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KATA PENGANTAR 

Assalam u' a1 aikum Wr. \Vb. 

Dengan memanjatkan syukur alhamdulillah Proyck Pcm bina
an Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf untuk mlggaran 
1993/ 1994 dapat mencctak ulang buku "Pedoman Zakat 9 Seri". 

Kami mengharap dcngan diterbitkannya buku Pcdoman 
Zakat ini dapat dijadikan salah satu petunjuk dan pcdoman bagi 
pcjabat dan pcngclola zakat dimana saja bcrada. 

Kami ucapkan terimakasih kcpada scmua pihak yang tclah 
mem ban tu terbitnya Buku Pedoman Zakat ini. 

Demikian semoga bem1anfaat. 

Wassalam, 

Jakarta, Oktobcr 1993 





KATA SAMBUTAN 

Bismillahirrah man irrah im 

Salah satu syari'at Islam yang menjadi sumber dana kegiatan 
masyarakat Islam ialah zakat. lbadah zakat ini selain mempunyai 
dimensi ketakwaan bagi yang menunaikannya juga merupakan 
manifestasi rasa solidaritas dari kaum muslimin yang memperoleh 
rizki lebih dari Allah kepada Saudara-saudaranya seiman yang 
tidak mampu. 

Tradisi zakat di kalangan muslimin Indonesia sebenarnya su
dah sangat lama sebagai bagian penting dari kesempumaan penga
malan ajaran agama Islam. Namun tampaknya tradisi zakat, baru 
zakat fitrah yang benar-benar secara luas dilaksanakan oleh ma
syarakat. Zak.at maal, yang seharusnya potensial kurang sekali 
mendapatkan perhatian. Hambatannya antara lain ialah: karena 
persepsi fiqih tentang zakat itu yang belum berkembang dan di 
segi lain pengelolaannya yang belum sepenuhnya produktip. 

Serial buku pedoman zakaf ini, yang terdiri dari sembilan 
seri, merupakan salah satu upaya Departemen Agama dalam rang
ka mengembangkan persepsi keagamaan tentang zakat dan bagai
mana mengelolanya agar zakat dapat dikelola untuk tujuan-tujuan 
yang lebih bermanfaat. Sudah tentu serial ini bukanlah pedoman 
mati atau statis, namun diharapkan melaiui sembilan seri ini para 
pengelola zakat di daerah-daerah memiliki wawasan yang luas ten
tang perzakatan dan secara kreatip dapat memperkembangkannya 
sendiri berdasarkan ide-ide pokok yang disajikan dalam masing
masing seri tersebut. 

Harapan kami tidak lain semoga buku ini bermanfaat dan 
dengan segala kekurangannya buku ini memperoleh kritik yang 
berguna untuk penyempurnaan lebih lanjut. Kepada tim penyu
sun buku ini kami ucapkan banyak terimakasih. Semoga amal 
baik ini dapat mendorong perkembangan zakat di tanah air kita 

-· 



untuk serta mensukses.kan tujuan pembangunan Nasional, ter
wujudnya masyarakat adil makmur di bawah ridlo Allah SWT. 

xii 

Jakarta, 

DIRE 
BlMBINGAl. 

Oktober 
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SERI l 

POLA PENGE~iBANGAN 





I. PENDAHULUAN 

l. Zakat di Indonesia d~wasa ini semakin hari semakin diharap
kan pdaksanaannya uleh umat Islam. Hal ini terbukti dan ke
ingman-kernginan yang diungkapkan di dalam konferensi-kon
l"erensi/musyarawah umat Islam maupun piuato/tabligh atau 
khutbah para pemimpin Islam. 
Usalrn-usaha mcwujudkan tdah pula dimulai sejak lama ba1k 
oleh pihak Departemen Agama, Pemerintab Daerah m;.iupun 
organisasi-0rga nisasi Islam. Bahkan juga oleh Bapak Sae harto. 
Presiden R.I pribadi. 

2. Dorongan bagi masyarakat Islam untuk mewujudkan zakat se
cant merata dan sungguh-sunguh di Indonesia ini antara lain 
dilandasi oleh beberapa hal seperti : 

.. 

a. Keinginan umat Islam Indonesia untuk lebih menyempur
nakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah seseorang. 
melaksanakan shalat. rHengerjakan puasa di bulnn Ran1adli..1n 
dan bahkan menunaikan ibadah haji di bulan Dzulhijjah. mJ
ka ibadah zakat sebagai salah satu dari pilar-pilar ]slam lain
nya sudah barang tentu ingin pula dilaksanakan sebagaimana 
mestinya . 

b. Kesadaran umat Islam yang makin tir.ggi untuk bersam.t
sama Pemerintah ikut serta memecahkan masalah-masalah \<..1-

sial kemasyarakatan. Kehendak masyarakal membantu di 
bidang pendidikan, pembinaan remaja, mengatasi masalah 
kepend ud ukan. memajukan program perbaikan gizi masyara
ka t, perbaikan lingkungan hidup. Bahkan keinginan mem
bantu c;ii bidang perbaikan sarana-sarana fisik seperti jalan dan 
jt'.mbatan. Di samping pembangunan fisik yang tradisional se
perti masjid dan madrasah. Keinginan-keinginan seperti ini 
tumbuh wajar sebagai ak.ibat dari kesadaran. masyarakat 
mak.in meningkat, oleh upaya Pemerintah yang terus menerus 
mengajak partisipasi rakyat, maupun dorongan oleh para p~
mimpin agama sendiri. Dan karena terbatasnya dana-dana 
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yang ada, maupun terbatasnya dana bantuan Pemerintah, 
maka masyarakat kemud.ian menoleh k~pada potensi yang 
clianggap masih helum digali dan bahkan d.iwajibkan oleh 
agama ialah zaka t. 

3. Lebih dari itu, dorongan menunaikan ibadah zakat seharus
nya jug.a di pupuk, karcna harapan kebaikan-kebaii.can yang 
dapat ditimbulkannya. Di dalam sejarah agama lsiam, ditunm 
kannya syari'at zakat antara lain bertujuan : 

a. memelihara manusia dari k.ehlman dc:n keme)nrai~n. 
b. menguatkan persatuan dan kesatuan ur:1at rn.nnusia h:arcm1 

ditumbuhkannya solidaritas sosl.al secar21 ny2ta d.an terus 
menerus. 

c. membantu memperlancar tugas-iug.as untl~k kep~ntinwm 

umum atau masyarakat luas (fi sabilillah). 
d. members!hkan kekayaan, d2lam arti secara nyata menunci· 

kan fung:;i sosl.ai dari harta kekayaan. 
e. menolong orang-or~ng berhutang yang ti~k mampu mem

b:.:yar untuk mcngurangi k.eteg(jt.ng.~.n d~n p~n:e:iisih~n di 
dalam masy;uakat. 

f. mengurangi terjaciinya akumula.!i\ kekayaan pada beber2p& 
orang/kelom pok. 

g. membersihkan dari sifat rakus clan kikir. 

4. Usaha-usaha merealisir pengembangan zakat dewasa ini tenlS ber 
kembang. Antara lain dilakukan oleh Pemerintcll Daerah}Pro
pinsi Daerah Khusus Ibukota J~rta, Jawa Barat, Daerah lsti
n1ewa Aceh, Sulawesi Selatrui. Demikian juVl sejurnh~h dcsa di 
beberapa Kabupaten di Jawa Timur. 
Usaha-usaha ini berja!an scca.ra sukan~la dengan b:atuan d~n 
dorongan Pemerintah Daerah. 

5. Kesemua hal di at3s mendorong uma.t Islam Indonesia untuk 
menetapkan dan mengembangkan p-;laksanaan za!-;::it secara le
bih merata lagi. Baik di dalam rangka men iJn.aikan ajaran agama 
maupun untulc lebih kongkrit menunjukkan peran sertanya di 
dalam program-program pembangunan nasional yang dilak.sana-
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kan Pemerintah berupa pemecahan masalah kemisltinan, perbaik
an lingkungan hidup, mencerdaskan kehidupan bangsa, penye
diaan sarana pendidikan dan peribadatan dan lain-lain. 
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II. PEflMASALAHAN 

Meskipun keinginan merealisasikan ibadah zakat s~1nakin kuat 
tetapi hambatan-hambatan untuk terwujudnya secara lebih luas, 
juga tidak sedikit. Di antara hambatan tersebut ialah : 

1. Konsepsl Fiqlh Z.akat.. Fiqih zakat yang ada, berkembang dan 
yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia 
hampir seluruhnya hasil perumusan pada beberapa abad yang 
lalu. Sehingg2 perumusan tersebut sudah banyak tidak tepat 
lagi untuk pengaturan zakat di dalam rnasyarak.at moderen de
wasa ini. Banyak sekali jenis kekayaan perorangan atau masya
rakat yang tumbuh dalam sistem ekonomi Indonesia pada wak
tu ini, pada umumnya tidak masuk di dalam fiqih zakat yang 

ada sekarang. Terutama misaJnya sektor industri dan jasa. Se
baliknya pertanian yang peranannya dalam perekonomian ma
kin mengecil hampir selalu menjadi prioritas sasaran kewajiban 
zakat. Karena itu tidak heran, w~laupun orang mampu atau 
kaya cukup banyak, tetapi tidak merasa wajib zakat. Perihal 
harta yang wajib dizakati pada fiqih zakat yang ada hanyalah 
enias, perak, pemiagaan, makanan yang mengenyangkan, temak 
pemeliharaan seperti kambing dan unta. Demikian juga masuk 
dalam harta yang wajib dizakati ialah rikaz dan ma 'dan a tau 
barang penemuan dan barang tambang. 

2. Perbentr•ran kepentlngan. Usaha-usaha untuk mengembangkan 
zakat secara lebih meluas dan terkordinasi juga memperoleh 
hamba tan karena adanya p~rbenturan kepentingan. Tidak se
dikit organisas:i-organ1~ Islam atau lembaga-lembaga sosial 
keagamaan seperti masjid, madrasah, yayasan-yayasan keagama
an dan semacamnya telah melakukan usaha-0saha untuk meng
hidupi organisasinya dengan meminta uang zakat. Pennintaan
permintaan ini pada umumnya terbatas kepada anggota atau 
simpatisannya. 

Karena sifatnya yang meminta, organisasi-<>rganisasi tersebut 
tidak dapat bersifat lebih menentukan besar pennintaannya se-
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suai dcngan jumlah zakat yang harus ditunaikan. Leb1h jauh ke
adaan ini juga pada umumnya menolak acau bersifat pas1f atas 
usaha-usaha p-.!ngumpulan atau pengorgan.isasian Lakat yang 
le bih teratur. Ss!ba b, pengorganisasian sc:cara te rkoordi nas1 di
k ua tirkan akan menyumbat sumber-sumber dana selama mi. 
Hal itu sesungguhnya apabila dikoordmas1. dan direncanakan 
dengan batk tentu tidak seperti iJnggapan dem1k1an. D:..tn Jll5tru 
salah satu usaha koordinas1 dan pengembangan zaka c hendaknya 
dimaksudkan supaya kegiatan-kt!g.iatan k~agamaan yang ada se
lama ini Lerus dikembangkan dan semakin maju lagi. 

3. Hambatan politis. Waiau pun tidak secara terbuka. ada kelompok 
kelompok mas~';irakat yang mt'nghembuskan bahwa pelak~ana
an ibadah zakat berart1 melaksanakan P1agam Jakarta. Dan ka
rena itu dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 
Untuk kelompok-kelompok umat Islam yang mas1h awam da-

lam keagamaan, tiupan seperti ini Lukup berpengaruh sehingga 
ikut memudarkan keir.ginannya untuk mcnunaikan ibadah za
kat. \ValauPan sucJah jdas bahwa Piagam Jakarta sudah tidak 
berJaku dalain tata pemerintahan Indonesia dewasa ini. tetapi 
se!bagai issue politik tidak gampang hilang. lbadah zakat jelas 
c;ebagaimana 1badah shala t, puasa dan ibadah ha Ji adalah bagian
ba~: .tn dun rukun Islam. Semata-mata ajaran agama dan tidak 
ada ka1tan dengan pandangan politik kenegara.,n. Justru sebaJik
nya a1aran zakat yang dilak.sanakan baik, akan memperkuat 
sendi-sendi kenegaraan bangsa Indonesia yang berdasar Pancasila 
Sebab zakat membantu keutuhan bangsa Indonesia clan mema
jukannya untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial secara 
lebih merata lagi. 

4. Si kap kurang percaya. Di dalam masyarakat Indonesia tidak se
dik.i t pula· yang sesungguhnya telah tumbuh kesadaran baru un
tuk menunaikan zakat. Terutama kt!sadaran untuk memulai 
pelak.sanaan zakat secara terkoordinasi. Harapan dan keinginan 
ini adakalanya menjadi pudar, apabila kemudian terbukti bahwa 
usaha-usaha kordinasi ini tidak berhasil mengurnpulkan dan me-
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manfaatkan zakat sebagaimana mestinya. u~.ng zakat akan hi
lang begitu rupa, sehingga para pengurusnya yang diuntungkan. 
Dengan dalih amil yang berhak atas sek.ian prosen dana zakat, 
sehingga bagian untuk lain- lainnya yang utama, memperoleh 
bagian yang sekedar saja terutama bila dibandingkan dengan ba
gian perorangan amil yang sedikit jumlahnya. Demik.ian juga 
cara pengeloJaan dan pendayagunaan yang tradisional. tiadanya 
lembaga pengawasan yang kuat, hanya akan mengakibatkan 
krisl5 kepercayaan menjadi semakln kuat di dalam masyarakat. 

5. Sikap tradisional. Peruntukan zakat di dalam rumusan fiqih la
ma sesuai dengan bunyi petunjuk al Qur'an sudah jelas, yakni 
untuk 8 kelompok. Di antara 8 kelompok terdapat amil atau 
panitia yang mengurusn ya. 
Tetapi kenyataan di pedesaan ( dan yang jumlahnya justru lcbih 
banyak dari kota-kota) tidak sedikit penyerahan zakat dilaku
kan kepada kyai atau ajengan/pemimpin agama se tempat. Da
lam hal ini Pak Kyai tidak berperan sebagai amil/panit1a yang 
membagikan lagi kepada mustahik, melainkan beliau sendiri 
sebagai mustahik. Mungk.in di dalam kriteria fak.ir/miskm atau 
kriteria fi sabilillah. 
Sarnpai tingkat tertentu anggapan ini tidak salah. Tetapi apa bila 
semu·a masyarakat di sekitar itu menyerahkan· kepadanya, sc
'hingga penerima zakat menjadi nampak jauh lebih tinggi ke-
mampuan/kemakmurannya dan mustahik larnnya tidak men
dapat bagian, jelas adalah satu kekeliruan di dalam menangkap 
semangat dari ajaran zakat yang dikehendaki agama Islam. Di 
antaranya justru ajaran zakat untuk menghindari penumpukan 
harta dan· ajaran zakat dimaksudkan untuk membebaskan ma
nusia dari kehidupan kemelara tan. 

Dengan serriakin cerdasnya umat Islam, keadaan ini sudah jauh 
berkurang clan pemberian zakat sudah lebih bervariasi, walau
pun belum sebagaimana diharapkan. 
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III. L A N D A S A N 

Landasan usaha-usaha untuk melestarikan dan mengembang
kan zakat lebih luas di Indonesia. selain bersifat dorongan interen 
dari agama Islam sendiri, juga dilandasi oleh kesadaran untuk me
ngamalkan landasan-landasan konstitusional bangsa Indonesia. 
lalah kaidah-kaidah sebagaimana ditetapkan di dabm Pancasila. 
Undang-Undang Dasar 1945, Pedoman Penghayatan dan Pengamal
an Pancasila (P4) d an G aris-garis Besar Haluan Negara. 

Landasan konstitusional Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945 adalah pedoman bemegara yang membedakan ketatanegara
an rakyat Indonesia dengan ketatanegaraan bangsa-bangsa lain di 
dunia. Di an tara ciri m enonjol perbedaan dengan bangsa-bangsa di 
dunia yang lainnya ialah dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Dan keyakinannya, sebagaimana tertuang di dalam Keteta.pan 
MPR No : II/T AP/l 978, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa 
yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Sila Persatuan Indonesia atau sila Kemanusiaan yang adil 
dan beradab, dan lebih-lebih lagi sila Keadilan Sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia menghendaki bahwa nilai-nilai tersebut benar
benar lestari dan terwujud di masyarakat. Kesemuanya sejalan de
ngan ajaran zakat sebagaimana diuraikan di dalam pendahuluan 
dari pada naskah Pedoman Pengembangan Zakat ini. 
Persatuan Indonesia dan Kemanusiaan akan lebih kokoh kuat apa
bila rasa solidaritas sosial diwujudkan di dalam pemberian harta 
benda a tau pem belanjaan harta benda untuk kepentingan mereka 
yang tidak mampu. Garis-garis Besar Haluan Negara memberikan 
ciri kenegaraan bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan pem
banganan yang tidak hanya kesejahteraan material semata-mata. 
Tujuan kesejahteraan mental spiritual menjadi tujuan pembangun
an nasional. Dan lebih jauh hakikat pembangunan dikatakan seba
gai pembangunan manusia seutuhnya. Hal ini memberikan keseja
jaran yang penuh dengan ajaran zakat yang bermakna penggalian 
dan pemanfaatan nilai-nilai spiritual bangsa, khususnya yang ber
asal dari ajaran ag.ama. Dan sebagaimana ditentukan di dalam 
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pasal 29 UUD J 945 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pen
duduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk ber
ibadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

Nilai-nilai luhur dari konstitusi negara yang sekaligus merupa
kan ciri kepribadian bangsa Indonesia yang tidak semata-mata me
niru bangsa lain dalam perwujudan kemerdekaannya wajib dipeli
hara clan dimanifestasikan di dalam kehidupan sehari-hari. 

Demikian juga rumusan GBHN tentang salah satu modal 
dasar ban~a Indonesia ialah kepercayaallil ya kepad.a Tuhan Yang 
Maha Esa serta salah satu asas dari sejumlah asas pcm bangunan yang 
menghendaki agar bangs.a Indonesia s~nantiasa mem perhatikan ke
seimbangait. Yaitu keseimbangan antara perikehidupan duniawi 
dan perikehidupan, ukhrawi. Se lam asas rnanfaat. asas pemerataan 
dan lain-lain maka asas keseimbangan pen keilidupan duniawi dan 
ukhrawi, menegaskan sekali lagi perlunya bangsa Indonesia lebih 
mengamaUrnn aj:Ha!l ag::i.manya untuk mengimb::ingi laju pemba
ngunan fli:ik duniawi yang sudah namp<=ik dan :-;ebagian menimbul
k-;n efe.k .... :fek sampingan yang dapat merusak !:indasan·!andasan 
konstitusional bangsa tersebut di atas. Seciangkan iandasan dari 
syari'at agama antara lain ialah : 

a. kewzjiban mernbayar zakat sef':i3~2imanz dis.ebutl·::r.Jl d;dam Al
Qumn Surat ft.J-Bac~ (2 : 110) - ·n~~nkh sh~fat chn 
bayarkanlah za}r~t da.n selanjutnyan. 

b. kewajiban memun(,rut zaka.t, sebagaimana tercanturr1 da!am Su
r::at At-Taubah (9: 103) ~ "Ambillah zakat dari sebagian harta 
mereka, dengan zakat itu kanm membersihkan dan m~nyucikan 
mereka dan mendoakan uniuk mereka. Sesungguhnya Jo'a 
kamu itu menjadi ketenteraman ba8i jiwa r,-1ereka. Dan Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". 

c. kewajiban zakat itu dikenakan kepada orang-Orang yang ber
iman (s. Al-Baqarah (2 : 26 7) 

JO 

yang mampu seperti disebutkan dalam Hadis dari lbnu Abbas 
Riwayat Bukhari : 
nDiambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan 



kepada orang-orang fakir di antara mereka". 

d. siapa-siapa yang berhak menerima zakat (mustahik) sebagaima
na disebutkan dalam Surat At-Taubah (9 : 60) 

e. apa-apa· saja yang terkena oleh wajib zakiat, sebagaimana dijelas
kan dalam berbagai ayat AJ-Qur'an dan Sunnah. 

f. Kapan jatuhnya wajib zakat, sebagaimana disebutkan dalam 
hadis : 
- Tidak ada zakat pada sesuatu harta hingga cukup setahun di

miliki (yakni cukup setahun dimiliki dengan cukup nisabnya) 
- "Rasulullah s.a. w. telah menfardukan zakat fit rah untuk pe· 

nyuci orang yang berpuasa dari segala perkataan yang keji 
dan sia-sia dan untuk menjadi makanan bagi segala orang 
yang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat 
(Shalat 'ldul Fitri) menjadikan zakatnya itu zakat yang di
terima dan barangsiapa menunaikannya sesudah shalat, maka 
yang diberikannya itu hanya merupakan shadaqah saja.'' 
(Berkenaan dengan zakat fitrah). 

Sedangkan landasan mengenai pelaksana pemungutan zakat antara 
lain : 

a. finnan Allah : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka de
ngan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, 
dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu 
menjadikan ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui". (At-Taubah (9 : 103) 

b. dari Abu Hurairah diriwayatkan o1eh Bukhari dan Muslim, bah
wa Rasulullah s.a.w. mengutus Umar lbnuKhattabpergi memu
ngut zakai." (Al-Majmu' 6 : 167) 

c. diberitakan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Umar : 
uBcrikanlah 7.akat-zakatmu kepada orang yang tclah dijadikan 

olch Allah pengcndali urusanmu. Maka baranpiapa yang ber
buat baik, kebaikan itu untuk dirinya. Dan barangsiapa bcrbuat 
jahat maka dosanya itu untuk dirinya,. 
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d. diberitakan oleh Muslim clan Turmudzi dari Wail : 

12 

"Aku mendengar Rasulullah s.a.w. ht!rsabda menjawab per
tanyaan seorang lelaki yang bertanya kepada beliau "Bagaimana 
pendapatmu (ya Rasulullah) jika umara-umara kami menahan 
hak kami dan meminta haknya ? "Jawab Rasulullah s.a.w. : 
"Dengarlah dan ta'atilah. Atas mcrcka apa yang dibebankan 
kepada mereka dan atas dirimu apa yang dibebankan kepada 
dirimu. 

----o---



IV. TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan umum usaha-usaha pengembangan z.akat di Indonesia 
ialah agar bangsa Indonesia lebih mengamalkan seluruh ajaran 
agamanya, dalam hal ini ajaran ibadah zakat yang dapat mem
bantu perjuangan bangsa lndoensia di dalam mencapai masya
rakat adil makmur material dan spuitual berlandaskan Pancasila 
dan UUD 1945_ 

2. Dengan tujuan ini, sasaran-sasaran yang ingin dicapai ialah : 

a. umat Islam semakin sadar akan fungs1 sosial dari harta ke
kayaannya, 

b_ umat Islam mak.in berusaha membersihkan harta yang dipe
rolehnya, hanya semata-mata yang halal dan baik. 

c. umat Islam bersama umat yang lain lebih memperkokoh ke
satuan dan persatuan bangsa di dalam bentuk tindakan dan 
amal yang kongkret 

d. umat Islam akan lebih mampu menghayati makna kemctarat
an yang dialami oleh lamnya dan karena itu tergerak untuk 
membebaskannya, 

e. umat Islam semakin menyadari pentrngnya pembanguna1"! 1;1~.,

salah-masalah sosial seperti pendidik:in, sarana sosial ke
agamaan. pembinaan remaja. pcrbaikan ~zi. kependudukan 
dan lain-Iain yang memerlukan hiaya dan pengorbanan yang 
sungguh-sungguh 

f. umat Islam akan lebih terlatih sikap sosialnya dengan pembi
naan yang tetap untuk m~mberikan sebagian ha rtanya kepada 
pihak lain dan sckaligus mcmbuangjauh sifat kikir dan bakhil 
yang sering melekat pada individu-individu terutama yang 
mernpunya1 kemampuan ekonomis lebih dari yang lainnya 

g. umat Islam Indonesia lebih sadar akan kewajiban melaksana
kan dasar-dasar konstitusional negaranya yang menghendaki 
umatnya untuk menyuburkan kehidupan beragama, meme
lihara keseimbangan peri kehidupan duniawi dan ukhrawi 
dan mcnjadikan bangsa Indonesia scbagai bangsa yang takwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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V. LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN 

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan di at~s 

serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka pada tahap per
mulaan harus disusun berbagai konsepsi yang akan mem berikan 
landasan operasional bagi usaha-usaha pengembangan zakat di In
donesia. Konsepsi-konsepsi tersebut d.imulai dari yang paling dasar 
yaitu fiqih zakat. pengorganisasian, pendayagunaan, motivasi, 
sistem latihan dan beberapa petunjuk bagi para muzakki. 

Dalam kesemua di atas diperJukan garis-garis umum sebagai 
bahan ialah : 

1. Fiqih zakat 

Di dalam fiqih zakat dimaksudk.an perlunya ada usaha un
tuk mewujudkan fiqih zakat yang baru, sebagai upaya menggan
ti atau memberi altematif dari fiqih zakat yang ada selama 
ini. Dalam hal ini diperlukan kerja sama yang erat di antara para 
ulama ahli fiqih, ahli hadis dan ulama Islam umumnya dengan 
para sarjana ekonomi dan sosial. 

Fiqih zakat ini diharapkan membuat perumusan yang lebih 
jelas tentang harta yang wajib dizakati menurut jenis-jenis ba
rang ekonomis yang berkembang dan ada di Indonesia a tau yang 
bakal ada, sebagai akibat dari pengaruh timbal ba~ik di cbtlam 
sis tern ekonomi intemasional. Demikian juga perlu dipersegar. 
sejarah dan sebab kewajiban zakat di masa lalu, yang menunjuk
kan bahwa zakat bukan sekedar ritual yang tidak ada kaitannya 
dengan masyarakat, melainkan sebaliknya satu upaya untuk me
wujudkan maksud ajaran agama sebagai pembawa rahmat bagi 
umat manusia. 

Di dalam hal barang-barang yang di_keluarkan zakatnya 
hendaknya secara jelas menyoroti masalah gaji dan upah baik 
pcgawai negeri maupun swasta. Juga para penerima jasa lainnya 
sepcrti dokter, notaris, pengacara, Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPA T), para sopir, pilot atau nakhoda dan awaknya. 

Di bidang pemiagaan secara jelas menyebutkan zakat un
tuk macam-macam perusahaan seperti PT dan finna. Atau jup 
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perusahaan menurut jenis usahanya seperti angkutan, pelayaran, 
ekspedisi, pengusahaan hutan, ekspor dan impor. Bersamaan 
dengan usaha jasa, jenis usaha, di dalam petemakan hendaknya 
dirum':1skan za.kat untuk petemakan ayam, laut dan semacam
nya. di dalam bidang pertanian hendaknya dirumuskan zakat 
untuk tanaman keras selain bahan makanan yang mengenyang
kan. Misalnya cengkih, kopi, lada, karet, merica, gandum, juga 
buah-buahan seperti apel, jeruk, anggur. Sayuran seperti kol, 
wortel dan kacang-kacangan. Sebali.knya untuk pertan:an padi 
padian perlu dikaji ulang, mengingat peranannya yang makin 
kecil dalam struktur ekonomi ba11..gsa Indonesia. Dafam ha) 

uang tunai hendaknya menyangkut zakat dari uang yati8 di
depositokan, uang chartal, saham, uang dalam tabanas dan tas-
ka. Selain jenis barang dan besamya nilai zakat, juga per Ju pe
rumusan kapa'n waktu pembayaran atau jatuh kewajiban zakat
nya. 

2. Pengorganisnsinn 
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Konsepsi pengorganisasian dalan1 arti seh.~as-luasnya perlu 
disusun unt11k mereka yang akan memub.i pefa.ksa~naan Z.?kat se
cara terkordinasi dan terarah. Se~ain struktur dan p~m~agj2\n 
tugas an tar unit dan fun~i. juga p.erJu dipikir2rnn b.cntuk pe · 
ngorganisa.sian yang mengundang partisipasi segala kp~z;an umat 
Islam seh.ingga juga menarik partisipasi di d.2i.1am pelak.s~ri...aanJ1ya 
secara terpercaya. 

Fungs.i-fu~i pengawas, ~encana d.an paI~ksanz. h-~nc!;J:
nya clikemuka¥-...an secara jdas, mekanisme ant2rn pusat, dlt..e1ah
tingkat I, tingkzit II dan ting.kat yllrrg lebih rend8.h !~.zj.. Sep:-~rti 

juga wewenang dan tugas masfr1g·-.masi:ng. 
Pengorganisa.sian juga memperhatikan up~ya-upoya untuk 

motivasi yang terus-menerus, memasyarak~U:an pada. berbagai 
lapisai1 masyarakat terrnasuk sarana pendidikan di bangku se
kolah cfan cakupannya dengan peranan pernerintah di dalam
nya. Organisasi juga harus memungkinkan organisasi dm ulama 
Islam berperan untuk mewujudkan partisipas.inya secara berarti. 
Di dalam pengorganisasian, tennasuk juga s.istem admin.i9trasi 



dan personalia yang dibutuhkan. Berbagai formulir isian hendak 
nya dapat dirumuskan yang mewadahi usaha ini untuk berjalan 
secara efisien dan efektif. 

Pengaturan personalia baik pimpinan, pelaksana inti, mau
pun staf. Keahlian-keahlian yang diperlukan, agar terjamin ber
ja1an lancamya organisasi zakat secara moderen dan sesuai de
ngan perkembangan zaman. 

3. Pendayagunaan dana zakat. 

Bersamaan dengan perumusan fiqih baru tentang zakat 
(dalam arti perumusan tentang barang yang dizakati, besamya 
dan jatuh waktunya), juga perlu dirumuskan pendayagunaannya 
yang sesuai dengan konteks Indonesia dewasa ini dan di masa 
yang akan datang. Ke delapan asnaf yang disebutkan di dalam 
Al Qur'an perlu penegasannya di dalam konteks Indonesia atau 
kerudupan masyarakat dewasa ini. Dengan amil zakat, selain 
dirumuskan cara pengangkatannya, bentuk kepanitiaannya, te
tatpi juga jenis-jenis, kepanitiaannya. Misalnya panitia mengum
pul, panitia pemikir /perencana, panitia untuk distribusi, panitia 
untuk supervisi dan panitia untuk monitoring. 

Cara pendayagunaan antara bentuk konsumtif dan produk
tif atau usaha untuk memajukan pendidikan dan perbaikan eko
nomi jangka lama misalnya perbaikan pertanian dan sarana 
irigasi. 

Demikian juga penggunaannya untuk modal koperasi, a tau 
perkreditan yang berguna bagi mereka yang tidak mampu. Pen
dayagunaan zakat harus pula secara jelas menyebutkan usaha
usaha kepentingan umum Jainnya seperti perbaikan jalan, 
jembatan, sekolah, masjid, madrasah, rumah sakit, poliklinik, 
yatirn piatu, bantuan untuk janda yang tidak mampu dan orang 
jompo. Di dalamnya juga pengembangan usaha-usaha yang sudah 
dikelola dan dikembangkan oleh lem baga-lembaga keislaman se
Iama ini. Termasuk kegiatan organisasi Islam untuk melaksana
kan tugasnya seperti konferensi, muktamar dan penataran. Ber
samaan dengan itu, perlu juga dipikirkan proyek-proyek rintisan 
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yang akan membawa perbaikan kepada masyarakat luas yang 
ekonomis tidak mampu. 

4. Sistem motivasi 

Keberhasilan pengembangan zakat akan banyak bergan
tung kepada moth·asi yang dikembangkan. Dengan mem
perhatikan luasnya sasaran umat Islam Indonesia, aneka ragam 
tingkat kecerdasan dan kebudayaannya, sangat per:lu dipikirkan 
bentuk-bentuk motivasi yang dapat menarik masyarakat. 

Media komunikasi sebagai sarana utama yaitu pers, radio, 
televisi dan film. Demik.ian juga media cetak seperti buku, bro
sur, pamflet, iklan dan spanduk dapat dipergunakan dan hen
daknya diketahui bagaimana menggunakaIUlya secara efektif. 

Model komunikasi tradisional seperti sarasehan dan wa
yangan. J uga· komunikasi ta tap muka seperti diskusi, ceramah, 
tabligh dan khutbah. 

Motivasi dengan masyarakat luas dan dengan para key 
person hendaknya dibeda.kan, dan untuk itu perlu disusun pe
tuajvknya untuk para petugas. 

Materi untuk motivasi baik berasal dari pengajaran utarna 
(fiq~h zakat), ataupun berasal dari pidato/tulisan para pejabat/ 
tokoh yang dihormati perlu dibukukan untuk lebih memperce
pat berhasilnya motivasi. 

Dalam jangka panjang, motivasi kepada generasi muda me
lalui bangku sekolah baik di pesantren, madrasah maupun di 
sekolah, mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 

5. Sistem latihan 
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Sebagai usaha yang belum dihayati luas, koordinasi dan pe
ngembangan zakat memerlukan tenaga kader yang mampu me
ngembangkannya. Untuk itu harus disusun sistem latihan tenaga 
kader zakat yang dapat dilaksanakan seluruh Indonesia. 

Sistem latihan ini harus memuat tujuan latihan untuk men
dapatkan tenaga yang cakap memotivasikan zakat, mampu me
mahami pelaksanaan z.akat, memahami hukum zakat dan me
mahami cara pendayagunaannya. 



S1stern latihan juga harus menyusun kurikulurn yang me
nunjang tercapainya tujuan tersebut, mengatur masalah pe
serta, waktu dan jumlah jam lat1han. Demikian juga pengorga
nisas1an latihan dengan pembagian tugas yang jelas di antara 
para panitianya. 

Formulir untuk kegiatan adminjstrasi latihan a~ar disusun 
guna tercapai bentuk latihan yang diharapkan teratur dan men
dekati kesam<.1an untuk seluruh Indonesia. 

Setelah sistem lat1han ksder zakat atau petugas amil zakat 
yang bersifat umum, pada waktunya dan setelah dilaksanakan 
latihan tersebut dengan merata, perlu pula dikembangkan sistem 
latihan yang Jebih terarah misalnya khusus tenaga motivator. 
khusus administrasi, khusus tenaga manager a tau organisator 
dan lain-lain. · 

6. Pedoman Muzakki 

Pedoman bagi muzakki atau wajib z.akat merupakan satu 
bagian khusus yang memberikan tuntunan praktis bagi wajib 
zakat. Di dalamnya dicantumkan secara je1as tapi singkat ten
tang barang-barang yang wajib dizakati, besarnya zaka~ dan jatuh 
waktunya zakat. Sususnannya dapat berupa tabei, yang kemu
dian dilengkapi dengan indek~ untuk memudahkan wajib zakat 
mengetahui tentang jenis barang terse but secara pasti wajib atau 
tidaknya untuk dizaka ti. 

Selain daftar yang waji b dizakati secara singkat buku ini 
pun memuat penjelasan sir.gkat tentang mengapa wajib zakat, 
apa hikmah zakat, untuk siapa dan kepada siapa zakat diberikan 

Untuk memudahkan bagi waji'b zakat, buku ini dicetak 
sedemikian rupa sehingga mencapai jumlah yang banyak, bcr
bentuk indah,. cukup kecil tetapi memberi kejelasan bagi pem
bacanya. 
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Sistem latihan juga harus menyusun kurikulurn yang me
nunjang tercapainya tujuan tersebut, mengatur masalah pe
serta, waktu dan jumlah jam la t1han. Demikian juga pengorga
nisasian latihan dengan pembagian tugas yang jelas di antara 
para panitianya. 

F ormu lir un tuk kegia tan adm inistrasi la t1han 3!;,ar disusun 
guna tercapai bentuk latihan yang dJharapkan teratur dan men
dckati kesamaan untuk seluruh Indonesia. 

Setelah sistem l<.1t1han kader zakat a tau petugas amil zakat 
yang bcrsifat umum, pada waktunya dan setelah dilaksanakan 
latihan tersebut dengan merata, perlu pula dikembangkan sistem 
latihan yang Jebih terarah misainya khusus tenaga motivator. 
khusus administrasi, khusus tenaga manager atau organisator 
dan la in-lain. 

6. Pedoman Muzakki 

Pedoman bagi muzakki atau wajib zakat merupakan satu 
bagian khusus yang memberikan tuntunan praktis bagi wajib 
zakat. Di dalamnya dicantumkan secara jelas tapi singkat ten
tang barang-barang yang waji b dizakati, besarnya zaka~ dan jatuh 
waktunya z.akat. Sususnannya dapat berupa tabel, yang kemu
dian dilengkapi d~ngan indek~ untuk memudahkan wajib zakat 
mengetahui tentang jenis ba rang terse but secara pas ti waji b a tau 
tidaknya unt uk dizaka ti. 

Selain daftar yang wajib dizakati secara singkat buku ini 
pun memuat penjelasan siP.gkat tentang mengapa wajib zakat, 
apa hikmah 7.akat, untuk siapa dan kepada siapa z.akat diberikan 

Untuk m~mudahkan bagi waji1b z.akat, buku ini dicetak 
sedemikian rupa sehingga mencapai jumlah yang banyak, ber
bentuk indah, cukup kecil tetapi memberi kejelasan bagi pem
bacanya. 
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VI. PELAKSANAAN 

Setelah berakh.imya fase penyusunan konsepsi, dimulai tahap 
tahap pelaksanaan. Fase persiap.an yang pada umumnya dapat di
kata.kan tahap kondisioning yakni menyiapkan suatu pra kondisi 
tertentu di mana masyaral'..at Islam lebih siap melaksank.aan pe
ngembangan za.kat secara terkoordinasi. Langkah-langkah pelaksa
naan meliputi kegiatan motivasi, latihan tenaga amil zakat, diskusi 
clan seminar. 

Secara mnum langk.ah-J.angkah tersebut ialah : 

l. PeL~n ?ifot\v~ 

Secara berencmlB disiapkan progrmn motivasi yang lengkap 
di seluru.h tannh air. Semua media sebagai mana disebutkan da
lgm buku metodo pmyuluhan dikembangkan, sehingga tercapai 
sasaran di mana masya.rnkat memahami, menghayati dan siap 
melak~anakannya. 

RG~ruo pemerinrah scperti RRl dan RPD demi!cian juga 
radio nonpemerin.tah yang jum.lahny3 amat ba..~yak perlu di
manfaatkan hcnar-berou-. Juw. TVR] dan media ceta.k. Adanya 
majahh k.husus tentang pelaksanaan .zak:i.t dan bimbingan akan 
lebih membantu usaha-usaha mo1jvasi. 

Untuk lcbih berhasilnya usaha motivasi petlu diorgani.sasi 
dalam satu manajemen tertentu, dengan membuat jaringan yang 
memungkinkan aparat dims seperti Urusan Agarria Islam dan 
Penerangan Agama Islam ik•.at berperan secara baik. Managcmen 
motivasi di pusat dibentuk tcrsendiri, yang merupaJcan saruan 
tu gas dari Direktora t Urusan Agarna Islam. 
Satwp tugas motivasi-motivasi juga hendaknya melibatk.a.n lem
baga-fomb883 pendidibn apma Islam di Indonesia untuJc lcbih 
memudahkan tcn:apainya tingkat pem.ahaman dan pcnerimaan 
olcb muyuakat. Bahlran pcndidikan zalcat hcndaknya d.imula.! 
di dalam keluarga untuk lcbih difahami olch anak~ sejak 
dini seka.li. 
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2. La tiha.w A mil Z.k•t 

Latihan amil zakat dapat dilaksanakan bersamaan dengan 
penpmbangan motivasi. Untuk ini juga dibentuk Satuan Tugas 
Penaclola Latihan Amil Zakat. Latihan dipersiapkan sedemikian 
rupa. 9Chin&ga ditiap kabupaten dapat diperoleh beberapa te
nap Yan& memiliki keahlian dan dedikasi untuk mengembang
ka.n tugamya. Diharapkan para kader tingkat kabupaten akan 
mampu mmengorganisasi latihan tingkat kecamatan untuk le
bih mengembangkan lagi tenaga- tenaga pengelo!a zakat. Seiain 
berjenjang ke bawah, dapat juga dikembangkan latihan ini khu
sus untuk mahasiswa pergtiruan tinggi agama yang keJak akan 
menyebar clan berada di tengah-tengah masyarakat. . 

3. Penyusunan Perundangan 

Walaupun bukan suatu undang-undang dalam artian formal 
yakni produk legislatif yang disahkan oleh Presiden, peraturan
peraturan pelaksanaan zakat harus disiapkan. Pada tahap per
tainei berupa Keputusan Menteri Agama RI, sebagai pelaksanaan 
utama dari kebijaksanaan p~merintah di bidang pembangunan 
agama. Keputusa.n-keputusan Menteri Agama untuk memberi
kan landasan formal bagi usaha-0sah.a te1sebut di atas maupun 
untuk memperoleh partisipasi masyarakat lebih baik. Peraturan 
itu mencakup masalah pengorganisas.ian, pendayagunaan, bah
kan hukum-hukum zakat sebagai mana telah clitetapkan oleh 
kesepa.katan para uhma dan sarjana Islam seperti disebutkan 
terdahulu. 

4. Perintisan dan Percontohan 
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Di lingkungan pelaksanaan zakat sudah dapat diterirna 
dengan gampang, program pengembangan zakat ini sudah mulai 
harus dilaksanak.an. Di Departemen Agama baik di pusat mau
pun di daerah sudah dapat dilaksanakan sejak dini sekali. Dan 
selanjutnya dikembangkan ke departemen-departemen lain yang 
men-.inpjnkan. 

Be&itu juga di lingkungan masyarakat seperti tingkat desa, 



kccamatan atau kabupaten. Bahkan pada tingkat propin~i se
bagaimana sudah L--erjalan di bcberapa dacrah. 

5. Pemantnpon d3bn1 kurikulum se!r.obh 

M2ta pelr.i.jaran zakat scbagaj bazian dari pelajaran fiqih 
yang dia.jarkan d.~ sekol~h dan madras.ah pada urn.umnya masih 
bersumber keµad~ penutisan lama. Baik naskah fiqih berbahasa 
Arab susunan ratusan tahun yang lalu atau berbahasa Indonesia 
~usun:Jn tahun 19 50 an. Kead~an ini jelas tidak mernbantu ter
jadiny:J perubahan sika!' umat Islam yang lebih positif di dalam 
pei~It.Banaan zzkat yang d!ke.!1cndaki. 

Untuk itu h3rus ditempuh upaya-ilpaya agar perumusan 
perumusan ban.! tentang zakat, bn:.!o;: yang menyangkut materi 
barnng yang dizakati dan besamya zakat, siapa yang dipungut, 
kepada siapa maupun untuk apa dipergunakan, perlu menjadi 
pengganti buku fiqih zakat yang ada. Dernikian juga bentuk 
pengorganisasiannya. Sehingga masyarakat Islam, sejak dini 
sekali, telah berkenalan dengan bentuk-bentuk pengorganisasian 
zakat, dan tidak memahaminya secara ngambang, sebagai sejum
Jah keharusan tanpa kejelasan realisasinya. 

Jalan yang ditempuh antara lain dengan ditetapkannya Ins
truksi Menteri Agama tentang materi baru fiqih zakat, penatar
an guru-guru fiqih di madrasah/sekoJah agama maupun sekolah 
umum dan diskusi-Oiskusi dengan para guru untuk memperoleh 
apresiasi le bi h baik. 

6. Pengembangan Organisasi 

Seperti dikemukakan di depan, dewasa ini sudah terdapat 
sejumlah organisasi pengelola zakat, yang sifatnya lokal. Ada 
yang bertingk.atan propinsi, kabupaten, kecamatan bahkan ha
nya desa. Juga pada beberapa departemen a tau kantor. Untuk 
lebih berhasilnya apresiasi masyarakat Islam tentang zakat, per
lu dirintis pertemuan periodik di antara para pengelola zakat 
yang sifatnya lokal tersebut. 

Mungkin di bawah Departemen Agama, atau badan lain 



yang dipercayak~n untdk ini. Di dalam pertt:muan semacam m1 
dapat dibahas berbz.gai ir.formasi tentang pelaksanaan tugas okh 
masing-masing, pemecahan kesulitan di suatu tcmpat dan ke
mungkinan penyesuaian organisasi yangJebih homogen bentuk
nya. 

7. Peningkatan Pendayaguansn 

24 

Di lingkungan tempat zakat dikembangkan, sebaiknya se
gera dilaksanakan contoh-contoh pendayagunaan zakat yang 
efektif. Baik dalam artian dicapainya sasaran indivictuai yang 
memerlukan/berhak, maupun dicapainya target kualitatif se
bagaimana dikehendaki oleh zakat sebagai usaha mengurangi 
kemiskinan. Yang terakhir ini bukan sekedar formalitas sampai
nya zakat ~epada seseorang, melainkan suatu target bahwa se
seorang dapa t dibebaskan dari derita kemelara tan yang di
alaminya selama ini. 

Dalam hal ini, pendayagunaan zakat ditekankan kepada : 

1. Dana untuk latihan/kursus yang bersangkutan di dalam suatu 
yang diminati, 

2. Danaimodal untuk mengembangkan pcngetahuan yang di
perolehnya dan 

3. Dana untuk adanya bimbingan dan pengawasan sampai ke
pada suatu waktu tertentu. 

Di dalam perintisan pelaksanaan zakat ini juga perlu sejak 
dini diperhatikan kemungkinan mengundang partisipasi masya
rakat Islam yang lebih luas. Baik dari kelompok organisasi Islam 
para cendekiawan, kelompok muzakki maupun para guru/rnu
haligh v::lng terkem uka, 

Untuk itu di dalam pengorganisasian zakat, perlu ada usaha 
akomodasi terhadap masyarakat yang lebih 1uas. di dalam pe
nempatan tokoh·tokoh organisasi [slam terhadap dana zak:it. 
Sebagai contoh : Adanya suatu badan perencana pendayagunaan 
zakat yang secara tetap menampung perencanaan orgamsasi 
Islam di dalam aktivitasnya, se bagai kegiatan yang· akan mem
peroleh dana zakat. 



8. Pemb~ntt]kan Badan Pusat Pengelola Zakat 

Untuk mewadahi semua aktivitas di atas, secara bertahap 
perlu dibentPk suatu bad2n pusat yang akan merintis pclaksana
annya. Baik dc-.!am ha! moti\'asi, latihan, memasuki lembaga pen
did\k<Jn, terrm karya antara lembaga zakat yang ada,pembinaan 
dan pemba!{uan fcrmulir pel::!ksanaan za!~at, memhuat st;itistik 
zakat, men3adakan registrasi bada n/ orga.-iisasi S'N<!s ta yang me
nge!ol::i zaka. t dan la in-lain. 

Deng<\n surat keput usan M enteri Age. ma, bci dan ini k iranya 
dapat d~bentul<, dengan .-:etuas 1nungicin menampung mereka 
yang dianggap tepat ikut di dalamnya. 

