak
terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban
bencana alam;

2) pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat,

waris dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan 3) pengadministrasian
keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat.
Pengawasan; ketentuan mengenai pengawasan terhadap Badan
Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat adalah: 1) pengawasan terhadap
95
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M. Ichwan Sam, dkk, Himpunan Fatwa, hlm. 13-14.
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pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dilakukan oleh unsur pengawas;
2) pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota; 3) unsur
pengawas berkedudukan di semua tingkatan Badan Amil Zakat; 4)
dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur
pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik;97 5) Badan Amil
Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya;

98

dan 6)

masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat
dan Lembaga Amil Zakat.99
Dalam

penjelasannya

dikemukakan

bahwa

peran

serta

masyarakat diwujudkan dalam bentuk: 1) memperoleh informasi tentang
pengelolaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga
Amil Zakat; 2) menyampaikan saran dan pendapat kepada Badan Amil
Zakat dan Lembaga Amil Zakat; dan 3) memberikan laporan atas
terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan zakat.
Sanksi; ketentuan mengenai sanksi atas Badan Amil Zakat dan
Lembaga Amil Zakat adalah: 1) setiap pengelola zakat yang karena
kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta
zakat, infaq, shadaqah, wasiat, hibah, waris dan kafarat merupakan
pelanggaran yang diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan 2) setiap petugas Badan Amil Zakat
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dan petugas Lembaga Amil Zakat yang melakukan tindak pidana
kejahatan

dikenai sanksi

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.100
Ketentuan lain; ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 38
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah: 1) dalam hal muzakki
berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan
oleh Unit Pengumpul Zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang
selanjutnya diteruskan kepada Badan Amil Zakat Nasional;101 dan 2)
dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat, Pemerintah
wajib membantu operasional Badan Amil Zakat.102

2. Analisis Peraturan Zakat dari Segi Ilmu Perundang-undangan
Peraturan yang tertinggi dalam sebuah negara adalah konstitusi
(baca: undang-undang dasar); konstitusi negara Indonesia adalah
Undang-Undanga Dasar 1945. Secara teoritik dalam ilmu perundangundangan bahwa undang-undang dibedakan menjadi dua: pertama,
undang-undang yang menjadi induk setiap peraturan lainnya (konstitusi,
undang-undang dasar, atau Qanun Asasi); dan kedua, peraturan
perundang-undangan yang menginduk pada undang-undang dasar
yang dibedakan berdasarkan obyek yang diaturnya.103

100
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Di antara literatur yang mendukung adalah Faried Ali, Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif

Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1996); Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan:
Dasar-dasar dan Pembentukannya (Jakarta: Kanisius. 1998); dan Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansyah, Ilmu
Perundang-Undangan Indonesia (Medan: UHN Press. 2008).
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Setiap Negara memiliki peraturannya sendiri dalam menentukan
peraturan perundang-undangannya. Di Indonesia, urutan peraturan
perundang-undangan berdasarkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000
pasal 2 adalah: 1) Undang-undang Dasar 1945; 2) TAP MPR; 3)
Undang-undang; 4) Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu); 5)
Peraturan Pemerintah; 6) Keputusan Presiden; dan 7) Peraturan
Daerah.
Dalam pasal 3 TAP MPR Nomor III/MPR/2000 juga ditetapkan
bahwa: 1) Peraturan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan Gubernur,
disebut Peraturan Daerah Propinsi; 2) Peraturan yang dibentuk oleh
DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota, disebut Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota; dan 3) Peraturan yang Dibentuk oleh Badan
Perwakilan Desa, disebut Peraturan Desa.
Sementara

dalam

UU

Nomor

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan bahwa hirarki
peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah: 1) UUD 45; 2)
Undang-undang; 3) Peraturan Pemerintah; 4) Peraturan Presiden; dan
5) Peraturan Daerah.104
Peraturan daerah meliputi: pertama, Peraturan Daerah provinsi
yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi
bersama dengan gubernur; kedua, Peraturan Daerah kabupaten/kota
yang dibuat oleh DPRD kabupten/kota bersama dengan bupati/walikota;
dan ketiga, Peraturan Desa atau yang setingkat yang dibuat oleh Badan

104

UU Nomor 10 Tahun 2004, pasal 7, ayat (1).
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Perwakilan Desa (BPD) atau nama lainnya bersama dengan kepala
desa atau nama lainnya.105
Sementara itu, dalam sejumlah literatur diinformasikan bahwa
qanun hanya dibedakan menjadi dua: qanun pokok (qanun asasi atau
konstitusi) dan qanun ikutan (qanun taba‘iyah). Selanjutnya qanun
taba‘iyah dibedakan lagi berdasarkan obyek yang diaturnya dan aspek
internal-eksternal yang diaturnya. Qanun yang mengatur obyek secara
internal sebuah negara biasanya disebut qanun dakhili; sementara
qanun yang mengatur obyek yang berhubungan dengan negara lain
biasanya disebut qanun khariji.
Dalam UU tentang Pemerintahan Aceh bahwa qanun dibedakan
secara hirarkis menjadi dua: Pertama, qanun yang disahkan oleh
Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA
(Dewan Perwakilan Rakyat Aceh); dan kedua, qanun kabupataen/kota
yang disahkan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan
bersama

dengan

DPRK

(Dewan

Perwakilan

Rakyat

Kabupaten/Kota).106
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat merupakan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, yaitu Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk
memajukan kesejahteraan umum. Hal yang lazim dalam sebuah
undang-undang adalah hal-hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan
pemerintah sebagai kelanjutannya.

Akan tetapi, Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat secara tekstual tidak
105
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memerlukan Peraturan pemerintah. Oleh karena itu, Peraturan
Pemerintah sebagai operasional dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat hingga sekarang tidak pernah ada;
yang ada adalah Keputusan Menteri Agama dan Keputusan Direktur
Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji.
Dalam

Undang-Undang

Nomor

38

Tahun

1999

tentang

Pengelolaan Zakat terdapat empat hal yang akan diatur dengan
Peraturan Menteri Agama:
1) persyaratan Lembaga Amil Zakat yang dikukuhkan, dibina, dan
dilindungi oleh pemerintah diatur lebih lanjut oleh Menteri
Agama;107
2) susunan organisasi dan tata kerja badan Amil Zakat ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Agama; 108
3) lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;109 dan
4) persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan
zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan
pemanfaatan untuk usaha produktif diatur dengan Keputusan
Menteri Agama.110
Tahapan berikutnya adalah Menteri Agama membuat keputusan,
yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2003 tentang
Pelaksaanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat. Kelihatannya keputusan tersebut masih diragukan
107
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kedudukannya
pelaksanaan

oleh
sebuah

penegak

hukum;

undang-undang

karena

pada

umumnya

dibentuk dalam Peraturan

Pemerintah (misa: Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2008
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2006 tentang
Wakaf), bukan dalam bentuk keputusan menteri. Oleh karena itu, pihak
Kementerian Agama/Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji, mengajukan surat kepada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia (d/h: Departemen Kehakiman dan HAM) Nomor:
Dj.I/BA.03.2/5004/2002 tertanggal 19 Juli 2002 guna mendapatkan
kepastian mengenai kedudukan Keputusan Menteri Agama Nomor: 373
Tahun 2003 tentang Pelaksaanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada

akhirnya dikeluarkan surat

jawaban dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor: I.UM.01.10-453
tertanggal 26 September 2002 perihal Pelaksanaan Undang-Undang
tentang Zakat, yang menegaskan bahwa kedudukan Keputusan Menteri
Agama Nomor: 373 Tahun 2003 tentang Pelaksaanaan UndangUndang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah sah
karena kewenangan Menteri Agama untuk membuat peraturan
ditentukan secara tegas dalam undang-undang; oleh karena itu,
kedudukan Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2003 tentang
Pelaksaanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan

Zakat

merupakan

peraturan

perundang-undangan

(delegated regulation), bukan sebagai aturan administrasi atau aturan
kebijakan (policy rules/beleidregels).111

111

Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor: I.UM.01.10-453 tanggal 26 September 2002.
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Keunikan kedua dari pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat adalah jika dilihat dari segi kelaziman
penempatan definisi; yaitu definisi operasional yang diatur dalam
sebuah peraturan perundang-undangan ditempatkan pada bab 1 pasal
1 tentang ketentuan umum.
Dalam

Undang-Undang

Nomor

38

Tahun

1999

tentang

Pengelolaan Zakat terdapat enam definisi, yaitu:
1) pengelolaan
pengoranisasian,

zakat

adalah

pelaksanaan,

kegiatan
dan

perencanaan,

pengawasan

terhadap

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat;112
2) zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang musli atau
badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan
agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;113
3) muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim
yang berkewajiban menunaikan zakat;114
4) mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima
zakat;115
5) agama adalah agama Islam;116 dan
6) menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya meliputi bidang agama.117
Sedangkan dari segi cakupan obyek yang dikelola oleh Badan
Amil Zakat bukan hanya harta zakat, tapi Undang-Undang Nomor 38
112

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 1.
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UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 2.
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UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 3.
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UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 4.
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UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 5.