Secara bereni..:ana dan bertahJ µ badan mi diharapkan m~lln
pu menggerak.X.an usaha-usaha sejak kondisioning, menyiapkan 
berbagai konsepsi dan menarik partisipasi serta kepercayaan ma
syarakat Is!am. 





VII. P E N U T U P 

Demikianlah Pola Pengembangan Zakat yang merupakan garis 
besar di dalam usaha-usaha untuk mewujudkan pelaksanaan zakat 
di Indonesia yang sifatnya menyeluruh pada berbagai lapisan ma
syarakat, lebih-lebih ke arah usaha mengkongkritkan partisi
pasi di dalam pembang:unan sosial dan ekonomi bangsa. 
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L PENDAHULUAN 

Zakat adalah sa.lah satu tiang pokok ~aran Islam yang arnat 
penting. Dengan zakat maka wajah kemasyarakatan dari ajaran 
Islam meajadi nyata. Sedangkan tanpa zakat, maka 31;ama Islam 
hanya akan nampak sebagai agama upacara. 

Dalam al Qur'an tercantum begitu banyak ayat perintah 
zakat yang bergandengan dengan perintah shalat. Surat al Maun, 
surat al Humazah, dan lain-lain lebih memperkuat lagi dorongan 
ini Dalam had is nabi tercantum penegasan Rasulullah antara lain: 
'"Orang yang menolong janda dan miskin sama dengan orang yang 
mengadakan jihad karena Allah atau orang yang bangun malam 
untuk sembahyang dengan orang yang berpuasa siang hari." 
Sejak seorang mu.slim pertarna kali bel~ agama Islam, ia sudah 
diingatkan 5 buah tiang pokok bagi keislaman seseorang. Satu 
di antara yang lima adalah zakat. 

Ajaran tentang syahadat, shaJat. puasa, dan haji harnpir me
rata difahami, dihayati, dan diama!kan oJeh umat Islam. Dengan 
penuh khusyu' atau sekedar syi'ar di mana-mana jamaah sha.Jat 
berdiri. Puluhan ribu masjid dan ratusan ribu mushala di seluruh 
tanah air berdiri dengan swadaya masyarakat untuk menunaikan 
ibadah shalat. Bahkan kini berkembang pula tempat-tempat ibadah 
di kantor-kantor, bank-bank dan universit~universitas. Menurut 
angka Direktorat Urusan Agarna Islam Ditjen Bimas Islam dan 
Urusan Haji tahun 1980/1981 masjid 103.586 buah, langgar 
355. 792 buah dan mushala 17.565 buah seluruhnya 476.943 
buah. 

Demikian juga ~aran puasa menampakkan diri diamallc.an 
umat Islam manakala tiba bulan Rarnadlan. Scbagaimana bulan
bulan Dzulqaidah dan Dzulhijjah umat Islam kita menyibu.kkan 
diri melaksanakan ibadah haji, walaupun dengan biaya cukup 
tinggi. 

Semuanya menunjuklcan silcap positif umat Islam dan me
lak.sanakan agarnanya Pcnuh kctaatan dan penghayatan, bukan 
sekedar pengakuan tanpa amal. 
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Akan tetapi bagaimana pelaksanaan tiang pokok ketiga yaitu 
7..akat? Sampai sckarang umat Islam belum menganggap cukup 
penting kewajiban zakat ini. Masih amat sedikit panitia atau lem
baga zakat yang berdiri, yaitu di bcberapa propinsi seperti DKI 
Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Barat, Aceh dan Larnpung. 

Pada propinsi-propinsi itu pun ·masil1 belum merata mema
suki seluruh kawasan di lingkungannya. Seluruh kabupaten/kot2-
madya, seluruh kecamatan, seluruh kelurahan, seluruh RW dan RT 
serta tiap keluarga mampu di dalamnya. 

Dari segi ini, selain lingkungan fisik administrasi yang disebut 
di atas, lebih-lebih belum pula meniangkau lingkungan-lingkungan 
ekonomi yang ada dewasa ini seperti pabrik-pabrik, usaha-usaha 
industri, assembling, perkebunan besar, perikanan, pertanian buah
buahan, peternakan ayam atau sapi, bahkan juga lingkungan per
dagangan biasa sepcrti PT, CV, dan toko-toko umumnya. 

Di luar masalah · Jemahnya kesadaran menunait.an zakat oleh 
umat Islam, pandangan tentang barang yang harus di1.a.kati m<!sih 
bcrsifat tradisional. Pad;:i umumnya masih terbatas pada kambing, 
unta, emas, perak, dan harta qarun. Padahal dunia usaha kita di
masa ini telah beeitu luas, yai:ig sesungguhnya memerlukan suatu 
studi identifikasi yang lebih teliti lagi. 

Masalah seJanjut nya ad:ilah masih sederhananya pemikiran 
dalam hal pendayagunaan zakat. Sementara ulama atau tokoh 
agama masih melihat bahwa pengumpulan dan pembagian zakat 
dapat dilakukan persis sebagai dilakukan di zaman nabi, di mana 
masyarakat masih sederhana dan sedi..kit. Zakat yang terkumpu! 
langsung dibagi kepada 8 asnaf tennasuk dana amil. Prinsip ini 
scsungguhnya masih tetap, akan tetapi daJam haJ cara memerlukan 
pemikiran ulang, schingga zakat mampu menunaikan fungsinya 
guna mernbcrantas kemiskinan dan bukan sebaliknya memelihara 
kelanggengan kemiskinan. 

Dengan permasalahan smgkat di depan kiranya menjadi jelas 
apa tujuan Metoda Penyuluhan ini. 

Tujuan kita ialah agar seluruh masyarakat Islam Indonesia 
di scmua propinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RW, & RT. 
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tlan i..~·luar~;1 yJng ma1111)u tt:rangsang mt:nunaikan zakat. Tiang 
pokuk a!!am;.1 Islam yang kctig:a ini henclaknya dimasyarakatkan 
sch::~aim:.mc.i j11~u shalat. pu~s:.s. dan haji. Zakat hendaknya dijadi
kan pokok masalah dal:Jm ·rL·nµajian. tabli!?h. peringatan hari 
b1..·c;,ar 1,L1111 ... wiriu··. ma.i1..·l1s t<J.l1rn d;.in senrncamnya. 

l\·rma~;1lah~111 7akat hL"nd;1knya Llisi(:lrkan <.lulam relbagai me· 
diCJ Sl'P~rti p1..·n1..·rh1tan. huku. majalah. dan hr0sur. Ot:mikian juga 
r:ulio lt'k' is1. u;tn "emacamnya 

l\:nyuluhan mi ti<lak hanya berhenti paJa motivasi. Sclclah 
moti·.-asi <lill'ruskan dengan pi:mbeniukan kmbag.a-lembaga 1.akat 
di hngkungannya masmg-masing. Baik pada tingkat kantor, lem
baga. masj1d atau semacamnya. Dan lingkungan kecil ini hendak
nya mt:nggabung dabm lingkungan yang kb ih besar pad a tingkat 
kelurahan. kecamatan, kabupatcn dan propinsi. 

Dasar mcnggalakkan mot1vasi zakat pada tingkat tcrtinggi 
adalah Ketct'1pan MPR RI nomor 11/MPR/ 1978 dan nomor IV/ 
MPR/ 1978. K('tetapan MPR No. Il./MPR/l 978 yang berisi Pedo
man Pcnghayatan d2n Pengama!ar~ Panc3sila dabm sJlah s;Hu pa
salnya menghenctaki bangsa Indonesia :iJalah bangsa y;.:ng tc.!k wa. 
Ketakwaan menghendaki terlaksananya aJaran agama secara utuh, 
baik yang menyangkut ibadah syakhsiyyah (seperti shalat, puasa, 
dan haji) dan ibadah ijtima'iyah seperti :zakat mal dan zakat 
fitrah. Ketetapan MPR no. IV/MPR/1978. ·salah satu pasalnya 
menghendak i agar sc luruh potensi bcingsa Indonesia dapat d ikcrah
kan untuk tercarainya tu1uan pembangunan nasional yang antarn 
lain berasaskan kest.:imbangan dunia dan akhirat. 

Tu_1uan pcmbangunan nas1onal adalah tujuan mulia yang 
menghen<laki pcnyerahan segala potensi. fikiran pengabd ian mo
dal, dana dan daya. 

Sebagai nt=gara berkembang dengan penduduk yang amat 
besar, sekitar 150 juta, sebagai negara berpendu<luk terbesar kc 5 
di seluruh dunia setelah RRC, India, Rusia, dan Amerika Serikat. 
maka kitn memerlukan segala modal dan biaya baik dari sektor 
Pemerintah maupun sektor masyarakat" sendiri. 

Zakat adalah potensi ekonomi dan sumber dana yang amat 
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besar dan dari kalangan masyarakat sendiri. Untuk itu sepatutnya 
dalam Pelita Ill dan seterusnya. potensi ekonomi terpendarn dari 
seluruh rakyat ini diga]i dan dikembangk.an untuk membiayai 
aneka sektcr pembangunan seperti sos.ial, pendidilc.an, mental dan 
peningkatan produktivitas.. 

Dari 150 juta penduduk dapat diperkirakan 130 juta pendu
duk beragama Islam. Dari penduduk akan dapat digali "dana zakat 
fitrah sebesar 130 ju ta x Rp 400,- ak.an bemilai Rp. 52.000.000. 
000,- (lima puluh .dua milyard rupiah) ditambah zakat mal yang 
talc terhitung nilainya baik dari sektor jasa (gaji. honorarium .. 
upah), industri, perseroan. pertanian, perkebunan, petemaJCan., 
perdagangan, dan lain-lain. 

Adalah suatu tugas mulia apabila proyek-proyek pembangun
an masyarakat· dapat digali dan dibiayai sendiri oleh masyarakat di 
sarnping pemerint~. dana luar negeri dan usaha-usaha lainnya. 

lnilah makna bahwa agama Islam adalah . rahmat bagi sekali
an alam . 

.AnAii}'ll ." uni.,, ..... tJ .. ~.,,,.; .. • fl• k.-.. MC 
1 'CUR IDl11'k ('"a.;.IJ) ""',,,., N&I 

~.,_,.(Al .A..,,.__ ZJ .' 107) 
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Il. PELAKSANAAN ZAK.AT DAN MASALAHNY A 

Pada dasamya dapat dikatakan zak.at telah berjalan di tana.lt 
air kita khususnya di kalangan umat Islam denRan cara-cara yang 
sekedarnya. Zak.at mal, dan terutama za.kat fitrah di bulan Rama
dlan menjelang 'Idul fitri' cukup dikenal luas di kalangan masya-
14\kat. 

Tentang zakat mal, juga pada dasamya telah dilaksanakan. 
Sebagaj sekedM pembuktian barangkali dari kenyataan berdirinya 
puluhan ribu rnasjid. mushala, langgar, pesantren, sekolah, uni
versitas, rumah sakit bahkan muktamar-muktamar atau konpercnsi 
Islam tidak jarang yang juga dib1ayai dengan dana zakat dari ang-
80ta. simpatisan atau yang sering disebut dennawan muslim. 

Apakah zakat-zakat yang terlak.sana tersebut telah berjalan 
sebagaimana mestinya, atau seked3rnya saja. !ni yang menjadi 
mas:ilah. Scbab kalau pc.da pennu!aan .latar belci.kang sejaral1, bim
bin.gan Ilahi t3ntaJ1.g harta kek~yaan d:--..i:~ tuntu'."lan tentang zakat, 
nyata sck .:Ji ba.hvv2 ?..akat kiran~.1a a!-~a.r. mampu m?nga.Ui~i kemdi.1-
ratan dan kepi11cangan sosial di d:JJc~m !"!13£y~,_-:-a.!~~~t. J:...•.;r.!ah ::-nasjid 
dan madra5:.ah memarig cukup b~sar, ~J,a.n tet2pi 1:~:!<.lu Sl!~gguh

sungguh diteliti akm nampak bahwa k;;.!au diuan.~<aJ1 ;iiJai da.ri 
bangunan bangunan tersebut, apaiagi kalau dilihat terbentuknya 
dalam puluhan tahun. akan nampak kecil sekali. 

Suatu kecainatan atau desa mungkin bcrhc:sil membangun 
suatu masjid dan madras2.h den13c.n dCUla zakat. Tapi juga diketahui 
masjid, sekolah da.i, madrasah di situ tel2h berdiri dalain I 0 tahun 
atau lebih lama lagi dari nrnsa l&lu. Kemudian apa hasil bangunan 
dari zal-:at d aiam tahun-tahun berikutnya? J awabannya hanya satu 
yaitu tidak ada zakat atau zakat itu begitu kecil sesungguhr:ya se
hingga rnemang tidak berwujud apa-apa. 

Cukup dimaklumi bahwa zaknt selarna ini banyak yang di
kembangkan di lingkungan masiJ1g-masing kelompok masyarakat 
secara amat terbatas, bahkan mustahi.l(: lain, para fakir miskin 
yang bukan iingkungan terbatas tadi tida.1< ilcut menikmatinya. 
Lingkungan teroatas itu bisa para kyai, guru ngaji, ulama setempat 
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atau pimpinan organisasi Islam di mana yang bersangkutan mcn
jad i anggotanya. 

Pelaksanaannya bersi fat sukarela. A pakah benar-benar di
keluarkan sejumlah sekian persen menurut jumlah harta.nya atau 
seked ar saja. 

Demikian bagi sejumlah umat Islam yang dekat dengan kya.i 
atau yang menjadi jamaah dari organisasi seperti Muhammadiyah, 
Nahdc.Jtul Ulama Jan lain-lain. Bagaimana pula terhadap umat 
I slam yang tida.k memiliki kedekatan dengan kyai at au juga bukan . 
suatu organisasi Islam yang secara biasa mengandalkan kegiatan-
nya dari dana zakat? 

Dalam 35 tahun alarn kemerdek<J.an yang dinikmati, sungguh 
bt!'sar laµisan soslal masyarak<lt yang lahir dan berkembang di alam 
kem~rdekaan ini yang hubungar!nya secara tradisionai dengan 
par~ guru ngJ_ji :1tau organjsasi Isla:n berbeda dan tidak sekuat 
gcncrasi ~t:ht.•lumnyJ.. Ai~ngk:>h banyaknya umat yang memiliki 
kt.:.-.:ukupan Jan ker:r1akmur::i:> ::i.kibat dari pembRngunan yang telah 
bt:rjJ.bn J~:b1n i 3 iahun mi, b~~lk da;j us~l12 p 1:nanian sepert1 ta
naman kl.!ras Jtau ranaman y8.ng ku<.:t di p'1s~r<1.rl senacam ccng
kih. ko pi d an l.::i in-lain. A tau usaha !Jern iag3an, per:i oorongan ba
ngunan atau kve::ransir pelbagc.i kepefluan pemennt~J1, usaha 
patungan dengan pihak asmg dan lain-lain. Pendeknya pembangun
an telah cukup memberi rahmat bagi jumlah besar bangsa Indone
sia baik yang hidup di kota maupun di desa-desa. 

Tah un-t ahun terakhir in i m asyaraka t te !ah ben1 bah. K ~kaya
;..m tebh namp:.ik Ji mana-mana baik dalam bcntuk pemilikan 

rumah J::rn pi.!rJbOtJn yang s~rba mewah. pemilikan kendaraan. 
pemilikan tanah dan lain-lam. Namun di luar itu sejumlah masya
rakat masih berkekurangan seperti yang sering didengar di Lom
bok Sel::itan. Yogyakarta Selatan dan lain-lain. 

Memperhatikan itu semua. akan nampak s~sungguhnya bah

wa dalam meresepsikan ajaran agama. umat Islam dapat dibagi dua.... 
bagian. Resepsi umat atas ibadah shalat. bahkan haji dewasa ini 
cukup baik dan menggembirakan Di mana-mana shalat berdiri_ 
Tidak hanya kalangan yang tradisional memang demikian sepert:: 
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kafa.F..Zfill s.mltri, tetapi juaa kabngan elite, kalangan karyawan di 
p~rusahar-.n dan kantor pernerintah bahkan universitas dan sekolah 
ju,sa mc!clv~akr-on 1bri.rlah shaiat. DemikiF,n juga puas.a yang me
n.::...1T1pcl~ di bu.fan Rnmf:!dhm. terutama di kala terawih atau kuliah 
m.1buh. 

h .. ka.n tetapi terbadap z~.kat, temyata masih jauh seka!i. Masih 
ns-::·K:t keci! ei:...;ka;i i:;dak~-~a~~nnya. B~yak umat yang ~c3ra baik 
dt·.I:. f.·Uki\suh-s1a1gg"Jh dc!am ih~d.~1.h sh~Jat. tetapi la.lat dc:dam hal 

, .. , • r. • • < ' • ~ • .• ' ., l ~ k 
.u<~ff~li_::~~ .. n ;::.~.(~.>". ~.:.=0~1~~p;:.1 u-sA1.~ y<.J13 -...;'d(~FiOG;...il:;.'-an unLu · 

3c.:.: .. ii: J~jiZit~·1g?.catf,:.a11 zal<at di p·el~J'1;:::j dc.cr::l.~1 Si tr.r;-~211 air dev.'asa 
h~i b~2urrn m~rn .. '!.njukkan cukup br::rh8.::;i!. 

i,-<~ J<"'l~ .... ::l,.......(,..1 in,·'j~- 1~~..,_:,.L....~,,--r d.O'r<:'1'7,......... 1 ,....-1/,, ~"'."I' ... ,,,.,....., j\. -n,.-.·~J• 7 .. ,~ ... ,..,• ,,.,,<"'-1( 
.;_.?.. ,~, ~Cl.II ·-··- ·~·i... ....! t,_,, h llh .. ;_;,.;l ,~ .. '-<.:>'·::rl r~.:;.h ! Cl ,(.,> • .- ..... ~ ... • --:- • I,:, ...... .:..,.\. ... ~ :!: • _ J i'U 
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·t-! .. ..::·.--:,:,.. .... i":""·,~·r~ 1--.... :':lo- .. ,. ... "'l~ .. -1,,...UL .. ~-,- .. , .. , ..-?rr-:r._,. t-=--'~r·)~ J·U ... 7 ~ in~~ ... ;..- d~n , ..... 'l,,.,cl~a~·n .. ,:,.~;,, -· .l..w-•,;. u. ~.,,;.,H~i.;.:.:· j;/ • • .;·.• ~<.~ ... .:.P. '•,~.:.-~ 1 b'-" • '";_.~ •<""t. .:>.1«., .c~.a . 
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t .... ::.- ,:-.- ... ~~"lJ ... ·~-'.:--:-·: ··"~<~'') ~~ .... ,.r,...-\"). 'r1 
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p·;;rnooxng, p::milik ho~el <l.an lC\in-l?.L'"1, maka ha;:;jj ZlS 'le:·:;:~b·_1t 

d~ ut:.2 inani.~1 k.zcil. 

Di J21.1t'~ Barrrl: yang be·rh~:;il. baru usah.a p'engur.:pulan zakat 
fitrdh. S~dangrcm:i cl21er::.1h-Ca~r-d1 1cinnya ~eperti Jawa Timur hanya 
b:::b~~"<:i;J2 .Geas :::·~J~ y~!'lg dikcncl Cl?K'~;> berhasil, jadi ukurannya 
!,., " ' ~ • • • ', • • • u·UlC.tlil G~v;::;mpz. ~~~oup;ri:en ~-.p:?.:.i~gl :J.:UplilSl. 

D~1n~.!do:m pu.la di Sufo.'Nesi Se!atnn, Aceh, Sunrntra Barat 
yang drui &::gi pcn[;orga.riisnsi21? t~lah memi1L~i s?.rana yang didu
kung oleh .pefoagai omanis.asi bahkan ditunjang Pemeri.ntah. 

Dolam kenyataan ini juga, harus pula dicatat keprihatinan 
bahwll walaupun Bapak J enderal Soeharto Presidcn RI telah per
nah di tahun 1968, tepatnya 26 Oktober 1968 daJam memperi
J!6?.ti peristiwa lsra Mi'raj, di mana beliau menyatakan diri bersedia 
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sebagai amil zakat dan menyerukan dikumpulkan dana zakat un
tuk menunjang keberhasiJan amal sosial dalam agarna Islam dan 
pembangunan, tetapi nyatanya tidak cukup menggerakkan umat 
melaksanakannya. Padahal sebelum itu. yaitu pada tanggaJ 10 
Januari 1968 telah pula diputuskan ijma Ulama Indonesia tentang 
perlunya pengol'8anisasian zakat secara teratur. 

Kesepakatan tersebut diputuskan d1antara ulama-uJama 
yaitu Dr. HAMKA (Allahu yarham). KHM Syukri GhozaJi, HM 
Saleh Su'aidy (aim). KH Muhammad Shodry. KH Taufiqurrahman 
(Allahu yarham), Al Ustad Ali Alham1dy. Al Ustadz Muchtar 
Luthfi el Anshory dan KH Malik Ah1;tad. 

Dari ura.ian di atas, jelas bahwa zakat lebih-lebih didorong 
untuk dilaksanakan secara intensif dan dikembangkan sedemi
kian rupa agar mencapai sasaran yang sesungguhnya. Zak.at yang 
diha.rapkan iaJah yang mampu menmg.k.atkan kemampuan ekono
mi masyarakat yang kurang mampu, yang dapat memberikan bea
siswa untuk mereka yang ingin meneruskan belaJar. agar dapat 
mernberi modal bagi yang berkemginan berusaha, menjadikan 
sarana usaha semacam kapal motor bagi nelay an, saran a prod uksi 
bagi petani dan semacarnnya. Dana zakat juga hendaknya mampu 
digunakan utnuk menambah 6.000 masJ1d tiap tahun yang ber
kapasitas 500 orang yang kalau menurut harga dewasa ini akan 
mencapai: 6000 x 500 x Rp. 75.000,- = Rp. 225.000.000.000,
(dua ratus dua puluh lirna milyar rupiah). Pembangunan sekolah 
atau madrasah yang juga menarnpung jumlah yang sama, rehabili
tasi masjid dan madrasah yang sebagian besar sudah kurang meme
nuhi syarat. meningkatkan pelbaga1 metodologj da'wah. menyedia
kan sarana bacaan buku agama dan kitab suci. Kalau diuangkan, 
maka ak.an jelas dana untuk mengembangkan kesejahteraan ma
syarakat dari 1.000 milyar setahun berarti sekitar 8 persen da.ri 
dana APBN sekarang ini. 

lnilah kiranya dorongan yang lebih kongkret, bagaimana dana 
zakat ini dapat dilaksanak.an sebaik-baiknya, sesuai petunjuk 
Allah S.W.T. 

Akan tetapi seperti juga dikemukakan di depan, masih akan 
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terdapat beberapa permasalahan yang bersifar penghalang keku
rangan dalam usaha ini. 

Pert am a 

Kedua 

Ketiga 

MasaJah pengertian pada masyarakat /slam sendiri 
yang masih sangar. terbatas. Hal ini menyangkut sis
tem pendidikan keagamaan kita baik pada tingkat ele
menter di pengajian. di pesantren maupun pad a ting
kat yang lebih maju. Pendidikan kita kurang luas 
membicarakan masalah zakat, berbeda dengan uraian 
tentang shalat dan puasa, yang sampai mendetail. 
Karena itu tid~ anch kaiau banyak i..:.alangan umat 
Islam sendiri yang kurang memahami dan dengan sen
dirinya kurang melaksanakan zakat. 

Sikap tradisiona/ dari pada masyarakat. Sikap ini di
wujudkan dalam bentuk memberikan zakat kepada 
guru, kyai atau ulama di lingkungannya. Di masa 
'alu, mungkin sikap ini cukup memiliki dasar yang 
kuat, misalnya karena umat masih arnat langka dan 
kare1:a jumlah penduduk terbatas dan t.c:mah subur 
masih Juas. maka masyara.kat relatif bt::rkecukupan. 
Sebaliknya kyai atau guru ng3ji adaJah orang yang 
mcngabdikan dirinya d1 jalan Allah dan tidak banyak 
berkesempatan menggarap tanah kekayaannya. 
Tetapi di waktu sekarang, di mana penduduk demi
kian besar, tanah menjadi mengecil, kesuburan yang 
terus berkurang, sehingga kemiskinan di desa-desa 
lebih menonjol. Dengan berkumpulnya zak.at di ta
ngan seseorang atau beberapa pemuka agama, bahkan 
menjadikan zakat tida.k Jagi berfungsi mengatasi 
kemiskinan di sekitar a tau lingkungannya. 

Sikap interest dari sementara lembaga-lembaga ke
agamaan, yang merasa kaJau zakat diorganisasi aJcan 
memotong Jogistik bagi kegiatan organisasi yang ber.; 
s.angkutan. Mungkin si.kap ini tida.k diucapkan, akan 
tetapi gejala ini dapat kita lihat, di mana amat keciJ 
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sekali part1s1pa:::.1 I~mbaga-lembaga keagamaan ter
hadap zakat yang diorganisasi. Padahal sikap ini tidak 
seharusnya terjadi. demi untuk tercapainya suatu 
cingkat pt!laksanaan ~akat yang sebaik-baiknya dalam 
masyarakat. Dengan. sikap organisasi keagamaan se
perti itu. masyarakat sendiri seperti dimanja. tidak 
pernah ditegur secara semestinya dan pengeluaran 
zakat ditentukan oleh iktikad baik atatl sifat sukarela 
dari yang bersangkutan. Apakah cukup jumlahnya 
atau hanya sekedar beberapa pers~n saja dari kewa
jiban yang semestinya. 

Keen1pa1 . Ada kekuauran arau berkura11g perca.1 win dari se-
111e11turu 111a:s_i:aruJ...ut bahwa zakat yang oisampaikan 
tidak akan dibagik.an sebagaimana mesfln_va. Karena 
tidak percaya, maka bagi yang bersangkutan mun.3kin 
langsung menyerahkan kepada yang ia kehendaki 
seperti mengumpulkan orang miskin dan gelandangan 
seputar rumahnya atau tidak melaksanakan zakat 
sama sekali. 

Kelima Sebab-sebab· Iain yang bersifat campuran atau karena 
praduga politis yang menganggap mt!laksanakan zakat 
sc!bagai melaksanakan Piaga.In Jakarta dan lain-lain. 
Padahal sef)(!rti disinggung di depan, Kepala Negara 
s~ndiri pernah Jan bahkan berulang kali mendorong 
ccrJaksanany:i lakat ini. Bahkan beliau telah mem
prakarsai. s~bagai ketua, bl· rd irinya Y ayasan Amal
bakti ~1uslim Pancasila pada tanggal l 7 Fehruari 1982 
yang akan mcngumpulkan Jana untuk meningkatkan 
persaudaraan Islam dan kesejahteraan lahir batin 
umat Islam Indonesia. Tidak kuran!! pentingnya juga 
masalah siskm p~ngorganisasian term:l!)Uk masalah 
distribusinya di zaman sekarang, serta penentuan ba
rang-barang yang dizakati yang jauh amat luas aneka 
macamnya dibandingkan dengan 14 abad yang lalu 
tatkala hukum zakat diwajibkan. 
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Ill. MEDIA TATAP MUKA 

Pada dasarnya upaya penyuluhan pengembangan zakat dapat 
ditempuh dengan berbagai cara dan metoda. Salah satu metoda 
yang dapat disebut paling umum, mudah dan murah adalah 
penyuluhan dengan media tatap muka. Yang dimaksud penyuluh
an dengan media tatap muka adalah kegiatan motivasi yang di
laksanakan dengan berhadapan muka secara langsung antara pen
dorong dengan yang didorong untuk berbuat sesu<.1tu. Motivasi 
berasal dari kata rnoth·ate yang berarti segala upaya untuk men
dorong seseorang maupun seke!ompok orang agi.!r mau berbuat 
sesuatu. 

Media tatap muka sebagai suatu kegiatan komunikasi usi.anya 
sudah sangat tua, setua lahirnya manusia di dunia ini. Motivasi 
tatap muka adalah kegiatan motivasi yang paling sederhana karena 
dapal d ilaksanakan tan pa sesuatu saran a. Ten tu saja sy a rat u tarn a 
motivasi tatap muka scbagaimana umumnya suatu kegiatan komu
nikasi adalah dipahaminya bahas2 a tau isyarJ t ).tang d ipergunakan 
oleh pihak-pihak y::\ng tcrlibat dahim kl~giz,rr.n tersebut. 

Media ta tap muka dapat d ilaksand.kan d al am bcntuk ceram:ih. 
diskusi. sarasehan. penataran. kursus dan sernacarnnya. 

Cernmah 

Ceramah adaJah sejenis pidato yang membi(:trakan :-,t!suatu 
hal, pengetahuan dan sebagainya. Ceramah scbagai salah satu ben
tuk penyampaian gagasan secaia langsung oleh si penceramah ke
pada para pendengarnya biasanya disampaikan kepada lingkungan 
yang terbatas dari segi usia, keyakinan, pendidikan atau organisasi. 

Agar pendengar dapat mendengar, menangkap dan mcnerima 
gagasan yang disampaikan, mcmahami dan mendukung keinginan 
penceramah, diperlukan kondisi, syarat-syarat maupun cara-cara 
tertentu. Kondisi dapat berbeda-beda dan karena itu cara penyam
paiannya harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Apabila ce
ramah digunakan scbagai media penyuluhan pengembangan zakat 
maka harus diingat bahwa zakat bagaimanapun adalah soaJ agarna 
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yang sekaligus berkaitan dengan soal kesadaran sosial. Oleh sebab 
itu penggunaan ceramah dalarn kegiatan penyuluhan pengembang
an zakat harus memperhatikan haJ-haJ berikut : 

a. Penceramah henda.knya memiliki pengetahuan agama yang 
cukup luas khususnya yang menyangkut ibadah zakat baik 
dari segi daJil naqly maupun aqly. 

b. Memahami masalah-masalah yang aktual dan hangat di ka
langan masyara.kat misalnya masalah: ketimpangan rosial, 
ekonomi, kemiskinan, pengangguran, pentingnya pembangun
an dan sebagainya. Pengetahuan tentang masalah-masalah ter
sebut akan dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan tentang 
sangat pentingnya umat Islam turut serta mengatasinya de
ngan melaksanakan kewajiban zakat sebaik-baiknya sebab 
"membiarkan kefakiran sama halnya dengan membuka pintu 
kekafiran. n 

"kefakiran itu mendekatkan orang keP.ada keka[iran ... 
(Al-Hadis) 

c. Penceramah harus mempunyai kemampuan dasar berpidato. 
Dengan kemampuan dasar ini penceramah a.kan mampu me
nyampaikan pemikiran atau keinginannya dengan jelas dan 
la near. 

d. Menguasai bahasa yang dipergunakan baik bahasa Indonesia 
maupun bahasa daerah dan memahami tingkat kemampuan 
bahasa yang dimiliki pendengar. Ini a.kan menolong pencera
mah untuk dapat menyajikan ceramah dengan kalimat-kali
mat yang baik, teratur, bervariasi, menarik dan mudah di
tangkap sehingga tidak membosankan. 

e. Memahami ilmu jiwa massa/sosial. Ini akan memungkinkan 
penceramah mengerti sifat. jiwa dan alarn berpi.kir dari maSQ 
pendengarnya. Dengan pengertian tersebut penceramah akan 
dapat menyajikan ceramah tentang ibadah zakat sedemikian 
rupa sehingga pendengar menerimanya bukan sebagai beban, 
tetapi dengan penuh kesadaran. 

42 



f. Penceramah harus memiliki kepr:ibadian yang baik:, sifat yang 
ikhlas, jujur, bertanggung jaw ab serta sifat-sifat terpuji lain
nya. Lebih-lebih karena yang akan dicerarnahkan adalah ma
salah zakat yang pelaksanaan riilnya memerlukan kesadaran 
ijtima'iyah/sosial, maka seseorang yang berkepribadian a-so
sial sulit dibayangkan dapat menanamkan kesadaran sosial. 

Diskusi 

Diskusi adalah salah satu jenis komunikasi dalam bentuk tu
kar menukar fikiran mengenai sesuatu masalah dalam suasana yang 
lebih bebas atau demokratis. Perbedaannya dengan cer2Illah ialah 
dalam ceramah biasanya pendengar hanya bersikap pasif tinggal 
mendengar atau menerima apa yang disampaikan penceramaJt. Se
dang1(an dalam diskusi seluruh peserta diharapkan ik.ut aktif mem
bahas n1~sa1;::iJ1 yang disampaikan oleh penyaji masalah atau pe
mrasaran. 

[;ak...-,J suatu diskusi ba.lus ditirr1bu1kaJ1 su~sqna bahwa selu
n::h P"-":~~·ta J.W-:.1~-sama h:.!nciJ.1.~ ~e:sjar d~n mcmpe;oleh ~CS!.'.atu, di 
san1ping ju3a mtising-r.~asir.g merasa ~cr!te-:.11ujibaL .11e:nbe!"i1~2n se
SUGtu. J~di semuanya saling membi!ri d~n mcnerir1a. Ag31 cOs~-·.usi 

beijalan s~cani. terarah m3.ka di:;!<.usi harus cHpimoin okh seo:rang 
pirnpi_nan. Tug;is seorang pemimpin diskusi ~dabh: !nenjmbu~kan 
suasana ukhtW''Nah di antara para peserta, mengusahakan a.gar se
t.i.ap orang menge:.1i soal yang didiskusikan, rnengatur, lalu lintas 
p·emoicarn?Jl dengan sopan, simp~ti.k serta tidal< banyak berbicara 
sendiri, dan mem berikan perb-1giltan kepada peserta agar pembica
raan tid~k menyimp8ng dari pokok pembahasan. 

Dari u~aian di atas dapat difahami bahwa diskusi merupakan 
sa!ah ~t:n media komunikasi yang dapat dimanfaatkan bagi ke
giatan penyuluhan pengembangan zakat. Bahkan dfakusi mempu
nyai kelebihan tersendiri yakni pesan (message) yang dihas.ilkan 
melaJui suatu diskusi biasanya diterima dengan penuh pengert1an 
dan kesadaran mengenai arti penting atau urgensi dari basil diskusi 
terse but~ 

Dalam kegiatan penyuluhan pengembangan zakat, maka 
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penggunaan media diskusi harus pula memperhatikan hal-hal 
berikut : 

a. Penyaji masalah (pemrasaran) haruslah memiliki pengetahuan 
yang cukup Juas terutama mengenai masalah zakat. 

b. Pemrasaran seyogyanya menghayati masalah-masalah zakat 
dan urgensinya bagi kehidupan rnasyarakat. Lebih afdhal lagi 
jika pemrasaran mampu mcngupas zakat dari sudut ekonomi 
maupun sudut kehidupan lainnya. 

c. Pemrasaran han1s bersikap terbuka siap menerima saran mau
pun kritik, karena yang diharapkan dari diskusi adalah justru 
lahirnya pengertian dan pemahaman bersama. 

d. Setiap pendapat baik dari pemrasaran maupun peserta harus
lah pendapat yang disertai dasar atau alasan. Harus dihindari 
sikap asal mengemukakan pendapat, tetapi harus dihindari 
pula sikap ta.kut mengeluarkan pendapat. Biarkan semua pen
dapat dikeluarkan asal masih di sekitar pokok pembahasan. 

e. Dari setiap diskusi mengenai zakat hendaknya diusahakan la
hirnya keputusan-keputusan konkret yang siap dilaksanakan 
bagi peningkatan dan pendayagunaan zakat. 

f. Usahakan setiap diskusi disusul dengan diskusi berikutnya 
untuk membahas pelaksanaan dari hasil diskusi sebelumnya. 

g. Agar isi diskusi dihayati oleh sctiap peserta sebaiknya prasa
ran disiapkan secara tertulis. Demikian pula setiap pendapat 
yang muncul hendaknya dicatat. Untuk itu daJam setiap dis
k usi perlu ada seorang yang ditugaskan sebagai pencatat/ 
notulis. 

Sarasehan 

Sarasehan berasal dari bahasa dan tradisi J awa yang berarti 
suatu kegiatan saling berbicara atau berbincang-hincang secara 
non-fonnal antara beberapa orang yang dipimpin oleh seseorang 
yang lebih dahulu memahami materi yang diperbincangkan. 

Dalam saraschan pimpinan menyampaikan materi pembahas-
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an Sl'cara scbagian dt:mi sebagian agar mudah difahami oleh pe
serta akan tetapi pescna dibt•ri kt"sempatan untuk mempertanya
kan sccara langsung apa-apa yang belum jelas. Bila peserta meng
ajuk<.1n pcrtanyaan. maka pimpinan s.,ecara langsung pula mcmberi
kan jawabannya. 

Kegiatan yang scrupa dengan sarasehan ini sesungguhnya di
laksanakan pula di dacr3h lain. Biasanya dilakukan pada waktu 
m<Jbm hari di m;1~jid. mushala. surau alau m~unasCJh. Bila sara
sL'h;,rn ini digunakan unluk kegiatan pt:nyuluhan pcngembangan 
Z:Jkat. rnaka dapat dilakukan dengan Glfa lebih dahulu mc.:mhagi
kan hahan sirkuler yang. herisi uraian tentang zakat dan scluk bL"
luknya kcpada orang-orang ya11g biasa mcmimpin sarasehan. St·lan
jutnya para pcmimpin sarasehan itulah yang bertugas ml!nyebar
luaskan pengetahuan tersebut kepada anggota-anggotanya. 

Penataran/Kursus 

Penataran yang berasal dari bahasa Jawa tatar yang seringkali 
disebut pula sebagai kursus adalah suatu usaha peningkatan penge
tahuan dalam serangkaian waktu yang lebih lama daripada cera
mah. d iskusi a tau saraschan, tetapi lebih singkat jika dibandingkan 
dengan sekolah. Dalam pengertian sehari-hari penataran lebih di
artikan sebagai suatu usaha meningkatkan kematnpuan melaksana
kan kewajiban sebagai pegawai. petugas di lapangan tertentu, ang
gota masyarakat dan sebagainya. 

Bila penataran <ligunakan dalam kegiatan penyuluhan pc:
ngembangan zakat, maka artinya melalui penataran tersehut di
inginkan agar para peserta penataran dap:t! mt!ningkatkan pengcta
huannya kntang sduk bduk zakat st!rta kt'mampuan mereka da
lam menycbaduaskan pcngetahuan dan mengorganisasikan pelak
sanaannya .. 

Penalaran zakac tcntunya <lilak~~111akan oh.:h orang-orang yang 
telah mendalami masah.1h zakat Jan pcngorganisasiannya. Para pe-

nata! Sl·haiknya knJiri tl;J1 i 1111. .. ·h:ka yang sebdumnya telah ditatar 
pula J.ib111 tmgk:.1t yang k·luJi linggi Lknpm demikian penataran 
pengembangan zakat dilakukan secara hcrjenjang dari tingk.at 
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nasional, propinsi. kabupaten, kecamatan dan terakhir tingkat desa 
atau jamaah masjid/mushala. 

Dalam pelaksanaan penataran pengembangan za.kat aparat 
Departemen Agarna dan pimpinan Majelis Ulama setempat diha
rapkan menjadi motor penggerak u tama. Dengan pelaksanaan pe
nataran demikian diharapkan terwujudnya gerakan pelaksanaan 
zakat yang serasi dan serenta~ secara nasional, ~ehingga tercapai 
daya guna zakat yang bertmgkat nasional pula. 
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IV. MEDIA TULIS 

SeJajn dengan media tatap muka seperti telah diuraikan di 
atas, kegiatan-kegiatan penyuluhan pendayagunaan zakat dapat 
pula dilakukan dengan media tulis. Memang sebagaimana dimak-
1umi komunikasi mempunyai dua media u tam a y aitu: lisan dan tu
lisan. Di samping itu juga meJalui pendengaran (audio) dan pengli
hatan (visual). Penyuluhan pada hakekatnya merupakan suatu ke
giatan komunikasi. Oleh scbab itu pelaksanaan penyuluhan dapat 
pula menggunakan media tulis. 

Sebagai suatu media komunikasi media tulis mempunyai be
berapa kelebihan dibanding ·dengan media lainnya. Media tulis me
miliki daya jangkau yang sangat luas. Media ini dapat dikatakan ti
dak mengenal batas daerah atau negara. Ia Juga tidak mengenal 
gangguan cuaca seperti halnya radio dan televisi. Dengan a<lanya 
mesin cetak dan juga fotokopi setiap penerbitan dapat dicetak 
untuk jumlah hem.pa saja yang dikehendaki. Bila sebuah radio a tau 
televisi hanya dapat dinikrnati oleh sejumlah pendengar atau pe
nonton, maka sebuah buku misalnya bisa dinikmati secara bergi!ir 
oleh jumlah orang yang jauh lebih banyak. 

Lagi pula media tulis mempunyai kemampuan menembus 
waktu. P~ninggalan tertulis yang usianya sud.ah ribuan tahun yang 
lalu d3pat dibaca oleh manusia di abac.l ini. Demikian pula apa 
yang ditulis orang di masa sekarang akan tetap dapat dinikmati 
oleh manusia di masa yang akan datang. I ni lain halnya dengan ka
set atau film misalnya yang daya pak.ainya bagaimanapun diba
tasi oleh usianya. Lajn halnya dengan tulisan, apabila dianggap 
penting dan menarik maka ia akan mengalami berkali-kali cetak 
ulang. 

Ak~n tetapi yang lebih penting ialah dengan media tulis 
suatu infonnasi atau pengetahuan dapat diberikan secara lebih de
tail dan mendalam. Apabila penerirna informasi atau pengetahuan 
kurang jelas atau lupa maka dengan mudah segera ia dapat mengu
lang pembaca~nnya. Suatu pembahasan meugenai masalah zakat 
yang ditulis dalarn buku sebanyak 50 halaman misalnya kalau di-
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baca mungkin hanya memakan waktu paling lama 2 (dua) hari. 
Akan tetapi kalau disajikan secara lisan dan face to face baran,g· 
kali memerlukan waktu bcrbulan-bulan atau menghabiskan banya.k 
sekali baterai dan kaset bila dirckam mengingat distribusi listri k 
bagaimanapun masih sangat terbatas. 

Oleh sebab itu untuk menggairahkan pela.ksanaan zakat 
media tulis ini sangat perlu ditingkatkan. Di antara beberapa media 
tulis ad al ah.: 

a. Buku 
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Meminjam batasan istilah yang diberikan oleh UNESCO yang 
dimaksud dengan buku, adalah sejenis barang tercetak yang 
diterbitkan tidak menurut suatu jangka waktu tertentu secara 
ktap (periodik) dan paling sedik!t harus terdiri dati 49 ha
laman tidal< tem1asuk kulit. Akan tetapi sesungguhnya tidal< 
ada definisi ketat yang cukup memuaskan yang mencakup 
ciri-ciri berbagai m acam barang cetakan. 
Namun demikian ada beberapa ciri yang selalu ada pada se
tiap buku. Pertama. buku selalu dirancang sebagai suatu me
dia komunikasi. Kedua, menggunakan tulisan atau beberapa 
sistem simbo1 kasatmata (visual) yang Jain, seperti gambar
gambar, bagan (chart) dan semacamnya. Ketiga, diwujttdkan 
sebagai barang terceta.k dengan bentuk sedemikian rupa se
hingga cukup mudah dibawa dengan. tangan. 
Motivasi pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan ben
tuk penulisan buku. Agar buku tersebut tersebar di kalangan 
masyarakat luas dan isinya dapat segera diamalkan maka t'le
berapa hal harus diperhatikan : 
1) judul huku harus singkat tetapi jelas, misalnya: Pedoman 

Pendayagunaan Zakat atau Petunjuk PelakSa.naan Zakat. 
2) isi buk u harus dapat menyadarkan dan merangsang um at 

agar mau melaksanakan zakat. Untuk itu dasar kewajiban 
zakat yang berupa daliJ naqli yaitu ajaran °AJ Qur!an dan 
Hadis Nabi'" hendaknya disertai pula dengan daJil aqli, 
yaitu berupa aJasan sosial ekonomis tentang akibat positif 
apabila ~ kaya mau mengulurkan perhatian kepada &i 



miskin dan sebaliknya akibat negatif apabila si kaya 
mengabaikan si miskin dan semacamnya. 

3) isi buku hams pula mencakup petunjuk-petunjuk yang 
bersifat teknis tcntang bagaimana melaksanakan dan 
mengorganisasi zakat, sehingga buku tersebut benar-benar 
memberikan pengetahuan yang dengan mudah dapat se
gera dilaksanakan. 

4) bahasa dan istilah-istil'1h yang digunakan hendaknya yang 
mudah dimengerti oleh masyarakat luas jangan memakai 
isti]ah-istilah asing yang sulit difahami. Harus diingat 
bahwa sebagian besar rakyat taraf berpikimya masih be
lum memadai. Bahkan baik sekali hila buku tersebut di
tulis dalam bahasa daerah setempat agar lebih mudah di
hayati. 

5) Bahan cetakan yang digunakan hendaknya dius.ahakan 
yang sederhana sehingga harganya pun bisa murah dan 
terjangkau oleh kemampuan masyara.kat luas. Tentu saja 
baik sekali bila dapat diusah2kan setn:.g2i buku y~""lg dise
bc.>kan secara gratis. 

h. Brosur 
Brosur adalah sej~nis iklan atau pcmbcritahwrn ~erc:~li.<1: yang 
biasa.nya terdiri dari empat ha1aman atau lebih s.~di!<:jt yang 
diiipLlt atau dijepit sedemikian rupa sehingga is~nya ter!ctak di 
bagian dalam. Distribusi atau penyebarannya dilakukan se
cara langsung dari tangan ke tangan a tau melalui pas, a tau di
letakkan di tempat tenentu seperti serambi ma:;jid ruang 
tunggu setasiun. airport, hotel, dan semacamnya agar diambil 
dibaca orang. Apabila penyuluhan pendayagunaan zakat di
lakukan dengan menggunakan brosur hal-hal berikut harus di
perhatikan: 
I)· infonnasi atau pesan yang disampaikan hams singkat te

tapi jelas, langsung kepada pokok-pokok persoalan (to 
the point) .. 

2) infonnasi atau pesan tersebut lebih bersifat ajakan-ajakan 
yang menggugah dan bukan uraian-uraian yang mendalam 
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atau memerlukan pendalaman. 
3) bagian luar dari brosur hendaknya dic.:etak atau dilukis 

sedemikian rupa sehingga menarik perhatian orang. 

4) penyebarannya dapat dilakukan pad a kesempatan-kesem
patan seperti shalat Jumtat, pengajian atau majlis taklim 
dan semacamnya. 

c. Maja/ah 
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Majalah adalah barang tercetak yang biasanya terdiri dari ba
nyak halaman yang dijepit dan terbit secara berkala (pericr 
dik). Corak majalah bennaca.tn-macam. Ada majalah hiburan, 
majalah berita. majalah ilmiah, majalah .keagamaan dan lain
lain tergantung dari tekanan isinya. MajaJah sering pula dibe
dakan menurut sasaran pembacanya seperti majalah wanita, 
majalah anak-an~ dan majalah remaja. 
Penyuluhan zakat sesungguhnya dapat dilakukan hampir da
lam segala macam majalah. Hal-hal yang hams diperhatikan 
adalah antara lain : 
1) gaya penulisan informasi atau pesan disesuaikan dengan 

corak dari majalah tersebut. Dalam suatu majalah ilmiah 
isinya hendaknya bercorak. ilmiah dengan tekanan pada 
analisa yang luas dan mendalam. Dalam majalah berita 
mungkin cukup berupa berita pelaksanaan zakat di se
suatu daerah yang patut atau bisa dijadikan teladan. Ada
pun dalam majalah hiburan dapat dituangkan dalam ben
tuk ceritera pendek yang menyentuh hati dan semacam
nya. Demikian seterusnya. 

2) istilah yang dapat mengundang penafsiran yang sirnpang 
siur hendaknya dijauhi. Pengertian yang man tap dan utuh 
hams dihasilkan dari tulisan tersebut sehingga keraguan 
terhadap maksud tulisan bisa dihindarkan. 

3) isi infonnasi a tau pesan harus diolah sedemikian rupa se
hingga dapat menarik, simpatik, sesuai dengan tingkat 
pengertian dan pengalaman pembaca majalah yang ber~ 
sangkutan. 



d. Surat Kabar 
Surat kabar adalah barang cetakan yang biasanya terdiri dari 
4 halaman atau lebih. Tidak dalam keadaan dijepit meskipuq 
terdiri dari 12 sampai 16 halaman melainkan hanya dilipat. 
Terbit secara pcriodik biasanya tiap hari, karena itu sering 
pula disebut ~bagai harian. lsinya meliputi segala macam be
rita dan peristiwa yang dianggap menerik atau perlu dipubli
kasikan. 
Dalam surat kabar seringkali terdapat ruangan khusus yang 
disediakan untuk karangan keagamaan, biasanya sethlp hari 
J um 'at. Ten tu saja ruangan ini bisa dimanfaatkan untuk 
penyuluhan zakat. N:unun demikian tidak terbat~ melalui 
ruang agama itu °saja. Penyuluhan zakat tersebut dapet pula 
ditulis dalam · bentuk laporan kunjungan kc sesuatu daernh 
yang pelaksanaan zakatnya bisa dijadikan contoh. Tentang 
teknik penulisannya pada dasamya serupa dengan teknik pe
nulisan untuk majalah. 

e. Spanduk 
Spanduk fazimnya me111pakan sejum!ah kaJimat yang ditu11s
kan di kain yang berbentuk memajang. Lebarnya :t 50-70 
cm, dan panjangnya sclebar jaianan umum ± 6- ! 2 m. 
Bila penyuluhan zakat dilaksanak~n dengan media spanduk 
beberapa hal berikut harus diperhatikan: 
l) kalimat harus singkat, padat, dan memungkinkan·selesai 

dibaca dalam tempo singkat kedka orang melihat span
duk tersebut dalarn keadaan naik kendaraan berjalan. 

2) tulisan harus jefas dan memikat. 
3) warna tuli~"l harus cukup menyolok. 
4) spanduk harus dipasang di tempat-tempat strategis yang 

memungkinkan dibaca oleh orang banyak. 
· S) · harus diingat bahwa pemasangan spanduk memerluJcan 

izin. 
6) istilah yang digunakan hendaknya yang mudah dimenger

ti oleh masyarakat umum, scdangkan isinya sedapat 

SI 



mungkin m~rangsang oan menggugah perhatian. Misal
nya: 

"Mt=mbayar zakat membawa selamat dunia dan akhi
rat". 
"Zakat membuat harta bersih dan pen uh berkat." 
"Zakat ti<lak membuat anda melarat". 

dan semacamnya. 

f Pamflet 
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Pamflet adalah informasi atau pt!s~n yang dicetak atau ditulis 
tangan. di atas kertas yang merupakan lembaran lepae\. Pam
tlt:t biasanya ditempeJkan di tempat-tempat strategis agar 
mudah dibaca orang atau disebarkan di tempat-tempat keru
rnunan orang, sering disebut surat selebaran. Pamflet merupa
kan media komuhikasi yang cukup murah dan mudah pem
buatannya. PenyuJuhan. zakat dapat menggunakan pamflet 
ini. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan daJam pembikin
an dan pemasangannya pada dasarnya tidak berbeda dengan 
spanduk. 



V. MEDIA AUDIO DAN AUDIO VISUAL 

Pengertian penyuluhan audio dan audio visual ialah melaksa: 
nakan penyuluhan pengembangan zakat lewat media yang dapat 
didengar dan didengar sambil dilihat. 

Penyuluhan audio misalnya menggunakan radio, tape recor
der dan pesawat telepon. Scdangkan penggunaan media audio 
visual adalah menggunakan televisi, film dan video tape yang sudah 
mulai digemari terutama di kaJangan orang mampu dalam kota
kota besar. 

Radjo, tape recorder, tekvisi, film adaiah 4 jenis media yang 
te1ah demikian luas pcmakaiannya, tidak lagi terbatas dalam kota
kota besar. Radio diperkirak2r: tciah menyen1uh lebih ~ 00 jut~ 
dari 145 juta bangsa kita. Sedaagkan televisi, dengan telah diguna
kanny2 SKSD Palapa tel2h makin meluas pula srunpai mencapai 40 
juta penonton sekaligus. Angka-angka ini sudah pasti akan bertam· 
b2.l1 dari waktu ke wakt1J sejclnn dengan mcningkatnya kemak
mun1n. da~a.m masyarakat balk karena usaha perdagangan, pertani
an, perkecunan, usaha jasa sepcrti menjadi ka1ym~r~n atf.~l~ pegav·12i 
negeri dan lain-lain serta meningka:~nya sarana komunikasi. 

Demikian juga media tape recorder, film dan video tape sema
kin hari semakin luas. 

Dalam situasi masyarakat semakin kurang kesempatan untuk 
sering-sering berjumpa atau berkumpul, maka media·media seperti 
tersebut semakin penting peranannya. Dan untuk itu!ah, mengapa 
daJam penyuluhan pengembangan zakat semua media ini hendak
nya dipergunakan. Para da 'i, khatib, mubaligh dan penyuluh sud ah 
haus semakin akrab dengan media-media tersebut dan bahkan 
mampu mempergunakannya secara efektif dan kreatif. 

Untuk itulah dalam bab ini secara berurutan semua media ter
sebut serba singkat kita bicarakan,,dikenali dan bagaimana menda
yagunakannya. 

Radio 

a. Um um 
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Media radio harus digunakan secara luas dalam penyuluhan 
pengembangan zakat agar difahami secara luas di tengah-te
ng.an masyara.kat. Radio penerima dalam bentuk kotak suara 
telah dimilik.i rnkyat hampir secara mcrata sampai rneluas di 
pedagang rokok pinggir jalan, rumah-rumah rakyat di desa, 
bahlcan dalam gubuk-gubuk atau rnereka yang. tuna wisma 
sekalipun. 
Radio transistor yang harnanya cukup murah tersebut menja
dikan radio sebagai media hasil teknologi yang amat dekat de
ngan rakyat. Sifat dan kara.kter gelombang radio yang hampir 
tidalc mengenal hambatan jarak atau rintangan fisik seperti 
dinding, tembok bilik, gunung dan cawa menjadikan media 
ini secara seketi.ka dapat mencapai sasaran pendengamya. 
Radio 3J!lal akrab dengan para pendengarnya dan dapat di
nikmati sambil duduk santai bercengkerama, duduk serius 
menghadap meja bahkan sambil tiduran sekalipun. 
Suatu pidato tentang zakat yang langsung di hadapan pende
ngar paling tinggi hanya dapat didengarkan 500 orang secara 
efektif. Bahlcan kurang dari itu. Tapi pidato serupa yang di
pancarkan melalui radio dapat didengarkan oleh ratusan ribu 
dan bahkan jutaan orang sekaligus. Demikian juga variasi pen
dengar, jauh lebih luas. Melalui radio maka sekaligus seorang 
ayah, ibu, remaja dan mahasiswa dapat mendengamya. Ber
beda dengan suatu pidato langsung yang lebih terbatas tadi. 

b. Macam--macam radio 
Keradioan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 55 tahun 1970. Dari peraturan Pemerintah ·ini dapat 
dicatat sedikitnya 3 macam radio yaitu: 
I) Radio Republik Indonesia (RR() yang di.kelola Depar

temen Pcnerangan Rcpublik Indonesia. 
2) Radio Pemerintah Daerah(RPD) yaitu radio yang dikelola 

oleh Pemerintah Daerah Kotamadya atau Kabupaten. 
Radio-radio seperti ini biasanya terdapat di daerah-daerah 
yang belum ada studio RRI. 

J) Radio non Pemerintah. Radio non Pemerintah atau disc-



but radio swasta iaJah stasion radio yang dikelola oleh 
swasta berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau Yayasan. 
Berbeda dengan RRI atau RPO yang pada umumnya 
satu stasion di tiap kota, maka radio non Pemerintah sa= 
ngat banyak.. Dalam satu kota mungkin terdapat 5 sampai 
10 atau Jebih tergantung kemampuan kota yang bersang
kutan. 
Masyarakat sering keliru menganggap radio swasta ini 
sebagai radio amatir. Radio amatir tida.k. menyelenggara
kan siaran. Radio amatir hanya menyelenggarakan per
co baan dan hubungan antar stasion radio sendiri sebagai 
penyaluran hobby alat-alat elektronika. 
Rapio siaran non Pemerintah ini pada umumnya dibagi 
2 macam juga yaitu racjio siaran swasta niaga (komersial) 
dan radio $iaran swasta yang non komersial. Keduanya 
dibedakan dengan boleh dan tidak boleh menyiarkan 
iklan. Radio siaran niaga boleh menyiarkan iklan dan me
mungut uang. 
Kedua jenis siaran radio baik RRI dan RPD pada dasar
nya menyiarkan 3 hal yaitu: 
I) Siaran kata 
2) Siaran musik 
3) Campuran. 
Siaran kata dapat berupa warta berita, cerita, pidato, da
gelan, wawancara, sandiwara, drama dan lain-Iain. Siaran 
m usik berupa siaran kesenian m usik tradisional a tau mo
deren. Sedangkan yang campuran misalnya drama, dekla
masi dan lain-lain. 

c. Penyuluhan zakat di Radio 
Penyuluhan pengembangan zakat melalui radio dapat di

lakukan dalam aneka acara misalnya: ceramah/pidato, sandi
wara, dagelan, pembacaan sajak. bahkan dengan siaran musik 
atau campuran. 

Siaran zakat dengan pidato adalah paling sederhana dan 
gampang diselenggarakan. Akan tetapi masyarakat pada 
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umumnya kurang scnang 111endc-ngar cc..•ra111:..1h di radio apal&.&gi 
kalau pidato paniang. Menurut satu penl'litian kalangan RRI. 
pcndcngar radio hanyt.1 in tc nsi r mendeng.ur ceramah ra<l io se
lama 3 mcnit selcbihnya sudah tidak diperhatikan sccara se
rius. Karena itu sangat pent in!! dalnm mcnyiapkan naskah ce
ramah sebaikny<i antara 7 - I 0 menit. Na~kah agar dipadatk,an 
scdcmikian rupa dcngan bahasa yang jelus. pcnuh dan isi cu
kup padat. 

C'eramah dapat dibt1at seri'-11 topik zakat mungkin ditulis 
<lt=ngan I 0-15 seri pad a tiap ceramah berikutnya dengan me
mulai mcngingatkan ikht1sar ccramah sebelumnya. 

Berbcda dengan ceramah di depan publik yang memcrlu
kan cara-cara retorika. (bersemangat) dengan nad a dan irnma 
naik turun, maka ceramah dcngan media radio hendaknya 
menggunakan metode konvcrsasi yakni seakan berbicara dari 
hati ke hati atau hen.:akap dengan orang yang ada di hadapan 
langsung. ('eramah berapi-api atau retorika dalam radio, cen
derung tidak disukai karena tak sesuai dengan watak radio 
yang memang bersifat akrab dengan pcndengar 

Selain melalui acara mimhar Islam Kamis malam atau 
jam-jam tertentu, dapat pula menggunakan cara sandiwara 
dengan materi zakat. Sandiwara yang bermotifkan zakat da
pat dipesan kepada klub-klub drama, seperti HSBI atau ke· 
lompok drama lainnya. Pihak pcnyuluh zakat dal~m hal ini 
mengemukakan pokok-pokok masalah yang ingin diketengah· 
kan secara tertulis. 

Selanjutnya · tugas pihak kelo:ilpok drama Jl1eramunya. 
Penyampaian pesan zakat jangan terlalu vulgar atau kasar, 
sebab cenderung tidak disenangi. Terserah kelompok drama
lah mengaturnya dan pemesan agar tidak terlalu m~ncampuri
nya. 

Model dagc/an, hampir sama dengan model sandiwara. Pe
san penyuluh ditulis secara jelas, sedang skenario dan pelak
sana diserahkan kepada kelompok pelawak tersebut. 

Model campuran. nampaknya lebih paik. Antara siaran 



kata dicampur dengan musik. nyanyian atau lawak. Dengan 
demikian pendengar selain memperoleh pengl!tahuan dan pe
nyuluhan zakat, ia juga terhibur dengan adanya siaran musik. 
DaJam pelaksanaannya, pihak penyuluh zakat yaitu para da'i, 
mubaligh, 'dan lain-lain bekerja sama menyusun skenario de
ngan kelompok kesenian setempat dan pthak stasiun radio 
sendiri. 

Percakapan atau wawancara, adalah siaran kata (tanpa 
musik) yang jauh lebih menarik daripada sebuah pidato. Un
tuk itu dapat disusun skenario percakapan atau wawancara. 
Ka.lau perlu dapat diatur adanya semacam pe.rtentangan pen
dapat untuk lebih memancing ras~ ingin tahu pendengar. 

Walaupun -Oemikian, percakapan di radio hendaknya ti
dak lebih dari 15 menit. 

Warta Berita, diselenggarakan oleh RRI sekali dalam tiap 
jam. Sedangkan radio non Pemerin tah biasanya leblh lama 
jarak anta:ranya. 

Penyuluhan pengembangan zakat dapat dilakukan melalui 
warta berita. Dalam hal ini dapat dibuat program bahwa tiap 
minggu atau 2 mingeu ma~luh zakat dius3ha!<an masuk '.varta 
berita. Isinya dapat ber1ari2si. Misalnya aktivitas pengumpul
an zakat, aktivitas penyululian zakat, pembag.ian zallat, tang
gapan orang at as zakat a tau· berita tentang Pidato zakat Clan 
ism ya. 

d Petu.njuk Pe/aksanaan 
Seperti disinggung di muka, di tiap kota besar tetdapat 

stasion radio, terutama radio siaran non Pemerintah. Baik dt
k.,!ola "rganisasi Islam ataupun bukan. 

Tcrhadap radio-radio ini ~ecuaJi yang nyata-nyata diada
kan oleh agama lain, dapat diadakan pendekatan agar ikut 
dalam. program·penyuluhan zakat. 

Panitia pcnyuluhan di tiap kota menyusun program siaran 
dan penggunaan ·radio, dan mengatur pelaksanaannya baik 
dengan lembaga da'wah atau organisasi kesenian dan studio 
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radio itu sendiri. 

Tape Recorder 

~fedia Tape Recorder pada umumnya sudah dimiliki masya
rakat. Selain digunakan untuk mendengarkan acara- hiburan, tidak 
sedikit yang menggunakannya sebagai media belajar. 

Sebagaimana acara radio maka dalam pendayagunaan media 
tape recorder, acara dapat bervariasi. Dalam hal ini terutama di
maksud adalah penyediaan rekaman dalam pita kaset. 

Pita kaset penyuluhan zakat diatur berupa ceramah untuk di
dengarkan dalam keJas atau di tengah keluarga. Dapat juga acara 
hiburan diselingi dengan pesan-pesan sir.gkat tentang pengertian · 
zakat. 

Kaset penyuluhan zakat dapat dibuat bekerjasama dengan 
stasiun radio baik RRI, RPD atau radio swasta maupun perusahaan 
rekaman. 

Dalam keadaan darurat bahkan dapat dilakukan secara se
derhana dengan menggun2kan tape recorder biasa. Dan kemudian 
hasilnya diperbanyak. 

Kaset-kaset rekaman ceramah zakat dapat dikirim ke daerah
daerah yang memerlukan seperti kelurahan atau kecamatan. Se
kaligus dengan itu dapat mengatasi ke~erbatasan tenaga pencera
mah. Yang hendaknya diperhatikan adalah adanya kelompok-ke
Jompok pendengar yang tetap dan berkumpul p;i.da waktu-waktu 
tertentu. 

Televisi 

a. Um um 
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Berbeda dengan radio dan tape rt?corder maka televisi, 
film dan video tape termasuk media audio visual, yakni se
lain terdengar juga sekaligus dapat dilihat. 

Penyampaian pesan menjadi lebih impresif atau terkesan 
karena penonton ditarik tidak hanya dengan suara seperti 
radio dan kaset, tetapi juga oleh penglihatan. · 

Seperti diuraikan di depan, media televisi semakin hari 



semakin penting. Kalau dalam kelahirannya tahun 1963 sam
pai tahun 1970 di Indonesia masih dianggap barang mewah 
dan lang.1<.a, dalarn 5 tahun terakhir terutama setelah berlaku
nya SKSD Palapa, pesawat televisi telah demikian luas darr 
tidak lagi dianggap barang luks (kecuali televisi wama). Me
nurut kalangan TVRI pada tahun 1980 pesawat telcvisi sudah 
mencapai sasaran penonton 40 juta orang. 

Stasiun televisi sendiri sudah diperluas dan ada di kota
kota Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Ujungpan
dang, Manado, Palembang dan Medan. 

b. Karakteristik telel'isi. 
Selain sifatnya yang lebih impresif sampainya pesan ke

pada penonton, televisi juga mernpunyai kelebihan dan kele
mahan Jain. 

Kelebihan lain bagi penyelenggara siaran atau pengisi 
acara adalah diperlukannya persiapan yang lebih matang. Da~ 
lam persyaratan untuk siaran (di luar isi) adalah suara yang 
disebut "mike voice" yaitu suara yang cukup besar dan cocok 
dikemukakan dalam corong mike. Suara cemplang, meleng
king adalah tidak tepat. 

Tetapi dalam televisi, selain suara juga syarat penampitan, 
selain mike voice juga ada syarat camera face. Sudah ten tu ti
dak mesti cantik atau tampan, tetapi manakala tampil di la
yar televisi dapat bersikap wajar, serasi dan enak dipandang. 
Penampilan yang gugup, pakaian atau rambut yang tidak se
rasi dengan sendirinya membuyarkan minat penonton sejak 
aw al. 

Televisi juga berbeda dengan radio dalam hal keakraban
nya dengan pendengar. Sering dikatakan, radio mendatangi 
pendengar dalam arti bisa didengar dalam keadaan apapun. 
Tapi televisi dikatakan pendengar mendatanginya karena itu 
orang mendengarkan televisi lebih serius karena ia dengan se
ngaja mendatanginya. 

Di sinilah arti penting penampilan pembawa acara yang 
sejak lahiriah harus memberikan daya pikat. 
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c. Penyuluhan zakat di te/evisi. 
Pilihan acara penyuluhan zakat di televisi pada dasamY': 

sama dengan di radio. Zakat dJpat dikomunikasikan melalu• 
televisi dalam bentuk ceramah atau mimbar Islam, sandiwara, 
lawakan, diskusi, wawancara dan acara musik. 

Semua acara tersebut di atas, selain masalah materi dan 
penyajian yang bail< yang terikat dengan ketentuan tertentu, 
juga berlaku syarat dasar penan1pilan yang baik, serasi dan ti
dak menimbulkan cemoohan. 

Dibandingkan media radio, acara ceramah di televisi le
bih tidak menarik lagi. Oleh sebab itu acara ceramah harus 
dengan acara musik seperti paduan suara, atau nyanyian bia
sa. Setidaknya ilustrasi ceramah dilengkapi dengan chart 
atau kawan bicara. Keadaan ini dapat dibuktikan di mana 
saja acara televisi diganti dengan ceramah monoloog akan di
tinggalkan pendengamya. Kecuali beberapa kalangan amat 

. terbatas yang memang benar-benar tertarik atas masalah 
zakat. 

d. Petunjuk Khusus 
Bagi penyelenggara penyuluhan zakat di Jakarta, Yogya

karta, Surabaya, Palembang, Denpasar, I Ujungpandang· dan 
Medan terbuka kesempatan mengisi penyuluhan zakat lewat 
televisi. 

Karena diperlukan persiapan yang lebih baik dan s~ksa
ma, maka penyelenggaraannya sebaiknya bekerjasama dengan 
kelompok-kelompok profesional, yaitu mereka yang meng
khususkan dan terbiasa dengan penyelenggaraan acara di tele
v1s1. 

Walaupun demikian dengan beredamya camera video dan 
video tape, hal ini dapat dim ulai oleh mereka yang bukan 
profesional. Karena dapat diadakan pengulangan-pengulangan 
sampai dirasa cukup baik. 

Fi Im 
Media film dapat melengkapi acara penyuluhan zakat daJam 
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masyarakat. Film adalah media yang memiliki penonton lebih ter
batas tetapi biaya penyelenggaraan lebih besar. 

Sebuah film yang berukuran sedang memerlukan biaya tli 
atas 50 juta rupiah sementara film yang baik minta biaya di atas 
200 ju ta rupiah pada waktu ini. 

Dengan demikian media film lebih bersifat pelengkap dari 
penggunaan media lainnya, sehingga demam zakat dalam arti di
fahaminya perrnasalahan zakat semakin meningkat lagi. 

Sebagairnana acara sandiwara di radio dan televisi, film ter
ikat dengan hukum tersendiri yaitu hukum cerita/naskah suatu 
drama/sandiwara. 

Di situ harus ada ungk.apan masalah, adanya kontroversi, 
klimaks dan anti klimaks. Dalam hal ini suatu sandiwara atau film 
yang dibebani pesan penyuluhan zakat atu motivasi apa saja tidak 
dapat terlalu jelas dan eksplisit. Sebaiknya penonton tidak terlalu 
ditunjukkan pesan yang langsung, melainkan harus tidak langsung. 

Pesan film yang terlalu langsung akan menjadikan film ter
sebut sebagai media tak bermutu dan akhirnya tidak ada yang 
menontonnya. Kerjasama untuk menghormati hukum, naskah atau 
film adalah mutlak. 

Pelaksanaan pembuatan film zakat akan lebih baik dilakukan 
dalam bentuk kerjasama dengan kelompok ahli perfileman. Pesan 
penyuluh disampaikan secara tertulis dan jeJas. Penulisan ske
nario, pembuatan ilustrasi, pemilihan pendukung (bintang dan 
crew lainnya) adalah urusan mereka yang ahli dalam bidangnya. 

Slide dan overhead proyektor 

Kedua media ini pada dasamya bantuan dalam suatu model 
ceramah atau pidato yang langsung di depan masyarakat. 

Slides yang berupa gambar-gambar yang diproyeksikan ke 
layar akan membantu menghidupkan ceramah yang disampai.kan. 

Dalam penyuluhan zakat, slides ini lebih ditekankan kepada 
garn bar-gam bar seperti: 
( l) pembagian zalcat. 
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(2) pencrimaan zaJcat. 
(3) realisasi zakat produktif. 
( 4) jcnis-jcnis barang yang dizakati vang ada dalam lingkungan 

masing-n1asing. 
(5) hasil nyata masyarakat yang j~di baik karena melaksanakan 

r.akat dan lain-lain. 
Scdanglcan overhead proyektor adalah media yang juga mcm

bantu bagi penceramah langsung yang berhadapan dengan pende
ngar. 

Scorang penceramah yang tidak pintar humor akan cende
rung tidak menarik dan membosankan, karena ia secara tcrus me
nerus ditarik kepada satu focus penceramah dan isinya yang ku
nng menarik. Adanya bantuan overhead· proyektor yang mem
bantu memproyeksikan tulisan, peta, huruf Arab, chart dan lain
lain kc layar, sangat membantu rnenarik Jagi karena layar dapat 
dipasa.ng sejajar dengan penceramah di sebelah dindingnya. Se
hingga perhatian penonton tetap kepada penceramah dan materi 
cerainah. 

Persiapan yang diminta iaJah agar apa yang diceramahkan da
pat ditulis dalam beberapa chart atau teks Arab dari ayat Qur'an 
atau Hadis. Misalnya lebih dulu ditulis daJam plastik seperti: 
(I) ayat al Qur'an atau Hadis dalil-dalil zakat. 
(2) chart organisasi pengumpul zakat .. 
(3) chart pengumpulan zakat. 
(4) statistik data pcngumpulan dan pembagian zakat dan 

lain-lain. 
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VI MEDIA PERCONTOHAN 

Penyuluhan zakat adalah usaha menggerakkan masyarakat 
Islam untuk menunaikan pelaksanaan zak.at dengan sebaik.-baik
nya. Pelbagai cara dapat digerakkan untuk ini sebagaimana diurai
kan daJam buku ini. 

Misalnya penyuluhan tatap muka, penyuluhan media tulis 
dan penyuJuhan audio dan aucHo visual. Semuanya dengan maksud 
p~ngembangan seperti ter:sebut di atas. Seiain ke tiga cara di atas 
masih dapat dilaksanakan model ke emp2t yaitu dengan cara 
mengemukakan percontohan. 

· Percontohan di sini sesungguhnya adalah menerangkan kasus
kasus pengembangan zakat yang berhasil. 

Dengan penyuluhan percontohan dimaksudkan agar contoh
contoh pengelolaan zakat yang telah berhasil d~pat lebih dikenal
kan kepada masyarakat. Dengan demik.ian maka materi penyuluh
an z.akat tidal< sekedar : 

Apa hukum z.a!',.at 
Apa yang dizakati 
Bagaimana men unaikan z.aka t 
Untuk apa zakat didayagunakan 
Bagaimana mengorganisasi zakat 
tetapi juga ditambah materi Jain yang sifatnya menun
jang, yaitu 
Contoh-contoh daerah yang telah berhasil melaksanakan 
pengembangai1 zakat dan mendayagunakan di masyarakat 

Penggunaan materi percontohan diharapkan memberikan 
rangs::mgan lebih besar kepada masyarakat- untuk ikut serta dan 
bersama-sama masyarakat lain yang sudah menunaikannya 

Untuk itu di bawah ini akan diuraikan serba singkat beberapa 
daerah yang sudah mempelajari pelaksanaan zakat, mendayaguna
kannya dao kemudian temyata memberi sumbangan kepada pem
bangunan nasional, walaupun dalam kerangk.a daerah per daerah. 
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Contoh-contoh pelaksanaan zakat. 

a. Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur 

Pelaksanaan zakat di Kabupaten ini dimulai tahun 1973. 
Hasil pengumpulan zakat tahun itu dibelikan 36 ekor kam, 
bing, yang kemudian dibagikan ke kecamatan a 2 ekor. Pe
laksana adalah Kepala KUA Kecarnatan sekaligus sebagai 
penanggung jawab. 

Pada tahun 1974 ·- 1976, hasil zakat digunakan untuk 
membelikan genting bagi 50 rumah penduduk yang beratap 
ilalang. (khusus buruh tambak). 

Pada tahun 1977 hasil zakat dibclikan 25 buah mesin 
jahit yang juga dibagikan ke kecamatan-kecamatan scrta 
sebagian dibagi dalarn kota. 

b. Kabupaterr Malang. Jawa Timur 

Di Kabupaten Malang, tepatnya di desa Puthukrejo 
Kecamatan Gondanglegi, pengurusan zakat telah dimulai 
tahun 1961. Dalam hal ini peran utama sebagai penggerak 
sckali.gus sebagai pemberi contoh adalah lurah deSa. Puthuk
rejo sendiri bersama-sama para ulama dengan membentuk 
BAZIS. Sebagai badan pengarah pengelolaan, di samping 
rembug desa, dibentuk badan yang dikenal dengan Musya
warah Ulama, Umara,Aghniya' Dess (MUUAD). 

Dari data yang ada tahun 1971 samp_ai dengan 1980 
terdapat angka yang terus menaik dalam zakat zuru 'padi. 
Sebaliknya pada zuru' jagung menurun. Adapun zakat 
fitrah(dengan beras dan jagung) angkanya mendatar. Pen
dayagunaan hasil zakat zuru' dan zakat fithrah ternyata 
mustahik yang menerimanya sama yaitu fakir miskin 80%, 
madrasah (sabilillah) I 0% dan amil I 0%. 



. HASIL PEMASUKAN ZAKAT ZURU' DAN ZAKAT FITRAH SERTA 

PENDA Y AGONAANNY A 

=----=========~==========~===============~============================:= 
Z u r u' Fit rah 

TAHUN Pendayagunaan 
Padi Jagung Beru Jagung .. ----------------------------------------------------

1971 3.110 Kg S.116 Kg 3.SSO Kg 1.S l S Kg Zakal Zuru' : 
1972 3.300 Kg 4.JSO Kg 3.S70 Kg 1.610 Kg a. Fakir/Miskin 803 
1973 S.600 Ka 4.940 Kg 1.950 Kg 3.630 Kg b. Dua MadraS3h I 0% 
1974 6.725 Kg 4.2SO Ka 2.816 Kg 3.566 Kg c. Amilin 10% 
1975 7.025 Kg 4.211 Kg 3.0S8 Kg l :2so Kg 

1976 9.610 Kg 1.S J 7 Kg 2.lSOKg 3.JIS Kg Zakat Fitrah : 

1977 12.1 so Kg l.2SO Kg 3.170Kg l .72S Kg a. Fakir /mi!l'kin 80% 
1978 16.230 Kg 1.310 Kg I .7SO Kg 3.320 Kg b. Dua madrasah I 0% 

1979 28.040 Kg 2.SU~ 2.llOKg 1.910Kg c. Amilin 10% 
1980 39.250 Kg 1.95: Ka 2.120 Kg 2.350 Kg 

-====-=========;;;=====================~==;;~.:~;==~==~====~=====~====== 

Adapun tanaman tebu dikeluarkan zakatnya melalui 
jalur tijarah berhubung masih adanya perbedaan pendapat 
para ulama setempat tentang wajibnya zakat tebu sebagai 
tanaman (zuru'). 

· Hasil zakat tijarah (dari tebu), hasil usaha perdagangan 
yang berasal dari 45% zakat tijarah tahun 197 l dan 1972, di
gabung dengan subsidi uang desa, dalam data tahun 197 l s/d 
1980 angkanya naik turun. Pendayagunaannya untuk fakir 
miskin, sabil1ilah, gharim dan amil. Perincian pemasukan dan 
pendayagunaannya,sebagaiberikut: 

HASIL PEMASUKAN ZAKAT TIJARAH 
DANPENpAYAGUNAANNYADARITAHUNl971SAMPAI DENGAN 

TAHUN 1980 " 

••••••••••~••••••••••••m•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tahun HaaJI Pemuukan 
dari 

Berupa uan1 
tejumlah 

Dlterlmakan 
kepada 

Pendayagunaan 

-----------------------------------------------------
1971 Zakat lijarah tebu Rp. l .0~0.000,· Ghorim I. Membangun empat pos 

Subsldi uans Desa Rp. 350.000,- Sabililah hansip 

---------- Amil 1. Pemugaran dua sekolah/ 
Rp. 2 .400.000,· Fakir madnsah 
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1972 

1973 

1974 

1975 

1976 
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Zakat tljarah tebu 
keuntungan dari 
hasil usaha perda-

Rp. 2.150.000,
Rp. 1.719.000,· 

gangan tahun 1971 Rp. J.869.000,· 

Zakat tijarah 
tebu 
Keuntungan dari 
basil us.aha perda
gangan tahun 

1972 
Subsidi uang 

desa 

Rp. 1.307 .500,· 
Rp. 4.369.000.· 
Rp. 350.000,· 

Rp. 7 .02 6.500,· 

Zakat tij11rah tebu Rp.3.81 5.000,-
Zakat Zuruk 

Subiidl uang deu 
Rp.l.075.000.

Rp. 350.000,· 

Rp. 5.240.000,· 

Zakal lijanh tebu Rp. 1.905.500,

Subsidi uang C!lesa Rp. 350.000,-

Zakat tijarah tebu 

Uan1 subeidi deaa 

Rp. 2.255.500,-

Rp. 805.500,· 

Rp. 350.000,· 

Rp. 1.155.500,· 

mi5kin 

Ghorim 
Sabililah 
Amil 
Fakir 

• miskin 

Fakir 

J. Memhdi alat·alat kantor 
lien 

4. 45% diJalankan unluk 
usaha perdaganKan. 

I. Pengerasan jalen desa 1e
panjang 1000 m 

2. J>cmugaran dua sekolah/ 

madrasah 
l. Memheli alat-alat kantor 

BAZIS 

4. 4S% dijalankan untuk 
usaha perdagangan. 

1. Membeli 120 ekor lembu 
miskin untuk fakir miskin 
Sabililah 2. Membeh 200 ekor kam 
Ghorim 

Amil 

Fakir 

mu kin 

bing untuk fakir miskin 

3. Membeli 40 buah sepe· 
da untuk hansip 

4. Membeli mesin jahit 

untuk PKK 5 buah 

5. M•mberi uang tunsi ke 

pad• orang-oran1 jom
po a' Rp 1.soo,-

1. Membangun 34 rumah 

untuk fakir miskin 
Sabililah 2. Kesejahteraan l madra
Gori min 

Amil 
sah 

3. Pengerasan jalan desa 
sepanjang 1000 m. 

4. Pembiayaan deri admi-

ntstrasi BAZIS 
Fakir 1. Membangun S buah 

miskin rumah untuk fakir mi.a 
Sabililah kin 
Ghorlm 

Amil 

Fakir 

miskin 

Sabililah 

Ghorlm 

ArnU 

2. Pengeruan jalan desa • 1epanjang 800 m. 

3. Kesejahteraan madruah 

4. Pcmbiayun admlnutn

al kantor BAZIS 

I. Membangun 4 buah ru 
mah untuk fakir mil 
kin 

2. Pen1eruan jalan deal! 
700 m 

3. Kesejahteraan dua ma
drasah 



4. .... bU,._ ad•a.Jsln-

.. aAZIS 
197'7 Zak.al tiju'ah ••bu Rp. 1.12 S.000,- FalUr 1. Me•benp• 4 Mab ru-

S•bRd.I uana dea Rp. JS0.000,· ndekill mall u•t\&.k falttr mfmkbl 

---------- Se~ 2. J(.sMjahtenaft 2 ....... 

Rp. 1.475.000,· Gltorim uh 
AmU J. Mombanaun Guclan1 u· 

lul au.na 
4. Pembizlyaan adminlilU•-

al BAZIS 

1971 Zak.Ill tljargh tebu Rp. 1.404.200,· Fakir I. Membaqun S buah ru-

Subddl uan1 demi Rp. 350.000,· m•kin mah UD t u.k f aktr m iall ln 

---------- S..bl!ll.ah l. KaMJ.-hteraan 2 madra-
Rp. I. 754.200,· Ghttritft uh 

Amil 3. Pomusaran pd.ans ... 
kilt 1uru 

4. Memb~li alsit-Uat Juan-
&or~ 

19'79 Zabt tijcrah tebu Rp. 2.407.500.· Fakir l. MctmMU I 00 ()Ir.or lll:1· 

Subsldl uan1 desa Rp. 650.000,· mb!tin bl. .. ; untuk fo.kir mtakm 

----·------ Sabilihh 2. ~12j.!a.hteraaa dua -· Rp. 3.057.500,· Gho.rlm ~) 

Amil 3. Penmt,mran ba?ai do:l9 

4. Pr.mbiny&.n cdmmb~~ 

:-.l 3AZIS 
1980 2.akal tijanh tebu Rp. 2.515.000,· &!billbh 1. ~}lhtcrrun l mw:i:ra-

Subatdi uana dcsa Rp. 950.0CO,- Ghorlm ll!h 

---------- Amil l. ~m~a:an ba.\QJ d·~ 
Rp. 3.465.000,· 3. Pert UH.SD puli2;trl.~ 

dON 

4. Pombbyun ad.:Db:atiltta-

Id BAZIS 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pendayagunaan 
zakat di desa Puthukrejc, Kecamatan Gondanglegi Kabupatcn 
Malang itu bukan lagi hanya konsumtip tctapi telah dirintis 
yang bersif at produktif, yang merupakan pula bagian dari pern
bangunan desa. 

c. Kabupatea Ponoroao. Jawa Timur 

Di k.abupaten ini pu.n yang .dimabud adalah suatu desa~ 
YUll disebut desa Ngunut, Kecamatan Babatan, utara kota 
Ponoroso. 
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Pengumpulan dan pembagian zakat yang bersumber 
pada zakat zuru' telah lama dilaksanakan. hanya saja masih 
tradisional, dilaKukan oleh organisasi Islam yang ada yaitu 
NU dan Muhammadiyah. Baru mulai tahun 1979 zakat diatur 
lebih produktif pendayagunaannya. atas bimbingan BAZiS 
yang dibentuk oleh pamong desa. ul2ma dan tokoh-tokoh 
masyarakat setempat. tennasuk dari organisasi Islam yang 
ada. Didirikannya BAZIS ini tidak berarti harus bersatunya 
dua lembaga yang telah ada itu. Bahkan sejak adar1y2 BAZIS 
temyata semuanya jadi meningkat. Pengumpuian d2n pen
dayagunaannya diatur sedemikian rupa sehingga tidak ter
jadi benturan. 

HAS!L PEMASUKAN ZA.KAT ZURU' SELA.MA 
TAHUN 1979/1~80 1/d 1981/1982 

No. =~')cr. B!!zis ~~~.ITC! (NU) PKU {Muh~mr.d.iyeh) --
l J 4 s 

I. 1c;7)}/l9&0 J.SCO Kg 4.120 Ka 1.000 K! 

l. 1960/ 198 I l l.526 Kg 6.500 Ks J.OS.0 KiS 

J. 1981/1~82 17.290 Ks 10.100 Ka J.250 Ka 

Pendayagunaan hanya untuk fakir miskin 70% dan s.abi
li.Jiah 30%. Dari 70% untuk fakir miskin, separuh diber.ik'1n 
Iangsung dalam ujud beras, dibagi di musim paceklik, sepa
ruhnya lagi dibelikan kambing diserahkan fakir iniskin untuk 
dipelihara, dijadikan modal usaha bagi pedagang kecil, se

muanya tanpa ikatan. 
Bagian sabilillah telah dimanfaatkan untuk 
a. Beasiswa anak sekolah tak mampu 



b. Pembuatan jaJan, gotong-royong 
c. Pembuatan tempat-ibadah 
d. Rehabilitasi rum ah fakir miskin 

d. lJaerah lstimewa Aceh. 
Di Daerah lstimewa Ac..:eh pengunJsan zakat oleh Pcmc

rintah tel ah lebih dahulu berlangsung d ib&rnding dcngan 
da~rah-daerah lain. Hal ini sehuhungan dengan adanya 
Surat Kepu tusan Perdana M~n teri R. I. No. 1 /M ISSl/19 59. 
yang memberi kcistimcwaan kepaJa Propinsi Aceh dalam 
bidang keagamaan. pendidikan dan pt!radatan. 

Di dalam hal pelaksanaan zakat. di tiap-tiap kampung 
di bentuk Dadan Amil Zakat yang susunannya sebagai heri
kut : 

- Ketua Keuchik 
Wakil Ketua : Tnk. Meunasah (Imam Meunasah atau 

Ketua Meunasah ). 
Sekretaris ditunjuk oleh Ketua dan Wakil Ketua. 

Di tingkat propinsi pengurusan zakat ditangani hersama 
oleh Gubemur Kepala Da~rah. Kantor Wiiayah Departemen 
Agama dan Majelis Ulam;.\. 
Adapun di tingkat kabupaten/kotamadya ditangani oleh 
baitul mal kabupaten/kotarnadya dan ditingkat kecamatan 
oleh baitul mal kecamatan. Sebagai gambaran dapat dilihat 
Japoran Kepala Biro IX Kantor Gubemur lstimewa Aceh 
ten tang zakat fit rah tahu n 197 2 sebagai berikut : 

===================~===~=====~=========================~~======= 

Kabupater. 
Wajib U· Bcsar zakat 

kar (fitrah) furah Rp. 
Jiwa 

Basian Ft
SabiliUah 

Rp. 
Keh:rangan 

------------------------------------------------
Aceh Sl.ll7 4.712.826.· 597.100,40 Perbaikan I 1 4 
Sela tan masjid, 222 

madraaah J 

pesanucn. 

Aceh Timur 44.462 11.321.066.· ti6.33l,88 Pcrbaikan masjid 
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Aceh Beur 

Kodye 

S.ban1 

Aoah Pidle 

Aceh 
tenph 

Ac:eh 

Tengan 

Kody11 
Bands Acch 

Ac:h Ut:ira 

Aoeh E'.ar:at 

s 1.904 S.174.516,-

6.627 799.069,25 

164.977 IO.l 33.972,110 

46.007 4.762.749,74 

25.063 2.426.154,-

19.lSI 2.426.254,-

941.764,20 

114.132,75 

1.359.122,27 

6"0.219,38 

371.370,45 

407.857,311 

mQlij1d dAn ~nlren 

Perbsilltan 28 m1Ujid 

115 mouno.uh, l 
Dayah, 9 mushala 

8 l'f1IN 1 l SD, I 

IUUll<M' desa. 

Kemw&halan umum 

Rehnbfllt"I ma .. !ld 

meunMit-'•· muahala 

R.ehnbWtm.l 28 

~d 

Rehabllitui 13 ma1jid 
dan PGA Lawe 

Sia&Ja-cala 

Rehabilitul ma.5Jid 

dan meunor.ah 

tidak ads Jaµoran 

tfdcic; cd!ll lapornn 

Selanjutnya berdasarkan .. Rencana tentang pengumpulan, 

pembagian dan penggunaan uang zakat/harta agama'' yang 
dikeluarkan oleh Oiro Pelaksana Unsur-unsur Syari'at Islam 
tertanggal Banda Aceh 29 Desember 1969 dapat diketahui 
bahwa pendayagunaan zakat di lingkungan Propinsi Daerah 
lstimewa Aceh belum ada yang didayagunakan ke arah sasar-
an yang t>ersif at produktif. 

e. Propinsi Jawa Barat. 
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Di Jawa Barat ikut sertanya Pemerintah dalam penangan
an zakat dirnulai di Kabupaten Bandung dengan keluarnya 
Surat Keputusan Bupati No. 74/BK/HUK/ 1973 tanggal 29 
September 1973 tentang Pembentukan Badan Amil Zalat 



Kabupaten Bandung, yang kemudian disusul dengan pem-. 
bentukan Badan Amil Zakat ting}~at kecamatan dan desa 
se kabupaten. 

Di tingkat propinsi Badan Amil Zakat dibentuk berdasar
kan Susat Keputusan Gube!l1ur Propins.i Jawa Barat No. 352/ 
AI/3/S!(/ l S'74 to.nggal I Oktober ~ 974, ten tang Pembentuk
an Badan Amil za.:~at di C:aernh Propinsi J~wa Barnt. Badan 
Amil Zakat ini disusun secara verti.k~l dari tingkat propinsi, 
Jrnbup<iten/kotamadya, kecamatan dan des.a/lingJ<ung~n. 

Bersasar!<an laporan Bad~n A::-nil Zak.at Kabupaten Ban
dung tznggai 24 Nopernber I 973 d~1Dat dikt:tahui hahwa c!aJi 
z21rnt fitrnh tahun i 9'i 3 l:efr_;-. d~pi:lt ~erk un1p~l ~p. 60.000. 
OCO.- diri target Rp. 80.CCC.~JC.- Uadi taiget tercapai 
75£k-). Dari sejumlah itu yan~ masuk kc rekening Bank B~.dan 
Amil Zakat Kabupaten zd2l6.i1 sebesar Rp. l 0.000.000.- dan 
telah ojserahkan untuk: 
:) Fakir mis!(j_.n, sebesar R:1. 1. 764. 705 ,- untuk pi.loi pro-

., ... i- T)C.,..,d ?u"'r'"I1 a"'·1 dr 1 :-1""" ~~:..., ~1~ 0 n~ .... yer1.;.,,,'"' }?.• ... "'1'1""'..'lP .... '.J' ....... t -• dJ c·_1 _u , c-.1 C·.~c.l•t LJ.C.'-·~ •v "" v .• a u1a.~1 ...:. 1 .... uJ .. 5it;.:.1 

l•a.n':l r ... •od~ ! l,-t ! f &11.\....·.Ij,.--.\ J,.'J.- ...... ·L ... _ • 

2) SabiHllah. s.::be~>~:r Rp. 7.058.620, - nntu!~ prove1c. ~;;:i.bu

paten d~n kec~il1at2n antara 12:.i1: Pi~o t Proye!~ Kesej2~

ternan Fakir Miskin, PoWdinik, Pei1Juat2kaa.i1. Pembina?.n 
seni budaya beniafas keagamaan dan Iain-lain. 

3) Amilin, sebesar Rp. 1. 176.674,- u.ntuk biaya pembinaan 
administrasi tenaga dan operasional program intensifikasi 
pengurusan zakat sefa.njutnya (zak(!tul ma1). 

Data di atas mewujudkan bahwa di Kabupaten Bandung telah 
dirintis pengurusan zakat yang terorganisir dengan sasaran 
p~ndayagunaan bukan hanya untuk yang bersifat konsumtif 
akm1 tetapi juga diarn.hkan kepada sasaran yang bersifat pro
duktif. 

f. Propinsi Nusa Tenggara Barat 

Di Nusa Tenggara Barat Pemerintah ilcut serta menangani 
zakat berdasarkan peraturan daerah No. 7/1964 tanggal 2 
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J uni 1964. Berdasarkan Pcraturan terse but Pemerin tah dae
rah Propinsi Nusa Tenggara Barat m~mbentuk Badan Amil 
Zakat. 

Badan Amil Zakat tcrsebut berpusat di Mataram. Di tiap
tiap ibukota Dati II dibentuk cabang dan di tiap-tiap keca
matan dibentuk anak cabang yang membuka perwa.kilan di 
tiap-tiap desa. 

Sebagai gambaran dapat dikemukakan hasil pengumpulan 
zakat oleh B.A.Z. Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut: 

I. Zuat Hsu 

2. Zakat Padi 

l. Z...t.at fitrah 

....... 1972 

taltUR 1968 

tabun 1969 

tahun 1970 

tabun 1972 

tahun 1968-1970 

lahun 1971 

= Rp. 17.672,SO 

541.9~S kc. 

6.160 kg. 

12J.9SO kg. 

136.665 kg. 

== Rp. 366 .. 564.70 

= Rp. 81.650,-

g. Propinsj Std . .awes.i S~bt;m 

Di Propinsi Sulawesi Sciatan Femerintah Daen2h Tingkat I 
belum ikut serta seca.ra resmi dalam penanganan zakat, akan 
tetapi di beberapa Daerah Tingkat H telah dibentuk P3Z 
(Panitia Pengumpul dan Pembagi Zakat) yang dikoordinas1 
oleh KepaJa Daerah sedang pelaksanaannya oleh Kan tor 
Departemen Agama. Dapat disebutkan misahlya di Kabupa
ten Pangkep dan Kabupaten Sidrap. 