117

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 6.
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Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menetapkan juga bahwa
Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, yaitu infaq,
shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.118 Definisi operasional
infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dijelaskan dalam
Penjelasan

Undang-Undang

Nomor

38

Tahun

1999

tentang

Pengelolaan Zakat, yaitu:
1)

infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan
di luar zakat untuk kemaslahatan umum;

2)

shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim
atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat untuk
kemaslahatan umum;

3)

hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau
badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada
badan amil zakat atau lembaga amil zakat;

4)

wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada
badan ail zakat atau lembaga amil zakat, pesan itu baru
dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan
sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utangutangnya jika ada;

5)

waris adalah haarta tinggalan seorang yang beragama islam,
yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil
zakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; dan

118

UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 13.
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6)

kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil
zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar
ketentuan agama.
Secara historis, lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

tentang

Pengelolaan

Zakat,

merupakan

langkah

maju

karena

sebelumnya pengelolaan zakat diatur dengan peraturan di bawah
undang-undang; yaitu:
1)

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:

29 dan 47

Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan
shadaqah;
2)

Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun
1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan
Shadaqah; dan

3)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:

7

Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq
dan Shadaqah.119
Pemerintah

dalam

hal

ini

Kementerian

Agama--setelah

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat--telah berusaha diefektifkannya undang-undang
tersebut antara lain dengan:
1)

membentuk Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2003
tentang Pelaksaanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat;

119

Di antara literatur yang menginformasikan legislasi zakat adalah Jazuni; lihat Jazuni, Legislasi Hukum

Islam di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2005), hlm. 411-418.
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2)

membentuk Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan
Urusan Haji Nomor: D/21 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Zakat;

3)

diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:
8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS;
dan

4)

diterbitkannya Instruksi Menteri Agama Nomor: 1 Tahun 2004
tentang

Pengumpulan

Zakat,

Infaq,

dan

Shadaqah

di

Lingkungan Kementerian Agama.

C. Kajian Fikih mengenai Keduduk an Amil yang Ditunjuk Pemerintah
Amil adalah salah satu institusi yang dijelaskan dalam Quran (QS alTaubah [9]: 60), yang memiliki peran penting dalam melakukan peran
”intermediari” antara pihak yang memiliki surplus harta (Muzaki) dengan
pihak yang mengalami defisit harta/mustadhafin (fakir, miskin, riqab,
sabilillah, gharim, ibn sabil, dan mu’alaf). Analisis mengenai amil dalam
hubungannya dengan

pemerintah

(baca: khlaifah/imam/amir)

telah

dikemukakan dan dibahas oleh Abu Ubaeid dalam kitabnya, Kitab alAmwal.120

120

Penjelasan mengenai riwayat tentang ikhtilaf ulama mengenai keharusan menyerahkan zakat harta

kepada pemimpin atau amil yang ditunjuknya disarikan dari Kitab al-Amwal. Lihat Abu Ubaid al-Qasim Ibn Salam,
Kitab al-Amwal (Beirut: Dar al-Syuruq. 1989), cet. ke-1, hlm. 675-683; dan lihat juga Ali Jum‘ah Muhammad,
Mausu‘ah Fatawa al-Mu‘amalat al-Maliyah li al-Masharif wa al-Mu’assasat al-Maliyah al-Islamiyah (Kairo: Dar
al-Salam. 2010), vol. XVIII, hlm. 717-773.
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1. Riwayat yang Mengharuskan Menyerahkan Zakat kepada
Pemerintah
Dengan mengutif pendapat Ibn Sirin, Abu Ubeid
menjelaskan bahwa: pertama, zakat pada zaman awal Islam
diserahkan

kepada

Rasulullah

atau

kepada

orang

yang

dipercayakan Rasulullah untuk mengelolanya (yang dimaksud
orang yang dipercayakan Rasulullah untuk mengelola zakat
adalah amil/amilin); kedua, pada zaman kekhalifahan Abu Bakar
bahwa zakat diserahkan kepada Abu Bakar atau kepada orang
yang dipercaya untuk mengelolanya; ketiga, zakat diserahkan
kepada khalifah Umar pada zaman kekhalifahannya atau kepada
orang yang telah dilantik untuk mengelolanya; dan keempat, zakat
diserahkan kepada Utsman pada zaman kekhalifahannya atau
kepada orang yang telah diresmikan untuk mengelolanya.
Ketika Utsman terbunuh, ulama berbeda pendapat sehingga
berbeda dalam menyerahkan zakat. Di antara mereka ada yang
masih menyerahkan zakat kepada para penguasa, dan ada juga
di antara mereka yang membagikan zakat secara langsung, tanpa
diserahkan kepada penguasa. Di antara orang yang masih
menyerahkan zakat kepada penguasa adalah Ibnu Umar.
Ibnu Sirin menjelaskan bahwa apabila seseorang membagi
zakat hartanya sendiri (tanpa memalui khalifah/amil), hendaklah
dia bertakwa kepada Allah; janganlah mencela

suatu kaum

dengan cara apa pun; karena celaan itu dikhawatirkan akan
menjadi pemicu lahirnya musibah yang sama atau lebih buruk dari
tragedi yang telah terjadi. Sedangkan ulama lain, Ayub,
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menjelaskan bahwa akhir sirah tersebut adalah bahwa siapa saia
yang membagikan zakat hartanya secara langsung, hendaklah ia
bertakwa kepada Allah dan janganlah dia menutup-nutupi harta
yang semestinya dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, aspek
kejujuran dalam menghitung sendiri akan harta yang dizakati
merupakan aspek yang sangat penting.
Sirah yang diriwayatkan Ibn Sirin juga mendapat penguatan
dari praktek penyerahan zakat yang dilakukan oleh sahabatshabat Nabi Saw yang lain, di antaranya Ummi Alqamah
menjelaskan bahwa Aisyah Radhiyallah ‘anha menyerahkan
pembayaran zakat hartanya kepada pemimpin/khalifah.
Ulama kontemporer banyak mempertanyakan mengenai
kualitas ketaatan umat kepada pemimpin yang melakukan
penyimpangan (baca: tidak adil). Perdebatan ini berdampak juga
terhadap pertanyaan: apakah zakat harta boleh diserahkan
kepada khalifah/pemerintah yang melakukan penyimpangan?
Suhail bin Abu Saleh meriwayatkan dari ayahnya mengenai
jawaban atas pertanyaan tersebut. Suhail bin Abu Saleh dari
ayahnya, ia berkata, "saya pernah bertanya kepada Sa'ad bin Abi
Waqqash, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, dan Ibnu Umar.
Lalu saya katakan kepada mereka, ”sesungguhnya penguasa ini
telah melakukan seperti apa yang telan kalian saksikan. Apakah
saya harus menyerahkan zakat kepada mereka?” Seluruh
sahabat itu menjawab, “Serahkan zakat hartamu kepada mereka!”
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Ibnu 'Aun berkata, "Saya pernah bertanya kepada Mujahid
mengenai zakat. Lalu ia berkata, “Abdullah bin 'Ubaid bin 'Umair
berkata

ketika

dia

sedang

bertawaf

bersama-sama

kami,

“sesungguhnya ada seorang lelaki pernah mendatangi Ibnu Umar
membawa zakat hartanya. Lelaki itu berkata, “Wahai Abu
Abdurrahman, ini adalah zakat hartaku. Lalu kemanakah saya
harus menyerahkan dan meletakkan zakat hartaku ini?” Ibnu Umar
menjawab, “serahkanlah zakat harta itu kepada orang yang telah
engkau bai'at untuk menjadi penguasa.'" Ibnu 'Aun telah
menepukkan salah satu tangannya dengan lainnya. 'Ubaid bin
'Umair berkata sambil mengangkat kepalanya, "Saya tidak akan
membagikan zakat harta ini." Ibnu Umar berkata, "serahkan zakat
harta itu kepada sultan/penguasa!” Lalu Ubaid bin 'Umair berkata,
"tidak. Akan tetapi letakkanlah ia sebagaimana Allah telah
memerintahkan kepadamu!"
Diskusi berikutnya dalam Kitab al-Amwal adalah mengenai
kedudukan amil nonmuslim. Apakah boleh menyerahkan zakat
kepada amil nonmuslim yang telah ditetapkan/dikukuhkan oleh
pemerintah. Anas bin Sirin berkata, "pada suatu ketika saya
bersama Ibnu Umar. Lalu ada seorang lelaki berkata, “apakah
kami harus menyerahkan zakat harta kami ini kepada para amil
zakat kita?”