Di Kabupaten Pangkep dari hasi] zakat fitrah diselengga
rakan petemakan lembu, usaha peminta!an jala dan jahit 
menjahit. Pelaksanaan diawa'si langsung oleh Pemerintah Ka
bupaten. 

Di Kabupater:i Sidrap hasil zakat fitrah digunakan untuk 
membuka petemakan lembu. 

h. D Kl J a.k.arta 

J) Sebl!lum adanya Badan A mil Zalcat 
Scbelum adanya Badan Amil Zakat yang dibenfuk 

72 



o1eh Pemerintah OKI Jakarta dilakukan oleh umat Islam 
secara perorangan atau uiorganisasi oleh lembaga-lembaga 
keagamaan/organisasi-organisasi Islam. Tetapi karena di 
dalam pelaksanaannya bersifat sporadis di samping me
mang belum ada suatu badan resmi yang menangani ma
salah zakat maka belurn dapat dikumpulkan data dan 
angka yang kongkret dari hasil zakat yang dilaksanakan 
selama periode ini dan belum dapat diketahui sampai di
mana pendayagunaannya sesuai dengan sasaran zakat itu 
sendiri yakni terberantasnya kemiskinan dan terwujud
nya kesejah teraan sosial. 

Namun demikian diusahakan sekali bahwa kewajiban 
za.kat belum dilaksanakan secara merata di kalangan umat 
dan pendayagunaannya pun belum terarah secara baik 
menuju sasarannya. 

2) Badan A mil Zakar (BA ZJ 
Dalain rangka melaksanakan anjuran Presiden Suharto 

dalam peringatan lsra Mi'raj di lstana Negara tanggal 26 
Oktober 1968 tentang perlunya peningkatan pelaksanaan 
zakat untuk menunjang pembangunan Jl1aka pada tang
gal 5 Desember 1968 keluarlah Surat Keputusan Guber
nur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta' No.: Cb-
14/8/ l 8/'68, tentang pembentukan Badan Amil Zakat 
berdasarkan syariat Islam dalam wilayah daerah khusus 
ibukota Jakarta. 

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut kemudian di
tetapkan organisusinya yaitu Badan Amil Zakat mulai 
dari tingkat DKI wilayah kota/kotamadya, kecarnatan, 
sampai ke kelurahan dengan tugas melaksanakan pengum
pulan zakat mal (hart a) di seluruh DKI Jakarta dan me
laksanakannya sampai dengan ketentuan syariat untuk 
yang berhak menerimanya dengan prioritas fakir miskin. 

Sebagai gerakan dari perkembangan Badan Amil Za 
kat DKI Jakarta dapat di.kemukakan data-data sebagai 
berikut : 
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tah11n I Q68 berusaha mengumpulkan zakat fitratt me
lalui BAZ Kelurahan tidak berhasil daJam teknis pe
laksanaannya. 
tahun 1969 setelah dibuat Buku Pedoman Pelaksana
an untuk Lurah dan Camat serta Buku Hukum Zakat 
untuk penerangannya, berhasil dikumpulkan sebesar 
R p. 6.024.24 7 ,54. Dimanfaatkan antaranya untuk 
fakir miskin a' Rp. 5.000,- sebagai modal usaha 
Rp. 4.035.000,- dan dibangun dua buah poliklinik 
Rp. 1.200.000,-, biaya operasi Rp. 789.24 7 ,54. 
tahun 1970 berhasil dikumpulkan Rp. 9.303.423,41. 
Dimanfaatkan antaranya untuk fakir miskin a Rp. 
5.000,- untuk modal usaha Rp. 4.340.000,- dan 
mendirikan 3 (tiga) poliklinik = Rp. 3.000.000,
amilin Rp. 162.927 ,92. ibnu sabiJ dan muaJaf Rp. 
800.495 ,49. 
tahun J 97 J, dengan adanya penerangan-penerangan 
melalui segenap media massa, ceramah-ceramah, khut
bah Jum 'at langsung oleh Anggota Badan Amil Zakat, 
ditambah seruan kepada calon jamaah haji maka hasil
nya meningkat menjadi: Rp. 25.527.414,78. Dibagi
kan kepada 2.229 fakir miskin Rp. 11.490.000,-, 
660 guru ngaji di kampung-kampung. Bagian sabilillah 
untuk membantu l 0 perguruan tinggi Islam swasta 
Rp. 7 .180.000,- dan organ1sasi-organisasi d.a'wah 
serta fonds untuk ibnu Sabil Rp. 1.443.987 ,93. 
tahun 1972. Hasil pengumpulan Rp. 73.312.001.06 
antara lain untuk : 

- fakir miakin 
tiap orang Rp. 7.500,

- Sabillllah 
- Amilin 
- Amanah 
- lbnu SabU/muallaf 
- Lembaga-lembaga Da'wah 

- Modal usaha DAZIZ 

Rp. 19.020.000,-

Rp. I 0.200.000,-

Rp. 10.139.909,37 

Rp. 750.000.-
Rp. 805.000,:-

Rp. 7.109.607.77 

Rp. lS.000.000.-



tahun 1973. Hasil pengumpulan Rp. 148.045.560,
antara Jain untuk : 

- f•kAr mid.in Rp. J2.llOO.OOO.-

tt.p orant Rp. 10.000,-

- Sabllili.h Rp. 32.980.000.-

- lbnu SabU/mualbf Rp. 804.910.50 

- Proyek Y •hm Pia tu Rp. 5.000 000.-

- Amanah Rp. L 750.000.-

- Perluuan Asrama Haji Rp. 25.000.000,-

- Pen1emb•ngan BAZIZ Rr. 9.665.649,50 

- Am Din Rp. 15.045.000.-

- Mod•I uaaha BAZIS ttp. 25.000 000.-

tahun 1974. Hasil pengumpulan Rp. 151.101.699,10 
antara lain untuk : 

- Fakir miakin Rp. 43.610.000,-

tlap orans Rp. 10.000,-

- SabilW•h Rp. 67.610.005, I 0 

- lbnu SabUjMuaJlaf Rp. 500.000.-

- Amanah Rp. l.165.000,-

- AmUin Rp. 111.887. 712,39 

- Pen1embangan BAZIS DKI Jakarta Rp. 14.161.940,-

- Pen,emban1an BAZIS wUayah Rp. 3.500.000,-

- Pengembangan proyek-proyek BAZIS Rp. 1.463.041,10 

3) Badan Amil Zakar. lnfaq dan Sadaqah ( BAZIS) 

Dalam rangka meningkatkan intensifikasi pengumpul
an yang tidak terbatas pada zakat saja, akan tetapi Jebih 
luas lagi operasionalnya yaitu lnfa.q dan Shadaqah, maka 
dengan Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah lbu
kota Jakarta No. D 111-B/ 14/6/51 /'73 tertanggal 12 De
sember 1973 dibentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan 
Shadaqah Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta 
beserta organisasinya dari tingkat DKI sarnpai Kelurahan. 

Sejak dioperasikannya pemungutan infaq dan shada
qah di samping zakat, hasil pengumpulan tiap tahun me
.ningkat. 

Pada tahun 1981/ 1982 terkumpul zakat sebesar Rp. 
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3J0.6QJ.941.- Jan infaq/shadaqah Rp. 106.867.100. 
Pc:ndayagunaannya untuk fakir miskin produktif dan 
konsumtif. sabilillah, mualaf. ibnu sabil, ghorim dan dana 
pembina~n. Secara terpcrinci pendayagunaan tersebut di
tuangkan dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah 
Khusus lbukota Jakarta nomor 593 th. 1982 tgl. 24 Juni 
198~. Rekapitulasinya sbb 

I. f;1k1r m1ski11. dana produkrir 

Jana kon'iumt1f 

2. Sah1lillan: 

:i. iJ<!mbangunan l'hysik 

ti. non physik 

c l'c:mbinaan da'wah. pcndidikan 

cJ. Ui:a s1swa 

~- Monumt"ntal ringkat kota 

f. Monum~n'81 ungkat OKl/Pembangunan 
gedun1 laborarorium bahas3 dan 
ilmu Al Qur"an 

J. lbnu Sabil/Muallar 

4. Pembinaan 

Jumlah 

Rp. "78.400 !JOO. -

Rp. 33.280 000.-

Rp. 73.400.000.-

Rp. 4S.OOO.OOO.-

Rp. 40 000.000.-

Rp. 3 l .000.000. -

Rp. 10.000.000. -

R.p. 100.000.000.

Rp. 4.479.04 l ,

Rp. 22.000.000,-

Rp.437.SS9.041.-

Hasil pengumpulan ZIS tahun 1981/l982 sebesar Rp. 
437.559.041,- ini hampir 73 kali lipat darij4mlah yang 
dikumpuJkan pada tahun 1969 ketik:a Badan Amil Zakat 
didirikan. 

Namun demikian apabila hasil tersebut dibandingkan 
dengan jumlah urnat Islam di DKI Jakarta yang 86% 
dari 6, 7 ju ta penduduk. maka hasil itu belum menggam
barkan kesadaran yang penuh d~ umat Islam. Walaupun 
harus disadari pula bahwa di luar BAZIS ma.sih banyak 
lembaga-lembaga keagamaan Islam yang bertindak sebagai 
amil. menampung zakat. infak dan shadaqah. 



VII. MATERI PENYlJLlJHAN 

Dalam pcmberian penyuluhan. ··materi'' mi.:rupakan kom
ponen yang sangat penting. Pemilihan materi yang tcpat s&.1ma di.:
ngan separuh berhasil. 

Oleh karena itu d..:r.gan mdihat pcnggolongan uan la:1..:endi.:
rungan masyarakat ad3 empat haJ yang pcrlu dijaclikan ma:l-'ri p~
ngembangan zakat yaitu: Hukum Zakat. Rarang Yang Dczakati. 
Penda}1aguna;m dan Pengorg:misas,:;.n. 
Bukum Z~kat 

. ,,_ 
Z"kat diktapk£Jn dalam hukurn !slam schagai riang rokok 

JslJm .yatig k~tiga yang m~.1.i<:d1 Sl.'ndi bangun;.in Islam. lh!I ini di
perjclas Jagi okh hubungan shalat Lian zakat y<rng sang;H .:rat yang 
bcrkali-kali cliuraikan ::itau dikhitabkan ber~ama-sam::s dalam satl1 

susunan ka.limat .:iyat da!am Al-Qur'an. 
Penggabungan dua macam perint:.~h ini t..:rdtip~t dalam S'.!f:.li: 

y~.ng 111u!a-mula sckah u ituru.nk•rn maupun dalam surat yang d1tu

n•r.~an mer.jtl~rng a!diir hid up N1.~bi Muh<.Hr.mad SAW. 
Da!:.im Stii";"jt Al 1\rh1za;nmi! yang tak sangsi J;jgi diiurunkan 

pad.a ~aman permuJuan tcnbpa! ayal. yang bcrbL!nyi : 
''./ _,:, / 1 ..,/ ,, .. d, . __,,, ~,..,,,, 

\ ~ .......... / , .• ¥ ~- / ... \' y .,. \/ .. -~"!'~\, .. - .....--:-:, '\ ........ "" \\\-' - , ..... 
\.,....~ ~ _r ~ I~ 1 ..3 0 _j;J ...).) ' ~_) '.J ~_;r--¥>"' '3-4~ 3 

( '"(. ~j-,j.\) 
~ 

'"Dan didiril<anloh shalat, 1u11ui.'<anlai1 ial<ut dan /Jrrikanlal1 pi11iumu11 kt'patla A lluh pin

'aman yang bailc. ·' 

'Al Muzammil, 71. 2VJ 

Dan daJam surat At Tau bah yang diturunkan paling akhir 
terdapat ayat yang berbunyi sebagai berikut : 

/ ./ // ' ., " \ \ \ 

o''~'\ .... \.;\' -~\ 4~t\/ ~\;<'\:/ ~\~-'-'"/\:,, 
~' ~-V' y~ '/ ,..~ 0'6/ _,;• ~- / 

1 ~t ,,./,, / ~ ' ( '"~~Y1') ·~' J)Pt;~~J'~'-' 
"Hanya yang memalcm1uka11 mtUjld-ma.J/ld Allah ialah orong-orang yang beriman lcrpada 

Allah dan hgri lcemudian, $f!rta tetap mendirlk.an $halat. menunaikan zalcat dan tldak 

talcwt (lcrpada siapapun) main lcepada Allah." (A I Tt.ubah, 9: /~). 
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Bukan saja kata-kata shalat dan zakat disebutkan bersama
sama dalam sejumlah besar ayat Al Qur'an melainkan dua macam 
kewajiban ini diperlakukan sebaga.i peraturan dasar dari agama Is
lam. Dua ayat tersebut di atas menunjukkan kesimpulan yang 
sama; dan berikut ini ditarnbahkan beberapa ayat lagi: 
""\ ,/ •I_,,, / ., ' ~ _, ·-i ,, <;;t\\-'• .. /-;~~;:.~~,~~~" ~!.:;"jj,\'-''\~ 
~ ~.J ~.... .. / / ~ . _.,, /,__,~ ~ 

/ 

( D ~-~\).-~"'..,Ct' ~ • ~~~"'~'Qt\\-!.~,•_.... 
... ~J___;>!. / /..)"""---'~~ ~~J 

"Podahol m~rdr.a tidalr. .dwrult lcteuall supayo. mnryemboh Allah dengan mnnumllcan 

lccta"ato." kepoda-Nya da.lam (meniolanlu'") a.gama dnigan luru.t. dan supaya m~lr.a 

mertdlrllctut #ralar dan menMnaikan rakat don yanz demllcitm ltulah agarna yang 111n,6_ " 
(Al B'1yylnah.. 48:51 

~......... ., 
_/ 9 ._ \\ <' '~ - 9 ,, \ \ ~ / ., ..... / -? ' ~· '-< .. ., • , ' ..... • 
~~ -~ ~ cSJA .• / \~\C..,\~ 