Ibnu Umar berkata, “ya.” Lelaki itu berkata,

“sesungguhnya para amil zakat kita adalah orang kafir; karena
Ziyad121 (yaitu Ziyad bin Abihi) telah melantik orang kafir untuk
121

la adalah Ziyad bin Abihi. Dia termasuk salah seorang pemimpin dinasti Umayyah yang sangat masyhur
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menjadi petugas amil zakat”' Lalu Ibnu Umar berkata, “janganlah
kalian menyerahkan zakat harta kalian kepada orang-orang kafir.”
Riwayat tersebut memberikan pelajaaran kepada kita bahwa
pemerintah tidak diperkenankan mengangkat dan mengukuhkan
amilin yang tidak beragama Islam; kalau toh pemerintah
mengangkat/mengukuhkan amil yang tidak beragama Islam, Ibn
Umar menganjurkan agar zakat harta tidak diserhkan kepada
amilin nonmuslim. Dengan demikian, pemerintah tidak cukup
syarat untuk ditaati keputusannya.
Rabi'

bin Ma'bid

pernah bertanya kepada Ibnu Umar

tentang fitnah yang terjadi sehingga zakat tidak tersalurkan
kepada anak-anak yatim, “apakah zakat

harus diserahkan

kepada anak-anak paman mereka yang memerlukan (baca:
secara langsung)?" Ibnu Umar menjawab, "tidak; tapi serahkan
zakat harta itu kepada para penguasa." Ibnu Umar berkata,
"selama para pemimpin itu masih menegakkan shalat, maka
serahkanlah zakat harta itu kepada mereka."
Ibnu Umar berkata, "serahkan zakat harta itu kepada orang
yang telah dilantik Allah sebagai pemimpin di kalangan kalian!
Barang-siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk
dirinya sendiri. Barangsiapa yang melakukan perbuatan dosa,
maka dosanya tetap akan kembali kepada dirinya sendiri juga."
Ibnu Umar berkata, "serahkanlah zakat itu kepada para
penguasa!" Lalu ada seorang sesorang berkata kepadanya, "akan
tetapi, para penguasa itu tidak menyerahkan zakat kepada para
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mustahak-nya." Ibnu Umar berkata, "Zakat harta tetap harus
diserahkan kepadanya walaupun mereka tidak melaksanakannya
secara baik."
Qatadah berkata, "saya pernah mendengar Abul Hakam berkata, “ada seseorang yang datang kepada Ibnu Umar dan lalu
bertanya, ”bagaimana pendapatmu, kepada siapakah zakat harus
diserahkan?” Ibnu Umar menjawab, “serahkanlah kepada para
penguasa, walaupun mereka memperebutkan dan menyantap
daging anjing di meja makan mereka!”
Qaz'ah berkata, "saya pernah bertanya kepada Ibnu Umar,
'saya memiliki harta, lantas kepada siapakah saya harus
menyerahkan zakatnya?” Ibnu Umar berkata, “serahkan saja
kepada mereka (para penguasa). Saya berkata, “bagaimana kalau
mereka akan menjadikan zakat harta itu hanya sebagai pakaian
dan minyak wangi mereka saja?” Ibnu Umar berkata, "walaupun
mereka akan menjadikannya hanya sebagai pakaian dan minyak
wangi mereka; tetapi di dalam hartamu itu terdapat hak selain dari
zakat.”
Qatadah berkata, "saya pernah bertanya kepada Sa'id ibnul
Musayyab, “kepada siapakah saya harus menyerahkan zakat
hartaku ini?” Sa'id bin al-Musayyab tidak memberikan jawaban
kepadaku. Saya bertanya

kepada

Hasan.

Hasan

berkata,

“serahkanlah zakat harta itu kepada penguasa!”
Abu Ubaid berkata, “kami melihat bahwa para ulama yang
telah memerintahkan supaya menyerahkan zakat harta kepada

157

penguasa, maka para ulama itu telah mewajibkan yang demikian
itu kepada para pembayar jizyah. Hal ini seperti perkataan Ibnu
Umar di atas, “serahkanlah zakat harta kepada orang yang telah
engkau bai'at sebagai penguasa; dan kami telah menerangkan
mengenai yang demikian.” Keterangan seperti ini juga telah
dijelaskan oleh Ali dan Abu Hurairah, sebagaimana dalam hadits
yang telah diriwayatkan dari kedua sahabat itu.

2. Riwayat yang Tidak Mengharuskan Penyerahan Zakat kepada
Pemimpin
Usamah bin Zaid dari ibunya yang berkata, “ayahmu pernah
bertanya kepada Abu Hurairah tentang zakat? Lalu ia berkata,
“apabila aku tidak memungut pajak dari mereka, niscaya aku tidak
akan memberikan sesuatu sama sekali kepada mereka. Oleh
sebab itu, janganlah engkau memberikan sesuatu kepada
mereka!”
Abu Hurairah pernah berjumpa dengan seorang lelaki yang
membawa zakat hartanya dan ia ingin menghadap pemimpin. Abu
Hurairah berkata. "apa yang engkau bawa ini?" Orang itu
menjawab, "ini adalah zakat hartaku. Aku akan menyerahkannya
kepada pemimpin." Abu Hurairah bertanya, "apakah namamu ada
di dalam diwan?" Lelaki itu menjawab, "tidak ada." Abu Hurairah
lalu berkata, “jika demikian, maka janganlah engkau jangan sekalikali meyerahkannya kepada mereka!"
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Ibnu

Juraij

berkata,

“pada

saat

itu,

Atha’

telah

memberitahukan kepadaku yang substansinya bahwa ia telah
menerima keterangan dari Ali mengenai adanya seseorang yang
datang dan menghadap dia sambil membawa zakat hartanya.
Lelaki itu berkata, “apakah engkau masih tetap mengambil jizyah
kami?' Ali menjawab, “tidak.” Ali berkata lagi, “pergilah engkau;
sebab aku tidak lagi memungut sesuatu darimu; kami juga tidak
lagi mengumpulkan kekayaan atasmu, dengan syarat kami tidak
lagi memberikan sesuatu kepadamu dan kami juga tidak
memungut sesuatu darimu.”
Abu Sa'id ibn al-Maqbari berkata, "saya pernah mendatangi
Umar ibn al-Khaththab lalu saya berkata kepadanya, “wahai Amirul
Mukminin, ini adalah zakat hartaku; saya pernah membawakannya
sebanyak dua ratus dirham. Lalu Umar berkata, “apakah engkau
telah merdeka, wahai Kaysan?” Saya jawab, “ya,” 'Umar berkata
lagi: “Pergilah engkau dan bagikanlah harta zakatmu itu!"
Ibnu Juraij berkata, "saya pernah bertanya kepada Atha’,
“apakah engkau memberikan keringanan kepadaku bahwa aku
dibolehkan menyerahkan zakat hartaku kepada para mustahaknya, atau aku harus menyerahkannya kepada para pemimpin?”
Atha' berkata, “apabila engkau telah menyerahkan zakat hartamu
itu kepada para mustahak-nya dan engkau tidak memberikannya
kepada salah seorang keluarga yang menjadi tanggung jawabmu,
maka yang demikian itu diperbolehkan.”
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Ibnu Juraij berkata, "saya sering sekali mendengar perkataan
dan pendapat itu dari Atha’.” Abdullah bin 'Ubaid bin 'Umair dari
ayahnya Ubaid bin 'Umair berkata, "bagikanlah zakat harta itu!"
Hal yang serupa juga terdapat dalam riwayat dari Muhammad bin
Ja'far, dari Syu'bah, dari al-Hakam, dari Mujahid, dari Ubaid bin
'Umair."
Ja'far bin Burqan berkata, "saya pernah berkata kepada
Maimin bin Mihran bahwa Ibnu Umar pernah berkata kepadaku,
“serahkanlah zakat harta itu kepada para penguasa walaupun
mereka akan menggunakannya sebagai minuman khamar!”
Maimun berkata, “apakah engkau kenal Fulan al-Nashibi? Ia
adalah

sahabat

karib

Ibnu

Umar.

Al-Nashibi

telah

memberitahukan kepadaku bahwa Ibnu Umar pernah ia tanya,
“apa pendapatmu mengenai zakat jika para penguasa tidak
menyalurkannya kepada para mustahiknya?” Ibnu Umar berkata,
“serahkan zakat harta itu kepada mereka!” Al-Nashibi berkata lagi,
“apa pendapatmu jika mereka mengakhirkan shalat dari waktunya,
apakah engkau masih mau mengikuti shalat mereka?” Ibnu Umar
menjawab, “tidak.”

Al-Nashibi bertanya kembali kepada Ibnu

Umar, ‘bukankah shalat itu sama dengan zakat?”

Ibnu Umar

berkata, “mereka telah menipu kita, maka Allah telah menipu dan
mengaburkan mereka sehingga tidak bisa lagi melihat kepada
kebenaran.”
Menurut salah satu riwayat, Ibnu Umar telah menarik atau
membatalkan pendapatnya yang menyatakan bahwa zakat harta
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mesti diserahkan kepada sultan atau pemimpin. Ibnu Umar
berkata, "serahkanlah zakat hartamu kepada para mustahiknya
secara langsung!"
Hassan bin Abi Yahya al-Kindi berkata, "saya pernah
bertanya kepada Sa'id bin Jubair mengenai zakat. Sa'id bin Jubair
menjawab, “serahkanlah zakat hartamu kepada para penguasa!”
Kemudian saya bertanya lagi,

“sesungguhnya engkau telah

memerintahkan aku supaya menyerahkan zakat harta kepada para
penguasa, sementara mereka sendiri telah menggunakan harta
zakat secara tidak layak dan tidak pada tempatnya, bagaimana
ini?”

Lalu ia menjawab, “serahkanlah zakat hartamu kepada

golongan yang telah Allah perintahkan!” Tadi engkau telah
menanyakan masalah penyerahan zakat harta di tengah-tengah
orang banyak, maka saya tidak memberitahukan jawaban yang
sebenarnya.” Hal ini disebabkan kekhawatiran Sa'id bin Jubair
terhadap kebijakan politik para penguasa pada saat itu, sehingga
dia tidak bisa memberikan jawaban yang sebenarnya."
Ibrahim dan Hasan berkata, "serahkanlah zakat harta itu
kepada para mustahiknya secara langsung dan sembunyikanlah
masalah ini!" Maimun bin Mihran berkata, "rahasiakanlah zakat
hartamu itu; kemudian serahkanlah kepada orang yang engkau
kenal dari kalangan para mustahiknya; dan janganlah engkau
simpan zakat harta itu sampai satu bulan, melainkan engkau harus
membagikannya kepada para mustahiknya."

161

Hasan berkata, "apabila zakat harta diserahkan kepada
penguasa, maka yang demikian itu dibolehkan dan sah. Apabila ia
tidak diserahkan kepada penguasa, hendaklah kamu bertakwa
kepada Allah dan hendaklah menyerahkannya kepada para
mustahiknya. Jangan sampai engkau memberikan zakat harta itu
berdasarkan kepada sistem nepotisme!"
Ibnu Sirin berkata, "siapa saja yang ingin membagi zakat
hartanya secara langsung, hendaklah dia bertakwa kepada Allah;
dan janganlah dia menyimpan zakat hartanya sehingga tidak lagi
membayar zakat!"
Humaid berkata, "saya pernah berkata kepada Hasan, 'ada
seseorang yang mengeluarkan zakat hartanya. Apabila ia melihat
ada orang yang berhak menerimanya, maka dia memberikannya.'
Hasan berkata, “janganlah engkau menjadikan zakat hartamu itu
sebagai pelindung bagi sipemilik; yaitu setiap kali ada orang yang
berhak menerimanya, maka dia menyimpannya!”
Abu Ubaid berkata, "seluruh atsar yang telah kami sebutkan,
yaitu penyerahan zakat harta kepada para penguasa dan
kemudian membagikannya secara langsung merupakan pendapat
yang mesti dianut dan diaplikasikan. Penyerahan zakat yang
demikian hanya boleh dilakukan pada zakat emas dan perak
secara khusus. Apabila pemilik emas dan perak menyerahkan
zakat hartanya kepada penguasa atau membagikannya sendiri,
maka yang demikian sudah bisa dikatakan bahwa ia telah
menunaikan

kewajiban

membayar

zakat

harta yang telah
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diwajibkan atasnya." Inilah pendapat yang kami anut dan kami
tarjih; sebab ia adalah pendapat ahlus sunnah dan pendapat para
ulama dari kalangan ulama Hijaz, ulama Irak dan lainnya dalam
penyerahan zakat emas dan perak. Kaum muslimin telah
diamanahkan

supaya

membayar

zakat

emas

dan

perak

berdasarkan kesadaran masing-masing. Hal ini sebagaimana
kaum muslimin telah diamanahkan supaya melaksanakan shalat
berdasarkan kesadaran tentang amanah yang diembannya.
Adapun zakat binatang ternak, biji-bijian, dan buah-buahan,
mesti diserahkan kepada para pemimpin/penguasa. Pemilik harta
tidak boleh menyerahkan zakatnya selain kepada pemimpin.
Apabila pemilik membagikannya sendiri dan menyerahkan kepada
para mustahiknya sesuai dengan yang telah digambarkan oleh
Quran, maka ia tetap dianggap belum membayar zakat. Pemilik
tetap dituntut untuk menyerahkan kembali zakatnya dalam sektor
binatang ternak, buah-buahan, dan biji-bijian; sebab terdapat
sunnah dan berbagai atsar yang telah memisahkan antara sektor
binatang ternak, buah-buahan, dan biji-bijian dengan sektor emas
dan perak.
Alasannya antara lain adalah sikap khalifah Abu Bakar yang
mewajibkan jihad kepada kaum Muhajirin dan Anshar serta
mendeklarasikan perang atas orang-orang murtad karena mereka
telah enggan membayar zakat binatang ternak. Akan tetapi, Abu
Bakar tidak mengeluarkan kebijakan seperti itu kepada orang yang
enggan membayar zakat emas dan perak. Demikian juga apabila
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seorang muslim menyerahkan zakat hartanya kepada pengumpul
cukai. Lalu dia menerimanya, maka menurut pendapat kami ia
sudah dianggap sah; sebab pengumpul zakat merupakan petugas
yang telah diperintahkan oleh pemimpin.
Anas bin Malik dan Hasan berkata, "apa saja yang engkau
berikan di atas jembatan dan lintas perbatasan, maka ia
dinamakan zakat harta yang sah." Isma'il berkata, "maksudnya
adalah penyerahan zakat harta yang dilakukan di perbatasan dan
kemudian diambil oleh pengumpul cukai, maka yang demikian itu
sudah dianggap telah melakukan zakat;"

Ibrahim, berkata,

"hitunglah ke dalam bagian zakat hartamu mengenai apa saja
yang telah diambil oleh para pengumpul cukai darimu!"
Al-Sya'bi berkata, "apa saja yang telah diambil oleh pengumpul cukai, maka hitunglah ke dalam bagian pengeluaran zakat
hartamu!" Habib bin Juray berkata, "saya pernah bertanya kepada
Abu Ja'far bin Ali tentang harta yang diambil oleh pengumpul
cukai. Lalu ia menjawab, “hitunglah ke dalam bagian pengeluaran
zakat hartamu!'"
Ibnu 'Aun berkata, "saya pernah bertanya kepada Hasan mengenai harta yang telah diambil oleh pengumpul cukai, 'apakah
saya boleh menghitungnya ke dalam bagian zakat harta?' Dia
menjawab, ya.'" Abu Ubaid berkata, "menurut pendapat kami,
inilah pendapat yang semestinya diamalkan dan digunakan;
walaupun ada sebagian di antara ulama yang berpendapat
berbeda dengan pendapat tersebut."
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Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Ja'far bin Burqan;
menurutnya, Maimun bin Mihran pernah mengatakan bahwa apa
yang telah diambil oleh petugas pengumpul cukai, tidak boleh
dimasukkan ke dalam bagian pengeluaran zakat."
Menurut Abu Ubaid, pendapat yang rajih adalah pernyataan
yang telah ditegaskan oleh Anas, Hasan, Ibrahim, al-Sya'bi, dan
Muhammad bin Ali. Pendapat inilah yang telah dianut oleh
mayoritas para ulama, sehingga sebagian ulama membolehkan
penyerahan zakat harta kepada golongan Khawarij.
Nafi menjelaskan bahwa di antara kaum Anshar bertanya
kepada Ibnu Umar mengenai zakat. Ibnu Umar menjawab,
"serahkanlah zakat harta itu kepada para amil." Lalu mereka
berkata,