... "' - / / / -:J_J / - / / • /' .. / 

/·'-' ... '.! •.! _./. !.\•\,r.,I /~ \~\\<'! '-'-"~~-::\\"=".?•-' 
~~~~ .... ~l,..~_joyy Oyy"'-'c O~ 

( i-Y :o~) 
"'lrtilah ayat-ll)'<Jt Al Qw"an Y""I mefflandUf18hilcmat men/OLii petun/ulr. dan raJunat bagt 

Ol"tUf6·01'df16 yang b_erbuat lct!bllikan (yaitu) orang-orarw yang mendirllton ma.lat, melUI· 

NJllc.an rcluzt, dan mu't!lta yakln akan odanya negerl alchlnJt. " ( Luqman. 31: 2-4 J 

_::f ~ ~~ ~;c:)\\)\J~\\'f..~~~~~~ 
( ,, ~ -:.y :" \' ) . ~ . ;~ \ ~ ,,,., ~-,,,, ~ 

"Jl1ca menlt.o. bertaubat. mendlrllta11 lltalat dan mt!nunalkan Ulkat. ma/ca (me~lca ltu) 

l!ldalah -.udaro-.saudanunu tttZgtDnlL ••(Al Ta.ubah, 9: 11) 

Berdasarkan ayat-ayat Al Qur'an di atas, maka seperti halnya 
shalat. zakat adalah wajib hukumnya. Dan dalam negara Republik 
Indoneisa yang Berketuhanan Yang Maha Esa tidak ada perbedaan 
uJarna fiqih mengenai kewajiban menjalankan syariat zakat di ne
geri ini. Bah.kan di manapun terdapat masyarakat Islam yang me
laksa.nakan kewajiban zakat ini, sekalipun tidak diorganisasi oleh 

l«:mbaga resmi .. 
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. Pelaksanaan kewajiban zakat ini ditentulcan dan dibatasi oleh 
pernbatasan-pembatasan (restriksi) sebagai berikut: 
L Zakat itu diwajibkan setahun sekali atas barang-barang yang_ 

tetap dimiliki selama setahun penuh (haul). Haul tidak. ber
laku pada zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Haul 
dan nisab pada ma'din diperselisihkan oleh para ulama. 

b. Nilai barang yang dizakati telah mencapai batas ukuran yang 
disebut nmb. Ni.sab itu berlain-lainan tergantung kep2da m.
camnya ha.rang yang harus dizakati. 

c. Hukum wajib zakat pada harta-hart~ YaI18 menjcdi 'illatnya 
ad al ah sif at perkembanga(I pada harttJ _a tau sif at penmrNla.1'8_ 
untuk diperkembanglwn pada harta tersebut. 'IUat seperti frri 
terkenal dengan istilah ··;:.'£1mustambathah". Hukum berpu
tar pada 'illatnya. Ada 'illat ada hukum. Hilang 'illat hilang 
hukum. Tegasnya di mana ~a 'illat di sana ada hukum. 

d. Zakat dibayarkan pada mustahik. Tidak dibenadan memba
yarkan zalc::at kepada sembarang orang yang disukai. 

e. Untuk memudahkan pengun~pulan. d2.n penyaluran 7.2.'cat 
perlu mendapat pematian sahnya meJi~elua.>ic.&1 rak~t denw....n 
qimah jik.a dikchendciti o!eh haj;;t d~ kem.'i.Sfahat.an. 

f. Amil atau penyei~A!ggara s:1.ngat d;pcrl.u~~ d!J!hiffi :ru-~ali 
zakat bahkan seorang amil · ber:h3!;;: mt;:nd~pat b3sI?..!i dari basil 
zakat dan tennasuk satu dari ddapan a!illaf yang mertjooi 
mustahik. 

g. Wilayah zakat yaitu radius penyebaran basil zak.at. ·Agar tu
juan dan sasaran zakat dapat dicapai secara maksimal maka 
perlu ditentukan •Jilayahnya apakah kabupaten, propinsi 
atau seluruh Indonesia bagi pelaksanaan zakat di negeri ini. 

h. Perdagangan suatu barang yang ada padanya zalc.at, scperti 
tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan lain-lain maka terdapat 
dua kewajiban zakat yaitu: zakat pem.iagaan dan zakat dari 
barang yang diperdagangkan,. untuk ini hanya dibayar sa1ah 
satunya ._;a. Menurut A!Y Syafi1 i dalaJn mazhab jadidnya: 
diberikan zakat 'ainny~ Menuru~ mazhab qadim1tya: 
diberikan 7.akat tijarah. Lebih utama mana? Yang paling ba
nyak zat.atnya! 
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B:unn£-barang yang Dizakati. 

Wabupun pL·rintah h:ntang zakat tercantum dala1n <Jyat yang 
diturunkan zamat l\kk::ih, nanwn perincian tc-n£dng zc.ikat b.:tru d!
b1..':i;..:2n sctcbh z.~!man ~v1adii1.di. uu•1 macam bar:ilig ya1ig or<tng su
k;1 sckJl1 m~nurnptlknyi1 i.~la!1 t:rn.<.i:-i cl~;n p-.'I\ik: _..;,_•ic.:in ~tll, JL1.:: nu
c.!rn i ar<'ilf' i11i ad;__ilc.h Jo~;1m muiia yan~! Jj3~1dika;~ ~i~11hL1 ii1c:11.'tl'r 

\,.'I I-, ~ 1 ~ ' ' .... , I ) (. I '" • 1 ~ '" . ' : ) •; ~. - '; - • J • .-'\ - "" ' ' ' • • ~ ' ' • ' f •' " 1 l""': I • ,-J ',. -:-, -. • ' - ~ ; ' ·..: ' : \....,,.. . .._ •·-'°' .. .i···"- ··.•.lt ,_, .• '\.ul~' ... · .. ~ ..... l! .. -.,.''l L-. ,,. _ _, 1..1.:..al. ; ... '- · t ... J ... ll ... ''"• 

T 'l)•" ""l' rr-~ , ... );• .. }~ 'J'I "')" "l'l'-\ ' ....... , ... 1-il ~-:-·1 l7 ~ •..• ,,. •'"'L·fl • 'I" 
'"--··~ tt .... !.:. ....... ....;~r ... JL '"J""'" .. '··'.::.---"'-'::-:·• ,i..•i.li:_"'l.11'.-ll·~ . .::<-J.11..•;·•.~ ... · ' 'l \) 

1 : ·~ 1· ; . i'l·~- :: · '. ·· . ,. ''I' 'l · ..... -~.1,·~ !,,. ..... - :.Jt · ··1···r · "i 
- ._ d ! •'- ~ ' : .... ' l ... _ ... ! • : ..... , \, l .. - - i .· .. - l ; . ) '. l .. , ; :;.. ·• ~ ... t' d l, .-:- Lt<• L:..1.1' L>"" £: .} .. ·=· : .. l l 'l• I l ... 1

-.' •• 

·_,-. ··.'-' -.-~:·1'i'1 \::;:. -,11· !:·,-.--: .... :.:;·.:,,·_ .. ··. '•; ,.,, ·-1 .. : .... ·1·· -,l1'11 • -, . ;\J'_ .1,-··· ••• • -<l\.••. , L<I .l .• I ~-.•I.-

'' • l r \, 'i • • ' t '1 • I 'tr l i ' ' I r·, • ' .. • ,._ • 10 : ' . 1' r·' I•· T"' - . I : • ., • l 1' l .• ': 
.. ~ .. -·' : .. J ..... I .... .... • .. .. • ' 1; \. I • •. ! ·' ... ' ·', I • ,... -· """---. (I .l I\..: I ••• !. • \.. _- . , ... 1. . . I l . 

I 
•.•• J. 

. , . . 
\'' ;~~:.~~ri~.:~ u_1 ~».!l_"J1 ;·...:~-lct .. !fJul ~'~:··~l •~.~;._}.,::_: l: t.,, I : _, \'. : : l 1 

·· ,''I~ :, ~-·1 1 1 " t"' • J• (" . ... ,-.,. ·1 "i' - , ,. t··1 f",i.t• ·'oi ..... ,.,,,._~1· •-• ..... ,u~ .. ._ ·.:. .. .:.~•'.:---•·_;,.__ ..... la==-- .. "- ... .c..1.c- C L ... ~t\.,llJ., •1n.;..)l l•· «..1,~"J ,;'"1\.J •• L .. '. ,y;; \.:: .. •:_· ·.~ 

1·-'" ·.;;, ·''1fl- l• · 1.[ 't'•'·•.-. :"1. l (1:1.-"" 1 1 U1"11 ·' l. l:.,.·;[.· \. :- "t - ·- ' . ~ .. - (... . .... ... • J .::- ...... • • • - • "'-.....: . .. f, ~ • "--' • .. "· ........ ~ .. _,. 

Pr!n: :; 1 -,.:-~1i~·ii.! i.;.:!1U:i~ sun1bcr .:u~.'..lt ini d:.:r:H diur:1iK~;11 :::::.:> 
';:,""l. ~1"-: 1 .Lll. L u~ .u _ '- J Ji~ . 

;i. B:Jl1w3 z:1Lat itu knfapat pada si,;·mua harta yang me:1gandu11g 
"'i!lat" kl·suburan. <!tau b~rt.:1.?mbang, baik bt:rkembang c.k
n~Jn sern..lirinya a tau dikem>::i~kan dcngan j~dan dit•.:rnakkan 
a tau d ipcrdugan~kan. 

b. B~hwa zakat Hu dikenakun padd scnH!J. jenis tumbL1:1-rurn
buhan dan buah-buahan yang ben1il<11 ekonomis. 

c. Bahwa zakat itu terdapat da1am segala harta yang dikeluarkan 
dari perut bumi, baik yang berbentuk cair maupun berwujud 

pad at. 
d. Bahwa gaji, honor dan uang jasa yang ditcrima, di dalan1nya 

ada harta zakat, yang wajib ditunaikan. 
Untuk lebih jelasnya barang-barang yang harus dizakati di

golongkan sebagai berikut 
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n. Zakar Tumbuh-tumbuhan. 

Jenis tumbuh-tumbuhan yang dikenakan zakatnya adalah: 
1) B1ji-bijian: padi, jagung, jelai. kacang hijau. kacang tanah, 

kacang kedelai dan sebagainya. 
2) Umbi-umhian dan sayur-sayuran · ubi ken tang, u bi kayu. 

ubi jalar. bengkuang, bawang, cabe. petai. ko1, bayam 
dan sebagainya. 

3) Buah-buahan· kclapa, pisang. durian, rambutan, duku. 
salak, ape), jeruk. pepaya, apukat, mentimun, pala. Jada, 
pinang dan sebagainya. 

4) Tanamar hitis anggrek. segala jenis bunga dan sebagai
nya. 

5) Tanaman keras: karet. kelapa sawit, cengkih, kopi, kayu 
. cendana. kayu jati. kayu manis dan sebagainya. 

6) Rumput-rumputan: serai (minyak serai), barnbu. 
7) Daun-daunan. teh. tembakau. 
8) Dan lain-lain yang sejenis. 

Berbagai pendapat para ulama fiqih tentang zakat tum
buh-tumbuhan tersebut di atas dapat disimpulkan seperti di 
bawah ini: 
a) lbnu Hazm dan Hasan Basri terpaku pada manthuqnash 

sehingga zakat tumbuh-tumbuhan seolah-olah hanya ditu
jukan kepada negeri yang menanam kunna. anggur, gan
dum dan sya'ir. karena mereka berpegangan kepada 
manthuq hadis tentang ini. 

b) Golongan Syafi'i membuat restriksi yaitu tumbuh-tum
buhan yang ditanam dan disimpan untuk menjadi makan
an dalarn keadaan normal. 

c) Golongan Hambali mempersempit restriksi golongan Sya
fi"i dengan mengkhususkan tumbuh-tumbuhan yang rli
takar. 

d) Golongan Maliki memperluas restriksi golongan Syafi'i 
dengan tambahan yaitn meniti.kberatkan kepada makan
an dalam arti yang luas dan besar manfaatnya, bailc dita
kar maupun tidak. 
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e) Golongan Hanafi memperluas restriksi golongan Malik.i 
yaitu apa saja yang ditumbuhkan oleh bumi, umpama: 
Sayur-sayuran, buah-buahan seperti: mangga, sawo, ram
butan, pepaya, karet, cengkih, lada dan lain-lain. 

O Daud Zhahiri memperluas restriksi golongan Hanafi. se
hingga termasuk rumpu t, kayu dan barn bu. 

b. Zak.at Binatang Ternak 
Jenis binatang yang dizakati ialah: sapi, kerbau, kud::i., u n ta, 
kambing, biri-biri, ayam. unggas, bebek, ikan. 

Tidak ada perselisihan antara ulama fiqih mengenai wa
jibnya zakat pada kambing, unta dan sapi. Perbedaan ulama 
fiqih adalah mengenai zakat kuda. Mengenai zakat kuda ter
dapat perbedaan pendapat atas dua golongan: 
Pertama : memandang bahwa tak ada zakat paria kuda. Dcmi
kian menurut Jumhur Ulama. 
Kedua : memandang bahwa wajib mengeluarkan zakat patl a 
kuda dengan alasan bahwa kuda adalah mengandung s1fat 
subur. berkembang biak dengan ja)an ditema.kkan. Dem1k1an 
menurut mazhab Hanafi. 

Dari 'illat kesuburan inilah unggas. ikan, bebek, ayam, 
dan lain-lain dapat dikenakan zakatnya. 

c. :l.akat Emas dan Perak. 
Tida.k ad'a pcrbcdaan pendapat antara ulama fiqih tentang 
wajib zakatnya emas dan perak. Perbedaan pendapat antara 
ulama fiqih adalah pada emas dan perak sebagai perhia!>dn 
yang dirnub.ahkan yakni yang dipakai sekedar hajat haJ metna 
terdapat perbedaan atas dua golongan: 
I) Pertama, memandang tidak wajib zakat pad a em as d an 

perak yang dijadi.kan perhiasan. 
2) Kedua. memandang wajib za.kat pada perhiasan terse but 

Demikian juga terdapat perselisihan antara ulaJTia fiqih ten
t.an& za_lc2t pada barang berha.rga selain emas dan perak seperti 
batu pennata, mutiara dan sebagainya. Jumhur ulama me
mandang tidak ada zaJcat pada barang-barang tersebut. Tetapi 



sebahagian ulama di antaranya Al Ambari meriwayatkan dari 
Imam Ahmad menurut salah satu riwayatnya bahwa barang
barang tersebut diwajibkan zakatnya manakala perhiasan-per-
hlasan tersebut sampai nisab. 

Dan untuk lebih berhati-hati, terhadap hak Allah dan Ra
sulnya, maka pendapat kedua lebih memungkinkan kita ter-
hlndar dari api neraka. 

d. Z-akat Perusahaan dan Pendaparan 
Jenis perusahaan dan pendapatan antara lain : 
I) Industri/pabrik, seperti pabrik tekstil, pabrik baja, pabrik 

keramik dan lain-lain. 
2) Industri pariwisata, seperti: hotel. cottage, penginapan. 

villa, dan lain-Jain. 
3) Perdagangan, seperti: ekspor. impor, perdagangan dalam 

negeri, pertokoan. 
4) Jasa, seperti: notaris. akuntan. biro perjalanan. biro re

klame, advertensi, transportasi dan lain-lain. 
5) Real Estate, seperti: perumahan. penyewaan tanah dan 

lain-lain. 
6) Usaha pertanian dan perkebunan. 
7) Pendapatan, seperti: penghasilan seseorang yang dikum

pulkan dart berbagai sumber, seperti: gaji, honorarium. 
komisi, penghasilan dokter dan lain-lain. 

Tiap-tiap benda meskipun tidak terdapat 'illat zakat pada
nya namun jika dikembangkan dengan diperdagangkan maka 
terdapat zakat pad~mya menurut Jumhur ulama. 

Perbedaan di kalangan jumhur ulama adalah pada dalil 
yang menjadi sanad hukum wajibnya zakat barang dagangan 
(tijarah). 

Di antara mereka ada yang berpegang kepada hadis dan 
ada pu)a yang berpegang kepada qiyas karena dipandangnya 
hadis tersebut dla'if. Tetapi, kekuatan dalil yang mewajibkan 
zakat tijarah tidak perlu diragukan karena meskipun hadis 
nya dipandang dla'if namun tidak bertentangan dengan qiyas; 
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se<langkan qiyas adalah salah satu dari dalil-dalil hukum 
syar'i. 

Persoalan: "A dakah zakat itu terdapat juga pada gaji, 
honor, uang Jasa. sewa rumah dan sewa tanah ?" 

Pengarang Mizan. Sya'rani ketika menerangkan a<lanya 
ijma' ulama tentang haul yang menjadi syarat pelaksanaan 
wajibnya zakat beliau mengutarakan pendirian lbnu Mas'ud 
dan lbnu 'Abbas tentang wajibnya zakat dimu)ai ketika men
capai nisab kemudian dikeluarkan lagi ketika datangnya haul. 
lbnu Mas'ud sendiri mengeluarkan zakat kctika menerima 
bagiannya {mungkin <lari Baitulmal) Berdasarkan ini dan me
nilik tindakun Imam Ahmad dalam mengeluarkan zakat dari 
hasil sewa rumahnya sejalan pula dengan umumnya nash. 
Oleh karena itu kita dapat menetapkan bahwa temiasuk sum
ber zakat adalah gaji, honor, uang jasa, sewa rumah dan se
bagainya. 

c. Zakat Jifa 'din (Tambang) 
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1) Jenis barang tambang: 
Ma'din ialah sesuatu yang terdapat pada perut bumi (se
lain air). Untuk lebih jelasnya dapatlah kita bagi atas tiga 
macam: 
a) Ben<la pad at yang dapat d ibentuk (dica1rkan dan di

olah), seperti: emas, perak, aluminium, besi. tembaga 
dan timah. 

b) Benda padat yang tidak dapat dibentuk seperti: ka
pur, batubara dan balu pennata. 

c) Benda cair seperti: minyak bu mi. 
2) Pendapat ulama : 

Hukum zakar pada macam-macam jenis tersebut di atas 
terdapatlah perbedaan pendapat antara ulama-ulama fiqih 
atas tiga golongan : .. 
Pertama : Imam Ahmad memandang wajib zakat. pada 
ketiga macam di atas. 
Kedua : Imam Malik dan Imam Syafi'i menurut riwayat 



yang mashur memandang adanya zakat pada yang berben
tuk emas dan perak saja. 
Ketiga : Imam Abu Hanifah menurut salah satu riwayat 
memandang adanya zakat hanya pada jenis pertama di 
atas. 
Kita dapat berpegang kepada pendapat Imam Ahmad 
yaitu adanya zakat pad a seluruh jenis terse but di atas. 
Dengan berpegang. kepada mazhab Imam Ahmad sumber 
zakat menJad1 luas. di mana perusahaan minyak dan gas 
bumi. perusahaan timah dan batubara. demikian Jug.a 
perusahaan batu pennata berkewajiban mengeluarkan za
katnya pada produksi pertama (2akat ma'din) dan menge
luarkan selanjutnya zakat tahunan sebagai zakat tijarah. 
Selanjutnya. Imam Ahmad menurut suatu riwayat me
mandangzakat pada sesuatu yang dikeluarkan dari laut. 
karena beliau menyarnakan kepada yang dikeluarkan dari 
perut bumi umpama. mutiara. Deanikian juga menurut 
suatu riwayat Imam Ahmad memandang adanya zakat 
pada ikan. 

Pendayagunaan zakat 

Dalam memenuhj fungsinya. za.kat sangat bergantung poda 
sistem dan sasaran pendayagunaannya. Yang sudah jelas diatur 
dengan ketentuan nash adalah sasaran kepada siapa dana zakat 
harus disampaikan. Sedang sistem pembagiannya didasarkan pada 
tujuan sosial ekonomis dari zakat yang juga termaktub dalam nash. 
Maka yang dimaksud dengan p;!ndayagunaan ialah sistem pemba
gian zakat yang efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan ja
tuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna. 

a)· Orientasi Pendayagunaan .· 
Nabi Muhammad S.A.W. pernah memberikan shadaqah ke
pada seorang fakir sebanyak dua dirham. sambil memberi an
juran agar mempergunakan uang itu satu dirham untuk ma
kan dan satu dirh(J.m lagi untuk membeJi kampak dan bekerja 
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dengan kampak itu. Li..-na belas hari kemudian orang ini da
tar.g lagi kepada Nabi S.A.V/. dan menyampaikan bahwa ia 
telah bekerja dan berhasii mendapct sepuluh dirham. Separ-...:h 
uangnya dipergunakan untuk makan dan separuhnya Icigi un
tuk membeli pakaiarr. Zakat diberikan tidak sekedar sampai 
pada fakir, sunnah Nabi menyatankan agar zakat dapat mem
bebaskan seorang fakir dari kef akirannya. Nabi pun diomeli 
orang yang tidak mendapat bagian zakat atau dipuji karena 
seseorang mendapat sesuai dengan yang diingjninya. PadahaJ 
Nabi menentukan mustahik atas dasar tep2tnya sasaran. Apa
bila tidak ada Jagi mustahik maka dana zakat dapat dikirirn
kan ke luar daerah atau un~uk dirnasukkan ke dalam dana 
Baitul MaJ seperti dilakukan oleh Mu'az pada zaman Khalifah 
Umar. Tiga kali Gubemur Yaman (Mu'az) mengirimkan zakat 
kepada Umar dan tiga kali pula Umar menolak, bahwa ia ti
dak rnenyuruh Mu'az memungut upeti. Tetapi Mu'az mene
rangkan bahwa ia tidak lagi mendapatkan mustahik zakat. 

b) Mustahik Zakat 
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Di dalam Qur'an surat At-Taubah . 9 :60 disebutkan mustahik 
adaJah 8 asnaf. Pengertian tentang kedelapan asnaf berkem
bang sesuai dengan berubahnya kondisi sosial ekonomi di 
atas dasar yang tetap. Adapun kedelapan asnaf·itu adalah: 
I) Fakir-miskin : 

Pendapat para uJama berkisar dalarn menentukan siapa 
yang lebih jelek keadaannya, fakir atau miskin. Siapapun 
yang Iebih jelek tidak ada perbedaan pendapat bahwa 
keduanya mustahik. Mereka adalah orang yang memiliki 
harta tetapi tida.k dapat memenuhi keperluan hidupnya, 
atau mereka yang cacat atau lemah fisik sehingga tidak 
dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. 

2) Amil 
Amil adalah lembaga atau bad.an yang mengurusi zakat. 
Tentu saja badan ini mempergunakan pribadi-pribadi 
untuk melaksanakan tugasnya. DaJarn keadaan tidak ada 



c) 

badan pengek>la zakat maka muzakti dapat mcnyarnpai
kan langsung kepada mustahik. 

3) Mualaf 
Adalah mereka yang pcrlu dijinaki hatinya qar cendo
run8 untu.k beriman atau tetap beriman k.epada Allah 
dan menccgah agar merek.a tidak berbuat jabat bahkan 
diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum 
muslimin. 

4) Riqab 
Budak yang sedang berusaha membebas.kan dirinya dari 
tuannya. Perkembangan pengertian budak i.alah golong.an 
atau bangsa yang sedang membebaskan diri dari ck.sploi
t a.si p ih ak lain. 

5) Ghorim 
o~ yang karena kesulitan hidupnya harus bcrhutana 
dan tidak dapat membayar hutangnya Pc~rtian ini ber
kembang pada pengertian orang yang dinyat.nkan p&litit 
dalam usahanya, sehingga ia dalarn ke3llkm-tln memenuhi 
keperluan hidupnya di sa..mping kewajibm utang yang 
harus dibayamya. 

6) Sabi/ii/ah 
Orang yang dalam segala usaha untulc kejny&ma ~ 
Oleh karena itu sabilillah tidak hanya diartik.an seb~ 
bcrperang tetapi juga usaha-usaha peronmgan atau b• 
dan yang bertujuan untuk kepcntingan kejayaan agama 
atau .kepcntingan wnurn. 

7) lbnu Sabi/ 
lalah mereka Yan& kehab.isan biaya dalam perjabman~ 
balk karena tida.k mencukupi k..arena kehilanpn atau di
runpas. 
Dari pengertian-pengertian di atas,. mustahik ditcntukan 
dengan pertirnbangan yang jelas dan pasti. Merck.a dapat 
digoJongkan kepada mustahik pnl>adi dan mustahik badan 
at au lem bag.a. 

• Siapa yang I idalc b~rhalc ak.an harta zalcat 
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Tidak semua orang yang dapat digolongkan pada syarat a~n.:if 
yang delapan berhak atas zakat. mereka adalah: 
l) Keluar~a Nahi Muhammad s.a.w. Tatkala Hasan cucu 

Nabi, datang kepadanya mengunyah kunna dari pengum
pulan zakat. Nabi menyuruh memuntahkannya kembali. 
harta zakat haram untuk keluarga Nabi. 

2) Orang hidup berkecukupan dan mampu. 
3) Anak-anak, isteri. orang tua atau orang yang h1dupnya 

menjadi tanggungan orang yang wajib membayar zakat 
(muzakki). 

4) Orang kafir yang daiam keadaan memerangi atCiu memu-
suhi kaum muslimin. 

Catalan : 
Pada zaman Khalifah Umar, orang-orang kafir warganegara
nya acf a dc:Iam keadaan seperti ketentuan asnaf yang delapan 
(mu2l<\f), juga diberi bag,ian zakat. Sebagai warganegara me
reka mQnjc.di tanggung jo')l2.b Imam. Khalid bin Vl/alid mem
buat perjasijian denga;i penduduk Hira yang berstatus kafir 
zirnm!, b2.hwa orang tua yang mis!<i:i clan ticl<ik dap<3t bekerja 
diban!u dengan h2rt<.! dari bait uI mal yang berasa.! d :J.ri shada
qah dan sttmter keu.angan lainnya dan tidak dari harta zakat. 

d) Pendayagunaan Zakal 
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Sasaran z.akat baik rnusta.hi.k yang bersifat pribadi mauoun 
yang bersifat umum. dalam memanfaatkan harta zakal p~rlu 
percncanaan, pengan~.h3.:1 dan pembinaan agar mencapai daya 
guna yang efektif. 
I) Fakir miskin digolongkan dalam dua kategori 

a) Fakir miskin jompo. cacat sehingga tidak dapat lagi 
mencari nafkah mendapat bagian langsung atau diteri
makan kepada lembaga-lembaga sosiaJ yang mengu

rusi mustahik ini. 
b) Fakir miskin yang masih mampu atau mungkin untuk 

mencari nafkah dan dapat dibina untuk ~rdiri sendiri 
secara terhormat diberi modal dengan langkah-lang-



kah sebagai berikut: 
(I) Ptnditian at~ sifat dtm bakat mu~ahik bahwa ia 

akan dapat mempe1gunakan zak.at yang diterima
nya sesuai d~ngan pengarahan. 

(2) Pembinaan dan p~ngawasan d2lam berusaha se
sudah zakat diterima. 

(3) Pengarahan agar kemudian yang bersangkutan 
mc:mpunyai rasa wajib membayar zakat atau se
tidak-tidaknya mernb~yar shadaqah tathawwu·. 
BeraTti mu!ai saat Hu ia telah meningkat marta
batnya dari mustahik menjadi non mustahik za
kat. 

( 4) Uraian-uraian moaaJ Ulltuk fakir miskin di antara
nya ialah: 
- petani bah an pokok a tau bshan ekspor. 
- pedagang kaki lima dan lain-lain pedagang ke-

cil. 
nelayan k~cil. 
penjual jasa: tukang becak, kuu kasart tukang 
semir sepatu dan lain-lam. 

·- anak-anak putus sekol@h. 

2) Ghorim dan Riqob 
Pada saat ini banyak sekali pedagang-pedagang kecil yang 
meminjam modal kerja dari pelepas uang dengan rente 
yang tinggi. Ghorin1 dapat diberikan zakat lebih dari nilai 
senis.ab emas, agar ?a bebas dari hisapan lintah darat dan 
mempunyai kerja baru. Pedagang-pedagang kecil di pasar, 
yang memperdagangkan barang orang, yang terkena niu
sibah kebakaran atau dag.angannya dirampok orang, dapat 
dianggap sebagai g.honm: Dapat. juga untuk mendirikan 
rumah-rumah kecil. J umlah yang diberikan kepada fakir 
miskin menurut kebutuhan usahanya, seorang sopir taksi 
dapat diberikan !Cbuah taksi, seo:rang petani dapat diberi 
sebuah trakior. 
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.J) SabililJah 
~ d~t di~m~bJn unru.k : 
e} Feni.!l.gkP'tr..n th'\"'lllh mel~.h~ Rernbr-:gEt-le:rnb~a da'wah. 
b) Pen~~tfln tJr.!?g~t~hmm k&.1cir-l~z.der !d::trR d.:!ngcrt 

m~~~£'_k:3'n J{}~~Q\m veni:-.~nm.n. 

e) F'enin,!.1!=::atru1 pc~.,.,.i1'1~ fi~~ bCTrrtfD11.nan-b2s;gi.J.n2n ke
r.c~8.s..:·.n, m~5:'1t""'1.!l~ m!:.:rjid> nu~dr.:".s: . ....;t dan h:j_i;:-lcin. 

d} Penye(tin~n nnil!~ bn::;i o~Hg-•:>rt.iJ!t! y~ng s~buk de
ng~n tMs~ s-~5W~, n.1faa?...raya ..kyru, g1n:u 8~3ri.n1<l, mu
b~~-f~1 d~m Jain-:;.:in y~1~g hdu.m me:·lds;patk~ n.<.r~ah
~y·a da.ri im~n:8~i l'\!r-.rrd ~::'2upun kr:1b~g;.:. S\V&£ta. 

c) ?enycfon~~~.raan ku~'3US kete.-D.mpilia..."1 d:.m kcwira
~1~~·n (iratreprei'l.eu:r.;.h]p) unU:u.k memungl;:.ink&n 
terblli-'Jmya l~pangan kerja d~n terberantasnya. pe-
0:7~~:uron. 

0 Penye~~.i'1m hi.a.ya unruk lemba~a pcnelitian ilmu ke
[.£.::a."!!i!::~.n. uri;tuk men\ngkatkan da'wah dan ajaran
r.j.:l!"o:.m l:ilam dt:n.~~.n metho<le yanff. up to d~te. 

td fU;..-::;:at-pml!i ~hab.ili.t~cri. 

4) M~f 
Di~.a:lu.r'~ meWui Iemb2.ga da'wah yang khusus melaku
kan p..!ndekatan terhzrlap kawn non mu~lim, dengan ca
U!.tan b2hwa f uc mualaf itu harus ada b21tasnya dan ke-
11u:!dian me.njedi mw.tEll~. Sesudah itu me~j2di rnuzakld 
all.u wzjib znkaa sesuai derman prosedur mukalafnya. 
Pcs mur:Jhlf j~..a uutuk lcmb~ga da'wah srang mengara.h
.t~n ~ keparla d:;_erah-daernh yang belum beragama 
dim su.ku tern&ing, termasuk perlengkapan dan hadia.h
hadiah untuk: menyiark.a.n keislaman 

5) Amil 
Pada dasarnya di dalain harta zakat ada bagian untuk 
amil. adapun perhitungan jumlah dapat dipertimbangkan 
~ berikut: 
L diberik.an 1esuai dcngan jcrih payahnya. 



b. tidak mendapat dari harta zakat tctapi diberi dari 
dam lain untuk jcrih payal!nya. 

c. clan lebib utama apabila amil bekerja sukanla tanpa 
rnenghuapkan balas jas.a. 

Untuk amil Yan& bekerja dalam lembaga BAZIS. Guber
nur DKI Jclcar1a teJah menyediakan sejumlah dana bukan 
dari harta zakat (h) dengan demikian maka harta zakat 
tidclc ak.an terganggu oleh biaya op~rasional pengumpulan 
maupun pendayagunaan. 

6) lbnu Sabi/ 
Dalarn abad teknologi sekarang. hubungan lalu .hntas dan 
komunik~i telah Jancar. ma.ka ibnu sabil yang menderita 
dan perlu ditolong relat1f telah menjadi kecil sekali. Ke
muoikman seorang beperg_ian mendapatkan musibah ka
rena dicopet bekalnya a tau oleh hal lain pun ada juga. 
Dal.am pada itu pcngertian ibnu sabil dapai diperluas atau 
dimanfaatkan untuk : 
a) ri.1~nr,irirnkan mahasiswa ke Juar ncgeri. Selalu ad2 ta

wcaran bea siswa di luar ncg~~i. tetapi biaya puian.g 
pe~ dittt.ng6ung sendiri. I\.iahasiswa yarig iidux sang
gup bernngkat sendiri dapat di;unbilkan dari ibnu 
S@biJ. 

b) Dahm kategori ib.Ht! sabil dapat diterapk.an pu~a un-
tuk. e!tspedm ilmicll. 

c) IPen.girimM utusan ke konperensi. 
d) Penyediaan indekos murah. 
e) D~n~an untuk perbaikan jalan umum atau untuk 

~~mC2mya laiu lintas pendidikan atau pemeliharaan 
anak yatim dan lain-lain. 

Pendirian perusahaan atau industri dengan modaJ dari 
uang zakat dengan maksud untuk menolong fakir miskin 
at.au memberantas pengangguran. Menurut sementara 
ubm!a menurut hukum boleh tetapi berpendapat amat 
ber3t tansgung-jawabny a baik terhadap Allah m jupun 
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masyarakat. 
Uang zakat diputarkan dahulu untuk scsuatu usaha olclt 
lembaga amiJ. akan menan&_.,"Ung resiko yang besar. Te
tapi bila disimpan daJam bank serncnt.ara belum dibagi 
adalah u~en. 

e) Penda_yagunaan zaluit"fitrah 
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I) Pengertian 

a) Zak.at fitrah atau zakatun nafsi (zakat jiwa), masaiaft 
yang telah secara masal dilaksanakan oleh umat Is
lam, dengan melalu.i ami! yang dibentuk oleh lemba
ga-lemb~ da•wah ::it.au langsung oleh wajib zakat 
pada f!1Ustahiknya Terdapat dua pendapat di antara 
ulama, salah satu pendapat bahwa zakat fitrah itu ti
da.k boleh untuk k:eperluan lain, kecuali untuk orang 
fakir dan mi.skin. agar pada hari raya mereka ikut ber
gembira ria. Oleh karenany~ siapa yang menunaikan
nya sebelurn sholat Idol Fitri merupakan zakat yang 

makbuJ, tet~i yang membayada..~nya sesudahnya, 
sarna nilainya dengan shadaqah tatawwu • biasa. Lain 
pendapat lagi, ia1ah bahwa zak.at fitrah hukumnya 
sama dcngan zakat mal, dapat dibagi kepada delapan 
asnaf. Sebab had~ Nabi s.a. w ten tang haJ itu keluar 
pada tahun 2 Hijriyah, sedang yang mengatur delapan 
asnaf (Q.S. At Taubah 9:60) tturun padcr tahun 9 
Hijriyah. 

b) IAIN SYARIF HIDAYATULLAH, pada tanggal 16 
dan 17 September 1972 telah melakukan diskusi il
miah tentang hal tersebut dan menyimpulkan bahwa 
hasil zakat fitrah boleh diinvestasikan dengan syarat
syarat sebagai berikut: 
( 1) Kebutuhan primair orang-orang fakir miskin di 

seluruh Indonesia pada hari raya ldul Fitri telah 
dicukupi sepert~ya dari sebagian pengumpulan 
zakat fitrah. 



(2) Yang diinvcstasikan iaJah sisa setelah diambil guna 
keperluan nomer I) di atas. 

(3) Modal dan keuntungan pcrusahaan yang Jid1rika11 
dari hasil za.kat fitrah dipergunakan untuk asnaf 
yang ada dan syi~ar Islam. 

(4) Pengumpulan dan pembagian zukat fitrah serta 
penginvestasiannya diatur dan diJakukan oleh 
Pemerintah c.q. Departcmcn Agama. 

(5) Pcmeriniah menjamin dan bcrtanggung Jawab ter
hadap kesclamatan modal dan keuntungan yang 
dipero!eh dm-j zakat fiirah. 

c) Kesimpulan diskusi Hu tcJah mengambil wil~yati R~
puMHc Indonesia scba~,ai ~atu kcsatuan. Konsek wensi
nya memerlukan computerisasi dan komun1kasi yang 
lancar di seiuruh wilal'ah untu.k mengctahui apakah di 
daerah lain tidak terdapat kelcbihan yang <lapat di
invcs!asikan. Tetapi kcsimpulan diskusi itu telah mcn
cetuskan fikir~n bC:!.ru terhadap pendayagunaan zakat 
fitrah £tu. 
Me:;d~yagunakan zakat fitrah itu baik sckaii dilaksa
naka:r. sep~rti dalam kcputusan diskusi RA~N !ersebut. 
Keputusan diskusi iA JN scbagai berik ut: 

Diarlakan pilot proyek di salah satu daerah yang 
ditentukan olt!h lembaga amil tingkat r~gional se
beJum ha! itu dilaksanakan untuk seluruh propinsi 
sebagai kt:~tuan wilayah zakat. 
Telah diketahui dengan pasti di dalam suatu dat>
rah pilot proyek t idak terdapat faklf m isk in yang 
memerlukan untuk bergcmbira na pada hari 
lebaran. 
Untuk mengetahui hal ters..·but. perlu dilakukan 
pcnelitian yang rasional melalui RT /R W <lan wi
layah yang ditcntukan untuk pilot proyck. 
Penunaian zakal fitrah Jjlakukan S\.'lllenjHk 
Ramadlan. st:hingga hasilnya telah dap~1l c1ikt.·1a-

9J 



94 

hui jauh st·belumnya secara positif. 
Keperluan konsumtir fakir miskin rnendapatkan 
prioritas. kemudian untuk modal kerja usaha fakir 
miskin (penday::igunaan cfektif-produktiO. 
Analisa dan pengembangan yang efektif cahap 
demi tahap dati hasil kerja pilot proyek itu. 

Pembagian zakat. tcrutama zakat fitrah yang dior
ganisir oleh sebuah panitia. biasanya diJakukan secara 
masal. artinya zaka t itu dibagikan terpusat dalam 
waktu yang ditentukan dan mustahik datang berbon
dong-bondong antri. Pada waktu yanp. lewat cara ifu 
bemilai baik yakni untuk menggernbirakan uma.t is
lam mengamalkan ajaran agamanya dan menjadi syiar 
Islam. T etapi saat ini hal itu tel ah tidak sesuai lagi. 
sebab: 
a) Cenderung untuk mendorong :nustahik agar mem

pertahankan syarat-syaratnya sebagai mustahi.k 
(tetap fakir/miskin). 

b) Bila yang antn mengambiJ zakat itu ribuan orang, 
merupakan demonstrasi kemiskinan dan tida.k se
rasi dengan hikrnah zakat. 

2) Pendayagunaan 
Maka dalam pendayagunaan zakat, zakat fitrah pun 
perlu orientasi barn, seperti za.kat maL Tentang zakat 
fitrah. sesuai dengan yang disebut di atas, bahwa prio
ritas tetap untuk fakir miskin konsumtif maupi.ln pro
duktif. Dalam hal yang konsumtif maka pembagian
nya. hendaknya didesentralisasikan pada RT/f~·w agar 
tidak merupakan antrian yang demonstrc;~.if. 
Keluarga kesatuan besar atau perusaha(:!P yang dapat 
mengeluarkan zakat fit rah berton-tor; bt:- ras yang 
mungkin sesungguhnya sebagian merup:a.:< :'lri sh:-daqah 
biasa agar tidak membagikannya senl· ·.. ~'.ainkan 

menyerahkannya kepada lembaga am · · Jnal itu 



yang Jangkah-langkah pembagjannya sesuai dengan di 
atas. Mengatur desentralisasi pembagiannya kepada 
fakir/miskin Jewat RT/RW. Zakat yang tennasuk ka- -
tegori shadaqah, akan dapat dimanfaatkan secara le
bih Juas Jagi oleh lembaga amil itu. 

/) PengiTiman Zakar ke luar Daerah 
a) Terdapat pendapat bahwa zakat tidak boleh dikirimkan 

ke luar, bila daerah sendiri masih terdapat mustahiknya. 
Dalam sejarah tersebut di muka, Mu'adz bin J abal telah 
mengirimkan 1/3 dari hasi] zakat kepada 'Umar r.a. ka
rena di Yaman telah tidak terdapat mustahiknya lagi. 
Sesungguhnya pendapat itu dapat diteri.-na, jika terdapat 
persesuaian faham tentang pengertian wilayah. 

b) · Wilayah dapat berarti wilayah administratif dan wilayah 
teknis. Di dalam Negara RepubHk Indonesia, wilayah ad
ministratif ialah desa, k~carnatan, kabupaten/daerah 
tingkat II druJ propinsi/da~n.lh tinf.ttat I. ;'.lUa ~cara tck
nis, wilayah administratif itu dapat dikuBS.ai rraak~ seluruh 
wilayah i!u menjadi satu k.:s.atu~n wH2yRh zakat. Wila
yat zakat, yang lebih utama bifa dapat meHputi wilayah 
yang Jebih .Juas, ialah propinsi, sela,91jutnya kabupaten, 
kecamatan dan desa. Bila desa secara teknis i:idak dapat 
menguasai masalah zakat untuk seluruh warganya, wila
yah zakat akan Jebih menciut Jagi, mungkin hanya ling
kungan RT atau RW. Kesatuan wilayah zakat yang lebih 
luas, kemanfaatanny~ pun akan Jebih besar. Bahkan ideal 
seka/i bi/a se/uruh wilayah RI itu dapat menjadi satu ke
satuan wilayah zakat. 

g) Pendayagunaan sampingan 
Di Samping mempunyai dayaguna terhadap delapan asnaf, 
maka harta zakat sementara belum disampaikan kepada mus
tahik dapat memberi manfaat umum tanpa mengurangi nilai 
dan kegunaan. Hal ini biSa dicapai dengan cara pengumpuJan 
dan penyimpanan dengan mempergunak:\11 jasa bank. Secara 
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tidak langsung dana zakat yang terkumpul di bank akan ber
manfaat untuk kepentingan modal pernbangunan dan harta 
zakat akan tersirnpan dengan aman tanpa risiko. Dan meru
pakan sumber dana pembangunan. Sudah tentu besar kecil
nya sumbangan za.kat yang secara tida.k langsung bermanfaat 
bagi pembangunan urnum itu tergantung atas hasil pengum
pulan yang diperolehnya. Tetapi 'secara prinsip, jelas, bahwa 
danA zakat dan Jain-Jain dana ·Islam dapat mempunyai hasil 
·sampingan

1 
yang bennanfaat kepada program umum dan ke

masyarakatan. 

Pengorganisasian 

a) Orientasi 
Menurut pandangan awam, zakat Jebih merupakan amal 
pribadi seseorang, sernacam tugas charity. Dafa.m praktek 
hingga saat ini, zakat mernang sangat tergantung kepada 
keputusan pribadi seseorang. Karena itu sumber dana za
kat ini digunakan secara kurang teratur dan tidak terarah 
dan dengan demikian tujuan sebenamya sesuai dengan 
essensi zakat tidak pemah tercapai. Hal ini disebabkan 
oleh karena masing-masing pembayar zakat mengarahkan 
zakatnya sendiri-sendiri. 
Seperti diuraikan dalam bagian-bagian di muka, amal 
zakat lebih dari amal yang lain daJam mengandung segi 
sosial dan fungsi ckonomis yang besar. Pengelolaan secara 
umum dan berdasar pada prinsip-prinsip pengaturan 
yang bail< akan lebih meningkatkan peranan dan f ungsi 
zakat dalam proses membangun kesejahteraan masyara
kat. Karena itulah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin 
terutama Khalifah Abu Bakar, sebagai pengeudali Peme
rintahan. secara langsung mengatur peJaks211Aaan zakat. 
Khalifah Umar, menerus.Ran kebijaksanaan-ket:,iaksanaan 
ini antara Jain dengan mendirikan baitul mai, yaitu lem
bf!ga dana umum. 
Beg!tu pentingnya teladan Kh~Iifah Abu ~~·· ~:- daJam 



ittiba' kepada Rasulullah tentang pengaturan zakat, se
hingga para cerdik pandai merumuskan berbagai pendapat 
yang menjadi dasar bagi pengelolaan zakat yang berkem
bang sesuai dengan kondisi sosiaJ ekonomis yang selalu 
berkembang pula, antara lain: 
I) Pihak Pemerintah (umara) dalam masyarakat kaum 

muslimin meoduduki tempat yang sentral dalam hu
bungannya dengan peiaksanaan zakat. 

2) Pihak Pemerintah yang han1s memihh dan menetap
kan salah satu d2ri pendapat mustahik seja!an dengan 
kemaslahatan umum, untuk memungut dan meman
faatkan dana zakat. 

3) lnstitusi ijtihad menduduki tempat yang mutlak da
lam merealisasili.an p~insip zakat. 

4) De1_1gan demik~an pihak pcmerintah bukan saja harus 
mengatur bahkan bemak memak.sa orang uniuk mem
bayar zakat dan menyerahkannya kepada Pemerintah. 

Berdasarkan h~J-ha! i1ufoh rupanya p~nd3pat 1.dama dan 
cendekiaw.an bc:.ik dak!.rsa s;:mmar, diskusi maupun a:ngket 
yang diacak~n di DliO J21~_art~ tahun 1975 c·end~rung un
tuk mem!Hh Pemerint!h harus mengatvr ZG;..~~at (d<11am 
angket frequensi 92%, dafam pcnehth-~n f:rcq~ensi 801~). 

Demikian puia hasil penditian unh1:k mengorganlisasi za
kat fitrah pendapat masyarakat cenderung untuk diatur 
oleh lembaga resmi (80%). 
Alasan per.:.etujuan karena pengaturan pendayagunaan 
oleh organisasi !ebih terpercaya (90%) dari pada badan 
atau perorangan. 
Dengan demikian zakat yang dikembangkan sebagi kesa
daran sosial, seyogyanya diurus secara pengaturan ( orga
nisasi) yang lebih maju dan didasarkan pada pcmahaman
pemaharnan yang tetap pada sumber ajaran dengan mem
perhatikan perkembangan masa kini. Dengan demikian 
zakat akan lebih bermanfaat bagi perkembangan masya
rakat, terutama masyarakat Islam dan pembangunan pada 
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umumnya. 

h) Pel1J.:<'l<>ww1 Organi.~si Zakat 
P~ncgasan bahwa hanya pemcrintah yang berwenang me
nangani urusan zakat adalah sesuatu yang wajar. Yang 
pcrtama haruslah diciptakan kondisi yang memungkinkan 
bahwa pengurusan zakat oleh pcme1intah ini buk2n ha
nya kepentingan keagama~n kaum muslimin tet8pi meru
pakan konsepsi yang integral dalam mercalisasik.an Panca
sila khususnya sila Kcadilan Sosial dan fasal 3L!· Undang
undang Dasar yang berbunyi: Fakir miskin d2n an21.k-anak 
terlantar dipelihara oleh negara. 
Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, p ~~1:;-,crgan!
sasian zakat menuntut dilembagakan dalam wujud organi· 
sasi pelaksanaan pertimbangan dan pengawasan. S:~hingga 
kesadaran. dan tanggung jawab menjadi lebih h~t:!S dan 
luwes. dengan menyertakan potensi masyan~!c'.f utama 
yaitu pemimpin infom1al (ulama) dari parn uh.!i C<.;:-! umat 
Islam baik ahli ekonomi maupun ahli kemasyarakatan. 
Ulama dan fungsinya seb::igai pemimpin dan kepercayaan 
umat akan rnenjamin kesadaran dan pcning~(arnn keikut
sertaan masyarakat, sedang para ahli memberi jan1inan 
kepada masyarakat akan arah pcngorgonisasian yang se
lalu memberikan perhatian pada perkemb211gan :nasa kini 
dengan pengaturan yang lebih maju. Dail pemer!ntah de
ngan kekuasaan dan keabsahannya menjamin keharusan 
wajib zak2t dan pemilihan kemasiahatan umum. Jadi pe
ngelolacin organisasi zakat menghimpun unsur dan kewa
jiban; pemerintah, ulama dan cendekiawan. Sedang fungsi 
utama dalam pengelolaan. sesuai deng<m kcha~usan yang 
dimilikinya terletak pada pemerintah. 
Walaupun demikian dalam proses peningka~an t:ep;2da 
organisasi tunggal yang mengelola masih harus di!)uktikan 
bahwa kepercayaan masyarakat Islam tidakiah ~:2-5!a. 

DaJarn proses ini. pula toleransi kep"da orga: :.~· · <.{· ~u 

perorangan masih harus diberikan, sampai tu~ . '_. ~-':e-



yukinan bahwa organisasi yang tung.gal jauh lchih cocol< 
dt>ngan prinsip-prinsip zakat. dalam hcntuknya yang sc
suai <lengan pl·rkembangan kehutuhan masyarakat masa 
kini. 

l) Pri11sip-pri11.\i{J Pcngor;:a11isasiu11. 

Agar pt:ndekatan dalam rangka pengurusan dan pl·ngdola
an zakat dapat d ikcm bang.kan secarn s1st imal is da11 cfisicn 
serta untuk mcnjamin dan memcnuhi rasa kcbutuhan mu
zakki, waj)b zakat, dan cuntunan agama, pt=rlu dih:mpuh 
prinsip-prinsip pengorgan isasian shh.: 
1) Penanggung jawab lt'rtinggi adalah pcml.·rintah a tau 

pejabat krtinggi dalam tingkat pt=mcrintahan paJa 
maS,ing-masing tingkatnya. dcngan rncngikutsl.·rtakan 
unsur-unsur masyarakat Islam. 

2) Pelaksana merupakan lcmbaga tet<Jp dc11gan p~gawai 
fulltimer dengan tcnaga profesional yang dibiayai 
dengan subsidi pemerintah. kcmudian bcrangsur
angsur dengan dana amil. 

3) Perlunya pen1musan kebijaksanaan zakat, yang mcn
jadi dasar bagi perencanaan pengumpulan dan penda
yagunaan zakat. sumber zakat dan obyek pendayagu
naannya untuk suatu waktu tertentu. 

4) Pelaksanaan dari kebijaksanaan dituangkan <lalam 
program pt>ndayagunaan zakat. supaya lebih ·efcktif 
dan produktif bagi pengembangan n1asyarakat scjah
kra. 

5) Mekanisme pengawasan zakat melalui ad minsitrasi 
dan peraturan-peraturan. penyusunan cara pembuka
an. penatausahaan dari dana zakat. Setiap tiga bulan 
Jan tahun-buku mengeluarkan laporan kcgiatan ke
pada masyarakat ·melalui mediamasa berdasarkan 
hasi] kerja mekanisme pengawasan. Perkembangan 
zakat harus dapat direkam dcngan statistik. demikian 
juga dengan program dan hasil kegiatannya. 
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6) Perlelitian dan pengcmbangan tentang Jas<ff-<.!as.ar hu
kum dan pemahaman-pemahaman ban! lentang za
kai. pot•.'!nsi zakat, pem1as.alal1an pcngumpu!an z~xat 
dan pendayagunaan zakat. 

7) Pengembangan pe:ndayagunaan melalui us!..dai! p;-oyek 
baik program lembaga maupun program Y?."\3 (Hiak
sanakan oleh organisasi masyarakat ya:ig ffH:!!"1~;3una

karr dana zakat. 
8) Penyuluhan kepada masyarakat dalam r:~mrd~a m-;;;ndp

takan partisipasi viasyarakat da1an1 menl.m<~ik2~ iba
dah zakat, dengan teratur dan terus-menenJS. 

Lembnga badan amil zakat setempat s~yogya:ny· ri~per

kembangkan menuju baitul mal sehingga d~rat n1•.::.1jadi 
lembaga dana sosial dan keagamaar. yang modercn. 

d) Struktur Organisasi dan Tanggung Jai-vab 

Berdasarkan ha!-hal di atas. periu disusun dan (;i~)e!•~~~k 
lembaga yang mcngelola zakat. Namun sepanjm1g behAm 
ada peraturan yang bersifat nasion~j m4ka oriaqis~si za
kat ini dapat ciiatur sesuai dengan kondisi dacrah masing
masing dcngan memperhatikan ketentlrn.n ter::;et'-t!t di 
atas. Saat ini mcmang sangat dii1arapk~n S~(B i·vL~nteri 

Agama dan Mentcri Dalam Negeri tentang pcmbentukan 
Badan An.ii Zakat yang diharapkan dapat m~nj~ch di:lsrtr 
peratur~n peugdolaan zakat bersifat NasionaL 



v 111. 1· A l:J E L -=- Z A K. A T 

Nornor Jenls Herta Niaab H•ul K1d•r z•k•l Keuir•na•n 

I 2 J 4 s 6 

L TUMB.UH·TUMBUHAN : 

I. Pa di Ll50 kg gabah atau tiap penen 5% atau 10%• • J ilea aiutya suuh 5%, jika 
750 kl beras airnya mudah l 0% 

l. Biji·bijian, s.eperti j11ung, kedelai SenU.i l.350 kg -,,- - .. -
gabah atau 750 kg 
beraa 

3. Umbi-umbian, seperti ubi kcntang, -,.- - .. - -,.-
ubi keyu, ubi jalar. Jahe 

4. Buah·buahan, seperti kelapa, pisana, - .. - - .. - -,.-
durian, rambutan, duku, salak, aptl, 
jeruk, pepayo, nenas, kelapa Hwit, 
manna. slak, apukal, pala, Jada, 
pinan1, 

s. Tan•man hias, seperti an1t1rek, segala -,,- - .. - - " -
jenis bun1a cermasuk cenakih 

6. N. umput-rumputan, seperti serei -.. - - .. - - .. -
(minyiak serei), bambu, lebu. 

7. Daun-d1ur,an, seperti teh, tembakau, -,,- - .. - - " -
faniJi 

8. Kacang-kacangan, &eperti kacang hi- -,,- - .. - -.. -
jau, kedelai, kac1n1 tanah 

9. Sayur·sayuran, xperti b;1wan1, men· - .. - - - - -.. " • 
timun, ic.ol, bit, wortel, petai, bayam, 
sawi, cabai. 

IL EMAS, PER._.4.J( dan UANG: 

I. Emu murni 94 gram emas 1 tahun 2Yi% 
2. Perhiaun wanJta, peralatan dan Senilai 94 gram - - - • - .. " - perabotan dari emaL emu murnl 

0 - _, 





I 2 3 

J. PC r II k b7~ ir•m 
4. PcrhJ.:1san v.aniu, peralacan dan Senilai 671 craro 

pcrabotan dari pc=rak pernlt 
s. Lo1am m ulia seloin em as, perak, Senilai 94 gram 

seperti platina. emaa murnl 
6. Batu permat.~ seperti inlan berli.a.n -.,-

UL PERUSA.HAAN/PENDAP AT AN/ 
PERDAGA.NGAN : 

1. lnduatri, seperti 1:ekstil, baja, Senilai 94 gum 
keramik, batu merah, genting, kapur, cmas mumi 
tempe/tahu, batik. uk.ir·ukiran 

l. Industri pariwisata, seperti hotel, - .. -
cottage, penginapan, 'llilla, restauran, 
bioskop. k.olam renang 

3. Perdagangan, seperti ekspor impor, - .. -
perdagangan dalam negeri, pertokoan, 
warung, depot/kios, percetakan, pc· 
nerbitan. 

4. Jasa, seporti notaris, akuntan, travel -,,-
biro, biro r~klame, designer, kap 
aalon, transportasi laut darat dan 
ud.a11, ka p salon 

5. Real estate, seperti perumahan, - .. -
penyewaan rumah/tanah 

6. Pendapatan, seperti gaji, honorarium, -,,-
komili, pengha!ilan dokter 

7. Usaha-usaha pertanian, perkebunan -.,-
perikanan, seperti tambak, kebun teh/ -0 k.arcn:fkop~ peternak1n ayam, bebek, 

~ kelinci dan sebagainya. 

4 

I lahun 

- .. -
-,.-

. - .. -

J tahun 

- .. -
- .. -

- .. -

- ...... 

-.. -

- -.. 
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l~% 

- .. -
- .. -
- .. -

2¥:% 

-,,-

-,,-

- .. -

- .. -
-"-

-.. -
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Yang dlnilaJ aemua tekay un 
wait· pada saat m11n1eluark.ao 

nyL 

CmJ'B men1hltuncny1 penJu mJah 
pat 
ene· 

an ~ndapatan l ·tahua, da 
dibluarkan pada wtktu m 
rimL 

I 





J z 3 .. 
a. Uana sitnp1man, seperti tabana&. depo· Senilal 94 sram I l•hun 

aJlo, uana tunal emu murni 

IV. BINATANG TERNAK: . 
1. Kambins, bitl .. biri, domba 40 - 120 ek~ I tahun 

121 - 200 ekOC' l tahun 
201 - 300 ekor l tahun 

l. SI pi 30 ekor I ta•un 

40 ekOf I tahun 

60 ekor 1 tahun 

70 ekor 1 tahun 

3. Kerbau dan kuda -.. - -.. -
Y. ZAK.AT FITRAH : 

Beras, sagu, jaguua, sinikong/gaplek mempuny ai kele hap akhir 
bihan bahan ma· Ramadlan 
kanan untuk ke· 
luar1a pada hui 
raya Fitri. -0 

VI 

s 

lli'I~ 

1 ekor 
2 ekor 
3 eke>t 

I ekor 
umur 1 t1hun 
1 ekOf 

umur l tahun 
l ekor 
umur 1 tahun 
I ekor 
umur I tahun 
dan 
l ~kor 

umur.l tahun 

- .. -

2 lfl kg atau 
3¥2 liter 

6 -

Dan 1eterU111y1 setl.ap tamb ah an 
am· 100 ekor, kadar ukatnya t 

bah l ekor. 

Dan aeteruanya aetiap tunb 
30 ekor 11pi, kadu zak.atny 

ahan 

• 
tambah 1 ekor upi umur u tu 
tahun dan Mtiap tambahan 4(1 

ekor upi, kadu ukatnya tam· 
ahun. bah I ekor upi umur dua t 

Zakat kerbau dan kuda wn a 
dengan 11pi 

Dikeiuarkan pada bulan Ra ma· 
dlon. 
Bia.a dibayark.an denean 
seh&.r1• buan1 tenebut. 
Dilllukan di daerah yan1 ber· 
laku makanan pokoknya. 

• 





SERlt 3 

FIQIH ZA~(AT 





I. PENDAHULUAN 

I. Pengertian. 

a. Zakat ialah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah ke
pada yang berhak menerima antara lain para fakir miskin, 
menurut ketentuan-ketentuan dalarn agama Islam. 

b. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Da.sar hukum wajibnya 
cukup banyak dan jelas di ter:.mgkan dalam Al-Qur·an dan Al
Hadis. Karenanya umat Islam telah ijma'. 

c. Harta yang dibagi-bagi itu namanya zakat. sedangkan kata zakat 
itu artinya bertambah suci dan berobah, karena dengan dike
luarkan zakatnya diharnpkan kekayaan nlt!njadi bertambah. 
suci dan barakah (serba kecukupan). 

d. Zakat telah dijelaskan dalam Al-Qur~an pada 82 ayat (tempat). 
Dari antarc1 ayal Al-Qur'an tersebut ialah Surah At Taubah ayat 
I 03 : 

\~-~I~ "{./•.,I~.., ~'..-:.,/ /~\/9"'\ 1J ! ~ 
~ ..-·,.,J~ ~...\."°' ~'~~ 
~~ ~- r~ ~ ; 

· "Ambillah zak.at d.ari sebagian har ta mereka, dengan z.akat itu kamu membersihkan 
dan menyucik;m mcreka" Maksudnya, dcngan zakat itu mcrck.a mcnjad:i ben.ih dan 
kekikiran dan cbri berlcbih-lcb1han dalam menc-intai harta bcnda." 

Adapun dalam Al-Hadis di antaranya adalah : 



"R~l.Wl 1e'llr'lll:tu mensutu1 Sahabat Mu'adz bin Jiib9l ke nc~i Yaman (yang 
telah dltaklukt:an oleh umat Islam) benabda : Engbu da ta.nB kep;.i.rln rrnum <:ihr ~it.ab 
aJl:.kbh mercb t;cpade syafuubt, berala.i, bahwa ra.."'Su..nggl<imy~ ti~r: c~ Tul-:.ln sc
laJn Allilh dan sero:i£!UhnY• Na hi Muharnm.O adr..bh utumn A.lb..'? • .life,:; r.1c~k.! teloth 
tut untuk. itu, berit!Jlub..'l.lah tepsda mereb, bal;t!,'a Alhh mc-.:Rjib!wn men:J:. .. "\ me-
1.a.kuk&n sha1a t Lima waktu da1ain 5.chari sem.ala m. 

Jilca maeu tl:lah tut untuk itu, beriUhukanlah kc~da mercka, b.:.iiwa AH.ah me
W"ajibkan mereka mcnz.abti kekaya!Ul merek.a. Yang ~t itu d.iambii ciari yang kay1 
da.n dibl!i-baf;ikm kcpcdA yang fat.ir-fa!:ir. Ji.k.a mereu teiLh tsut unru~ itu, m~a 
h.ati~stiJah (jw~r.nlah) m~bel ya!'lg ba.!k~ik uja (bik kekayr..!10 itU ~rnil.ai 
tin:'.'P , F.! ~..ng d2Il l't'"Tldc.h, mat-'"1! z.clta tn y 1:1 ha ru s mel.ipu ti nil::. i -;U!!.i ~tu) h Li, ~i do 'a
ny a oni.ng ywg mndhl!i.Jm (te~yn) karctU di :tntl!...f"1'. do'1 itu <lc~1cr~ l:.lbh tici--!k toer
dinding (pasti dikabult.an)." 

Muadz diutus ke Yaman itu untuk menjadi wali negara itu dan 
sebagai hakim. 

2. Awai Disyari.atb.n 

Zakat mulai disyari'atkan pada bulan Syawal tc:iliun ke 2 Hi
jriah sesudah pada bulan Ramadlannya diwajibkan zakzt fitrah. 
Jadi mula~ula diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajib
kan L.akat ma! atau kekayaan. Demikianlah k:ebanyakan penj<:lasan 
dalam buku-bulcu agama. Akan tetapi kitab Fikhussunnah dalam 
bat>- zakat menerangkan, bahwa zakat itu sebelum Rasulullzh ber
hijrah ke Madinah sud.ah diwajibkan secara garis besar. Yaitu 
belum terperinci benda-benda apa yang dikenakan zakat dan be
lum ada kadar nisabnya maupun k.adar zak:a tnya. Disebut dalam 
Fikhussunnah : 

,_ '-~ .f ·'1 ·~L.ft.~ ·lS,:-1 (.i~'i.·5~: 
A.,,~·~~. ,,?J.~4 ~- -~ ... '-' 
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"Diwaj.ibkan z.akat pad.a pcrmula<in Isl.am ~1.:ara mutlak, udak d.ibatasi harl4! yang 
wajib dizakau nu, cbn juga, tJdak duentukan kadar zakatnya. Yang sedemwan itu 
ka.Iena soa.I zakat ducrahkan kepad.i pcra!.a.Jn para mus.Jim in wn s.ifat pcmurah mer1: · 
k.it." 

"Dan oran~-0ranj!: yang bcrim:in, lelaki dan pcrempuan "iCbaha)!ian rnerekJ (adalah) 

menjadi pt.:nolong bagi sebahagian yang lain. M~reka menyuruh (mengcrJak;i.n) >'"'"il 
ma'ruf mcncegah dari yanl! munk.;n, mendirikan scmbahyan~. menunaikan zakat 
dan mereka laat kepada Allah dan Ra'lulNya. Mereka itu ak:in dibcri rahm:il uleh 

Allah, sesun~hnya .<\llah Maha Pcrkas.a la!'.J Mahoi UiJak~ana". 
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'""Seeom1g lel:!ti da~ teprada lta~lh.h ~tzoya, &~ah jik.1:1 t.:~ lle
laki memberit.an u.bt hartanya ! Jawab Rasd.t&h : Bamng liapa me:mbcrikan 
uk.at harWlya. mab htb.o!Ph lttjdebnnya ". 

a. Kekaya.an ad~lah nikmat dari Allah S\VT kepad.a hamb.a Nya 
yang harus disyukurL Mensyukuri nikmat itu dapa t dengan 
ucapan Alh!tmdulillah dan dapa.t pu1a dengan menggunakan 
nikmat itu sesuai dengan perintah Allah. Membayar zakat 
adaJah diperintahkan oleh Allah, ma~..a membayar zakat itu 
berarti mensyukuri nikmat. Nikmat yang disyukuri, dijanji
kan oleh Allah akan ditambah. 

b. Ke.kaya.an yang dikumpulk.an oleh seseorang, belL'.t!ll ten tu 
dari hasil jerih pay2h dan keringat sendiri, tapi bisa juga dari 
basil tenzga para bu.rub yang bekerja padanya. M~l~ya se
onng yang memiliki sepuluh hektar tamh, dalam pen~p-



annya tentu memerlukan tenaga orang lain, maka padn waktu 
ia memetik hasil tanah itu, misalnya padi, ia harus memberi
kan sebahagian dari hasil tanah itu kepada mereka yang ikut 
menggarapnya sebagai zakat, meskipun mereka itu pada wak
tu bekerja telah mendapat upah, karena m~reka b::tgai..rnana
pun tergolong fakir nu skin. 

c. Manusia di dun!a ini clit&kdirk:~n oleh J\l!ah tidak s~:-;:.1 k.~

adaann)'·a ada yang kaya run 3dL! y3ng :miskir., Rda yang ku.~:: 
dan ada yang lemah. Ada yang pandai dan 2dJ. yang bodoh. 
ada yang berpangkat t1nggi dan ada yang berpangkat rcndah, 
beg:itu!ah selanjutnya. Oleh karena manusia itu tidak dapat 
hjdup di dunia ini sendfri, ta pi ha nis bckerja sama, maka yang 
kuat harus menolong yang Jemah, yang besar harus menolong 
yang kecil dan begitulah selanjutnya. 

Dalam hal ini Rasulullah bers.abda : 

·f ~"'! "'('•': ""'1'{5·/". / .. -'•"•1" "'\£_. /f~~ ,u-J.,,.., ~~~~~ ~~~ru-- ,,u--:' 
""'Subo golonpnku on~ (bemr) yimg tidak. bolas lmlllh.GD lcpa<k oamg kecl 
daD j.zp tr.Jk:u gmon~tu urang kcc:il }-.ng tid&k men~ orang bear'·. 

Jadi zak.at itu adalah uluran tangan orang besar kepada orang 
kecil atau miskin. 

d. Zakat eidalah mendidik dan membiasakan orang menjadi pe
murah. Tabiat manus.ia biasanya bersifa t kikir. Agar tidak de
mikian ia diwajibkan membayar zakat sehingga akhirnya ia 
bisa memberikan sesuatu kepada orang lain yang artinya ia 
tidak kikir lagi. 

e. Di antara pencuri atau perampok ada yang disebabkan karena 
keiniskinan. Keadaan ·yang serupa itu, jika mereka telah ter
to1ong dengan adanya pembagian zakat. kiranya mereka tidak 
alcan mencuri atau merampok lagi. Dengan demikian pemba
gian zakat itu tennasuk pengamanan negara. Itulah yang di
maksud oleh sabda Nabi : 

c~f~> ,~wq..._ ___ :)~;\b:, 
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"Kemiskinan. hampir-harnpir menjadibn orang mrnjadi kufur (lupa krpada k.ebrna• -

ran)"_ 

Sebagaimana telah dimak]umi, bahwa Islam mempunyai lima 
rukun ialah : syahadat, shalat, zakat, puasa Ramadlan dan haji. 
Kelima rukun itu mempunyai falsafah antara lain sebagai berikut: 
Rukun pertama guna menanam iktikad keyalcinan dan kesaksian. 
bahwa Tuhan yang berhak disembah itu hanya Allah tidak ada 
yang lain. Dan iktikad keyakinan dan kesaksian, bahwa Na bi Mu
hammad adalah utusan Allah_ Rukun pertama benar-benar menjadi 
daS<\r dan fundamennya orang beragama. Rukun kedua amal iba
dah guna mengeratkan hubungan antara manusia dengan Allah 
agar manusia itu senantiasa mengamalkan apa yang diwajibkan dan 
meninggalkan apa yang dilarangNya. 
ltulah yang dimaksud ayat : 

( \L ,..l.) ., . '<':J~~t .:'t/ ~..c~., ~!.J 
"Dan dirikanbh shalat untuk mcngingat Aku·•_ 

Dengan demikian orang akan menjadi muttaqin. Rukun ke
tiga (zakat) guna melaksanakan pertolongan kepada sesama ma
nusia sewaktu-waktu diperlukan dan mewujudkan pembangunan 
mana yang diperlukan. Karena manusia di dunia ini tidak hidup 
sendiri, tetapi selalu membutuhkan pertolongan orang lain baik si 
kaya maupun si miskin. Rukun keempat agar manusia melatih diri 
bersabar dan ta bah menghadapi penderitaan agar tim b~l rasa be las 
kasihan kepada orang yang menderita, dan ia menjadi manusia 
penolong. Rukun kelima (haji) guna mcnanam kebiasaan bergaul 
satu dengan lainnya, baik perorangan . antar suku, maupun antar 
bangsa _ I tulah yang di ma ksud ayat : 

F_,_ ' ": ~ ,, N ':. ·~ i,, ~ .' !(\~~ G\ .1 \ "':.l\ \~:"' ... 
L~..J ~ ;.J v!.) ~ f.' , ~(J' ~\ ':! 

"" , .. :,. .--., "~t ~ L:i "'# • .,,,, 
( \T' <...::., 1 J.1 ) l J \.A::) - \ '.. .,, y ~ 

'.:/. -T~ "~ • .., ~--
,.ai rrwuuia, se5ungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lalci-laki clan 

Puan dan mrnpdikan kanu berbangsa-Oar1gui flan bersuku-suku supaya 
.eoPng percm 
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tamu s.&lin~ kenal men~rcnaJ ... 

Jika manusia tclah melaksanakan lima rukun Islam dengan 
baik, r:r:iaka ia akan baik hubungannya dengan Allah dan hubur1gan
nya dengan scsama manusia. ltulah kebahagiaan dan ketertiban 
yang menjadi tujuan Islam. Al-Qur·an mencgaskan dalam Ali 
lmran (3 : l I 2) : 

/_ /. " . 

• / / • ~,, / ,J~IJ / ~~ ~ '~ !-:. \"'( 1 "\ '-:~ -:~\~" /. / !. / ~ 
··~-·... ~ •. ~ ~~l.~ 6'JJJ ~~ ~,,,,,. v.J • ~ !:-./ ,,,., .... ,,, ... =-' ~-

# "" ~ .,,, /. / 

( - .~t,/-' 
\\'i 4!!j.;JIJ ~L!.J ~ 

"Mereka diliputi kehinaJn di mana ~;aJa 1111:rcka bcr;1da, kl!~uali jika mcrcka berpeµn~ 
kcpada lllli (agama) Allah dan tali {pcrjanJwn) dcng::in m::inusi.;1". 

4. Pe m b a n g k a n g 

Orang yang scmestinya tdah berkewajiban zaka t, kare na 
telah mencukupi syarat rukunnya, akan tetapi ia n1embangkang 
tidak mau berzakat, maka ia berdosa besar dan ia diancam seperti 
dinyatakan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis. 

Al-Qur'an surat Ali lmran (3 : 180) : . ~.., . ..... 
, , ., !..~ : ~' _, .,, G\'' / .-: ~- --: " ,, .-: , .. ' c:- / . / ~" ,.. ~~~ ~ ~'-'..;-~~~~~- .. ~ 

,(1 .:\.:--: •.-!. ~~~ '.::-.~ ··~· .J ~ "".t ~ ./~~,, ..... ~.J ~. ~ ,,,,,,, 
~ ~ Y--- ,,___,_.._, .Y tJ-1 '._I.::->-YA 

. .. "l ........ ,.pJT ,,,,, ._, 
.y .. _, \J?.~ 

"Sckali-b.li janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan 
kepada rnereka dari k.aruniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi merek.a. 
Sebenunya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan 
itu abo dikatungk.an kelak di l.:hemya di hari kiamat". 
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"Tidak ada arang yang mcmpunyai simpanan b:ka)--n Yan& tidak mau membcrilcan 
zat.t. kecuali bby..a itu dibak.u di api acraka jahanun yang kemudian dijadlk.n 
ltepinpn-Ccpinp.n guna menyctrik,11 kedua lambuQB dan mhinya ump.ai Allah 
mcngbu.lwm di 11.11tua hamba-hambaNya paclll hari lei.am.at yang lam:sny.a dipcrkir.lkan 
lima pu.lah ribu lllhan lcemudian abn dikctmhui mDbnya.apakah ia kc nn-p ablµbh 
bmaab."" 

-sctdlb ll.asdllllll ..Cat dm Ab9hbt me.pi.di ICtwW.... ada • -1a1a -....

~ Anb,... tr:Wa -llilll b;mbU ....... bfir (tidS - ---- zak.at. 
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kepada mereka Khalifah Abubakar mengancam akan memcranginya) maka shahabat 
Umar bertanya : Bagaimanakah engkau akan memcran)ti mercka.sedangkan Rasulullah 
telah berkata : Saya dipcnntahka.n mcmerangi mereka sehingga merelw mau men-gu

capkan kalimat : 

(mcngakui tidak ada Tuhan sclain Allah) dun barang. siapa telah mcn~capkan k.alimat 
itu, maka harta k.ckayaan dan dirinya harus dijag.a dan tidak bolch diganggu kecuali 
dcn@n adanya kctentuan agama. Hi!'><.lbnya d1 tang<!Il Allah, (demikian pertanyaan 
Umar), maka Abubakar mcn1av1ab · demi Allah saya akan memcrangj orang yang me
misahkan dJ antara shal.at clan zakat (shalat t.tpi tidak berzakat) karcna zakat itu ke
twusan atas kekaya.an. Oemi Allah Jika merck:t tidak menyerahkan zakat unta kc
padaku yang biasa mcrcka scrahkan kcpada Rasulullah sungguh mercka akan saya pc
rangi. Umar akhimya bcrkata : Demi Allah b:ihwa Dia telah membuka dada Abu
bakar agar memerangi mcreka, mak.u say a tahu. bahwa itu benar ... 

Dalam Al-Qur'.an dan Al-Hadis terdapat ayat-ayat dan sabda 
Nabi yang mengancam dan menakut-nakuti orang yang tidak 
menunaikan zakat. 

Dari Al-Qur'an antara lain dalarn surat At Taubah (9 : 34 - 35): 

f / • t;;: '.,,, ~.I~"" ""~""-- / ,,, / .,,.,:,.\ \ / ~J ., / • l\""\ / 
... -·· ,, ... ' ,lh... • ""· 

' 6 .1 ~ ~4 A J o 4 \ 4 ' WIOil / • I • ~ I 1 q 
... / ,,, .. ._/ .,, .._/. ~ "' - ,,,......,.1 ,,,.,,, / t" . 

/ ,.,,,, ; ,; '~ • ~/'J /. ,,~., ~ / ~ ~ ,. / .. ..,, """'' .h( ... ~,, ' li 4 r-.,Ji:? ~ '--"' ~;;. ,~ ·~ ~ ~._.i ~ .. .. l ~ .. .. .. ""' ~ ;, ' 'J' .,.,, . ,,, 
,, ,ti '\-':,-'l ~.:... f ~ L, ~~\{/ -,J.J~ _, / 1J 1.1. \/ \ ~. ,, <-:'~ 
~ ~.,.... &.~..,, µ~~_,~-.:>-~~ 

/ .,\ ~ .4<.( ~- '.-'(\ \/ '~ .-!. ·~ <\ ,,;( •. ~~·~t_,",1-. ,.~-r 
.~~r~},y..,J..9 ~! (f 

(,.,o .. ~t ~ ;.u ) 
''Dan orang-orang yang mcnyimpan emas dan perak clan tidak menaflcahkannya pada 
jabn Allah, maka bertahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) 
siksa yang pedih, pada hari kiamat dipar.askan (dibakar) emas clan pcrak itu dalam 
ncrab jahanam, la.Ju dibakar dcngannya dahi mereka, lambung dart punggung mereka 
(lali dikatakan) kepada mereka. lnil.ah harta bendamu yang kamu simpan untuk diri
nu scndiri, mak.a rasakanlah sek.arang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". 
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II. YANG WAJIB BERZAKA T 

I. Sia pa yang diwajibkan Zak.a I 

Yang diwajibkan berzakat ialah orang Islam yang m~miliki 
kekayaan yang cukup n.isab. Memang orang yang tidak beragama 
Islam tidak dlwajibkan berzakat sebagaimana ia tidak wajib shalat. 
puasa dan lain-lain kewajiban. Tetapi dalam perhitungan hisab 
amal nan ti pada hari k1ama t akan berat sekali kan:na keka firannya 
yang tidak dapat dibebani kewajiban-kewajiban itu. 

2. Nisab dan Haul 

Semua kekayaan yang dikenakan zakat harus cukup nisab. 
yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeJuarkan zakatnya. Jika 
kurang dari itu kekayaan bdum dikenakan zakat. Adapun saat 
haul ialah waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi 
nisabnya (dimiJiki cuk up dalam waktu setahun ). Masalahnya ada 
sebagi3n kekayaan yang diwajibkan 7.akat bila telah dimiliki t.:ukup 
setahun (haul). misalnya · t:mas. pi:ra k simpanan. barang da
gangan. t~rnak sapi, kerbau. kambing, dan unta dan ada kekayaan 
yang diwajibkan zakat tidak usah Jengan syarat haul, artinya 
kekaya~n itu diwajihkan zakatnya tan pa menunggu jangka wak tu 
Jkmilikan setahun. ialah segala macam hasil burni b~gitu dihasilkan 
dan dimililci begit u dikeluarkan zaka tnya _ 

3. Beberapa ketentuan tambahan 

a. Kekayaan anak di bawah um:ur/orang gila 

Anak di bawah umur, yang belum akil baligh sernestinya belum 
makallaf. Bagaimana hukumnya seandainya anak itu memiliki 
kekayaan yang telah mencukupi syarat-syarat wajib zakat. 
Menurut pendapat para ulama kekayaan itu harus dizakati dan 
walinyalah- yang melaksanakan pembayaran zakat itu. Orang 
yang sakit gila. dalam hal kekayaan dan zakatnya, sama dengan 

. anak di bawah umur. Demikianlah kitab Fikhussunnah jilid I 
halaman 335. 
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-Wa,Jib b:lgi wali aft.lit di bavn.h urnur cbn or:an,. (rib membay;arun ak.:tt kclt~)·un 
dua Ol"an~ iru jika tcbh l."Ulr.up ~nnoab •• 

Scbagai dasar hukum pengardng kitab itu (Sayid Sabig) menge
mukak.an sebuah hadis dari Abdullah hin Umar : 

,~· .. //( ,, .... J"'•~ ~ // •1.l'J!, "/ • / 'J/~ 
~~.:_,.: \.9~~~-·fa4.11'' '-A»'-'~---~~' -.,,_, • ~- ~ J 

..1 .. ~'!' ~ \LI_"~,.,, ~-" ~ "CS.Z '--J-" ~ ""'t ~ ,, • ..,,., "'.J"' 
74 !.J..,.4J r ~ u ~ ~ .fe ~_, . A...Jl~ j\;. lJ 

"Rasuk.illah bersabda : banng si;;apa mcr.alibn ;an.ak y;nim yan~ mempun)·;ai k.cbya
•. bendakbh keby.a.an itu di~rgun.:1bn unru.lc bercbµnp. d::an janf:;lnfa.h k.cby:ian 
itu dilingplkan xhing;I tek..ayun itu 1erteru ult;u··. 

b. Kekayaan dizakacfsete/.ah dikurangi biaya pengolahan 

Kekayaan apapun yang dimiliki orang diwajibkan zakatnya ~
telah kekayaan itu dipergunakan untuk kebutuhan yang betuJ
bctul perlu (primer) sehari-harinya~ seperti makan. pakaian. 
tempat tinggal, kendaraan dan alat bckerja kemudian masih ada 
lebihnya. Jilca untuk keperluan yang primer itu tidak cukup ma
.lea ia tidaJc berkewajiban zalcat. Namun janganlah sekali-kali 
orang menyalahgunakan ketcntuan ini guna menghindari k~

wajiban zakat. 

c. Mempunyai kekayaan tapi berhutang 

Orang yang mempunyai kekayun cukup nisab. akan tetapi 
fa mempunyai hutang, baik hutang itu kepada sesama manusja 
maupun kepada Allah SWT sc=~rli haji nadzar, wasiat, maka 
hutang itu harus dilunasi dahulu. kemudian sisanya jika masih 
ada senisab harus dikeluarkan zak.atnya. Demikian Fikhussunah 

jilid I haiaman 336 : 

. ;;l '' ,,, ,,, .. ,, ~ 'I~ , ""' ,, ,, " • ,.. t7 ., 
'- · ".,. -· · ~~ Uo\!::::::>· ' ~.;l.A~J. "-;f A..~G V-., -.,,._,, '-:",·- ,,, .. ~u 

118 



n. · , -:'·1 "·r't\ ~-:tt :2,1 it::..1,~<:'"-'4 -'·;-;~ i~ 
c.~-r: ..__./l' . , c.: ... ~ . l:JJ~ .. , 

~ '' / / 1•-:.-: ·~1r'/t ~-'1'"'-:'~ A"_..; :;~:,&"i. '""l ~-J\ ~,.$~•'...l4AN~~P - OOt.YVI'--'~·-.., q- - ~ ....J.:-;:--..,. -.,, ' ,, ,,, .. .,, ":...,/ • >' 

.~i: $]~\o\)J~ i\\ !~\<.!-'~ 
7. .,,,~ _,, ,,,, ~ ",,, !.._;>'_ ,,,,. ..,. 

"Baran~ s.iapa m~mih.ki kekayaan yang wajib dizakati sedang.kan ia mempunyai 
hutang, malu harus d.ikduarkan scbanyak jumlah hutang, kemud.ian sisanya dikeJu.u
kan ukat jika lllJSih L'ukup senis:ib. Jika r:dak cukup malca tidak wajib zakat btgi, 
k.arl'nil or.in~ itu lb lam keadaan c!emik!an tcrmasuk orang fakir. Soal hutang sama sa
ja ke~dol Allah alau kcpada manusi.i". 

Dalam hal ini diambilnya sebagai daliJ dua hadis : 
., .. ;._ :~ :" ~1," ~ / / ~. 
(S~~ ,J"-J.Ai...\...oJ 
-r;- .... ,.,, II' 

,II ,,.., - , ~ _, /."' 
" • ,,,,.,,,, .JI ....... t ! 14 .. / , • \ / • , \. • • .. H"'J-.A.9 ~~ ~_, r:"---~ ~ ~ tJt.:> y 

-rid.ik ad.a sh;id;iqah abu zak.a t k.ec.;u:ili dari oran1t kaya" 

~zwt itu diambil d:iri orang-orang yang kaya dan dikembaJikan kepada orang-c.ang 
fakir". 

s~kali-kali hal in.i jangan]ah disalahgunakan sehingga asal punya 
lmtang maka ia tidak membayar zak.at. 

J. Meningga/ sebelu111 111e111bayar zaka I 

Orang yang bcrkewajiban membayar zakat~ tetapi ia meninggal 
dunia sebelum kewajiban itu dilaksanakan, maka kekayaan 
yang ditinggalkan tidak boleh dibagi sebagai warisan kepada 
ahli waris sebelum zakat itu dikeluarkan. karena zakat itu ada
lah hutang kepada Allah. Tcrsebut dalam Al Qur'an surat An 
Nisa (4 : I I) 

~·) 
·{Pc:bksanaan pembaJli:m h:uta waris::ln itu) sesudah dipcnuhi wasiat. yang ia buat 
itu a bu (d.3n) ~udah diooyar hu ta~y :i ... (Sekali lagi bahwa zakat itu tat tans 
kciud.i Allah). 

t!. Kompensasi h11ta11g de11ga11 zakat 
• 
Seo~ng fakir atau miskin 1nen1punyai pinjaman uang kepada 
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lm<tm N:1v.aw1 bcr~ata d::lam Kitab Majmu· ; Jika scorang me.kin .::tau fakir raem
punyai plilJJmdn, kemuclian yang mcmmjamkan hcndak mcnja:.tika~nya !:~b'.!~<ii za. 
latnya ~n ia bcrbt.a kepad2 yang mempunya.i pinjaman : Pinjzman itu ~Y3 jarzit::m 
zalrat sara. Terhadap perM>alan im ada dua pend:!. pal : 

a. Tufak ~ch, dan pendapat ini yang diangg;:ipnya yan~ lcbih kuat :Care~a pinjaman 
itu rnA::Jh Jalarr. tanggungan dan tidak ak£m menJ;:i<li bebas 'kec-Jali denga.n DCany;:i 
timix:n~ tenma. lni pcnd.apat Ahmad dan Abu H;:mifoh. 

b. Bo!eh, cbn i.ni penc!apat Hasan aa~i dan A Iha. karenz yang pinjam sckiranya mc
nyerahbn hutangnya dan lccmudian diambil kcmbali maka hal itu boleh saja. 
Maka ~milcian juga bila tanpa timbang terima ". 



111. YANG MENERll\1A ZAK.AT 

'"Sesung,guhnya zakat.zakat iru hanyalah unruk oran3-orang fa.\it. orang-oiang mi2Xin. 
pcngurus.-pcngurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (mcmerdekAKan1 

budak. orang-orang yang berhu tang, u n tuk ,1.alan Al I.ah dan orang--0rang yang 5eda.ng 
dalun pcrjalanan. JCbagai su.atu kcUltap:in yang ciiwajibk:rn Allah; dan Allah Maha 
Mengctahui lagi Maha Bijaksana. 

ltulah yang biasa disebut delapa11: asna f. Dari de la pan asna f 
itu di Indonesia tidak ada riqab dalam a.rti memerdekakan budak. 
Sebab di Indonesia tidak ada budak yang dimaksud itu. 

a. Fakir 

11 •• "J '--., ,, 4 "'/.j /DJ/. \ .... ~ ... ti /; - '· ~ / '< ~ t I • ,) , ./. t ~ 
~..>-~' .. ·~'" ~' ~~1,..aio~vtJ , \I \..- . "_,/ ~,, ~ ;;,- ._/ .. ,,, 

...... t ...... "' 
.~~4.f!, "'_, . . 

"F1ku dalam persoa.lan zabt ial.ah orang yang ndak mcmpunya1 barang yang be1-
har~ dan tidak mempunyai kekayaan dan usaho. sehmgga dia sanga1 pcrlu ditolon~ 
ke perluannya ". 

Sekali lagi bahwa zakat itu hutang kepada Allah . 
12] 



"Miskin d.alam pcrsoalan zakat ialah oranM, yang mcmpunya1 baran~ yang bcrhar8a 
at.au pekcrjaan yang dapat mcnutup ~bagian haJaUlya akan 1e1ap1 tid.ak mc:ncukup1-
nya, o;eperti oranE memerlukan ..epul'uh duham •api hanya mern1hk1 tujuh dnham 
saja ·• 

Jadi dengan kaidah di atas. bahwa fakir itu lebih parah dari 
miskin. 

c. A niil 

''-\mtl 1.ilah oran~ yang ditunjuk untuk mcngumpulkan zak.al. menyimpannya. mem
hJg111ya kepada \'all~ bcrhak dan 111c:nlfCrjak.an p~mbukuannya"' 

J. 1\tuulaf 
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"Mualaf ada 4 macam. 
Pertama : Mualaf muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tapi niatnya a tau iman
nya masih lemah, maka diperkuat dengan diberi zakat. _ 
K e d u a : Orang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di 
kalangan kaumnya. Ia diberi zakat dcngan harapan kawan-kawannya akan tertarik 
masuk Islam. 
Ketiga : Mualaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir yang di sampingnya. 
Keempat : Mualaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membengkang 
membayar zakat. 

Bagian ketiga dan keempat kita beri za..1<.at sekiranya mereka kita perlukan, misalnya 
karena mereka kita bcri zakat, maka kita tidal< usah menyediakan angkatan bersen
jata guna menghadapi kaum kafir atau pembengkang zakat yang biayanya pun akan 
lebih besar. Adapun golongan pertama dan kedua maka kita beri zakat tanpa syarat". 

c. Qiqab. 

Yang artinya mukatab ialah budak belian yang diberi kebebasan 
usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya 
untuk merdeka. Dalam hal ini ada syarat, bahwa yang mengua
sai atau memilikinya sebagai budak belian itu bukan si muzakki 
sendiri sebab jika demikian maka uang zakat itu akan kembali 
kepadanya saja. Demikian Al Bajuri jilid I halaman 294 : 

a~Uh.)y.1 ol?f1k ~;i:;:w .. ~_,i,~·,~gfi~" " _, ., ,, ,,, ~ ~._, - ~~~ I 
"" .~ 

•A Jl .,, .. 
~ 

"adapun mukatab olch atau bagi muzakki tidak boJeh dlberi zakatnya, karena faidah 
pemberian zalcat itu akan kembali kepadanya ... 



""Gharim ada tiga maC3m : 

Pertama : orang yang meminjam guna menghindark;in fitnah atau mendamaikan per
tikaian/perm11!'11han. 
K e d u a : orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri a tau keluarg&Ulya unJuk 
haja t yang mu bah 
Ketiga : orang yang •meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, 
machasah at.au ~sanuen menanggung pin.iaman l(Ulli.t keperluan masjid, madrasah 
at.au pcsanucn atu''. 

g. Sabi/ii/ah 

l_ _ .• J\ ( -(; \,j, " / / \ \ 't _.,· ~\\ I.. ~ t~ t \ ~ ~ \ Lp.-o.•..--..,.. __...,:., 

f~_ ~,,.... ~.._:,'!U7y- ~~~,., u-;..,, 
-'·" "-'1 \..:&J..., ;1~1\ ~~/l:~A -' ~/ _ 1 /~\j/ 
~ _,, ~ :..r ~Lr.,,,lL\-..-AJ_l .:J ~-'2' 

\~ J.tt ..... ·"" .~L.-'11 i::~ !, ' ,, / ,.. ,, . . ·~.i·,, 
·c~~·~-~~v~ ~J-~.~· c*'~~~ 
:I" . 07.;'~~p .; ij ·i\1 ( ;~ / .. ~ ;f_Q) / '.'\ ~ ·~, u __, .. ..,,. L.tJ,, !J ~~_,..- ~~--

. . - I . . . . . . • "\ . . 

yR.:_~ I JJ ~(~I ~I~ l I/~ 1£-~~j ~ i-U l}.~ .~ -~ ~ 
4= ~~\; -~ -l~-. = ... , 0:(i\ ~~j'·_r,~~·.1: 
~ . ~ - ,,,, ··~ ~-'/ /. ,;. ;:. . . -'.::/ 

:& _-_;.) ----·~·\%' (J:J I { ~~ L( iJ\s.J I J tl(, ~· ~ ~ 
\. ,,,, ·. ,,,,,~ ,,,,V u--- ,,,, ,,,, . ,,,. •.. .,, . . ,,,, 

~;~_>11 ~'A~-t\~~l ~~11_,y~l;j 
f ' / 't-1~· / • ' _, / ,, !~UtJ'~ / J~,, . .... u. 

. . "v\Y"' ., 
.: '·"Sabilillah ialah jalan yang dapa' nieny,ampaikan ~~i1alu karena rid.la Allah baik be· 
ruj:>a ilmu maupun ainal. Jumhur Ulama rnen~artikan subiiilhh di sini adalah perang. 
Bagian sabiliJLth (dari zakat) itu diberikan kcpada p.1rn·an~katan bersenjata yang 

'Jillahi-ta'ala arunya tidak mendapat E?aii dari pcm~r1n1a11:·· · · · ' 

Pada 7.aman i.n.i yang paling pcnting ba~an sabilillah itu ialah guna meml;liayai par~ 
pcopagand.J~ f ~lam dan menguun mereka ke ne~ara-nq.:;iru non l 1lam guna peny iara ii 
agama Isl.am okh lembaga-lemba~ Isl.am yang cukup i,·1~11ur.dan terorganisasi. Ter
masuk sabi.Wlah ialah nafkah para guru-guru ~kolah ~ .111._: mengajarkan ilmu syariat 
dari ilmu-ilmu lainnya yang d.ipcrlukan oleh masy.:uakal 1111111m ". 
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Soal sabilill.ah i.ni seba1knya kita mengambll farutm yang luas, 
sebab jika mengambil faham yang scmpit sekarang ini di Indo
nesia tidak ada sabilillah. 

"Adapun 1bnu!'Wbtl ialah or;rng ).111~ meng<JL!al.Mi perJal.irun tfarr n~i::ar;i J1 mana J1-
kduarkan 1Jkat. JI.tu mdcwau ne~ar.1 nu. Pia Cllr>cr1 1.;1KJt 1111.a mc-m;.in!-!- m~n~

l"ujo.tlu.n dan tJdak. beper~an untuk ma'sr.a L" 

Bagian ini tidak setiap waktu ada, akan tetapi haiklah untuk itu 
disediakan sekedamya. 

2. Beber3pa ketentuan khusus 

a. Pengaturan bagi fakir misk1T1 

Bila hasit pengumpulan zakat i.:ukup bainyak, st."h<:trusny<J pcm· 
bagian untuk para fakir misk.in diatur demikian : 
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.. l:ak.iJ miskin yang biasa be1cL~ng (ad.a peng.;U..man ~n pengelahuan ber!.L•gang) 
dit-eri modal bcrdagan~ y:.rng besarnya d.Jperlorakan keuntungannya cukup guru 
biaya ludup, a~r ~ekal.J dihcn untuk s~lo1111;inva. o\l.11; nwrt>k 1 .t''."' hi;-k1'"JJ -<.'l':;,Jt 

tu~ng k.ayu, balu dan lain-lainnya, mcrek..a diberi al<it-alau1ya agar dengan abt-a.lat 
itu mereka bekerja sehmgga sckali dibc11 juµ umuk se~manya. Jika bcrda~anJ! tid:Ur; 
dapat, bertukang pun tid.ak dapat. mak.a d1t-eri bebl seumur gh.'.ilib (umur rata-r.it:i 
63 tahun) 

lm~m Kurd.i berp.;nw~at bah\ll;a buk.anlih kcprada 1..m:ng y;,mg tic~ 6pac ix'rc!.agan~ 
mc.up\m b.:n;.ik;i.ng ilu lanESung d1 bi!d ua.i1g ya~ m~;1.'Ukupi hiJu;·n~':.l S-(;umur gj'~
llb; tet<ip: yang dimaksud o:ang it"u di~ri mO<i~l ya.rig sekiranyJ i1as..il yang dipcroleh 
dart modal itu dap~t mel)wkupi hldup.nya. Oleh karena itu maka. m&daJ iru harJS di
bclilr:an tanah pckarangan at.au bmatan!<! temak apabila ia mempunya1 kemaluran mc
ngolah/memchharanya. ·• 

Dengan dasar keterangan di atas. maka harta zakat 1tu baik 
sekali dijadikan modaJ usaha, misalnya sepuluh orang fokir.l'r.1'~i1 
mereka dari zaka t dijadikan modal semisal pa brik tahll. mer.:-~ 
bekerja bersama dan hasilnya dimakan bersama puia. 

Zakat dalam Al-Qur'an kadang-kadang disebut dengan kata 
shadaqah misalnya : 

, !H • l"1 

dan kadang-kadang disebut dengan kata infak. misalnya : 

• .. • ~. -! . :-' .J /- ~ .tl / ., ........ "":_ '~-J ., "' / , .. t, / 
-\... d ~ ;,4"4.,._, J•A.. .,.0 AJ..!J~ • • • 1 ,J ~IQ ... ~ ~ ,,, -:.,/ "" . .... -\.-).,, ._,/ ~ , , 

l1fll---• _..,.,,J f f '\ ~ ~.. ,J: ' "":.. "'~ , ~ I l ~ - ,, ~ ~ t. ;.._ ~-t,tA..u 
~ -.· ,;, ~, 

Zakat hukumnya wajib. sedangkan shadaqah jika dimaksud 
zakat maka hukumnya wajib juga. tapi shadaqah yang tidak 
dimaksud zakat mak.a hukumnya sunat. Adapun infak jika 
dimaksud zakat maka hukumnya wajib. tetapi infak yang tidak 
dimaksudkan zakat maka hukumnya ada yang wajib juga seperti 
infak kepada isteri, orang tua dan anak. 

Jawab Rasulullah : Betul pendapat lbnu Mas'ud itu, suamimu 
dan anak-anakmu adalah orang yang lebih berhak menerima 
shadaqahmu/zakatmu. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari .. 
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b. 7.akat kepada sanak kerabat 

membcrikan zakat kepada sanak kerabat itu demikian baiknya, 
karena selain mt!mberi ak1n berarti juga merapatkan persaudara
an (silaturahim). Adapun yang dimaksud sanak kerabat itu misa) 
riya saudara Jaki-lak.i atau perempuan, paman, bibik, uwak dan 
lain-lain asal mereka termasuk mustahik. 
Dt!mikian sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Na
sai dan Tirmidzi sebagai hadis hasan. 

' ~~ "'.·~I i ""8J~ I • . ""l "'""' ~ f ""' "" ~· \~ .... ,,~ .. ' _1~ l u~ .. •',~ ..,s;, ·~· "'..).--o.. -'..t \ 7 . ""' • ..,,'-Si .J ... ,,,, _. ,,,, 
~- " ,,, ,. "'~-;. t -. ~.1..-.o.., ~ 

"Stt.&daqah k~pada ora~ mi..-;kin (yang bukan kerabat) iru mendapat pahala sadaqah • 
. ;cdangkan sadaqah kepada .si nusk.in yang kerabat itu mendapat dua pahala, pahala 
sibturahim dan pahala sadaqah•'. 

c. Zakat kepada pencari ihnu 

Pemberian zakat kepada para pelajar dan mahasiswa itu boleh, 
terutama jika yang dipelajari itu ilmu-ilmu yang diperlukan 
oleh agama, dan mereka karena belajar itu tidak berkesempatan 
mt!ncari nafkah. Demikian kitab Fikhussunnah jilid I halaman 
407 ,. / ·~~r~ ,,, ,, . -: .i. "' " ': '1 f . h ~ , _ ... \ / • :?:"' " , _," ' ~ 1 ,, 
~- . oA,lj ~ .. AJ~~' .... ~ ~J.>8.YJ ,,,, ~ "' "" -.. ............___ .... , -: ,, "''!.l· ~ , ,,,, ... / .. ,..c.. .. j' ~· ~ "' .. ., ""'· 
~ l_~ L-~~ 'D .;' l ..... ~ V:- • ::'___. ~ 1 c~ o __ ,,,_'-/ \ ...... , . - ..,,,,,. , 
~~ -~~jl1A1~-~1.;:~~·9...-::sri .,, .,,,, .,. ,,, .. 

~Lia.('· ·~ ..l___al1/ , , '{. 
·- - -~v'\,~-:J:-~ 

"Jib orang dapal txru!i<lha m~ncilri nafk.ah_ den~n car.1 _yang sesuai den~ ke
albannya :altan tct.api ia masih '.Qbuk men~hasllkan llmu syanat. dan sckirany• ia bn
UJaha rnencari ruafbh mab akan terpu_tu!I ~ha mencari ilmu itu. rnilka kepadanya 
bolm diberikan 73k;,tl karcru men~~nlkan ilmu Y-.Ulg Krupa itu hukumny• fardu 

kifovah". 
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Ada pun pelajar. mahasiswa yang tidak ada hara pan berhasil 
belajarnya, kepada mereka tidak boleh diberika~ zakat. 

,, ~,:.~~~'~ .... f_,_, ~ ){.;, • f ~ .. ,, ~'// :J .,.,,~r, 
~ )~i) ~''\...J~ ~t ~d~-~);_,.f.;rit..!j 

.. ,, ,,. ,, • '~ _. ~ ~ ~ ~ '· 1 / • .y. .... ,, , 
~.~..U~ ~u ....._ ~0 .,~~J~ 

.. Adapun orang yang menurut pcrhitungan tidak akan mcng.hasilkan pclajarannya, 
male.a tidak halal zakat bagi.nya seki..ranya i.a dapat bcrusaha, meskipun nyatanya ia 
masih du duk di bangk u sekolah ... 

d. Z-akat kepada suami yang fakir 

Seorang isteri yang memilik.i kekayaan berupa barang yang wa
jib dizakati dan barang itu lelah cukup senisab. maka ia boleh 
memberikan zakatnya kepada suaminya asal suami itu termasuk 
golongan mustahik dan zakat yang diterimanya tidak akan di
jadikan nafkah kepada isterinya. Dalam hal ini ada dasar hukum 
dari hadis Bukhari : 

"'Abu Said Al Hudri mcn~awkan. bahwa 7ainab i!itcri Abu Mas'ud ~rkat<J : Wah;.ii 
RasuluUah, Engkau hari ini mcmcrinuthkan bcrshadaqah/beu.ak'1t. Saya mcmpunyai 
perhiasan dan ak.an saya shad.aqahkan/saya zakaci. !iedangkan ibnu Mas'ud (suamiku) 
berpendap;.d, bahwa ia dan anak-anaknya adalah orang-orang )'anJ! lcbih h<-rhak mf'· 

nerima !ihad.aqah/zab tku. 
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Maka Rasulullah ber'iabda pcndapal lhnu Mas'ud itu ~rul, bahwa suami clan anakmu 
lcblh b. '1ak daripada orang lain untulc mcnerima shadaq .. hmu" Rawayat Bukhari. 

e. Zakar kepada orang shaleh 

Diseyogyakan zakat dibcrikan kcpada ahli-ahli ilmu dan orang
orang yang baik ada b kcsopanannya. Or.ing yang bila diberi 
zakat akan dipergunakan unt uk maksiat. maka orang semacam 
ilu janganlah diberi .lakat. 
Dalam hal itu Ahu Said Al BuJri meriwayatkan. bahwa Rasu
lullah pcmah ·bcrsabda : 

.Jt '.J/ ~ ...... , 1 ~ ~J, I;.:'""'"'"'//,.(' "'' ... --,,, / // .,,,_-,,,, / ..... 
J~f::·_~sJ~?~~U:~'~-' ~jll l :.__a .( / ,,, "' ..... - ,,, ~ ,, v---
' . " : J .. " ~ '"""' ": .. ~ (I ~ 1 """' A.::;.' "' 1 I --' ~ ., ~ t::--f-Y- 1 ~ ~y. u .!!) ,, -- - .., ~~ ~J-! I 
'~ ~·.., ~'t"'-J":a~'Sli;~/~,~ .. ~\J ~G~~ 
~~~ - _, ~ ;,I -., .,, 