"kadang-kadang

memperebutkan

penduduk

kekuasaan

dan

menang

dalam

kadang-kadang

mereka

mengalami kekalahan." Ibnu Umar berkata, "serahkan zakat harta
itu kepada orang yang menang dalam meraih kekuasaan!"
Riwayat dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa zakat harta
boleh diserahkan kepada penganut aliran al-Haruriyah (Khawarij)
dan sudah dianggap sah, maka riwayat ini tidak bisa dipastikan
dari riwayat

Ibnu

Umar;

Ibnu

Syihab

telah

memursalkan

kepadanya. Kemudian Ibnu Syihab sendiri kurang percaya dan
bahkan tidak yakin bahwa riwayat itu berasal dari riwayat Ibnu
Umar. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa pada akhir
riwayat tersebut, yaitu "wallahu a'lam."
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Adapun riwayat Ibnu Umar ketika dia ditanya tentang
penduduk Syam dan lainnya. Lalu ia berkata, "serahkanlah zakat
harta kepada orang yang menang dalam kekuasaan," maka ini
tetap diperbolehkan; sebab seluruh kelompok yang bertikai antara
penduduk Irak dan penduduk Syam serta penduduk Hijaz pada
saat itu adalah sama-sama mengajak kepada kepemimpinan
bangsa Quraisy. Sedangkan, golongan Khawarij tidak termasuk ke
dalam golongan Bangsa Quraisy."
Adapun perkataan ulama Irak yang mengatakan bahwa
apabila datang kelompok Khawarij ke dalam rumah seseorang dan
mereka memungut zakat harta, maka yang demikian itu telah
dianggap sah. Sebaliknya, apabila seseorang datang kepada
kelompok Khawarij dan menyerahkan zakat harta kepada mereka,
maka yang demikian itu dianggap tidak sah dan mesti mengulangi
pembayaran zakatnya.

3. Pendapat Imam Madzhab tentang Penyerahan Zakat kepada
Amil/Ulil Amri
Dalam kitab al-Muhadzdzab (I: 168) dijelaskan bahwa
imam/khalifah/pemimpin

wajib

menujuk/mengutus amil untuk

mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat karena
merupakan sunah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw yang diikuti
oleh para khalifah sesudahnya. Adapun syarat amil (pengumpul,
pengelola, dan pendistribusi zakat) adalah merdeka, adil, dapat
dipercaya, dan faqih; karena kedudukan amil berkaitan dengan
kekuasaan (wilayah) dan kejujuran (amanah); oleh karena itu,
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orang fasik tidak boleh menjadi amil karena tidak layak diberi
kekuasaan dan anamah; imam diharuskan mengangkat imam
yang berkualifikasi fuqaha karena amil yang faqih karena dalam
tugasnya diperlukan pengetahuan tentang harta apa/yang mana
yang perlu diambil zakatnya dan yang tidak. Di samping itu, amil
yang faqih dapat berijtihad dalam upaya mengambil keputusan di
lapangan apabila muncul persoalan-persoalan mengenai zakat
dan hukumnya.122
Dalam

hal

penyerahan

zakat

melalui

imam/khalifah/

pemimpin, amil yang diunjuk oleh imam/khalifah/pemimpin, atau
muzaki menyerahkan langsung kepada tujuh ashnaf yang
dijelaskan dalam Quran, ulama menjelaskan pendapatnya secara
lebih rinci yang dapat dilihat pada bagian berikut.
Pertama, apabila harta yang kena zakat itu termasuk benda
tersembunyi atau tidak terlihat dari sudut pandang masyarakat
pada umumnya seperti emas, perak, dan barang dagangan yang
disimpan

di

gudang,

pemilik

dibolehkan

menyerahkan/membagikan zakatnya secara langsung kepada
imam/amil yang ditunjuk imam, atau kepada mustadh‘afin yang
ditetapkan dalam Quran; sedangkan apabila kekayaan muzaki
sangat melimpah yang dapat menyulitkannya dalam penunaian
zakat,

maka

penyerahan

zakat

diserahkan

langsung

oleh

pemiliknya kepada pemimpin/imam; karena imam dapat dianggap

122

Al-Zuhaili, Zakat: Kajian, hlm. 309-319.
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sebagai wakil dari mustadh‘afin; di samping itu, pemimpin lebih
tahu kepada siapa zakat itu harus diberikan.
Kedua, apabila harta yang menjadi obyek pajak termasuk
harta yang kelihatan oleh masyarakat pada umumnya (seperti
hewan ternak, tanaman, buah-buahan, serta harta yang dapat
dilihat oleh pemungut zakat, zakat harta-harta tersebut menurut
jumhur ulama (Hanafiah dan Malikiah) harus dibayarkan melalui
imam/khalifah/pemimpin atau amil yang ditunuk olehnya. Apabila
pemiliknya menyerahkan zakatnya sendiri kepada mustadh‘afin,
maka zakatnya tidak sah berdasarkan QS 9: 103.
Ketiga, ulama Malikiah mendiskusikan mengenai kualitas
keberagaman

imam/khalifah/pemimpin;

apabila

pemimpinnya

seorang yang adil, zakat wajib diserahkan kepadanya atau amil
yang ditunjuknya; akan tetapi, jika pemimpinnya tidak adil (baca:
kualitas

keberagamaannya

rendah

atau

sangat

rendah)

sedangkan muzaki tidak bisa melepaskan diri dari pengaruhnya,
maka sebagian zakatnya boleh diserahkan kepadanya; sedangkan
jika muzaki mampu melepaskan diri dari pengaruhnya, muzaki
boleh

menyerahkan

zakatnya

secara

langsung

kepada

mustadh‘afin; sangat dianjurkan bahwa penyaluran zakatnya tidak
langsung oleh muzaki, tetapi menunjuk pihak lain (wakil) karena
jika

muzaki

menyerahkan

zakat

secara

langsung

kepada

mustadh‘afin, dikhawatirkan muzaki akan meminta dipuji oleh para
mustahik zakat.
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Keempat, Imam al-Syafi‘i dalam qawl jadidnya berpendapat
bahwa muzaki boleh menyalurkan zakatnya sendiri secara
langsung kepada mustahik, baik zakat atas harta yang kelihatan
oleh masyarakat pada umumnya maupun zakat atas harta yang
tidak tampak.
Kelima,

ulama

Hanabilah

berpendapat bahwa

muzaki

dianjurkan menyalurkan zakatnya sendiri secara langsung kepada
mustahik, baik zakat atas harta yang kelihatan oleh masyarakat
pada umumnya maupun zakat atas harta yang tidak tampak agar
dia betul-betul yakin bahwa zakat hartanya telah sampai/diterima
oleh mustahik.