. ~1 ·---~'r U--;;-;,-:.Y 
"Gambaran oran!!- mukmin dcngan imannya seperti kuda d.:ng:m t.ala ikatnya, sekali
sckali kulla itu lcpas Upi kcmbali l.dpd kcpada tali ikat itu. l>emik.ian orang mule.min 
kadang-kadang lupa tctapi kcmhalJ lagi kepJda imannya. Berikanlah makanan kepac.l.a 

orang-<>rang yan~ tilkwa d4111 orang-oran~ mukmin yan~ baik-baik". 

Adapun orang yang dianggapnya kurnng baik. akan tctapi jika 
dibcri zakat ada harapan akan haik. maka orang serupa itu 
sebaiknya dibcri. Demikian Kitab Fikhus."iunnah jilid I halaman 

405. 

;'... / ft~lt' / .. \1 .,, _, ;_"'-' ~\ b~\ :'\( ?'~l~\ 
~ ~..%\~~;;,~ u 7 ,. 

• ""-~1 ~ ~_.,~. ,,,,,. 
~L: ~ 

'1C. ..&! hila pc:mbcrian zabt itu dapat menghadaplcan mercka kc arah yang ba.ik 
ca.a b ru. ~reka 1tuna pcrbaikan diri mcreka'". <bo mcm illl ,,_ 
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IV. YANG TIDAK. BOLEH MENERIMA ZAKAT 

I. Ketunanan Nabi 

Anak cucu Rasulullah yaitu keturunan dari RasuluJlah yang 
biasa disebut dengan Bani Hasyim dan Bani Muthalib, tidak boleh 
menerima harta zakat. karena zakat itu oJeh Rasulullah dianggap 
kotor. 

Sebagaimana Nabi bersabda : 

t~.1,--!, ...... 1 ,,~at ~:;j J-i. ~~~~~\~' 
~ c~..9 ~- .r~J. ,,,.. ,,,..~-:- ,. 

"Sesungguhnya harta shada:~~h ntau z.akat itu tid;.ik bdik bagi keluar!_l.a Muhammad, 
br~a sesungguhny;.i 1.ak.at itu ad.al.ah !(otoran or:inf!." 

Juga Abu f1urairah meri,·1ayatkan, bahwa Hasan cucu Rasulullah 
mengambtl kurma zak.a t. maka be ha u menegum ya dengan kekh
kekh (buanglah). 

"Apakah engkau tid:lk tahu, bahwa kam.i tid.dk makan harta shadaqah atau zakat''. 
Hachs ina nv•ayal Bukhari Mushm. 

2. Keluarga Muz.akki 

Zakat tidak boleh diberikan kepada bapak, kakek, ibu, nenek 
anak laki-laki atau perepmuan dan cucu orang yang membayar 
zakat. Demikian menurut Fikhussunnah jilid I ha la man 40 I : 

;\."" ~~1jt~tt..ti1~~tj]i;~~J~{~1~! 
•'~ ·(}, ~\' ..,l( ·:;,,, .. ,~,,,,,, .. ',,.··~:'~~, ,,,. ""'r· 
,_~I t .~,. .. :J~ ~~:.:J'-;V~J:J ~ ~l..:J 
.... , /_ -: • : J. "~01,,,.' ,/' ,/ .) " .. .,, .(~I. /e' .. , ii',~, / \ ~ .... \\-' 
~,~·lt . ,. ,./'a.~-.,l •.fl··. -,~ W' ~ (,.) l .t.,-;-,Aln,_ .. b ·.:. . • -~-:: • ~ ~· ···;.,··-~-::'..:.,) ~ • '..:.,, _, .__... . ,, ,, ,, 

'-'b~~~> 51.;:ii;~li !'Y~-->1'~~1 
~~!f~~i; <&iY~1' ~~~-' o~ 
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.Jl"' • ,., ..... ~ .... , 
• O ..... • • ....._....,.#~~~ • L aG.-_...,, _ _, 

"Pan. ubma !iepakat tid.ak bolch mcmbcri.kan ukat kepada bap.ak, kakck. ibu. nenek. 
anak lak.i.Uki dan cu cu dari anak laki-bk.i, an.at pcrcmpuan dan '-'1..lcu clan an.a.IC pe
rempuan, karena si pemberi :z.bt bcrkewajiban membcri natkah up:ida bapaJcnya 
dzn scblnjutnya kc ams, an.at lak.i-Lakinya dan ~lanjutnya ke b:lwah, ibunya dan se
L.njutnya te atas dan anak perempuannya d.an selanjutnya kc b:w~-.h. Mercka itu 
medtipun fakir abn trtapi kaya bren.a lcayanva si muzakkL". 

"Pua ulaltlll scpabl bahwa ~ora.n~ !'Ollanu tidak bolch mernbcrik:.in zakatnya kcpada 
isteri. sebab ia wa1ib mcn.allcahinya. male.a 1sler1 Hu udak Jlt!rlu menc-runa z.akat". 

3. Orang yang sibuk beribadat sunat 

Orang yang cidak berkesemp(jtan b~rusaha disebabkan waktu
nya dipergunakan untuk beribadat sunat maka zakat tidak boleh 
diberikan kepadanya, karena pada dasamya ibadah sunat banyak 
sekaJi macamnya dan hanya untuk diri sendiri. 

"Orang yang ~lalu mS'l'lghadapi ibldac~badat sunat mempun jib ia berusaha wak.tu· 
nya habis untuJt ibacht sulliilt in.a. mak11 ulcat 1i<bk bolch dlbcd.tan keplida.ny;. .. 

lbadat sunat itu baik, tapi sekedamya saja agar orang ber
kesempatan untuk mcncari nafkah. lehih-lebih jika ia mempunyai 
isteri dan anak. 
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Penjelasan 

KesaJalian menyerahkan kepada orang yang tidak berhak mene
rimanya misalnya or"ng kaya, orang kafir, bani Hasyim (keturunan 
RasululJah) dan lain-lain, asal kcsalahan itu betul-betul tidak di
sen.gaja, maka ada yang berpcndapat hal itu tciah cukup sebagai 
zakat dan tidak waji b mengula ngi. 

Demik.ian hadis riwayat Bukhari : 

I,,,,,, .I.,.°" "'"',,,,' // ,,. ,, ., """\ ...:1 / t/ /.' := / !I "' ' "' ~ , ,,,, 
~"-'~5a..) rt\b.)~-~>- J ~)~ J~~·~ .. .,,, .. ·u '".&.· 

, ~'-'":; ( "_,J :.- .. .../ .. v ·U- u 
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"Ma'an bin Yazid meriwayalk.an : Ayah s.aya (Yazid) mengeluarkan beberapa dinar 
guna shadaqah/zakat, mai:Gi i.a melctakk<mnya di samping :.eorans lliki-lak1 di masjid. 
Mata s:aya d.atang ke m.asjid mengaml>il dinar itu kemudian saya mcndatangi ayah 
dengan membawa dinar itu memberitahul~annya. 

Maka ayah berk.ata : Saya titiak mcnghendaki dinar itu untukmu. Ma 'an ! Akhirnya 
saya mengajak ayah kcpada Rasulullah untuk mcn<kpatkan penyelesaian. Di situ 
Rasutulhh memutuskan : B.:..igimu apa yang engkau niatkan wahai Yazid dan bagimu 
apa yang cngkau ambil wahai Ma'an". 

., 
Pada had.is Bukhari Muslim pun ada riwayat Abu Hurairah, 

bahwa ada seorang tanpa sengaja n1e1nberikan zakat shadaqahnya 
kepada pencuri, Jain kali kepada wanita pelacur dan lain kali lagi 
pada orang kaya, sehingga pemberian itu menjadi buah pembicara
an orang banyak.Pada lain waktu ia sedang tidur diberi tahu dalam 
rnimpi : Shadaqahmu kepada pencuri diharapkan ia sadar tidak 
mencuri lagi, shadaqahmu kepada wanita lacur diharapkan ia tidak 
akan melacur lagi dan shadaqahmu kepada orang .kaya diharapkan 
ia menjadikannya sebagai pelajaran sehingga akan menzakati ke
kayaan yang diterimanya dari Allah SWT. 
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4. Kafil' Barbi 

Orang kafir atau tidak beragama Islam, apalagi yang berusaha 
mebwan orang Islam, tidak boleh menerima zakat_ 

Rasulul.lah sewaktu menguius Muadz bin Jabal ke Yaman ber-
pesan Beritahukanlah kepada mereka (umat Islam) diwajibkan 
atas mereka 7.akat. Zakat itu diambil dari orang kaya (fan diberi
kan k~pada orang fakir di antara mereka (umat Islam)""_ 
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V. KEKAYAAN YANG WAJIB DIZAKATI 

I. Jenfi Kekayaan 

Benda yang harus dizakati ialah emas, perak, simpanan, hasil 
burni, binatang ternak, dagangan, hasil usaha, hasil jasa (hono
rarium) yang berjumlah besar, harta rikaz, harta makdin dan hasiJ 
laut. 

"Dan orang-0rang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanny~ p.:!~ 
j:a1an Allah. mab beritahukanlah kepada mcreka. (bahwa mercka akan mcndapat 
siksa yang pcdih) pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam ncrak.a Jahanam, 
l.alu dibakai denµnnya dahi mcreka, lambung dan pinggang mcrcka (lalu diltatakan 
kepada mereka), lnilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. maka 
nsabnlah sebrang (alc.ibat dari) apa yang kamu simpan itu••. 

Emas simpanan dikenakan zakat baik berupa mata uang atau 
batangan asal dalam simpanan telah cukup satu tahun (haul) 
dan jumlahnya cukup senisab (yaitu 20 dinar atau kurang lebih 
94 gram emas) zakatnya 2Y2 persen. Perak simpanan juga dike
nakan zakat, baik berupa mata uang atau batangan yang daJan1 
simpanan telah cukup satu tahun (haul) dan jumlahnya cukup 
senisab (yaitu 200 dirham, sama dengan 27 7/9 real Mesir, ~ama 
dengan 555Yz qurus Mesir a tau Jebih kurang 672 gran1 ). E1nas 
dan perak simpanan yang masing-1nasing kurang dari senisab 
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tidak perlu dikumpulkan agar menjadi senisab yang kemudian 
dikeluarkan zakatnya. Misalnya seorang yang mempunyai sim
panan l 0 dinar emas, (setengah nisab) dan I 00 dirham perak (se
tengah nisab) tidak dikenakan zakat pada kedua--duanya. De
mikian disebutkan dalam Fikhussunah jilid I halaman 340. : 

""' \~ '· V~ At • t ~ ~ _,, . • ""' "--: '""': L "" ""~ ,,., ' ,, ~~~ c•\.·..o .. '--'L~..:=t' ~ . u1..__...~~,··-a~..;..- ...... .... .,, - "-'~ ,.... u-- ~- u-" v . - ~ - ,.,.... , , ':, 't.t,.._.:ctJ I~\ ./ ·~"·' ,,1 ' ., ~01,1 t\\\ U/.-! .I"""".!,, ~ -'~i 
U~ -~~ ~~ "' 1.. >-Y.J fii~j~\~:l 
~ • , • - _,, .. 0_ ~f;t ,.c..:> -

- ,. "' "/ ..,,,. t /. ..... ~..... ~ "' "'j"" .. ,,..,, If ! ... "] -';_ . . ' ..... .. ' . Jt ""'-K° • ' ;. '\ ...... ,,\ /~~ _"' /, /,, -: .I '1 ~· •• ~ ,,.,, .~~~\.:,...J 4.W;·····---...\ ,.,..~J ,.,, ..._/ ~ . ~ .,, ...... -" _.. ,,___~;---· -
~~~ ~ ~ -:;,;;:- _, ,, ' ...... ~ ................ ., .. ,...,~~~ .... v 

~~ =>j ~..:.J ... .)~ A..tc .,.~~..)\I\°\ o.,..\;J.:~o ..... ~- ,.,,., "...J " ,., ,, .. ,,,, 

•4, 

J ,, .... , / 

·~ 
" 

~arang siapa mcmiliki cmas kuran~ d.ari senisab dan memiliki p~rak dcmikian juga, 
maka kcdua bcnda itu tidak U"3h dikumpu.Ikan agar menjadi ~nisab. karena jenisnya 
bcrbeda sepcrti sapi den!,'iln k.ambinf!. Jad.i jika ada seorang mcmilik.i 199 dirham pc
rak dan 19 dinar cmas maka benda itu tidak dizakati ... 

Scorang wanita yang memiliki perhiasan cmas atau perak yang 
<..'Ukup senisab dan dimilikinya cukup setahun hendaklah mcm
bayar zakat 2Yz (dua setengah) persen, karena hadis di bawah 
in1 : 
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"P4.l.i Ulama ~rbeda pendapal ten tang perhiasan wanita yang dari emas a tau perak. 
r\bu Hanifah dan lbnu Hazmin merniLih waJ1b zakat as.al perhwsan itu telah senisab. 
~lee-eka berdaW1 dengan yang dinw.iyatkan okh Umar bin Syuaib dari ayahnya dari 
akeknya yang berkata; 

AdJ dua orang Wanita menghadap Rasulul1ah serl<:ingkan di tangan kedua wanita itu 
lm:ilpat gel.mg emas. Rasululbh bcrtanya 'Apakah kalian scnang nanti pada hari 
wmat Allah mernaka1kan gclang dari api ncrak."l k~pada kalian ? 'Jawab mereka 
'tid.Jk senang !' RasuluUah mcmerimahkan 'Bayarlah zakat apa yang ada pada tangan 
blian'. 

~tkl~;.s1.Ik-; :~:J~:~~:·~;~~ 
. ~('. 'J..'. ' ;In/ 1~\\ ';' If~\ '' ':.J // t f "a /.) Z., ~ / 
!lt~.) • 0 ~ ".'~ ~A.Jjf ~ . -:,· ~ ~ .. ~r7 :/J,.. u-
__;,l,)Jt~1 w .-i, :j0 ~ ~\Sj.:,i\_"\,;::;, l~j 

~ ,~,, 

) :,~ ----~ ,/.., \ " \~: ~ .. ;I '"\! ~ ,,.1/ /._, /,, 
' ~ ~ \J J I t U • -~ 0 \ a._.,.J ~ o_ t .. -~ . ..,, ~ '--'" ~ ~ 

'A1:rna binti Yazid berkata 'saya dan bibi saya mcnghadap RasuluUah, kami waktu itu 
bcrdua memakai gelang emas, maka Rasulullah bertanya 'Apakah kalfan mengeluar
U.n z.akat gelang itu? 'Kami jawab 'tidak'. Rasulullah bcrtanya lagi 'Apakah kalian 
tiddk takut bila Allah mernakaikan kepada kalian gelang dari api neraka ? bayarl.ah 
ukatnya'. 
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•Aisyah berkata : "Saya kedatangan Rasulullah dan bcliau mclihat di jari.jarj tanp 
saya ad.a bebcrapa cincin pcralc. Mab pertanyaan bcliau kepada.ku : 'Apa itu Aisy1 
(yang ada pada jari-jarimu) ? 'Jawabku• : itu saya bildn untuk berhias guna men 
hadapi engkau RasulJUah I R83Ululhh bcrtanya : 'Apakah engkau membayar I.ab 
nya ? ! Ja"IWbku : Tidak a tau masyaallah. Rasulullah berk.ata : 'itu cukup ha~ 
untuk mcndapatkan api ner.ak.a ". 

Tara Ulama, tebah sepakat bahwa pcrhiasan dari batu-batuan yang bcrharga sepcrti 
i.ntan, bcrlian, zanuud, merjan, ak:ilc, pirus tidak wajib zakat, kccuali jika kescmu1 
nya itu dijadikan daganga.n, maka tcrlcena zakat tijarah'. 

Uang kertas simpanan yang jumlahnya sebesar nisab emas ata1 
perak, bila simpanan itu cukup setahun maka wajib dizakati . 

'Uang kcrtas atau eek adalah merupakan kwitansi pinjaman yang ditanggung}w 
ia wnjib diz.alcati bila telah rukup nisab lcarcna uaJl8 kcrtas a tau eek itu dapat di 
bayar dcng.an pera.k accara lcontan'. 

Siapa mempunyai emas atau perak berbentuk apapun, ataL 

mempunyai mata uang yang semuanya masing-ma~ing senjsab 
akan tetapi di tangan orang lain sebagai pinj~man, maka ia ber 
kewajiban membayar zakatnya setelah milik itu ditcrima ·kem 
bli. Jadi selama hutang itu belum dikembalikan ia tidak wajil 
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>.Hatta Dagangan. 

' Arti bcrdagang : 

~-:-,, ._·~J l~/\~L, \\}\.:.:~ 
f:_:..t ~?!" ~ ;, LI, • ... .,, 

"Berdlpng (tijuah) ialah memutar ua.,g dcng2!l rul'ar mcnu!car a tac jual bcli dcn,gan 
11!.1.bud m~cari keuntungan"! (Mahalli jilid il halam-'Ul 27). 

·Mengingat kaidah di atas, rnaka set1ap pemutaran uang atau mo
dal dengan tujuan mencari keuntung.:ill s~perti mendirikan pa
brik, mendirikan rumah untuk dijual belikan atau dikontrakkan, 
membuka perusahaan tal~i dan lain-lain adalah termas11k tljai-ah 
atau dagang yang dikenakan zakat. 

Dasar hukwn wajib zakat dagangan i.BJah Al-Qur~an St~rat AJ-
8a'l813h (2 : 267) : 

t"'- ,., p~ . ,. ". ~ t ........ v ~ ,~~ ~·· f \•~I" 91 .-:' ~.\;1\_"'~'\,., 
~· ~~.·~·e.~n..v~ '~•u:J~~t..i~..;.,~ 

,...,, • .. • so v "" .....,;r -..,. "' ..,,;;.r- - - .. ,,, '! c» -

, . ·"1.-: ,<r\: Jf"•:'t 
·v!.J~"(\i~f1 

"Ha or.nz<n.!l& }Hl1 betinm.n. mfkallkanh.h (di j;mn Allah} sebagian dri ln.!il 
•'1 PDI biik~ du 1e1-P dari apa yang Kami kduarbn d::i.ri bumi untuk ._ .. 
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"Rasulu llah me me rin tab lean lcami agu meng'ICluarbn shada qah a tau zak.a 1 dari ap1 
saja yang kami sedi.alcan untuk. dijuar. 

Demikian shahabat dan ulama mewajibkan zakat tijarah. 

,. .,,, "• \'-J --'~"~ \ __, '-1 ~t\'" r·'~ " "'~ 
• .-~ a\ .. \ J . \ • ~~\ A~~· A:l 

~..,u~ ::_,~ ~" _ v:,, · · 
11 .. "v~t · '-'~ · .. '~~\ '.J-' '\t \( /.,iPhl\ ( "' '.,. 

~~~?~9b~~~J~j~~A ~~~ 
'\Jlama-0lama bcsar dan para shahabat, tabi.in dan 0thli fiqih memilih hukum wapb 
zakat har ta dag;angan •. 

Syarat wajib zakat tijarah adalah jumlah nilainya ada senisat 
emas (20 dinar) dan harus sudah berjalan setahun. Jadi zakat 
tijarah harus dilakukan setiap tahun sekali. Cara pelaksanaannya 
ialah setelah tijarah berjalan satu tahun. uang kontan yang al.la 
dan sega)a ma cam barang dagangan di taksir, kemudian jumrah 
yang didapat dikeluarkan zakatnya 2Yi% (dua setengah persen) 
Dari hasil zakat dagangan ini. jika semua pedagang muslim ber· 
zakat akan terkumpul sejumlah zakat yang besar sekali. 

c. Hasil Bumi 

Dasar hukum zakat hasiJ bumi ialah Al-Qur'an surat Al Baqar.:ih 
(2 ~ 267) : 
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I 
I 

' 

'Din DWah yang menjadikan kcbun-kcbun yang bcrjunjung clan yang tidak berjun
jung, pohon kunna, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan de
IJma yanp; serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari 
buahnya (yang bermacam-macam itu) bila ia bcrbuah, dan tunaikanlah haknya di hari 
mcmctilc hasilnya (dcngan dishadaqahkan kepa<U fakir miskin); dan janganlah kamu 
bcrlebih-lcbihan. Scsungguhnya Allah tidak mcnyukaj orang-orang yang bcrlcbihan". 

Zakat hasil bumi tanpa syarat haul, sebab setiap kali panen 
harus dikeluarkan zakatnya. Scdangkar\ panen hasil bumi ada. 
yang sekali setahun, ada yan~ dua kali, ada y~ng tiga kali, bah
kan ada yang empat kali. Setiap kali panen jika hasilnya ada 
senisab dikeluarkan zakatnya dan jika tidak cukup senisab tidak 
usah hasil panen itu dikumpulkan dcngan hasil panen yang lain 
guna mengejar nisab. 

Ayat di atas menegaskan : 

'Otn tunaiu~lah h!llmya dj hari memetik. hasilnya'. 

Adapun nisab hasil bumi ialah lima wasak (satu wasak sama • 
dengan 60 sha' dan satu sha, sa_ma dengan 3Vi liter) atau 5 X 60 
X 3,50 liter= I 050 liter. 

_Kadar zak.at hasil bumi adalah jika pengairannya atas jerih pa
yah si penanam -maka zakatnya 5% (lima persen). Akan tetapi 
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ji.ka pengariannya dengan air hujan, air sungai, air irigasi yang 
kesemuanya itu si penanam tidak b~saha apa apa maka zabl· 
nya I 0% (sepuluh persen). Memang zakat basil bumi ini adalab 
yang paling bera t dari sekian ma cam zaJca t. 
Tentang macarn hasil bumi yang dikenakan .za.kat ada yang her· 
pcndapat hanya 4 macam yang disebut dalam hadis ini : 

~ ~).?, t' • ,.. • ~....... ) .,, ""'• -'-'f...' ._, At .. J 

-l.0(.¢1.J~ ~~~t~c~J,~ 
. """.ti' ..... ~,~,f ............. .a. 'j ~, 1.11. ..... ?. u;. ;':~i 
~~~ _;. !.P~J.,. .. ~Ul}~µ :JIJ 

1·~t:)JS1~"~~~;._;;::t. ~C'J' · ~ 
:.J ~ - i, "J-~ \ _~:~&;--~ ...r 4 , . 

~ - ------:. . t1: Ji; ~(t l..i9~' 6 \ l ~ ,oq,~c. ~ ~ t 
~-'-' ,. ~ l)~ ,;~~J "°~' 

... :,} t,' _,~tr' 
, . =- LJ1l :.Jr.., :.J 

'Abu Burdah menceriuk..an, bahwa Rasulullah mengutus Abu Musa da.n Mu'ach le 
Yaman guna mengajar orang-orang di sana tcntang soal-soal apma mack.a.. Ra.m1ullah 
menyuruh meiek.a jangaD mengambil shadaqah/z.abt (huil bumi) kccuali 4_ mac.am 
i.ni, ialah gandum (hi.Dtruah). $)'air, ~rma dan anggur kering (zabib)". 

Adanya hadis itu benar dan tujuannya pun benar, karena dituj\l· 
kan ke daerah Yaman. Pada waktu itu di sana basil bumi yang 
ada hanya 4 macam itulah, yang layak dipungut zakatnya. Jika 
hadis itu akan diterapkan di seluruh dunia pada zaman ini, tie· 

ranglah di Indonesia tidak akan ada zakat hasil bumi, scbab ke· 
einpat macam barang itu boleh dikata tidak d.itanam di Indo
nesia. Sebaliknya yang ada di Indonesia clan pen ting bahkan 
tidak termasuk di dalam hadis itu, misalnya beras, jagung, ubi, 
singkong, sagu, kentang dan lain-lain. 

Di zaman maju, zaman orang menanam padi, jagung, kopi, tebu, 
lada, cengkih dan lain-lain, hendaknya jangan hanya berorientmi 
kepada Jrunna saja. Zakat berlaku di segala zaman dan dJ sega.la 
tempat di bumi ini, oleh karena itu mengenai soal za.lcat hasil 
bumi Allah berfinnan Surat AL-Baqarah (2 : 267) : 
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Setelah Allah menjeh~sk.2.n dcrn£kian iru, jang21nbh sanp:d ter
ijadi keganjih:!n, orang mcn2u1211:n ta.di ye!n,G luasnya h~nya ~ h3k
·tcu J<...arena hasilnya cukup senis~b d.H-;:eaz.kan zakat, semngkzn 
:penanam tebu, kopi, l~da, kaset, ceng1:6h dan lc?.h1-!a]n berpu1uh
.pluh ·hektar tidak terkenai zah:at ck~:rtr:;~.n al?<.S~il tid.::.~k tcrm~sv.k 
-4 ma~m dalap1 h3rli..s di a tCl-5. 

'Dumbil zakat itu d.ari orang kaya m.n <.Hr-::~mo~kan/ili~~ri.k<m pcdz ornng fam·. 

Janganlah seka]iJAali terj~.di orang kaya tidak men1enuhi kewa
jibannya memberikan h~k µ!!ra fs.C.1 rriiskin b.lah ~2~t. Sangat 
diharapkan hasil buLni yang dikenairnn z.akat iaI:lh yang telah 
disetujui oleh irnam-rrnain I-fa~rnfi, r~~a:iki, Syr.a.,i atau Jt.hm&d. 
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I P~ndapat Imam Abu .. Hanifah, bahwa wajih zakat pada setiap 
! ~nis tumbuh-twnbuhan yang tumbuh dar1 bumi tanpa ada 

pcrbedaan antara biji-bijian dan !ainnya dengan syarat dapat 
diletam hasilnya, tanahnya milik sendiri dan tumbuhnya 
wajar. Dikecualikan kayu, bambu, rumput dan tumbuh
lu:mbuhan yang tidak berbuah. 

Pendapat Imam M!tlik, bahwa yang dizakati itu semua yang 
; keluar dari bumi, dengan syarat tumbuh-twnbuhan itu tahan 
I lama dan dikerjakan,oleh manusia, baik makanan yang me
i n~uatkan seperti buah-buahan dan gandum ma upun yang 
i lain·lainnya seperti biji jude dan wiien. 
Tidak wajib zakat pada biji-bijfa.n tlan buah-buahan seperti 
buah pir, delima dan apel. 

Pendapat Imam Syafii, wajib zakat pada sesuatu yang keluar 
dari bumi, dengan syarat makanan yang menguatkan, tahan 
lama disimpan, dikerjakan oleh 1nanusia, seperti gandum 
dan syair Uelai). 

Pendapat Imam Ahmad, yang wajib zakat iaiah seperti biji
bijian, buah-buahan yang kering dan yang basah, rumput 
~n di tanam oleh manusia, ditanan mereka sendiri, baik ma
kanan yang menguatkan ~eperti gandum .maupun yang lain
nya sepertikapas, rempah-rempah, ketumbar, jinten atau dari 
jenis tanaman seperti kapas, semangka, me_ntin1un a tau jenis 
sayuran seperti jude, wijen. Dan wajib z.akat juga pada tum
buhan lainnya apabila terdapat sifat yang sama denga·n tamar 
dan kurma, mismis, buah tin, buah badan dan mengkudu. 

Lk.a saran di atas dapat dilaksanakan di lndoensia maka. zakat · 
!lsjl bwni di tanah air ini sesuai dengan apa yang dimaksud oleh 
U.Ll. •• • . . 

""'l u.a an . 

liMtang ternak 

~irutang temak di Indonesia yang dikenakan zakat adalah sapi, 
terbau dan kambing. Zakat ini harus dengan syarat haul. 
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Adapun nisabnya sebagai berikut : 

Kam bing 

1. Mulai dikenakan zakat (senisab) setdah ada sejumlah 40 ekor 
2. Dari jumlah 40 s/d 120 zakatnya seekor kambing 
3. Dari jumlah 12 l s/d 200 zakatnya dua ekor kambin~ 
4. :::~ri jumbh 20 l s/d 300 zakatnya tiga ekor !:u:;.:1b~::..; 
5. Sdl!bihnya setiap ada I 00 ekor zak.atnya sa(u kam~ing 

sap i 

1. Mulai dikenakan zakat (senisab) setelah ada sejumlah 30 ekor 
·sapi. 

2. Dari jumlah 30 s/d 39 zakatnya seeker sapi berumur setahun 
leibh. sapi ini diberi nama "Tabii". 

3. Dari juml~h 40 s/d 59 zakatnya seeker sapi ber!.!mur dua ta· 
hun lebih, sapi ini diberi nama "Musinnah 0

• 

4. Dari jumiah 60 ts/d 69 zakatnya dua ekor sapi berumur satu 
tahun lebih. 

5.' Dari jumlah 70 ·s/d 79 zakatnya dua ekor sapi, seekor bcr
umur satu tahun lebih, seekor berumur dua tahun lebih. 

6. Selebihnya dari itu setiap ada tambahan 30 zakatnya seekor 
sapi tabii, dan setiap ada tambahan 40 zakatnya seekor sapi 
musinnah .. (Jadi jika ada 120 ekor dapat dianggap 30 kaJi 4 
atau 40 kali 3). 

Ke;rbau 
. 

Zakat kerbau persis sama dengan zakat sapi. 

Un.ta. 

Di Indonesia tidak ada unta, karena itu tidak perl1:J 
zakatnya di sini. 

Perhatian 

dibahas 

Sapi, kerbau dan kambing adalah binatang temak yang banyak 
sangkutpautnya dengan hukum Islam, ialah zakat, aJdkah, qur
ban dan dam (dalam peribadatan haji). Kuda dan ayam secara 
resmi (sebagai binatang temak) tidak dikenakan zakatnya, ke-. . 

cuali jika dijadikan harta dagangan atau usaha petemakan, maka 
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dikenakan zaka t tijarah/ zakat ha rta dagangan. 

2. Zakat Koperasi (Syirkah) 

Sejumlah orang mengumpulkan modal meskipun masing-ma
sing tidak sama besarnya, untuk usaha misalnya n1endirikan pabrik 
atau berdagang, jika harta usaha itu cukup senisab dan telah ber
jalan cukup setahun, harus dikeluarkan zakatnya. Zaka t ini adalah 
zakat syirkah/koperasi. Oleh karena itu janganlah diperhitungkan 
besar-kecilnya modal masing-masing anggota. 

Demikian disebutkan dalam Fikh ussunna h jilid I halaman 3 71 : 

• ,~ ... "" ~,, ,,, ,. ,,,,, ,,,,, \"""'JS·' ~,I .. ··~ 1 L::J·,,' / 
J ~ •"' · .. . I ·. - \ ~ • \ A • .. ' ' • ,,,. ~.u - ti0 o .~ •c W .__ ~ _,,_,,,,,, • 

~,, J .. ,,. '--',,di- ,,,,.. .._,/ ~ .. ,,,, .-ti ,, _.I 

J\~~"""'f-?_·__ _, ~:'1 \ ' . ,, ., ~~ !;.j y' tL ., .,, .,, o \"iiiiis~~ '\ ~ ~~ \.,.) ~..,,,, ~ 
~ • v~~ t 4 ,,,,, • ~ e \ (.--' • -: ;', ~I • "" / "· ,.,, ... ~ • ..__, ,, fl~ ... , • , ~~-~ 

·S >~-'~ 'Yu .. \?'~ 
''Menurut pcndapat ulama Syafliyah, bahwa setiap bagian dari modal yang d..icampur 
llu mempe:ngaruhi dalam hal z.akat, schingga modal dua orang atau beberapa orang 
ilu seperti modal scorang. Yang kemud.ian hat itu dapat mcmpengaruhi ada tidaknya 
z.ak.at". 

Sekedar penjelasan misalnya : modal itu sekiranya dipecah
pecah tidak wajib zakat, karena masing-masing belum ada seni
sab, akan tetapi karena modal itu dikumpulkan menjadi satu 
dan jumlah itu cukup senisab, maka kesemuanya itu terkena 
zakat. 

3. Zakat Rikaz 

Rikaz ialah benda kuno yang ditemukan. Benda-benda ini 
di Indonesia· milik Nt!gara. Apa pun ujudnya dan bagaimanapun ni
lai harganya si penemu biasanya rnendapat hadiah dari Pemerintah. 
Menurut Hukum Islam, rikaz ada permasalahannya sebagai berikut 

.) ' ,, "- "''~""'. ,,,, "' • ,, 1'.1.-'!J ~" '°'"\\~ 
~~~~u~MJ.R;>\~~~~,~~~u\t 
.~:.5~ ~,,~·· ;!&U1~'6V1 "-.,,...·~'·"'·"µ,. ,u\ ~ ~ . -J! ~ ~ ;.) "UJ"' ft ,, , ....,---., 
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,,~ "<~~~u ~;~£\ "J~~";j~~~1 _.J::J ·!J ,,,, ... ,,.. \~ ~ • • "'\ ,,.. ,.. ,,,, ,,,., .. 
;.,,,_ /~ /~ f ~1':~ / \ /_ ~· J ;; ,..,,.,,..., ~C\-: • ,I~':' ,,,., 
~~U · .. ':\..C~·v\:.\:t ~gA<!!..:J. ~ \ .. .,, ,,, .. ,,, ~ u,,. :,. • ,,, ,, • ,,,,, ......:/ ~-;:". 

/ / ~ ;\1'-:t'--:. \.. ..L:\ ' .. ~,, ,, • t' 
"'. .J~~~"f&7-:.,,~~lt 

~ ~,,, ' 

'Kata Imam Mallie : 'Persoa.lan yang tidak ada perbedaan pend.apat di bhn.gan Mali· 
kiah dan s.aya mendcngar para ah.ti ilmu mengatakan b:!..hwa rilmz itu i.!.ilil.h baISng 
terpcndam yang d.itc:mukan dari pendaman zaman kuno yang d.ipcroleh tanpa pe
ngcluaran uang, tidak dengan biaya dan tidak dcngan daya upaya b.:rut, itul.ah ribz. 
Adapun yang ditcmulc:an dengan pcmbayaran uang dan dcngan kcrja !<eras dan bcrat 
itupun k.ii.dang-kadang dapat dan kadang-kadang tidak dapat, mak:i. itu bukan r~kaz". 

Zakat rikaz adalah sebagai berikut : 

"Rilcaz yang wajib dikeluarkan zalcat seperlima (20 persen) ialah berupa apa saja yang 
ada harganya, seperti emas, pcralc, bc:si, ti.mah. kuningan, barang berbentuk wadah/ 
hiasan clan yang scrupa itu. Kaid.ah itu adalah pendapat Imam Hanafi, Hambali, lshak, 
lbnu Mundhir, riwayat dari Imam Malik dan salah satu dari pendapat Syafii". 

Adapun zakat rikaz dan siapa yang memilikinya adalah sebagai · 
berikut : 
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"Di ata.s telah dijelaskan. bahwa rikaz itu barang terpendam orang-oran~ zaman kuno 
d.ln z.akatnya seperlirna. Adapun yang cmpat perlima (80 per sen) bagi pemilik tanah 
yang pertam.a jika ia masih ada, jika ia telah wafa t maka bagi para ahli warisnya 
jiu masih ada dan diketahui. Dan jika mereka sudah tidak ada maka yang empat 
perlmu itu dimasukkan ke baitul maJ. I nil.ah pendapat A bu Hanifah. Malik, Syafii 
dan Ahmad (4 mazhab)". 

4. Zakat Makdin 

Harta Makdin ialah sebagaimana dijelaskan berikut ini 

1.;t :1.'~- :·~'\~ ,, ; /. <-:-~.;~i /\r' .,, .. ,,, "&-< 
U"'->:~~"l'~C~ "'lJON~"-'~ .... , " 

.:;1:~ ut.:.~~ ~~ .~ '~:t.. -- .- ~~~ -
'1m.un Ahmad berpendapat bahwa makdin itu ialah bcnda yang dikeluarkan dari 
bumi, terjadi di bumi, ta pi bukan dari bumi ( bukan dari tanah) sedangkan harta itu 
berharga. 

Harta makdin yang berupa besi, baja, tembaga, kuningan, timah, 
minyak, batu bara dan lain-lain di Indonesia dikuasai oleh 
negara, oJeh karena itu di sini tidak usah dibicarakan . 
Adapun yang berupa batu-batuan, emas dan perak, oleh Peme
rintah masyarakat masih diperbo1ehkan menam bangnya. Makdin 
inilah yang dikenakan zakat. ialah dua setengah persen. Adapun 
nisabnya seharga nisab emas, ialah 20 dinar atau 94 gram. 
Zakat makdin tidak mempergunakan syarat haul. 
Demikian dasar hukumnya : 

~ ·1" :.; .el ; .. / . \:;J.(~ .. :. ·.' 4 

• .i; ! :: , .. ,,,~ .. ,,;J,"' ;·=' _,,(~ •• uM, ~~ 
6 / . ~ '• J,_ "' • ,;'"' ~ <• "'t ",;' ~ ~· ,,J . \ , • ~ 1 • .) ~"' 
~ ... ....,.,~.,., ~,~ ... ~.,,, A .9+ .... A 