D. Pengelolaan Zakat secara Profesional
Zakat

dalam

kedudukannya

sebagai

instrumen

sosial

ekonomi/elemen perekonomian memiliki peranan penting dalam struktur
perekonomian negara. Aspek inilah yang digambarkan dalam sejarah
peradaban Islam mulai dari khalifah Abu Bakar yang telah meletakan
aturan dasar pelaksanaan, regulasi, dan sistem dalam pemungutan zakat,
sampai pada khalifah Umar bin Abdul Aziz yang telah melengkapi aspekaspek pengelolaan zakat, sebagai sebuah sistem yang aplikatif dalam
menghasikan rujuan ekonomi.123
Penghimpunan dan pengelolaan zakat harus memperhatikan dan
menempatkan: pertama,

123

zakat

merupakan investasi sosial yang

Pembahasan ini merupakan uraian ualng dari Lili Bariadi dkk, Zakat dan Wirausaha (Jakarta: Center for

Entrepreuneurship Development [CED]. 2005), hlm. 33-35.
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investasinya harus memperhatikan aspek-aspek halal dan thayyib, local
source, bottom up, ramah lingkungan, dan kebutuhan pasar; kedua,
pengelola

zakat

harus

enterpreneurship/wirausaha;

dan

memiliki
ketiga,

karakter
karakter

social

manajeman;

pengelolaan dengan proses yang benar dan baik.
Pemanfaatan

dan

pendayagunaan

alokasi

dana

zakat

dapat

digolongkan menjadi empat: 1) konsumtif tradisional, zakat dimanfaatkan
dan digunakan langsung oleh mustahik, untuk pemenuhan kebutuhan
hidup; 2) konsumtif kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari
jenis barang semula, misalnya beasiswa; 3)

produktif tradisional; zakat

yang diberikan dalam bentuk barang-barang produksi seperti sapi dan
mesin jahit; dan 4) produktif kreatif; pendayagunaan zakat diwujudkan
dalam bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun
menambah modal pedagang untuk berwirausaha.124

Pada prinsipnya

penyaluran dana zakat diselaurkan dengan dua pola: pola tradisional
(konsumtif) dan pola pemberdayaan (produktif).
Pola tradisional (konsumtif) adalah penyaluran bantuan dana zakat
yang diberikan langsung kepada mustahik. Dengan pola ini penyaluran
dana kepada mustahik tidak disertai target adanya kemandirian kondisi
sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Hal ini dilakukan
karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi bisa mandiri
seperti

para orang tua (jompo), dan orang cacat. Penghimpunan dan

pendayagunaan zakat diperuntukkan mustahik secara langsung untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari; sesuai dengan penjelasan Undang-

124

Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI-Press. 1998), hlm. 61-64.
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undang yang menjelaskan

mustahik yang di dalam aplikasinya dapat

meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti
anak yatim, orang jompo, peyandang cacat, orang yang menuntut ilmu,
pondok pesantren, anak terlantar, dan orang yang terlilit hutang.
Pola kontemporer (produktif) adalah pola penyaluran dana zakat
kepada mustahik yang menerima penyaluran dana untuk aktivitas suatu
usaha/bisnis; yaitu penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai
target

perubahan

keadaan

penerima

(mustahik/mustadh‘afin)

dari

kondisi kategori lemah/mustadh‘afin menjadi kategori muzakki.
Model ini pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu beliau pernah
memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua Dirham untuk
makan dan satu dirham untuk pembelian kapak sabagai alat untuk
bekerja, supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain lagi. Khalifah
Umar jaga pernah menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus
kepada salah seorang mustahik yang sudah rutin meminta zakat padanya.
Pada saat penyerahannya, khalifah berharap orang tersebut tidak datang
lagi sebagai penerima zakat tetapi sebagai pembayar zakat. Tahun
berikutnya ternyata orang ini datang bukan meminta zakat tetapi
menyerahkan zakat. Dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia dikenal
penyaluran zakat untuk Bantuan dana produktif, yang diperuntukan bagi
mustahik

yang

memiliki

Wirausaha.

Pengelolaan

zakat

untuk

pemberdayaan akan mudah dilaksanakan jika model penghimpunan dana
zakat dihimpun dan dikelola melalui amil yang ditunjuk oleh pemerintah.
Dengan demikian, lahirnya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat
telah memicu lahirnya pengelolaan zakat secara profesional.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian dan analisa diatas Tim menyimpulkan bahwa:
1. Pengelolaan zakat sebelum adanya UU No. 38 Tahun 1999, masih
sangat sederhana, terbatas, dan hanya dilakukan oleh ormas Islam
dan panitia mesjid, Fokus zakat fitrah, Pemerintah belum terlibat dalam
pengelolaan zakat, walaupun pada dekade 1950an, ada upaya untuk
membuat regulasi tentang zakat namun kandas Jumlah organisasi
pengelola zakat masih sangat terbatas, dan profesi amil zakat masih
paruh waktu dan tidak professional sehingga kepercayaan masyarakat
terhadap organisasi pengelola zakat masih sangat rendah disamping
kurangnya sosialisasi dan harta obyek zakat masih terbatas. Setelah di
sahkan dan diundangkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, banyak bermunculan Organisasi pengelola Zakat
yang berbasis manajemen modern, dimana amil sebagai profesi full
time dan bukan part time dengan menggencarkan sosialisasi, sumbersumber harta obyek zakat mulai berkembang yaitu dengan pendekatan
tafshili dan ijmali. Kinerja organisasi pengelola Zakat yang semakin
baik, profesional, transparan dan akuntabel. Penataan kelembagaan
BAZ dan LAZ dengan lebih baik bahkan penguatan legalitas BAZ dan
LAZ pada level perundang-undangandan mendorong lahirnya Perdaperda zakat (tercatat 54 perda hingga saat ini), untuk saat ini angka
penghimpunan ZIS naik signifikan yaitu 1600% dalam 1 dekade ini.
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2. Semenjak di sahkannya Undang-Undang Nomor

38 Tahun 1999

tentang pengelolaan zakat sampai saat ini, bila dilihat dari hasil riset
terbaru BAZNAS dan FEM IPB (2011) menunjukkan potensi zakat
nasional sebesar 3,40 persen dari PDB atau senilai Rp 217 trilyun,
organisasi pengelola zakat dalam menghimpun dana masih kurang
dari 1 persen dari total potensi dan dalam pendistribusian ke mustahik
baru menjangkau 2,8 juta mustahik pada (9,03% dari total penduduk
miskin). Itu artinya undang-undang tersebut belum efektif bagi lembaga
penghimpun dan penyalur zakat dalam menjalankan fungsinya.
3. Ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam menangani kelemahankelemahan yang dihadapi di dalam pelaksanaan pengelolaan zakat:
a. perlu segera dibentuk lembaga regulator atau badan pengawas
seperti halnya BI dalam sistem perbankan nasional. Dalam hal ini
perlu dipisahkan antara regulator dan operatornya (penghimpun
dan pengelola zakat). Organisasi pengelola zakat harus diatur
sedemikian rupa, diawasi dan diberikan sanksi yang berat jika
dianggap bersalah atau melanggar, bahkan bisa dibubarkan jika
menyeleweng. Pembagian peran antara regulator dan operator ini
bertujuan saling mengisi keterbatasan yang ada, menghindari
tumpang tindihnya program, evektivitas dan evisiensi, network dan
sustainibilitas dan perluasan jangkauan penerima zakat.
b. membuat dan mengukuhkan standarisasi mutu lembaga zakat
(sistem akreditasi).

Termasuk

standarisasi

keuangan

serta

transparansi pelaporan dan penyaluran dana. Mengabaikan
persoalan ini sama saja dengan menghaadpi tantangan berat
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dimasyarakat

terkait

dengan

penyusunan

standarisasi

ini

kepercayaan

publik.

(transparansi,

Dalam

akuntabilitas,

profesionalisme) harus tetap memperhatikan nilai dan landasan
syariah yang ada. Selain tetap memperhatikan landasan dan
prinsip utama dalam manajemen konvensional. Wacana akreditasi
lembaga-lembaga zakat harus terus disuarakan. Karena inilah
salah satu cara untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan
publik sekaligus untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program
sosial dan keagamaan.
c. menciptakan

program-program

unik

dan

bersinergi

dalam

pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui sharing
dengan organisasi pengelola zakat diberbagai daerah untuk
mengetahui potensi sekaligus permasalahan yang ada disetiap
daerah. Program yang hanya berorientasi pada perbaikan lefel
tengah dan bukan akarnya, akan tetap menempatkan masalah
ditempat lain secara regional. Artinya, pelaksanaan program dapat
menyelesaikan permasalahan yang berjangka sesaat, sementara
masalah utamanya tetap tidak tertangani.
d. peningkatan SDM dalam hal ini amil zakat sebagai pelaku utama
dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat. Memiliki kompetensi
formal, profesional, akuntabel sudah selayaknya dimiliki amil zakat.
Seorang amil zakat pun berhak mendapatkan imbalan yang layak
dan jelas, sebagai menghargai upaya jerih payah, kinerja dan
dedikasinya dalam mengurus zakat serta untuk menumbuhkan
kebanggan dan percaya diri sebagai seorang amil yang masih
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dicitrakan sebagai sebuah pekerjaan yang hina atau rendah. Tentu
saja sifat amanah dan jujur menjadi syarat utama seorang amil.

B. Saran/rekomendasi
1. Perlunya penguatan dalam hal sosialisasi tentang zakat baik melalui
media maupun institusi umat seperti ormas, majelis taklim, forum
khutbah Jumat, dll
2. Perlunya penguatan kapasitas SDM untuk program jangka pendek baik
melalui training dan pelatihan berkala, pada jangka panjang melalui
sistem pendidikan yang integratif, misal: pengembangan program studi
sarjana dan pascasarjana ekonomi Islam. Atau memasukkan kurikulum
Zakat ke dalam pendidikan agama.
3. Perlunya penguatan sinergi penghimpunan dan pendayagunaan zakat
antara BAZ dan LAZ, dimana BAZNAS sebagai Pusat Data Zakat
Nasional (penguatan database muzakki, mustahik dan potensi zakat).
4. Membangun regulasi yang berpihak terhadap pembangunan zakat
secara nasional.
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Hasil Rapat I Kamis, 9/6/2011.

ZAKAT PROFESI SELUK BELUNYA
Oleh : Prof. Drs. H. Anwar Saleh Daulay

Suatu system penataan kesejahteraan yang khas Islami adalah system
zakat. Zakat diweajibkan kepada setiam Muslim yang memiliki harta dan
memenuhi

syarat

haul.

Denmgan

system

zakat

harta

benda

dapat

dikembangkan. Muhammad, M.Ag (2001:x) menyebutkan kalau dilihat dari
sifatnya zakat adalah sebagai Ibadan maliyah dan ijtima’iyah (Ibadan harta dan
social). Namun demikian zakat tetap sebagai ibadah untuk mendekatkan diri
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kepada Allah SWT dalam arti kata zakat disamping memiliki dimensi al maal juga
memiliki diemensi social.
Sudah merupakan dambaan bagi setiap Muslim yang telah memnunaikan
zakat berarti meningkat keimanannya, dan sekaligus turut meningkatkan
eksejahteraan sesamanya. Zakat dibebankan atas harta atau kekayaan seorang
Muslim.

Dengand

emikian

sumber-sumber

perolehan

kekayaan

perlu

diperhitungkan dalam menentukan jenis-jenis zakat.Beberapa tahun belakangan
ini mulai digulirkan masalah zakat profesi. Tentunya masalah ini merupakan hal
yang cukup menarik untuk dikupas.
Zaman modern sekarang ini ditadari dengan meluasnya ekonomi jasa,
maksudnya mata pencaharian seseorang tidak hanya dalam bentuk eknomi
pertanian, peternakan, atau usaha perniagaan, tetapi pekerjaan telah meluas
kepada berbagai amcam usaha atau jasa atau profesi yang juga dapat
menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang wajib zakat, hasil ini memang
belum dijelaskan ketwentuan zakatnya secara sharih (jelas) dalam al-Qur’an atau
as Sunnah dan kitab-kitab fiqh klsik. Misalnya penghasilan yang diperoleh dari
profesi sebagai dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan, arsitektur, dosen,
pegawai perusahaan, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Penghasilan dari
usaha seperti itulah terkedang bias lebih tinggi dari usaha lainnya. Harta yang
diperoleh dari keahlian dan ptrofesinya itu jika telah mencapai haul dan nisabnya
maka bagaimana mengeluarkan zakatnya. Seluk beluk zakat profesi inilah yang
akan dijelaskan pengertiannya secara ringkas dalam uraian berikut ini.
Profesi dan Dali-dalil Zakat Profesi
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Pengertian profesi menurut Kamus bahasa Indonesia (1989:702) adalah
suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan,
kejujuran dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah orang yang ahli.
Sedangkan menurut Fachruddin (1996:13) Profesi adalah segala usaha yang halal
yang mendatangkan hasil (uang) yang relative besar, melalui usaha keahlian
tertentu.
Bila ditunjau dari

bentuknya, usaha profesi

tersebut menurut

Muhammad, MA (2002:59) adalah berupa :
a. Usaha Fisik, seperti pegawai, atau artis;
b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer, dokter, dan lain sebagainya;
c. Usaha kedudukan, seperti komisi makelar, tunjangan jabatan;
d. Usaha modal, seperti menanam investasi.
Sedangkan dari tipe penghasilan terbagi pada :
a. Hasil pendapatan bertipe teratur dan tetap, seperti bulanan atau tengah
bulanan;
b. Hasil pendapatan yang tidak tetap seperti pengacara, royalty, konsultas, artis,
dan sebagainya.

Profesi di zaman industry dan era globalisasi berkembang berbagai
macam profesi yang belum dikenal di zaman klasik Islam, dimana jenis pekerjaan
pada masa klasik itu relatif sederhana.
Profesi bermunculan dalam berbagai bentuk kehidupan zaman modern
yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Sejalan dengan itu maka jika dikaitkan
denganzakat yang ada yang harus mendapat ketegasan ukuran, mengingat aka
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nada timbul perbedaan peresepsi sesuai dengan kondisi waktu dan tempat
(Muhammad, M.Ag ; 2002:60).
Adapun dalil-dalil zakat profesi yang terdapat dalam al-Qur’an maupun
as-Sunnah diantaranya :
a. Firman Allah dalam surah an-Nisa’ (4) : 77 “Dirikanlah sholat dan
bayarkanlah zakat hartamu …..”
b. Firman Allah SWT dalam surah al=-Baqoroh (2) : 267 “Wahai orang-orang
yang beriman, nafkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang
baik-baik…..”
Berdasarkan dalil ini Allah memerintahkan untuk mengeluarkan nafkah (zakat)
dari sebagian hasil usaha kita yang baik-baik. Termasuk penghasilan yang
diperoleh dari profesi atau keahlian sebagai dokter misalnya, pegawai
perusahaan atau pegawai negeri dan lain sebagainya.
c. Sabda Nabi SAW riwayat Ibnu Khuzaimah, dan Hakim dari sahabat Jabir ra
sebagai berikut : “Jika kamu telah membayar zakat hartamu, sesungguhnya
kamu telah membersihkan kotoran-kotoran dari hartamu”.

Berdasarkan ayat dan dalil hadits diatas, Allah SWT mewajibkan kita
membayar zakat sebagaimana Allah telah mewajibkan kita menunaikan sholat.
Sudah barang tentu wajib bagi yang berpenghasilan sudah mencapai nisab dan
haul (setahun), dari seorang professional.
Pemikiran Uama Tentang Nisab dan Haul Zakat Profesi
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Para ulama berbeda pendapat dalam menganalogikan (mempersamakan)
zakat profesi dengan bentuk zakat klasik yang dikeluarkan ke dalam tiga
kelompok (Noor Syuaib Munzir 2003:10).
a. Pendapat pertama, yaitu yang mempersamakan zakat profezi dengan zakat
perniagaan, karena sama-sama merupakan hasil usaha. Oleh karena itu
nisab usaha zakat profesi sama dengan nisab zakat perniagaan, yaitu senilai
94 gram emas, dan kadar zakat yang dibayarkan adalah 2,5% dari jumlah
harta. Dengan demikian jika harga emas saat ini mislanya Rp.80.000,- per
gramnya, maka seseorang yang mempunyai penghasilan sebesar 94 gram x
Rp.80.000,- = Rp.7.520.000,- ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% X
Rp.7.520.000 = Rp.183.000,-. Pendapat ini didukung oleh Dr. M. Yusuf
Quardlay dalam kitabnya “Fiqh az Zakat”.
Mengenai kapan zakat profesi ini harus dikeluarkan ? Sahabat Ibnu Abbas ra,
Ibnu Mas’ud ra, Atha’ra, Baqir ar, dan Thariq ra, berpendapat bahwa jika
menghasilan (honor, gaji, jasa) sekali menerima itu telah mencapai nisab,
maka saat itu juga wajib mengeluarkan zakatnya, dengan tanpa menunggu
satu tahun (haul). Tetapi jika belum, zakatnya baru dibayarkan setelah
masuk haul (setahun). Sementara menurut Ali bin Abi hyalib, meskipun
penghasilan dari profesinya itu telah mengenai nisab, namun ia belum wajib
membayar zakatnya sehingga sampai haul (setahun).
b. Ada sebagian ulama yang mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat
pertanian. Tetapi tidak berdasarkan haul. Bila profesi menghasilkan
pendapatan dengan susah zakatnya 5%, sedangkan kalau profesi
menghasilkan pendapatan dengan jumlah zakatnya 10%. Seperti hasil
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pertanian padi yaitu senilai 120 kaleng pada maka wajib dikeluarkan
zakatnya. Bila harga satu kaleng pada misalnya Rp.20.000 x 120 kg =
Rp.2.400.000,- yang dikeluarkan saat itu zakatnya, dengan tanpa menunggu
sampai masuk haul sebagaimana pada zakat pertanian. Yaitu 5% atau
sampai sepuluh persen.
c. Ada yang menganalogikannya dengan zakat emas dan perak (seperti
pendapat Qordlawi) maka nisabnya 94 gram emas, dikonversikan uang.
Misal sekarang emas seharga Rp.80.000 per gram, jadi 94 gram x Rp.80.000
= Rp.7.520.000,- Bila ada haul maka jumlah nisab itu haruslah dengan
penghasilan dipindahkan selama 1 tahun, jadi bila gaji seseorang sama atau
lebih dari Rp.7.520.000 setahun atau sebulannya + Rp.626.600 dikeluarkan
zakatnnya 2,5% dari Rp.626.600 sama dengan Rp.15.665,-

Penutup
Berdasarkan penjelasan dari pendapat para ulama fiqh diatas, maka kita
dapat mengambil kesimpulan bahwa zakat profesi adalah wajib dapat diqiyaskan
dengan zakat pada umumnya
Apakah cenderung dengan pendapat pertama (disamakan dengan zakat
perniagaan), maka zakatnya 2,5%, sebagaimana telah disosialisasikan dengan
buku Menghitung Zakat yang disusun oleh Ustadz Drs. H. Maratua Simanjuntak,
atau cenderung dengan pendapat kedua yang disamakan (dianalogikan) dengan
zakat pertanian yaitu sebesar 5-10% seperti yang ditempuh oleh BAZ dan LAZ SU
yang ada, atau serti zakat emas atau perak.
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Lapangan pekerjaan yang tergolong profesi sudah banyak terdapat di
kota-kota, termasuk di Sumatera Utara. Sejalan dengan itu sudah seharusnya
ulama di Sumatera Utara mengeluarkan fatwa tentang zakat profesi dan
sekaligus didukung secara operasional di lapangan oleh pihak umaro
(pemerintah).
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KOMISI FATWA, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN MUI PROVINSI
SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN
Nomor : 07/Kep/MUI-SU/I/2004
Tentang
ZAKAT PROFESI (PENDAPATAN DAN JASA)

Bismillahirrohmanirrohim
Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia
Propinsi Sumatera Utara :
Menimbang
1.

:

Bahwa zakat merupakan kewajiban Ummat Islam yang harus ditunaikan bila
sudah terpenuhi syarat-syaratnya;

2.

Munculnya

kesadaran

sebagian

Ummat

islam

tentang

pentingnya

pengembangan zakat khususnya terhadap pendapatan profesi dan jasa sebagai
solusi untuk mengentaskan kemiskinan ummat;
3.

Bahwa MUI sebagai suatu lembaga yangsalah satu fungsi member fatwa, perlu
menetapkan hokum masalah tersebut.

4.

Adanya pertanyaan dari BAZDA Sumatera Utara tentang hokum zakat profesi
tanggal 19 Januari 2004.
Mengingat :
1. Ayat-ayat al-Qur’an tentang maalah terkait (lihat lampiran)
2. Hadist-hadist Nabi SAW tentang masalah terkait (lihat lampiran)
3. Pendapat para ulama tentang masalah terkait (lihat lampiran)
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4. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI
5. Pedoman Penetapan Fatwa MUI khususnya Bab VI yang telah ada keputusan
fatwa

MUI

Pusat,

Majelis

Ulama

Indonesia

Daerah

hanya

berhak

melaksanakannya.

Memperhatikan :
Rapat Komisi fatwa, Hukum dan Perundang-0undangan MUI Propinsi Sumatera
Utara, terakhir tanggal 10 Maret 2004

Memutuskan :
Dengan berserah diri kepada Allah SWT :
Menetapkan :
Pertama

:

Bahwa penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat bila sampai nisab dan haul,
sesuai dengan fatwa MUI Pusat tanggal 1 Rabi’ual Akhir 1402 H/26 Januari 1982;
Kedua

:

Nisab zakat profesi adalah senilai 93,6 gram emas;

Ketiga

:

Yang dimaksud dengan haul

adalah

12 bulan

qomariyah;
Keempat

:

Bila sudah cukup nisab tetapi belum sampai haul, zakatnya sudah dapat
dikeluarkan secara ta’jil.
Dali-dalil terlampir.

Medan, 17 Maret 2004 M
25 Muharram 1425 H
Dikutip sesuai dengan aslinya
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KOMISI FATWA DAN PERUNDANG-UNDANGAN MUI PROP. SUMATERA UTARA
Ketua

Sekretaris

Dto

Dto

Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA

Drs. H. Darul Aman, MA

Mengetahui
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI SUMATERA UTARA
Ketua

Sekretaris Umum

Dto

Dto

H. Mahmud Aziz Siregar, MH

Drs. H.A. Muin Isma Nasution

Penjelasan Dalil Terlampir :
Ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW
Tentang
HUKUM ZAKAT PROFESI (PENDAPATAN DAN JASA)
(SK. Nomor : 07/Kep/MUI-SU/II/2004)
1. Ayat-ayat al-Qur’an :
a. Q.S. al-Baqarah ayat 254 :
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian
rezqi yang telah kami berikan kepadamu sebelum dating hari yang pada hari itu
tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada
lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itu adalah orang yang zalim”.
b. Q.S. al-Baqarah ayat 267 :
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan AllahO) sebagian
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan
dari bumi untuk kamu.dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah
Maha Kaya dan Maha Terpuji”.
2. Hadits Nabi SAW :
a. Hadits riwayat Turmuzy :
Artinya : “Ali Berkata : Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya aku telah
membebaskan kamu dari zakat kuda dan budak. Maka kamu bayarkanlah zakat
perak. Setiap empat puluh dirham (dikeluarkan zakatnya) satu dirham. Dan tidak
ada kewajiban zakat pada 190 dirham. Maka bila sampai 200 dirham maka wajib
zakatnya 5 dirham”.
b. Hadits Riwayat Tirmizi
Artinga : Dari Ibn ‘Umar ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda: “….. Barang siapa
mendapatkan harta maka tidak ada (kewajiban) zakat atasnya sampai harta itu
berada di tangan pemiliknya selama satu haul”.
c. Hadits Riwayat Abu Daud
Artinya : Dari Ali ra., dari Nabi SAW, beliau bersabda, “….. jika engkau memiliki
200 dirham dan telah sampai satu tahun, maka zakatnya 5 dirham. Dan tidak
dikenakan kepadamu suatu apapun (terhadap nas) sehingga engkau memiliki 20
dinar. Maka jika engkau memiliki 20 dinar dan telah sampai satu tahun, maka
zakatnya ½ (setengah) dinar (2,5%).
d. Hadits Riwayat Turmuzy
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Artinya : Dari Ali ra., bahwa Abbas pernah bertanya kepada Nabi SAW, tentang
mempercepat pembayaran zakat sebelum haul maka Nabi SAW memberikan
rkhsah (dispensasi) kepadanya tentang hal itu.

3. Pendapat Ulama :
a. Setiap harta yang wajib padanya zakat, haul dan nisab tidak boleh mendahulukan
pengeluaran zakatnya sebelum ia memiliki nisab, karena belum diperoleh sebab
wajib menzakatinya. Maka (oleh sebab itu) tidak boleh mendahuluikan zakat
tersebut. Dan jika telah memiliki nisab boleh mendahulukan pengeluaran
zakatnya sebelum haul, karena ada riwayat Ali Karomallohu Wajhah tentang itu
dank arena ada hak harta yang dipercepat kara ada unsure kasihan sehingga
dapat dipercepat sebelum haul seperti hutang yang ditentukan waktunya.
b. Adapun mempercepat pengeluaran zakat bila sudah diperoleh sebab wajibnya

yaitu sampai nisab, maka tentang hal itu ada 2 (dua) pendapat menurut fuqoha’
Jumhur Ulama’ mengatakan : Boleh – bahkan sunnat mendahulukan pengeluaran
zakat walaupun belum sampai haul (bila) dia telah memiliki harta senisab karena
bahwasannya dia mengeluarkan zakat tersebut setelah ada sebab wajib zakat,
dan karana ada riwayat Ali kw. Dan bahwa Abbas ra., pernah bertanya kepada
Nabi SAW tentang mempercepat pembayaran zakat sebelum sampai masa haul,
kemudian Nabi memberikan rukhsah (dispensasi) kepadanya tentang hal itu dank
arena hak harta yang dapat dipercepat disebabkan rasa kasihan maka boleh
mempercepat pengeluarannya sebelum (sampai) waktunya.
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