';..,/'- - .. """' ,,,,, • ....,, .,,, - ..,,, • • ...7 
/ .,. ... . /• \ ~ ~t, 
~~~~~ 
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"'Syarat wajib zakat makdin lalah jika keadaan atau nilai harganya senisab emas dan 
zakatnya dua suengah pcrsen. Dan tasasuf .ulcat ini sama dengan tasaruf zak.at yana 
la.in-lain. DemJ.kian pcndapat Imam Malilci, Syafi.i dan Hambali". 

S. Zakat Hasil Laut 

Imam Ahmad berpendapat, bahwa barang yang dihasilkan 
dari laut seperti iJcan, mutiara .dan lain-lain dikenakan zakat jika 
jumlah harganya sejumlah harga hasil bumi senisab. Pendapat itu 
diperkuat oleh Abu Yusuf dari mazhab Hanafi terutama mengenai 
batu-batuan. 
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VI. KETENTUAN AMIL 

Benda-benda za.kat menurut istilah ada 2 jenis yaitu Amwql 
lJhahilah dan Amwal Bathinah. 
Yang termasuk Amwal Dhahirah ialah hasil bumi, (padi-padi.an 
atau buah-buahan), binatang ternak dan makdin (benda tambang). 

Yang termasuk Amwal Bathinah ialah benda dagangan, emas, pe
rak, sir:npanan dan rikaz (bend a peninggalan orang kuno). 
Tentang pelaksana zakat (amil) ada beberapa pendapat sebagai be
irikut : 

:a. Apakah benda zakat itu d_hahirah ataulcah bathinah, sebaiknya 
pelaksana zakat adalah pemerintah. Keadaan itu berjalan pada 
Zaman Rasulullah, Khalifah Abubakar dan Khalifah Umar. 
Pada zaman Khalifah Utsman, mula-mula zakat dilaksanakan 
oleh pemerintah, akan tetapi setelah persoalannya demikian 
banyak dan luas karena banyaknya orang berzakat, maka pelak
sanaannya diserahkan kepada masing-masing yang berzakat. 
Mengenai persoalan ini Khalifah Utsman pernah menjelaskan 
dalam khutbahnya : 
~ , / 

,,, / ' / / J ~ ~ ,,, ···' I "f / / ., /. / I \ :. :. .)' ,_, ~ .. 
•~A JC., J~ \ \ ~ rt.~~~1J"",-.p~ ' 1\,,,:.r. !?~ ~:.n~~ ~~ J/.., ~--·-,,,, ,..,,. -..1....;. ~ ~· .. ,,. 

,/ . ".. 1 < , ., /~.. / // 9 "-1 ~ \~ / .,19 "'~ \~ , .}' ~ .. -!. / 
~.>~o;',~.·~~~ • u~6 • .. .!J ~~D •• ~~ ..)..§b Jfi .. " - u.. _,, u-~-. ,,, J ._; \J 

/ ,...:~\ / ., 9.- /..I;' !<f 1 ~ ·:"' ./,, "'-:. ~ ,,,, . ;"5''~r, ~J~ ~~~ 
(: ~.Jl:-l:-~-"~" ' 

"Khalifah Utsman berldtutbah di atas mimbar di tempal Rasulullah dahulu biasa ber
khutbah, kata beliau : 'bulan ini adalah bulan pembagian zakat anda sekalian, siapa 
di anwa kalian yang mempunyai hutang hendaklah segera dilunasi sehingga ke
kayaanmu· tclah bersih hanya untukmu, kemudian kamu sekalian mcmbayar zakat
nya (tidak d.ilakukan oleh pemermtah)'. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan urutan 
rawi yang sahih. 

b. Para ulan:ia ahli fiqih berpendapat : Untuk kekayaan bathinah 
sebaiknya pelaksanaannya adalah muzakki (yang mengeluarkan 
z.akat) sendiri dan untuk kekayaan dhahirah sebaiknya adalah 
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Pemerintah. Hal itu berdasar atas kenyataan, bahwa amwal ba
thinah sukar diteliti dengan seksama kecuali oleh pemiliknya. 
Adapun amwal dhahirah karena terbeber di atas bu.mi, maka mu
dah ditcJiti mesk.ipun bukan oleh pemiliknya. 

c. Tanpa membedakan antara bathinah dan dhahirah, boleh saja 
pelaksanaan zakat itu oleh pemerintah atau oleh muzakki asal 
pemerintah adil. Dalam hal pelaksana zakat pemerintah, maka 
muzakki telah bebas dari kewajiban melaksanakan mengolah 
dan mengatur zakatnya. 

d. Zakat adalah _amanat Allah SWf, oleh karenanya siapa-siapa 
pelaksananya hendaklah jujur, bersih dan bertanggung jawab. 
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VD. Zi\KAT FITRAH 

Zakat yang telah diterangkan di atas biasa disebut zakatul
'1.ll, karena yang dizakati adalah mal (kekayaan), sedangkan 
4kat yang. akan diterangkan ini biasa disebut zakatul-abdan ka
tna yang .. dizakati adalah orang. Adapun sebutan zakat fitrah itu · 
l~arena zakat itu diwajibkan setelah orang berfutur, berbuka 
>Uasa pada akhir bulan Ramadlan. Demikian Fikhussunnah jilid I 
11ataman l) 2. "' . 

I 
~ " ,, " • ~ J .-<.. "'"' ..9. ,,, ,,, .. ,~,, • ·~ , • ~~~ ~Hz~~\\~\ • \:;~· u ~ ~ "' .,., j. • :.~",- ~ ,, "" ~ 

'Laht fttrah artinya zalcat yang divw:1jibkan, sebab orang telah berbulca dari puasa 
Ra.madlm". 

Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim laki-laki atau perem
?Uan1 tua, muda, anak-anak, maupun budak belian yang mem
punyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada hari dan 
malam ldul-Fitri. Zakat fitrah mulai diwaji bkan pada bulan Sya' 
ba.n tahun kedua Hijriyah dan besarnya satu sha' atau 3V2 liter 
bc.ras. Mazhab Hanafi membolehkan zakat fitrah itu dibayar de
ng.an uang sebesar harga 3Yi liter beras. Beras zakat fitrah itu se
harusnya berkualitas seperti yang dimal(an setiap harinya. Se-. 
orang kepala rumah tangga, selain wajib men1fitrahi dirinya juga 
hams memfitrahi mereka yang nafkahnya menjadi tanggungannya, 
seperti isteri, anak dan orang tua serta pembantu rumah tangga. 
Pclaksanaar. zakat fitrah boleh dari permulaan bulan Ranrndlan, 
yang utama pada malam ldul Fithri dan paling lambat pagi hari 
ldul Fithri sebelum didirikan shalat Id. Lewa t dari itu dianggap 
siebagai shadaqah biasa (bukan zakat). 

Hadis menjelaskan : 
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. ,.Ill~ .. ,. - .... yar ftllah mbelmn llbala&. maJca itu adalmh .zabt .,,.. m.akbml • 

. akml -=aapitma ... mpa -..-nb9yamya ....,,_h .maa.t Id mab mcru,.tan U.dalph 
:...a·. 

Tasaruf :zakat ·fitrah.adalah sama dengan tasaruf za.Qtul mal ialah 
.sebap.i yang dimaksud daJam ayat.: . 

. ~Q1;;~-~~li.t.;J\01 
dan .selanjutnya akan diterangkan kemudian. Akan tetapi zaJcat 
fitrah itu terutama untuk para fakir miskin atas dasar hadis : 
1

: /'ti,. t' ·-i\~~",,t ~-"~Zit~ ~~\-'1 ~ .... -<;':. 
,,.J ~~I ~ r.,,.._,"" .- U- t1' Uj ~ ~V--

. ".I'~\\~ t • \ ~ \~ ! / " .Jr • ~ •• 1 
. • ~:.:"' jJt. ~JP ~ ~ ..fJ' 

'"1bnu Umar n. bcruu: -itasulullah mewajibkan zalcat fitrah den bel!nu berkata : 
'(Jahabnlah agar fakir-miskin pada hari DY• lni tidak perlu kelili:lg minta~inta 
(bnna maasa tclah cu.kup ~pnya pada hari ini)"". 

f ' ~ ~ I _,,_ t 

,..· ·11~.~ --:E""'"' .. ~~w ... ,,,, -, -',g""'" """" 
(r,r- ~ o~J ,..,;_.~ .. ~~· ~J~"' 

• .. £': • ~ .. ~, "' J ~\::-:-~w-~~;,t; -... \,,(._.;_, --;p~~/=\;; ,,., ,,, ...,, "' ~...,.,., r , v---
"Rnahdlah me ... ji~ :ubt fttrab gum menyudbn anng pDg h!rpui• dari 

· ucai:an ~-perbuataf yug tidak .bm::: dUI guna maknaan bagi pan mid:bl• • 

. Barang siapa~:sampaj pada ··shaJat ~d itu belwn berzakat-fitrah, ma
ka D.bt itu tetap .wajib, hanya ii berdosa Jcarena lalai ter.lambat. 
Bagi .-IJl'JlD.K ·yang, meninggal d1mia .sebehun maghrib hari terakhir 
· Ramadlan · ia tidalc berkewajiban ·z.akat fitrah, demilcian juga anak 
yang .dibhirlcan. scsudah maghrib hari terakhir Ramadlan (:karma 
sud.ab masiJk;tanggal ·J. Syawal). 



VDI. LAIN - LAIN 
I 

I. Niat l.akat 

Orang membayarkan zakat harus dengan niat. Niat itu de
:6lfl ikhlas lillahi ta'aJa, artinya zakat itu dilaksanakan karena 
lip.erintahkan/diwaHbkan oleh Allah, berharap semoga zakatnya 
Uterima oleh AHah yang dengan sendirinya ia akan mendapat 
~ala balasan dan penuh keyak.inan. Kesemuanya itu berdasar 
tasAl"Qur'an surat Al Bayyinah (98: 5): 

~ ".l\ \ ~ i ~ " , ~ ~r~ ~ !, ~ t , " ' ~ " "'l ~ t (""I ~ / ~ A..J ~~-~'=-'"""A)} t.\ ~~- )~~ ~ ,, .. _ .,,,,,,,, -...,/ .... ,, "' .,,,, . 

'Men:b tidalc disuruh kecuali supaya mcnyembah Allah dcngan memurnikan ke
tutin ktpada.Nya dalam (menjalankan) agama dcngan lurus•. 

1.dapun pelaksanaan niat itu ialah pada waktu melaksanakan zakat 

Wakm 

Membayarkan zakat itu harus pada waktu telah ada kepastian 
;-ajib zak.at. Tidak boleh ditunda-tund.a, kecuali bila karena se-
11.ia.tu keadaan yang memaksa belun1 dapat dilaksanakan, boleh 
Jtunda sekedamya. Hal itu berdasar, atas ~adis Bukhari dari 
Jk bah bin Harits : 

.•{11~,, / ~ ,~, .J /// 'Cllt ·1 /-()/.'(. . ·,/t\ .. / .. ,,-:.,I '/ 
U.0.(1J~4:Ll ~~, ~w~ ~ ,·~~-·j;, ,,. ,, ~ \.... .. ::J ~ • v--

1 
""" /.""'"' ,. "' 

~~ '·~.t~"L!._~~ /" ~Lfil """':A\\~J 
'~ "~~ ~~ \ ~ ~ \. _,,,.) tJ.p • _, Q : ~•°"\I '· ' _, . ~ J' ,,,.. ... "' .... -:.. :. 
-~ ~~ . ~~ .9..f:".J-! :.J-' (:_,...>( 
, "'~ ~ ,3:; (' ( t"\ · ... _ "l ~ .. .,~ /~ ,, • (:,' / "--~<' .:' ~\\ ~ 
U., .u ~ ~.:..;.-;; e~ ~ ~'--'~;, U\.J 

""- "":U'G/ .. "",,,,,.,,, • • tt_ • A_ ~ .. 

~ ~L .,>J • 
., 'l ., ... •...,./ 

~,,,, , ~ 

'Ukbah bin Harits berkata : 'Saya sha1a t 'Ashar dengan RasubJllah, setelah salam 
belilu cepst~pat berdiri dan mendatangi saJ.a!l · seorang da.ri isterinya dan scgera 
u luu. Ukbah tahu bahwa para sahabat kcheran-heranan at.as serba cepat Rasulullah 
itu. Akhirnya bcliau menjelask.an : Saya scwaktu shalal teringat sebatang emas yang 
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ada pada kami, saya tidak senang bi.la emu itu malam-malam masih ad.a pada kami. 
mak.a saya perintahkan untulc dibagi". · 

Di samping yang demikian, bagi seorang yang telah dapat 
mengira-ngirakan bahwa dia akan berkewajiban zakat, diperboleh, 
kan mcngeluarkan zakatnya sebelum waktunya yang biasa dinama
kan uTakjiln (menyegerakan), artinya membayarkan .zakat ·SC· 

belum waktu kepastiannya. Keadaan ini dapat terjadi disebabkan 
adanya mustahikkin yang demikian perlu segera menerima bagian. 
Sebagai contoh, zakat fitrah itu mulai diwajibkan pada terbenam 
matahari malam ldul Fithri, akan tetapi boleh ditakjil sejak mulai 
bulan Ramadlan. 

3. Berdoa waktu menerirna zakat 

Siapa yang menerima pembagian zakat hendaklah mendoakan 
muzakk.i (orang yang berzakat). Dalam Al Qur'an surat Al Tauba~ 
(9 : 103) Allah memerintahkan berdoa : 

. :-,:U," ........ ~ :.{((:!/ '"~-'::'(-'~~~ ......... " ~(·t~ · .. ~ 
\---.~ ~-' _:\ ... ~YJ.~~A..9.1....o~vt\A ~..b 
~ 5 • " il!1" r -'J:. "(' ...---.c:,-\1 " ~I . ,-.. .,,~ ~ ~ . ~(,;.. ~~ ,/~ 

'Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membeuihb.n 
dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mercka. Sesungguhnya do.a kamu itu 
menjadi ketenteraman jiwa bagi mcreka dan Allah Maha Mendcngar lagi Maha Me
ngetahui". 

Doa itu sebagaimana pemah diajarkan oleh Imam Syafi'i, se
bagai berikut : 

' 
. -.-:. ·~· l"'~'..~~\"\ .......... ~ .. ,,, .. ,,\\-".!:..~~,,-., .... ~,,,, 

La.Y> ~ • !J,\.....la~»-" ~ .. ~ ..!J~ 
.. • .. "' __, ·":.......I - .. ~. 

"Semo~ Allah membcri pahala aw apa yang engkau berikan dan semoga An8.h mem· 
beri huokah atas apa yan~ m.asih sisa/ada padamu". 

Doa itu kurang diketahui oleh orang-Orang yang biasa me· 
nerima zakat, sebaiknya mereka diberi pelajaran tentang doa itu 
agar pada setiap menerima zakat dapat berdoa, meskipun doa ih.1 
hanya diucapkan dalam bahasa Indonesia saja. J1ka kebetulan 
penerimaan z*at itu bersifat beramai-ramai, bersama~ama, alang-
1'.ah baiknya berdoa itu dilakukan juga bersama-sama. 
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i'- - _ lanpn clipilih )'8111 jelek-jelek 

Binatang tcmak sapi, kerbau dan kambjng tentu ada yang 
~, gcmuk, sehat, dan ada yang jelek, kurus, sakit-sakitan. 
1ii:S.il bumi padi, jagung, anggur, singkong, ken tang dan lain-lain· 

1 ~1 pula yang baik dan ada pula yang jelek. Emas ~n perak tentu 
l!J3 yang mumi dan ada yang campuran, atau berbeda-beda karat
l)"iil. 

• Selanjutnya perlu diperhatikan : 

·• Jika. pungutan zakat itu oleh pemerintah/penguasa, janganlah 
mengambil yang baik-baik saja, ambH~h yang sedang-sedang 
'tingkatannya. Dalam hal ini pada waktu Rasulullah rnengut_us 
5.hahabat Muadz bin Jaba.l ke YarnrJt p:;sannya antara lain : 

_: 811"·~--;(~'b~~\b~I:J\ 4 Ju;1~ ~~ ~!jA (~~ ~ ~~ , ~~ \ ---~ 

1W onn1-uan11 yang beriman, nAftahkanlah (di jalan Allah) 11ebagian dari h.asil 
uahamu yang t.ik-Oaik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 
b°"'· o.n· janpnlah k.a.rml memilih yang buruk~ruk lalu kamu· nafkahkan dari 
padanya, padahal tamu 1endiri tidak mau meng:unbilnya melainkan dengan memicin1 
ka.n ma ta lllhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Tapuji'. 

S. Janp.n membeli bagian mustahik 

Benda zak.at yang telah diberiJcan kepada mustahik, seandai-
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nya barang itu oleh mustahik dijual, sebaiknya janganlah pemberi 
:zakat menjadi pembelinya. Hal itu oleh Rasulullah diumpamakan 
orang yang telah berhijrah ke Madinah janganlah kembali ke 
Mekkah. 
Bukhari Muslim meriwayatkan bahwa shahabat Umar pernah me,
nyerahkan kuda kepada seseorang guna sabilillah, pada lain waktu 
kuda itu oleh orang tersebut dijuaJ. Shahabat Umar be.rkeinginan 
akan membelinya, tapi hal itu ditanyakan kepada Rasulullah clan 
beliau melarangnya : 

;'. ,, ,,, / / ~ • ., '!, ' ,,, ,,, ,,,,,, ~ 1 ' : "" J ! ) ,,, • """"" ~ .. !,, I "'' , ~ 
~p ku..U~~~ ~A.JJ~~;t.~~~ 
/' "" ( J ,,, t" :;; ',,,_, ""t"tf ,J ~ J"" _,, ...-~ !- I ' / ~ ""' JL.J~ ... ~~ ..)_:;L'tj.-\ ·-O~a_l~~~-j, . L-....: _;r "" ~ ,,,, _,, ~v 
~ , ~· ~<ijti,;. ,~ .. ·. ~,, .)~ ,,,, .... • s~' :,, " ,,, J., UP/. , ,/ 
~ •1 dtl.J ~) ·s,,~.tL,~~\ l-4&\.J.l - t 

. . • "' v { .._./ ,, .. "'..' -~ '-!';, .... )) -~ J'-\ ~;:. 
( Jl-..:J~.>J!>y,!.,, "~·•!.I.)) ~~~ ~~ !J 

"Abdullah bin Uma:r meri'Wayatkan. bahwa Umar menaU:k.an seomng taki-l:ald kc atas 
tuda U ma:J: u n t uk pe rang m bi.lilla.h (ja di ku da itu cti berib.nn ya ke pada lnki-bJri itu). 
Pada lain wak.tu Urrw tahu bahwa .kuda itu akan ctijual, mab Uma.r ad.a pikiran ahn 
membclioya. tapi hal itu dit.nayabn dulu kepad:a Rasu!ullah dan jaV"abnya : •Jangan 
Um.ar beti1 janpn seakan..tan mengambil ltembali barang yang tell..h •d.i3.hadJ::qahbn/ 
diza.t.a tlan '. 

Haclis itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Abu Daud dan 
Nasai. Adapun barang zakat itu kcmbali kepada yang memberikan
nya karena menjadi barang warisan ~tu boleh saja, ntisalnya kepo
nakan mernberi zak.at kepada pamannya, kemudian yang meneri
ma zakat meninggal dunia sedangkan barang zakat itu masih ada 
dan sebagai barang warisant maka barang itu boleh diterirna kem
bali sebagai bagian warisan oleh yang tadinya memberikan·sebagai 
zakat. 

6. Hilang a tau berubahnya harta yang wajib dizakati 

Mengenai persoalan ini Fikhussunnah jilid I halaman 379 : 

~~JJ_;;!1~~~t;.c)\Jr!U9~~~~: .:.11sl 
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'J ) · ·~ """· ·~·· -• ~- -~ ,,,,, 1 ,,.~J" O""'t. ".&.L:"-:...,, J _, \ """""" ~ ~"!~J1~~_)~~~ '*' ":._JO.J .• ~ 

~''"~"/ · .. ..,~, ,,_ ~- ·r~~'""'~'~'" :":t•< 
\) ~~ .;, ,. ~,,,, ,,~ 0 ~ ~ f)~J"~ -

~ f ~~ ~" "1i::.~ •.' 
'~~~_, '*'4'-~ 

'Bila ldah ada keputian wajib z.alcat bagi s.untu kekayaan, mmmya kelwyaan itu di
~iliki telah culcup sctahun atau masa panen tel:ah tiha, kemudian kekayaan itu rusak 
sclwuhnya iebclum dizakati at.au rusa.lc. sebagWJ\, maka zakat itu sepenuhnya wajib 

mjadi taogungan sipemilik kek&Y~. bltik ru.,rnirn:ya dari k.csa!ahan dia atau dia 
1 llJ?ll «b.li tidak bermlah'. 

Demlkian pendapat Imam Ahmad, oleh karena itu wajib zakat 
itui segera dilaksanakan. 

1. Pembagian terang-terangan a mu s.c--rr!lbunyi-sembunyi 

Pembagian zakat atau shadaqah lebih bailc dengan terang-te
ra11gan sekiranya hal itu dapat menjadi contoh yang menarik, se
h.iilgga aka.n demikian banyak orang yang mengikuti mengeluarkan 
zak.atnya. Akan tetapi jika pe1nbagian itu dirahasiakan atau di
scmbunyikan yang tidak nampa.lc bagi masyarakat ramai maka 
ak.an lebih baik juga agar si muzak.ki (orang yang mengelua1kan) 
U:an ihlas dalam amalnya. 

lb.I ini Al Qur'an swat Al Baqarah (2 : 271) mengatakan : 

t.::::.·'· '"'-" \.J. "J. •!· ~ ' "_,,, ~ ~ :,i; j_;J t t ~ , ";: I ~Y..J ~~v:;. ,, ,_, ~~. ~., 
, ;'r.tl I "'· ~-: ~T.--.~1 ,, 
. ;~J&'·"~ 

'Jib Wrai menampdbn S£debh (mu) mU.a itu r.uWnh bailt,selcali. Dan jjka kmnu 
mmyembanyD:an dan bmu beriJcm kepeda omng-onng f8ld:r, maka menyembun}-i
b.Ji itu It bih blik: bl gl.mu '. 

Hal itu dalam pelaksanaannya terserah kepada kebijaksanaan 
ii pcmbagi. Tetapi pembagian zakat secara ramai-ra_mai dengan 
jalan para fakir miskin dikwnpulkan di suatu tempat bahkan de-
11g;an antrian yang panjang dianggap memberatkan dan mcnyukar
'bn serta merendahkan mereka. Jalan lain harus d.icari yang diang
PP lebih baik. 
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8. Memindahkan z.akat ke lain daerah 

a. Memindahkan zakat dari daerah dikeluarkannya kepada pe
nerima di daerah lain itu boleh, jika penduduk daerah z.akat itu 
tidak. memerlukannya (tidak ada mustahiknya), demikian di
sebutkan dalam Fikhassunnah jilid I halaman 408 : 

. . Q;;. . ;; ! J1-~:"111 ·-.~·I~ ... u "• ~ . "'/. ij N• 't 
'--" • ,, -,~ ~g 'JV:---J~.Jf'·~ r; 

\--' ~ ..... , -• v~. l • 'i ~ "t i.. "'"t '· •• ~ " t ) < l , · · ~ ~tgc -A>' - ; .it:'*-•, ,.. .) ~ ~ ...... u ~ ~J • 

'Pau ulama fiqih 5epa.kat bolch memind.ahbn z.akat kepada mustahik dui d.aenh 
lain ~ltiranya pcndudulc daerah orang yang mengelua.rkan (muz3:ki) tidak la!P 
mcmerluk.an zak.lt itu". 

'Aka.a tetapi jilca penduduk. di tcmpat orin1 yang berzaut iru scndirl memcrlukan, 
maka ada sebuah had.is yang menjelasJcan bahwa zabt d.i scaap daerah itu d.ibagi ke
peda fakir miskin daerah itu d.an janganlah dipindah ke daerah lain, ka:rena tujuan 
zakat itu ial.ah memberi ltek.ayun fakir mllkin daerah itu. Jib dipc:bolehkan pcmin· 
dahan zakat dari suatu daerah kc daerah lain. 19dangkan di daerah ~la muih ada 
fakir miskin maka pemindahan itu akan menpkibatb.n tetap adanya fakir miskin 
di daerah itu yang memerlukannya (denpn demiltian tujuan zakat kurang berhasil)". 

c. Meskipun di daerah pengeluaran zakat masih ada fakir miskin 
yang memerlukannya, ak.an tetapijika yang rnemindahkan zakat 
itu Pemerintah/penguasa le.arena di daerah lain meman~ ada fakir 
miskin yang lebih memerlukannya, maka pcmindahan itu boleh 
saja, k.arena tindakan penguasa tcntu dengan ijtihad clan pertim-
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1num Malik berpend.apat udak boleh mermndahkan zakat kecuali b1la di suatu 
dicrah pt:nduduknya memerlukannya, maka hcndaklah ya.,g mcmmdahkanny11 1tu 
kcpala pemcnnrahan den~an jalan memprgunakan IJtlhad dan pcrt1mban~an yanl! 
menyeluruh '. 

d. Daerah pembagian 1.akat itu sejauh masafatulqasr (85 km). Jika 
pembagian zakat ke luar dan jarak seJauh itu maka dinamakan 
pernindahan zakat. Yang hukumnya telah diura!kan di atas. 

I ""II~~ J.:i" !Ji\ ~/!. ,_,,...~~t:::.[1, -J~" 
~!. " .~,, ..l.. u--'~ ~ ,, ~ 
4_;~-1-'"1 .. _,~, • ,,,,,,, . Q~ , / ,, ::.. ""~" 1 j ~\ .,,,, / 

0 ~ ~~ ~Q,AJ ) ~....__~_::,0 ~. n t4 
~,, ; ~ ,,,_,,, .,,, .J - .. " - _; " ,,. ,, 

., .... ., ~\"' .. ~ \ / / ~ 1 "',, ...... , \ 
• r-~I J._l, _...,.n ... 03;).~~ 
~ , 

'Penrbpat !'n.i:thab Hambah udak bulch mcnnndahk..sn o;.hadaqah zakat dart d.aerah 
dlkeluarkannya zalwt itu ke daerah seJ.1uh perjal.anan yang diperbolehkan shaltt qa-.ar 
(~ 85 km) dan WdJ1b memb<J~ zak.:.i 1 itu d1 d.J.crah wajtb zakat a tau daerah yan~ .bet
dckatan ~ampiu scjauh k urang dan ma~.ila ulcµa:o.r ·. 

Jadi peIT)bagian zakat itu sdama belum ke luar sampai St!jauh 
musafatulqasr bdum dinamakan pcmindahan zakat. Buat di 
Indonesia, luar daerah kabupaten/kotamadya dapat dijadikan 
ukuran. 

9•. Zak.at barang pcmbel~n 

Seorang yang mcmiliki kcmCJmpuan kemudian membcli se
~·Jalu yang har~nya mcn~apai nisab, seperti membeli atal• mem-

1 ~a.11gun rumah, membeli kendarnan, maka setelah jual bt!li u tau 
i-tmba.ngunan itu dilakukan, maka pemilik (pemilik baru) wajit> 

I 1r-.cmbayar zakat. 

1
10. Zak.at kepada orang yang tidak dapr•' membayar denda 

Seseorang karena kelalaiannya atau sesuatu st:bab. telah 
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berurusan dengan yang berwajib. Pengadilan memutuskan orang 
tersebut bcrsalah, melakukan pelanggaran dan dijatuhi hukuman 
membayar denda. 
Apabila orang tersebut karena ketiadaannya tidak mampu mem
bayar denda tersebut maka ia dapat menerima zakat sebagai asnaf 
riqab. 
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IX. PEN U TU P 

Orang yang bershadaqah apakah wajib ataukah sunat jangan 
ekili-kali membatalkan pahalanya. 

Ut1h berfirman : 

'.1~~ .,,"r't,~~~ ~ -:_,~ '-'~A,~,, ~;:!t ~~~ 
.__s~1!.J ~· r~ ~~ -7 _____.....,.._ .. 

( , ; ~ _,~ · ~j« sr1'. "~i /_ .,., ...... '!-' .. )!·~· 
,, L J ..LJJ , "'- o U ' \.A • C<.-~ L_ g ~ ;,.r-;- I C:.::~~-=-""""'- ~~._) ._, ~ d'-7 

~.... , , 
i-Ui aang-orang yang bcriman, j8l!ganlnh knmu menghilangka.n (pahala) se<ielcahmu 

ic'l,p.n menyebut-nyebutnya d:m mcnyakitl (paasann s:i. penerima}, !eperti orang )'8ng 
~kan hartallya karcna rlya kep::ida manus!.3•. (Al Baqamh, 2 : 2~4). 

---ooo-000000-- -
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PETUNJUK BP~GI f>/JIUZATf(KI 





I. PENDAHULUAN 

Dalam waktu 36 tahun merdeka, sebagai bangsa, masyarakat 
l.laupun perorangan, kita mengalarni pasang surut kehidupan. 
,)3111 suka duka kehidupan itu, akhirnya kita sampai pada kehi
l!1.1p3n Orde Baru sekarang ini. Ciri pokok dari kehidupan Orde 
hru ini, iaJah dilaksanakannya pe1nbangunan Nasional secara 
er\!ncana, terarah dan dengan sungguh-sungguh. Kita pun bersyu
lua kepada Allah SWT, karena sejak lahirnya Orde Baru tersebut, 
t..i1a telah dua kali melaksanakan pembangunan lima tahun. Bah
~rn kini kita tclah memasuki Peli ta l V. (_=- -:_· 

I Selama jangka 15 tahun, meskipun belum berhasil sepenuh-
11)' a, namun secara nyata pembangunan Nasional telah meningkat; 
n n kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kita. ·'- -

Adanya peningkatan dan perluasan bidang ekonomi bail< 
us1.~a industri maupun perdagangan telah menaikkan taraf kehi
dU1pan dan kesempatan ke1ja bagi rakyat banyak. Demikian pula 
lbidang pertanian seperti tanaman keras atau tanaman komoditi 
~macarn cengkih, kopi, teh dan sebagainya tclah ~emberikan 

I 

lhasil yang jauh lebih besar di samping merupakan piliha.i-i baru 
sdam pertanian tradisional yang selaina ini dijalankan. Lain lagi 
diengan penggunaan bibit unggul dan pupuk telah melipatganda
kan hasil-hasil pertanian kita. Di bidang pertam bangan dan kehu
tanan, pembangunan juga mempersembahkan kepada kita pening
latan kemakmuran dari penggalian potensi dan kekayaan alarn 
k;ita. Baile dengan usaha Nasional maupun dengan patungan de
ngan pihak asing. Bcgitu pula bidang-bidang lainnya telah pula 
rnengalami kemajuan selama pembangunan berjalan. Pendeknya 
!)embangunan telah me1nberikan kemajuan dan kemakmuran bagi 
~sejumlah besar bangsa Indonesia baik yang hidup di kota maupun 
di desa-desa. Baile badan hukum perusahaan maupun perorangan. 

Bila diteliti dan diarnati lebih saksama, dengan pembangunan 
itu telah terjadi pula banyak perubahan di masyarakat. Kemajuan 
individual menarnpakkan dirinya di mana-mana. Baik pemilikan 
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t.1kan rumah dengan segala perabotannya yang serba mewah. 
pemilikan berbagai merk kendaraan. pemilikan tanah sawah mau
pun perkcbunan bahkan juga deposito di bahk-bank dan pemilik
an emas <lan barang perhiasan Jainnya sebagai kekayaan investasi 
perorangan. 

Mcmperhatikan itu semua. sebagai umat beragama, khususnya 
umat Islam sebagai golongan tcrbcsar bangsa Indonesia, kita me
nyadari sedaJam-dalamnya bahwa semua hasil kekayaan dan ke
makmuran yang kita peroleh adalah karunia Allah SWT belaka. 
Oleh karena itu pertama-tama kita harus memanjatkan pennohon
an maghfirah dan rasa penyesalan ke hadirat-Nya agar kita tidak 
terjatuh kepada kehancuran yang kita gali sendiri dengan semat2-
mata menumpuk kekayaan. Kemudian kita bersyukur kepada-Nya 
agar kita memperoleh kenikmatan dengan berkat yang bertambah
tambah. Allah bcrfinnan : 

Artinya : Jika kamu bcrsyukur ru11 J\ku (Tuhan) akan menambiah (nikm;il) 
ilu kc.-padiamu: dan ;ika kamu mcn1inJltaci C nikmat-Ku). m11ka scsun1~h
nya aab-Ku 1anp1 pcdlb I). 

Salah satu cara bersyukur yang paling utan1a dan nyata ialah 
dengan mengeluarkan zakat dari harta benda atau kekayaan yang 
kjta mili.ki. Dengan membayar zakat berarti kita telah member
sihkan dan menyudkan harta kekayaan kita. 
Dan Allah berfirman : 

\--A.·..:~.,.,,, r"~"~t::' ~~ x.(·" .. ::G. '11Jr f' d-' /' ~ cl.,.__ ~.1.JA ~ 

Artinya : Ambill•h 1ahl dari ~hqian h;iria mcrrt..a (Jt"o1an 1ak•t itu) hmu 
membc:nihkan Jan mcnyuci._an mere:k;, 2). 

I) QS. lbuhim •JAi 7· 
l) QS. AltaYhala ayal IOJ 
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Dengan keyakinan akan kebersihan dan kesucian harta keka
yaan yang telah dikeluarkan zakatnya, mudah-mudahan dapat 
pula membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat bakhil. loba dan ta
mak serta menanamkan perasaan cinta kasih (solidaritas) terhadap 
kaum yang lemah (mustahik). Apalagi kita pun juga menyadari 
akan keterbatasan pembangunan Nasional kita di mana kita harus 
pula memberikan peran-serta (partisipasi) yang penuh di dalam
nya. 

Di samping masyarakat yang mampu St"bagairnana digam
barkan di atas tadi terdapat pula masyarakat yang berada dalam 
kondisi yang masih sangat lemah serta memerlukan bantuan pihak 
lain. Ummat Islam sendiri pada dasarnya masih berada dalam kon
disi keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan yang secara kait 
berkait menghambat keseluruhan kemajuan mereka. 

Dengan zakat itulah solidaritas dapat direntangkan antara 
kaum yang mampu dengan kaum yang lemah. Sekaligus berarti 
menunaikan salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban 
pokok kita dan dengan itu pula partisipasi kita dalam pembangun
an menjadi nyata. 

Dengan buku kecil ini diharapkan dapat menggugah dan me
ngetuk pintu hati segenap kaum yang mampu untuk mengeluar
kan sebahagian rezekinya dalam bentuk zakat secara benar, me
ngenai sasaran dan d1serahkan kepada badan pengelola yang efi
sien dan bertanggung jawab. 
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II. BAT ASAN ISTILAH 

Untuk memudahkan penggwiaan petunjuk ini bagi para 
muzak ki diuraikan batasan beberapa istilah seperti berikut : 

1.Zakat: 

lalah sebagian dari harta benda/kekayaan (yang bemilai eko
nomi baik tetap atau bergerak) seseorang dan atau badan 
usaha yang be:ragama Islam yang wajib dikeluarkan apabila 
telah mencapai nisab dan haulnya untuk kemaslahatan masya
rakat. 
f •. 

~- lnfak. dan Shadakah : 
-

lalah harta benda/jasa kekayaan yang melehihi kebu tuhan se-
seorang · .dan/atau badan pen1sahaan, baik 'yang beragama 
Islam ataupun bukan beragama Islam yang dikeluarkan untuk 
kebajikan dan kemaslahatan masyarakat, tanpa ada ketentu
an mengenai nisab dan haulnya. 

3. Wajib Zakat ( Muzakki) : 

Ialah pemilik harta yang telah mencapai batas terendah (nisab) 
yang ditcnlukan dan telah sampai waktunya wajib mengeluar
kan zakat (haul) menurut ketentuan ajaran agama Islam. 

4. Yang Berhak Menerima Zakar ( ft-Justahik, : 

lalah orang yang berhak tnenerima zakat (fakir, miskin, amil 
zakat, mualaf, mcmerdekakan budak, orang yang berhu tang, 
fisabilillah dan musafir). 

5. Ni s ab 

laiah jumlah minimal harta yang wajib dikcluarkan zakatnya. 

6.1/au/: 

lalah waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi 
, nisabnya. 

7. Kadar Zakat : 

lalah besarnya zakat yang harus dikduarkan setelah n1cn1e-
' nuhi nisab dan haulnya. 
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8. Zakat Fitrah : 

iaJah salah satu jenis zakat yang disyariatkan oleh agama 
Islam, dilakukan diakhir bulan Ramadtan bagi yang ada 
kelebihan makan untuk ldul Fitri. 

9.Fakir: 
lala.h orang yang tidak mernpunyai mata pencaharian tetap, 
dan keadaan hidupnya di bawah standar hidu p minimal. 

I 0. Miskin : 

lalah orang yang mempunyat mata pencaharian tetap, tetapi 
penghasilannya belum cuku p untuk keperluen minimal bagi 
diri dan keluarganya. 

11. Amil 

lalah lembaga atau bad.an yang mcngurusi zakat. Tentu saja 
badan ini mempergunakan pribadi-pribadi untuk rnelaksana· 
kan tugasnya. 

12· .. Mualaf 
Ialah mereka yang perlu dijinaki hatinya agar cenderung untuk 
beriman atau tetap beriJnan kepada Allah dan mencegah agar 
mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan 
~11embela atau menolong kaum muslirrain. 

13. Riqab 
lalah budak yang sedang berusaha mer11bebaskan dirinya dari 
tuannya. Perkembangan penge1-tian b~dak ialah goiqngan atau 
bangsa yang sedang membebask.an diri d2ri eksploitasi pihak 
lain. 

14. Gharim · 
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Ialah orang yang karena kesulitan hidupnya harus berhutwg 
dan tidak dapat membayar hutnngnya. Pcngertian ini berkem
bang pada pengCftian or.lllg yang dinyatakan pailit dalam us:l
hanya, sehingga ia dalam kesukar311 memenuhi keperluan 
hidupnya di sarnping kewajiban hutang yang hanis.dibayar
kan .. 



I 5. Sabllullah : 

lalah orang yang dalam segala usaha untuk kejayaan agama. 
Oleh karena itu sabiluHah dapat dian,~an pula usaha-usaha 
perorangan atau badan yang bertuju"'n untuk kepentingan 
kejayaan agama atau kepentingan umutu 

Il6. /bnu Sabil: 

lalah mereka yang kehabis<2n ongk<.)~ dc\lam perj.3.!anan, baik 
karena tidak mencukupi, ka1en£l kL·h1~angan atau dirampas. 

\ 
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lli. ZAKAT DI ZAMAN NABI DAN SAHABATNYA 

Pennasalahan zakat tidak bisa dipisahkan dari usaha dan peng
hasilan inasyarakat. Demikian juga pada zaman Nabi Muhammad 
SAW pad a tahap awal hijrah di Madinah, zakat belum dijalankan. 
Pada tahun pertama di Madinah itu, Nabi dan para sahabatnya 
beserta segenap kaum multajirin I) masih dihadapkan kepada ba
gaimana menjalankan usaha penghidupan di tempat baru tersebut. 
Sebab sel ain memang tidak sem ua di an tara mereka orang yang 
berkec.:ukupan, kecuali Usman bin 'Affan, juga karena semua 
harta benda dan kekayaan yang mereka miliki ditinggal di Mckah. 

Kalarigan anshar 2) memang telah menyambut dcngan bantuan 
dan kernmah-tamahan yang luar biasa, namun m.ereka tidak mau 
hidup membeban.i orang lain. ltulah sebabnya mereka bckcrja 
keras untuk usaha penghidupan 1nereka. Men:ka beranggapan 
pula bahwa tangan di atas lebih u tarn a dari tangan di bawah. 

Kt:ahlian orang-orang Jviekah yang muhajirin terscbu t jalah 
berdagang. Suatu kctika Saad bin Al Rabi' menawarkC:ln hartal1ya 
kepada Abdurahman bin 'Auf, yang muhajirin. Akan tctapi_ Ab
durahman menolaknya. Ia hany a n1inta ditunjuk kan jalan kt.' pasar. 
Di sanalah ia mulai berdagang mentega dan keju. Dalam wak tu 
tidak lama dc11ga11 kecakapannya berdagang ia telah dapat men
capai kckayaan k~mbali. Bahkan sudah mempunyai kafilah-ka
filah yang pergi dan pulang men1bawa dagangan. Selain Abdumh
man. orang-or.:1.ng muhajirin lainnya banyak juga yang 1ncJakukan 
hal serupa. Karena kepandaian orang-orang Mekah men1ang ber
dagang, hingga ada omng mcngatakan: dl'ngan perdagangannya 
itu ia dapat mengu tah p~:sir sahara menjad i em as. Perhatian 
orang-orang Mekah kepada perdagangan ini di dalam Al-Ouran 
terungkap pada ayat-ayat yang mengandung kata-kata tijarah.3) 

i) Or1m1-ur:.inc !shun Qurai:ty yanl! hijruh llzsri M~·kah kt.< M~dinah disebur muhajirin. 

l) Oran1-0rans Y11r~rib, Madinah yans mc:nyambut dan mc:mh:antu Nah1 dan p11ru 
l.Olhabatnya yani: hijr~ dui Me-kah k~· Madinah disebut anshar. 

J) QS. An-Nur ayal 37, 
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Mereka yang tidak in~lakukan pekerjaan berdagang iaJah Abu 
Bakar, Umar, Ali bin A bi Ta!ib dan lain-lain. Keluarga-keluarga 
mereka terjun ke pertanian, rr.cnggarap tanah .orang-orang anshar 
bersarna-sarna pemili.knya. Tetapi selain mereka ada juga yang ha
rus menghadapi kesu litan dan kcsukaran hidup. Sungguh pun1 
begitu, mereka tidak mau hidup menjadi be ban orang lain. Merek.a. 
pun mem ban ting tu Ian£ bckerja. dan dalam bekerja itu mcrek<f 
merasakan ketenangan batin, yang selama di Mekah tidak pemili 
mereka rasa.kan. 

Di samping itu ada lagi segolongan orang-orang Arab yang da
tang · ke f\.fadinah dan menyatakan m~..suk Islam, dalam keadaa111 
miskin dan serba kekurangan, sampa!-sampa! ada di antara :nereka 
yang tidak punya tern pat tinggal. Bagi mereka ini oleh Nabi Mu
hammad disediakan di sckcliling masjid, yaitu shuffa (bahagian 
masjid yang beratap) sebagai tempat tinggal mereka. Oleh karena 
itu mereka disebu t Ahlush-Shu ffa (Penghuni Shu ffa). Belanja. 
mereka diberikan dari harta kaum muslimin balk dari kalangan 
muhajirin maupun anshar yang berkecukupan. 

balam suasana kau,-n muslimin yang sud.ah mulai tenteram 
menjalank.an tugas-tugas agama. µada waktu itu kewajiban zakai 
dijalankmi pelaksanaan hukumnya. Di Yatsrib inilah Islam mula i 
menemukan kekuatannya. 

Pada 1nasa Sahabat Empat yang pertama, KhaJifah Abu Bakar, 
mereka yang terkena kewajiban membayar zakat tetapi enggarn 
melakukannya diperangi dan ditumpas karena dianggap membc
rontak kepada hukum agama. Hal ini menunjukkan hetapa zakat 
merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. 

Pada n1asa Nabi hart a bcnda yang dizakati yaitu, binatang 
temak : kambing, sapi dan unta, barang-barang yang berharga -
emas dan perak. tumbuh-tumbuhan : sya 'ir Uelai), gandum. 
anggur kering (kismis) dan kunna. Akan tctapi kemudian berkem
bang macamnya sejalan dengan sifat perkembangan pada harta 
atau sifat penerimaan untuk diperkembangkan pada harta ter
sebut, yang dinamakan °illat" Berdaasarkan "illat" itulah dile
tapkan hukum zakat seperti disinggung pada bab terdahulu-. 
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Oleh karena itu pada masa Na bi Muhammad SAW tidak di
wajibkan zakat pada kuda, karena kuda hanya diperlukan untuk 
peperangan. Sebaliknya pada masa Khalifah Umar bin Khattab 
dikenakan ,zakat atas kuda~ karena kuda sudah diperkembangkan 
melalui petemakan. 

Demikian juga pada masa Nabi hingga rnasa thabi'in tak ada 
zakat pada rumah, karena rumah hanya untuk tempat kediaman. 
Akan tetapi setelah rumah didirikan untuk disewakan yakni 
mendatangkan hasiJ dengan disewakan, maka In1am Ahmad Ham
bali mengeluarkan zakat dari hasil sewa rumahnya. Begitu seterus
nya mulai zaman sahabat harta yang dizakati berkembang sesuai 
dengan sifat perkembangan harta itu sendiri. 
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IV.HUKUM ZAK.AT 

Rcpublik Indonesia adalah neganl Pancasila. negara yang ber
kctuh:.man Yang Maha Esa. Umat beragama tem1asuk umat Islam 
buk:rn saja mcndapat kcamanan malahan tcrjamin kebebasan 
mcngamaJkan .ajdr.111 agarnanya di samping pcrsoalan haji, NTCR. 
c.Jan pcm.Jidikan/pcngajarJn agama Pcmerintah turu t mengurus
nya. Alas dasar ini tidak ada persel isihan u lama fiqih mengenai ke
wajihm kaum muslimin Indonesia mcnjalankan syari'at zakat 
di nrgcri ini. 

F1qih sebagai ilmu mcngandung perbedaan-pe.-bedaan pcndapat 
para muj lah id in karcnanya di bi dang am aliyah mengenai masaJah
mas.Jlah yang berhubun~n dengan kemasyarakatan menghcndaki 
penyeragaman. Deng;an demilcian kondisi fiqih menghendaki ada
nya Pcmerintah yang tugasnya antara lain mengadakan penyera
gaman <..lcngan jalan memilih dari pendapat-pendapat mujtahid 
yang sejalan denµn kcmaslahatan umum. Karena itu Pcmerintah 
tidak dibenarkan mcngjkat diri dcngan sesuatu madz.hab. 

Tidak ada ijtihad jika tcrdapat nas (yang qoth 'iy). 
ljtihad itu bcrkisar ant~ tig;1 bidang, yaitu 

a. lstimbath 
b. Tarjih 
~- Tahqiqul manalh 

Siapa saja orang yang dapat berijtihad di dalam sesuatu mas
alah ia dapat disebut mujtahid dalam masalah Hu. sedang dalam 
masalah lain ia adaJah muqaJlid (pengikut). ljtihad di bidang istim
bath bertujuan untuk menggali hukum syar'i tentang sesuatu ma
salah sebagaimana halnya para imam mujtahidin. ljtihad di bidang 
tarjih bertujuan untuk. membanding daJil-dalil serta wajah istidlal 
yang dilakukan olch masing-masing mujtahidin dalam rangka me

milih. pendapat yang terlruat. ljtihad di bi dang tahqiqul manath 
adalah semata-mala untuk menerapkan illat hukum asal baik ia 
manshushah at.au mustambatha.h bagi sesuatu masalah (furu1 
yang belum ada nas hukumnya. Jjtihad di bidang tahqiquJ ma-
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nath inilah yang kita lakukan dalam mencari s:...1mber-sumber 
un tuk zaka t. 

Menuru t pe.-1e/itiun. harta-harta !'ang diza,kati menunit keten
tuan nas yaitu <.lari hinatang teml!k kambing, sapi dan unta; 
dari barang-barang yang bcrharga : emas dt:'.n perok: dari tumbuh
tumbuhan : sya 'ir (jelaiJ. gandum. m1ggur kering (kismis) dan 

kurma. 

Hukum wajib 7.akat pada harta-harta tersebut yang menjadi 
'illat-nya ac.ialah "ifat pe1kembang~n pada harta atau sifat peneri
maan untuk diperkembangkan pada harta tersebut. 'lllat seperti 
itu terkenaJ dengan istilah '111at mustambathah (hasil :stimbat 
para mujtahidin). Hukum berputar bescrta 'illatnya. Ada 'iUat 
ada hukum. Hilang 'i1Iat hilang hukurr1. Tcgasnya di mana ada 
'illat di sana ada hukun1. Pada masa Rasulullah kuda adalah bi
natang yang diperlukan untuk peperang<m. karenanya tidak di
perkembangkan melalui petemakan. Karena sifat berkembang ata!L 

menerima diperkembangkan tidak terdo.pat pada kuda, maka Ra
sulullah tidak niewajibkan zakat p,'Ufa l..7lda. Akan tetapi pad.J 
masa Syayidina Ur11.ar r.a .. sifat tersebu t te;·dapat pada kuda maka 
Sayidina Umar mengenakan zakat pC1..da kuda. Pa.ndangan ini men
jadi pegangan madzhab Hanu.fi. Pada rtU!SC! Rasuluilah to.rrt.pai pada 

ma.sa thabi 'iin tak ada zakat pada ruma.h. kl!J··ena nun.ah p{'M wak
tu. itu hanya untuk tenipo.t kediarnan. S:?telah rurnah didin"Jcar. 
untuk sewa.an yakni rnendatangkeu'1 hasil den.gem disev.;akcn se
bagaimana tanah mendc-.tangku.n hasi! dcngan 4itanami, dan hasil 
tarzanU!n mempunyai ketentuan zak.o.tn.ya, maka Imam Ahmad 
Hambali mengeiuarkan zukat dari !w.si; se;,,·;u rumahnya. 

Adapun sifat menerima diper!~eratangkan yIDg juga menjc.di 
'illat hukum wajib zakat adak .. h hal yang dijadikan alasan o!eh se
bagian muj tahidin yai-ig memand?.r.g adanya zakat tijarah. Hal 
mana menunjukJ:can bahwa pandang[Jl ini adalah salah satu cara 
memperkembangkan harta yang tidal<: berkembang dengan sen· 
dirinya. Dengan demikian berida apa saja jfka ia menjadi baning 
.dagangan maka terdapat hukum wajib zakat pada~'lya. 
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Pelaksana.an keWaJiban zakat ini ditentukan pula dan dibatasi 
o-kh pembatasan-pembatasan (restriksi) sebagai berikut : 

l_ Zakat itu diwajibkan setahun sekali atas barang-barang yang 
tetap dimiliki selama setahun penuh (hau)). Haul tidak berlaku 
pada 1.akat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Hau) dan m
sab pada ma'din dipersdisihkan oleh para ulama. 

b_ Nilai barang yang dizakati telah mencapai batas ukuran yang 

discbut nisab. Nisab itu berlain-lainan tergantung kepada ma
l:amnya barang yang harus dizakati. 

c. Hukum wajib zakat pada harta-harta yang menjadi 'illatnya 
adalah sifat perkcmbangan pada harta atau sifat penerimaan 
untuk d1perkembangkan pada harta terse but. '1 llat seperti 
ini terlcenal dengan isciJah "ill at mustam bath ah·~. Hukum ber
putar pada 'illatnya. Ada 'illat ada hukum. Hilang 'illat hiJang 
hukum. Tegasnya di mana ada 'illat di sana ada hukum. 

d_ Zakat dibayarkan pada mustahik _ Tida.k dibenarkan membayar 
kan zakat kepada sembarang orang yang disukai. 

r. Untuk memudahkan pengumpulan ctan penyaluran zakat perlu 
mendapat perhatian sahnya n1~ngeluarkan zakat dengan qi
mah ~nilai pengganti) j1ka dihcndaki olch hajat dan kemas
lahatan. 

f. Amil atau pcnydenggara sangat diperlukan dalan1 masalah 
zakat bahkan seorang 'amil berhak mendapat bagian dari hasiJ 
zakat dan tennasuk satu dari ddapan asnaf yang menjadi 
mustahik. 

g .. Wilayah zakat yaitu radius penyebaran hasil zakat. Agar tu
juan dan sasaran zakat dapat di~apai sccara n1aksimal maka 
perlu ditcntukan wilayahnya apakah kabupah:n, propinsi atau 
seluruh lndont!sia bagi pelaksanaan zakat di negeri ini. 

h. Perdagangan suatu barnng yang ada padanya zakat. seperti 
lumbuh-tumbuhan dan buah-buahan maka terdapat dua ke
wajiban z.akat yaitu : zakat pemiagaan dan zakar dari harang 
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yang kita perdagangkan, untuk ini hanya dib::i~-.u salah satu
nya saja. Menurut Asy' Sy3fi'i dalam madzhab jadidnya· 
dibcrikan zakat 'ainnya. Menurur madLhah qadimnya: diberi
kan zakat tijarah. Lebih utama mana·!"Yang paling banyak. 
zakatnya! 



V.TUJUAN ZAKAT 

Za.kat .. adalah salah satu tiang pokok ajaran I siam. Di· da)am 
A.1-Quran amat ban yak disebu tkan per in tan zak.at bersarnaan (se
r.ngkai) dalam satu susunan kalimat dengan salat. Dcngan dcn1i
iun setidak-tidaknya kewajiban zakat sama kuatny<J dengan hu
lum salat. Allah berfinnan : 

J ~ , I /...,,.. ~ .1 • /' /,., ' /c1 f' , ,,,r,., ' ~ t \ -' ~ .. -\~ 
4UYJJ ~~~ ~-~~)>\~~-' ~~~~ 

A:rtinya: Maka d1rikanlah Salat, 1un<t1kotnlnh ~aka• Jan tnlilllah kt.'pilda All<th 
dan kasulnya. I) 

Sebagai pokok ajaran agama a tau ibadah, zakat mengandung 
hibnah dan tujuan tertentu. Hikmah zakat adalah sifat-sifat 
rc-haniah dan filosofis yang terkandung dalam lembaga zakat. 
Dimaksud dengan tujuan zakat di sini ialah sasaran prak tisnya. 
Dari tujuan tersebut dapat dikemukakan sebagai beriku t : 

a. membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir misk.in 
dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka ~ 

!b. membantu memecahkan pennasa)ahan yang dihada.pi oleh al-
gharimin. ibnu sabil dan para mustahik lainnya; • 

c. membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) 
sesama umat manusia: 

d. mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme; 

e. menghilangkan sifat ba.khil dan loba pemilik kekayaan dan 
penguasa modal: 

(· menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang di
kumpulkan di atas penderitaan orang lain; 

I~.. ment:egah jurang pemisah kaya n1iskin yang dapat menimbul
kan malapetaka dan kejahatan sosial: 

1

1) QS.AI Mujadilah BYftl 13. 
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h. me ngem bangkan tanggu ng jaw ab persF.orangan i_ert:(ldap ke
pen tingan masyarakat. dan kep~~ntingan umum: 

1. mendidik untuk mel2ksanakan dis;p!in chm loyalitas seorang 
untuk menjalankan kcw.ajibannya dan menyerahlrnn hak orang 
lain~ 

Sasaran-sasaran pelembagaan dan pemasyarakatan perlu di
kembangkan dan dijabarkan lagi dalam usaha-usaha pendaya· 
gunaannya. 
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Vl.HIKMAH ZAKAT 

Zakat sebagai lembaga (institusi) agama Islam mengandung 
hikmah dan keutamaan-keutamaan. Hikn1ah dan keutamaan ter
scbut digambarkan di da!am ayat-ayat Al-Quran dan hadits serta 
kenyataan yang hidup di masyarakat pentingnya zakat n1engatasi 
kt!miskinan dan keme1aratan. 

Allah berfinnan : 

~M9., ~ .. ~/ ,,.,,,,~~!~~ ~/~'/?/.' .~--! . J,oM ~J...-..d ~'""'\,ui~ / .. .._J v r- ,,,~ \,,,.T ;;-
"/ / , 

Amhillah zakar aar1 11eha,z1an hanil mcreka. J~11i.::a11 Laka1 11u kamu memhcrs1hkan 
dan mo:nyucik•n mert:ka, I) 

Oan 1p1 yang kamu berikan bc:rupe "'aKll ye.ng k11mu rnak.1.udk11n un1u'k men1:1tpai 
ku1dlun Allah. make (yang bt:rt'luat demikian) 1tul:ih orang-orang yanii mehpat-
11nd1kan (pahalanya). 2) 
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Arnnya . 

Pcrum~.ian tnall<Ah YIUlS dlk.clua.rlo>n oh:h J orang-01anr, ymg mcnnfkahk.an_ hlrl2Jl)'I di Ji.Ian 
All:lh udalah 9Cru~ cteng--..n :~buti.r benill yang mcnwnb1lhkan tuJuh buttr, padJ tltp-~p 
buttr, tora t~ biµ. All.ah me ti pat g<'ndak~ (E'111J3.Ian) uagi s.i:ipa yang Dia kchc:nda.b. Dlll Aili" 

Mahal LuJU (k=.laNya) lagt Maha UcngctahuJ. 1 1 

J. Hikmah Zakat. antara lain : 

a. menyukuri ni'mal Allah. n1l·ni11gkat suhurkan harta'dan 

pahala serta membcrsihk an diri dari kt:ktltoran. kikir dan 
dosa: 

b. melindungj masyarakat dari bahaya kemiskinan c.fan ke
melaratan dengan segala akibatnya ~ 

c. men1erangi dan mengatasi ke fak iran y3ng menjadi siin1bt•r 

bencana dan kejah ilan: 
d. mem bina dan mengcm bangkan stabilitas kehidu pan sos1al. 

ekonomi. pendidikan dan sehagainya: 

e. mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasih: 

f. merupakan manifestasi kegotongroyongan dan tolong-
111enolong. 

2_ Keutamaan Zakat. an tara lain : 

a. menumbuhsuburkan pahala; 

b. memberi berkat kepada harta y~mg tin~gal (setelah di
zakati); 

c. menjadi sebab bertan1bal1 nya rezeki. pertolongan dan 
inayah Allah SWT. 

d. menjauhkan diri dari benc.ina yung t1dak dikehendaki: 

e. menjauhkan diri dari api nt.:raka uw1 mLlepaskannyu J;iri 

kepicikan dunia dan akhirat: 

f. mendatangkan keberkacan dan ki:maslaha.tan kepaua 111~· 
syarakat; 

g. menumbuhkan kcruku nctn dan 1ncmbuahkan kasih sayang: 
h. mengembangkan rasa tahggung jawab <lan mcnghasil~;.rn 

uswatun hasanah .. 
--------- -'"----

ll. (JS .. ·\I lhu1c.1r11h .M 
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VII. BAGAIMANA MENUNAIKAN ZAKAT 

Sescorang yang merasa memiJiki atau menguasai kekC:tyaan 
atau pcnghasilC:tn yang klah mencapai nisab dan haul, seperti : 

panl·n SC:twah dan kcbun tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian~ 
kckayaan em as. pcrak, uang dan sebagainya ~ 
kl'U ntu ngan PL'nJSahaan uan pt•ru;:sgangan: 
pendapatan/pt:nghasilar. tetap ~ 
p~h'makan sapi. kerhau. k am bing dan sebagainya; 

- zakat fit rah· 
maka yang hersangkutan harus menghitung zakat yang harus di
keluarkan. Selama ini tidak semua muza.kki memperkirakan ~
cara sak!)ama zakat yang harus dibayarkannya. J ika lebih banyak 
yang dikcluarkan berdrti Jebih banyak infak yang bersangkutan. 
Akan tetapi apabila ternyata kurang dari jumtah yang seharusnya 
maka hcrarti okh muzakki tennakan bahagian mustahik. Oleh 
karena itu adalah kewajiban seorang muzakk i menghitung lebih 
L'~nnat atau 1angsung n1cnghubungi badan 'amil zakat tempat 
ia akan menyl·rahkan zakatnya. 

''Zakut .. d igolongk an kepalla zakat maaJ <.Ian zakat nafs atau 
7Jka1 fit rah. Akan ktapi zakat maal da~at dipisahkan Jagi menjadi 
zukat maal dan ZC:tka t pt:ndapa.t an. 

Untuk mcngl"luarkan zakat terutama SekaJi harus diketahui 
barang-barang yang dizakatt. BC:trang-barang atau kt=kayaan apa 
yang han1s di:takat i d ipisah I.. an Sl'ca ra tl:gas dan dih itung secara 
l"crmat. 

I. Zaka1 Maal 

Bagi 1.:Jkat n1ac.ll, bari.Jng-Larang yang harus dizakati dapat di
uraikap ~ebagai b .... ·riku t : 

a. Zuk.u1 Turnhuh-1u111hulm11 

I) Biji-bijian : padi. jagung. jdai. kacang hijau, kacang 
tan ah, k;:s.....-ang kede lai dan st:hagainya. 
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2) Umbi-umbian dan sayur-sayuran : ubi kentang, ubi 
kayu, ubi jalar, bengkuang, bawang, cabe. petai, kol, 
bayam dan sebagainya. 

3) Buah-buahan kelapa, pisang, dunan, rambutan, 
duk u. salak, apel, jeruk. pepaya, apokat, mentimun, 
pala. Jada dan sebagainya. 

4) Tanaman hias : anggrek, seg.ala jenis bunga dan sebagai· 
nya. 

5) Tanaman kern.s : karet, kelapa sawit, cengk ih, kopi, 
kayu L:endana, kayu jati, kayu manis dan sebagainya. 

6) Rumput-rumpui:an : scrai (minyak serai), bambu. 

7) Daun-daunan : teh, tembakau. 

8) Dan lain-lain yang sejenis. 

b. Zakat Binatang Ternak 

Jenis binatang yang dizakati ialah : sapi, kerbau, kuda, 
unta, kan1bing, b~ri-biri, ayam, unggas, bebek, ikan. 

Tidak ada perselisihan an tara ulama fiqih mengenai 
wajibnya zakat pada kan1bing, unta dan sapi. Perbedaan 
ulama. fiqih adalah mengenai :t.skat lruda. Mengenai zakat 
kuda terdapat perbedaan pendapat atas dua golongan : 
Pertama : memandang bahwa talc ada zakat pada kuda. 
Demikian menurut Jumhur Ularna. 
Kcdua : n1emandang bahwa·wajib mengeluarkan zakat pa· 
da kuda dengan alasan bahwa kuda adalah mengandung 
sifat subur, berkembang biak dengan jalan ditemakkan. 
Demikian menurut mazhab Hanafi. 

Dari 'illat kesuburan inilah unggas, ikan. bebek, ayam. 
dan lain-lain dapat dikenakan zakatnya. 

c. lilkat £mas dan Perak 

Tidak ada perbedaan pendapat antara ulaina fiqih tentang 
wajib zakatnya emas dan perak. Perbedaan pcndapat an
tara \,llama fiqih adalah pada emas rum peralc sebagai per· 



hiasan yang dimubahkan yak.ni yang dipakai sekcdar 
hajat hal mana terdapat perbedaan atas dua golongan : 

I) Pt!rtama, memandang tidak wajib zakat pada emas dan 
perak yang dijadikan perhiasan. 

~) Kcdua. memandang wajib zakat pad.a perhiasan terse
but. 

d. 7.akul Peru.fiahann dan Pendapalan 

Jenis perus.ahaan dan pendapatan an tara lain : 

1) I ndustri/pabrik: pabrik tekstil, pabrik baja, pabrik 
keramik dan lain-lain. 

2) lndustri p_ariwisata, seperti : hotel, <.:ottage, pcnginap
an, villa. 

3) Perdagangan,.seperti : t!kspor, impor, pcrdagangan da
lam negeri. ~rtoko8n. 

4) Jasa, sept!rti : notaris, akuntan, biro perjalanan, b1ro 
reklame/a<lvertensi, transportasi. 

5) Real Estate, seperti : perumahan, penyewaan tanah. 

6) Us.aha pertanian dan perkebunan. 

7) Pendapatan, seperti : penghasilan seseordng yang di
kumpulkan dari berbagai sumber, seperti : gaji, honora
rium, komisi, pengh.asilan dokter. 

c. Zuk.at Mu 'din (Tambang) 

Jcnis barang tambang : 

Ma'din ialah sesuatu yang terdapat pada perut bumi (selain 
air). Untuk lebih jelasnya dapatJah kita bagi atas tiga ma
cam: 

a) Benda padat yang dapat dibentuk (dicairkan dan di
olah), seperti : emas, perak. aluminium, besi, tembaga 
dan timah. 

b) Benda padat yang tidak dapat dibentuk seperti : ka-
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pur, batubara dan batu pen11ata. 

~) B~nda cair scperti : miny:ik bumi. 

Zakar Fi trah 

Zakat fitrah atau zakatun nafsi (zakat jiwaJ, tela11 se(ara 
massal diJaksanakan oleh u mat Islam, dengan melalui am J 
yang dibentuk oleh !em baga-lem haga da 'wah, a tau langsun1g 
oleh wajib ~akat pada mustahiknya. Terdapat dua pendap~t 
di antara ulama. salah satu pendapat iaJah bahwa zakat ficra..l'ri 
i tu tidak boleh u n tuk ke perluan lain, kecuali untuk fakiir 
dan n1iskin, agar pada hari raya mereka ikut bergembira ri:t 

Oleh karenanya, siapa yang menunaikannya sebdum 
shalat l<lul Fitri merupakan zakat yang makbul, tetapi yanJ 

membayarkannya scsudahnya, sama nilainya dengan shadaka1'1 
tathawwu' biasa. 

Zak at fit rah dapa t diinvestasikan dengan 5yarat-syarat se · I 

hagai berikut : 

(I) Kehutuhan primer orang-0rang fakir miskin di seluruhl 
Indonesia pada hari raya ldul Fitri telah dicukupi seperlu
nya dari sebagian pengumpulan zakat fitrah. 

( 2) Yang diinvestasikan iaJah sisa setelah diambil guna keper
luan nomor ( 1) di atas. 

(3) Modal dan keuntungan perusahaan yang didirikan dari 
hasil zaka t fit rah dipergu nakan u n tuk asnaf yang Jda dan1 
syi"ar Islam. 

(4) Pengumpulan dan p~mbagian zakat fitrah scrta pengim·t'S
tasiannya diatur dan dilakukan oleh Pemerintah. 

( 5) Pemerin tah menjam in dan hertanggung jaw;,ib terhad;:.p k"·· 
selamatan modal dan kekhihan yung diperokh dari zakJt 
fitrah. 

3. Zakat Pendapatan 

Sebagaimana disinggung di atas tiap harta benda atau ke· 
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kayaan dik .. ·nakan zakat e:1pabila mencapai nise:1b <lan haulnya. 
lkmikian juga Sl'lllUa hentuk pendapatan a~~lU pt.!nghasilan 
d<Jri perusahaan j<1sa profcsi atau gaji karyawan. Dcwasa ini 
hanyilk S('kali pendapalan atau gaji karyawan per bulan yang 
melebihi nilai harga 13 .5 kwmtal gahah (nisab zakat zun1k ). 
Oleh karcna itu e:1pabila pctani padi <likcnakan zakat <l~ng<.111 
pancnan 13 . .S kwintal. <lengun zakatnya S'ii. atau 10',:t,, maka 
seorang karyawan yang herpenghasilan Rp. 150.000. per 
b';Jlan sudah sama <lcngan nilainya dengan harga gabah yang 
dihasilkan pctani tersehut. Dengan demikian kepada sctiap 
karyawan yang menerima gaji mckbihi nilai harga nisab ga
bah/zuruk. diwajibkan zak<tt. Pendapat Iain ialah apahila pcn
JUmlahan gaj i ktap Sl'Or~1ng ka ryawan set ah u n ( hau I) sama de
ngan nilai atau harga nisah cmas (94 gram) maka dikcnukan 
7akat. Zakat uapat <.1il1ayar sctdah hahis haul atau perbulan 
pad;.i saat mcm:rima gaj i tcrschu t. PL·rHf a pat lain (Maj cl is UIC:1ma 
Acch > mengatakan hahwa bagi k<.iryawan yang memiliki sisa 
gilji sdelah d iku rangi biay a h idu p set iC:1p bu Jan mL'n<..:apai 
titik nisah utau pcrjumlahan sisa tyrscbut setahun mencapai 
n1sab zaka I zu n1J.... mak u dikenakan zaka t 2Y{~ .. Dcmikian 
jugil hnlaku bag1 honorarium .-.talj jasa profesional ataupun 
Ut>Vi<.h:n :-iaham yang uikrima secara tctap tiap bulan atau 
'<.:car;1 herkala yang mc-111..:apai nisab dikenakan zakat 21/fft. 

ML·mang llll.'11gL'n;.ii z;.ikat pt·ndapatan ini belum tuntas di
b~ih;1" oleh 11lama. Pada saat huku ini disusun masalah terschut 
t<.:nµ~1h dim111takan fat~a dan Majlis Ulama Indonesia. Namun 
untu"- kbih hL·rh<.1t1-liali. j1J...a m1.:mbaye:1rkan 4akat yang menja
di h:tl-. mu,tahik. IL-bill nn·mungkinkan t~rhindar dari api 
lll'Wka 
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VIII. PEN DAY AGUNAAN ZAKAT 

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan 
pemanf~atannya. Walaupun seorang wajib zakat (muzakki) menge
tahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia 
keluarkan tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang 
orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak 
(mustahik) yang sudah ditentukan menuru t agama. Penyerahan 
yang benar adalah melalui badan amil zakat. Walaupun demikian 
kepada badan amil zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk 
mengeft=ktifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif 
1alah efrktif manfaatnya {sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada 
yang berha.k (_sesuai dengan nas ) secar;:- tepat guna. 

I) Orientasi Perribangunan 

Nabi Muhammad SAW pemah mem berikan shadakah kepada 
seorang fakir sebanyak dua dirham, sambil memberi anjuran 
agar mempergunakan uang itu satu dirham untuk makan dan 
satu dirham lagi untuk membeli kampak dan bekerja dengan 
kampak itu. Lima bdas hari kemudian orang ini datang lagi 
kt:pada Nabi SAW dan menyampaikan bahwa ia telah bekerja 
dan berhasil mendapat sepuluh dirham. Separuh uangnya di
pergunakan untuk makan dan separuhnya Jagi untuk membeli 
pakaian. Zak.at diberikan tidak sekedar sampai pada fakir, 
sunnah Nabi menyarankan agar zakat dapat membebaskan se
orang fakir dari kefakirannya. Nabi pun dicerca orang yang 
tidak mendapat bagian zakat atau dipuji karena seseorang men
dapat sesuai dengan yang diingininya. Padahal Nabi n1enentu
kan mustahik atas dasar tcpatnya sasaran. Apabila tidak ada 
lagi mustahik maka dana zakat dtkirimkan ke luar daerah atau 
untuk dimasukkan ke dalam dana baitul maal seperti dilaku
kan oleh Mu'az pada zaman Khalifah Umar. Tiga kali Guber

nur Yaman mcngirirnkan zakat kepada Umar, dan tiga kali 
Umar menolak, bahwa ia tidak mcnyuruh Mu'az memungut 
upcti. Tetapi Mu 'az menerangkan hahwa ja tidak Jagi n1en
dapatkan mustahik zakat. 
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2) Mustahik Zakar 

Di dalam Al Quran disebu tkan mustahik adalah 8 asnaf. Pl'
ngcrtian tentang kedd~pan asnaf berkemba1~g sesuai dengan 
berubahnya kondisi sosial ekonomi di atas dasar yang tdap. 

Artinya : 

Scsunguhnya .i:ak•l·titkal 1tu. hanyabh uurur. ura11.,:-oran1 f11lor. ur;in(l·1•rJ11g mn· 
kin, p1..·np;11rus-pcnguru" .fakitl. para mu'allaf Y""!l tfihujuk halinya, unruk (incnicr· 
dckakitn) hud11k, urang-orang ~ant( hC"rhulan~. untuk Jalan All<1h d;in mo1ng ... r;in11 
yan~ :u~dan1 dalam pcrJalanan. 'iC'hagat ":~ualu k.-tc;'lap:in y.mf di\\J11tlkJn All.1h. 
dan ,t\ll11h Maha Mcn,ctahu1 la,:1 Maha tt1Jaks1111a. I) 

3) Proyek Rintisan 

Dengan mengubah ori~ntasi, tetapi tetap berpcgang kepada nas 
mustahik seperti terse but di at as. dilakuk an pruyek rintisan 
untuk mengembangkan pendayagunaan zakat untuk mencapa1 
efektif manfaat yang maJcsimal. 
Proyek rintisan pada dasamya memerlukan dana yang i)(sar. 
Hal ini perJu mendapat perhatian Jan meminta kesadaran 
para muzakki. Memang dengan konscntrasi dana s~m:.zl'Jm 

ini dapat menimbulkan pengaruh yang dianggap kurang m~m· 
perhatikan kepentingan para asnaf sel:ara langsung. Namun 
untuk mengatasi hal terst!hu t setiap proyek rintisan dipro
gramkan sel:ara matang dengan mempcrt1mbangkan kcpen· 
tingan para asnaf (sesuai nas). Di samping itu pt:nanganan 
proyek serupa tentu sudah dilakukan pula lembaga·lembaga 
sosial Jainnya. 

I) QS. Al Tau bah ftO 
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Dana yang 'dikumpuJkan dapat dimanfaatkan untuk mening
katkan kesejahteraan lahir batin masyarakat. meliputi : 

a. Bidang Sarana lbadah : 

I) Membantu membangun/merehabilitasi masjid, Janggar dan 
mushalla. 

2) Menggairahkan dan membantu perlengkapan kegiatan 
ibadah wajib lainnya. 

b. Bidang Pendidikan 

I) Mendirikan dan atau membantu pcmbangunan/rehabili-
tasi madrasah dan pondok pesantren terpadu: 

2) Pembangunan prasarana dan sarana keterampilan; 

3) Meningkatkan dakwah; 

4) Penelitian Islam; 

5) Publikasi mengenai Islam baik yang bersifat akademis 
maupun yang bersifat ilmiah populer; 

6) Mendirikan perpustakaan Islam dan membantu perpusta
kaan Islam yang ada. 

c. Bidang Kes~hatan : 
I) Mendirikan rumah sakit Islam: 

2) Mendirikan J>uskesmas: 

3) Mendirikan romah-rumah bersalin ~ 

d. Bidang Pelayanan Sosial : 

I) Mendirikan rumah-rumah yatim piatu: 

2) Mendirikan rumah orang tua jompo; 

3) Mendirikan rumah penderita cacat: 

4) Membantu rumah-rumah yatirn piatu, orang tua jompo 
dan penderita cacat: 
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e. Bidang Ekonomi: 

l) M enyediakan lapangan kerja bagi fakir mi skin sesuai ke
ahlian dan lcemampuannya; 

2) f\.iem berikan pendidikan dan latihan keterampilan kepada 
remaja drop out; 

3) Memberikan modal kerja dan sarana bekerja bagi fakir 
miskin dan remaja drop out; 

4) Mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, perikanan 
dan kerajinan bagi petani. nelayan dan pengrajin miskin; 

5) Membantu persiapan dan pelaksanaan transmigrasi. 

f. Mendirikan pusat studi Islam (Pustudis); 

g. Mendirikan musium peninggalan budaya Islam; 

h. Memberikan dana bantuan kepada lembaga-lembaga keaga
rnaan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, kesehatan. 
pelayanan sosial, tcmpat ibadah dan lain-lain; 

1. Osaha-usaha lain untuk mewujudkan kesejahteraan lahir
batin umat Islam. 

Proyek-proyek tersebu t di atas dilaksanakan sesuai dengan 
urutan prioritas dan altematif yang paling memungkinkan bagi 
penggunaan dana zakat. 

196 



IX. T A B E L - £ A ~ A a 

Nomor Ji:ms Harla Nisllb Haul Kadat zall..-1 Ketcran1an .. 
I 2 J 4 s 6 

I. TUMBUH·TUMBUHAN : 

I. Pa di I. lS 0 kg git bah a tau llap panen 5% atau 1()%• • Jika awi.:,a liU'8h So/c. J&ka 
750 kl beras airnya mudah l 0% 

2. BiJi·biJian, sepertl Ja1ung. kedehu Senilai l. 350 kp - .. - - " -
11b1h 11tau 750 k& 
beras 

I 3. Umbi-umbian, serert1 ubi ken1ang, - ..- - .. - - .. -
ubi kayu, ubi J.alar . 1aht: I 

4. Bu11h-buahan, sepcrti kelapa. pasan1, -.. - - .. -
I 

-.. -
durlln, rambu1an, i.luku, o;alak. apel, 
Jtruk. pepaya. ne11as. kelapa sawit. 
mangga. slak, apukat. pala, lada, 
pmang, 

s. Tanaman hias, seperti an~grei... segala - .. - - " - - .. . I 

Jtr11s bunga termasuk cengk1h ' 
I 

6. Humput·rumputan, seputi serei -" - .. .. - I . .. . 
(minyak serei), bambu, lebu 

7. Oaun-daur.an. seperti teh, tembakau. - .. - - .. - - .. -
fanili 

8. Kacang-kacangan, stperti kacani hi- . .. - . .. - - .. -
jau. ttedelai. kacang tanah 

9. Sayur-sayuran, 1eperti bawang, men· - " - - .. - . .. 
timun, kol, bit, wor1el, pctai, bayam. 
sawi, cabai. 

IL EMAS, PE RAX dan UANG : 

l. Emu murni 94 gram emas 1 tahun lYz% - l. Perhiasan wanita, peralatan dan Senilai 94 gnm - -
'° 

.. -~,-

...,, perabolan dari n-mu . emu murni ' 

I 



.. 



I 2 J 

J. p Cr I k 6"12 1run 

4. Pe1nw.an ~uita, per.Utan clan Senilal 6 72 sra19 

pcnbotan dari penk p.rak 

s. L<>sun muU• Mlain emu. perak. SenUai 94 srun 
1epertJ platina. eni.u mu1nl 

6. Batu permit• eeper11 intan berHan - .. -
... PERUSAHAAN/PENDAPAT AN/ llL 

PERDAGANGAN : 

I. Jnduari, 1eperti teutiJ, bajl, Senilai 94 snm 
fteramik, batu merah, aenlin&, klpur, emu mwni 
tempe/t1hu, batik, ukir-Uiru 

2. lndultri putwilata, aeper1i hotel. - .. -
couace, peopnapan, .-ma. nstaunn, 
bioakop. kola.In ren1in1 

3. Perdq1n1an, seper1i1 elupor impor, - .. -
perd11an1an daJI .I n91eri, pertokoan, 
wuuni. depot/kiol, percetakan, pe-
nerbitan. 

4. Jua. aeperti notarta. akuntan, trlYll -.. -
biro, biro nk.lame, d..,..r, kip 
ulon, tran1portui laut dant dan 
udara. bp u.k>n 

5. Rell nt1te, aeperti perumahan, - .. -
penyewun rumaJ\/tanah 

6. Pendapatan, aeperti 11Ji, honorerium, - .. -
ltomW. pen1huilan dokter 

7. Uuha-uaahl pertanian, perk1bunan -.. -
perikanan, aepertl tunbal. kebun teh/ - k.ant/kopl. peternak.IUl 1y1un, bebek, 

~ lteUnci dan aebacalnya. 

4 

I tall&an 

-... -
- .. - . 
- .. -

I lahun 

-.. -

-"-

-,,-

-.. -
-.. -

-'!-=--

5 

lW~ 

-.. -
- .. -
- .. -

2~~ 

-,.-

-.. -

- .. -

-.. -
- .. -

- .. -

' 

Y ana dlnilaj eemu keby un 
kaC· padt .. , menphwkan za 

llYL 

Cata menchltu.naaya peaju 
u pendapetu 1 tahun, da 
dlJttlUU'Uft ptCla wtktl& Int 

rim&. 





I 2 J 4 

I. Uanc almJMnan, 1eper1I labanu. depo- SenDaJ 94 pam I tuua 
ailo, u•n1 lun•i emu mund 

IV. BINATANGTERNAJC.: 

I. K1mblq, biti-biri, domb1 40 - 120 ekot I lahua 
12 l - 200 ekor I tahun 
20 I - 300 ekOf I tahun 

l. Sa pi 30 eltor I tabun 

40 ekOf' I tahun 

60 ekor I tahun 

70 eltor I Uhun 

3. Kerb1u dan kuda - .. - -.. -
v. ZAKAT FITRAH : 

Beru, sa1u, j11unc, ainakongjgap&ek rnempuny aj kelt tiap athir 
blh1n balun ma· R1mldlan 
kanlft uotuk kt-
tuup peda hul 
fl)'I Fitri. 

IV 
0 - . 

s 

2Y.% 

I ekor 
l ekor 
J ekor 

I ekor 
umur I tahun 
I ekor 
umur 2 tithun 
2 ekor 
umiu I tahun 
I ekor 
umur I tahun 
dan 
I ekor 

umur.2 tahun 

- .. -

2'n kg 1t1u 
JY, liter 

6 

Dan seterwnya setilp tamb ahUI 
am· 100 ekor, kadar zakatnya I 

bah I ekor. 

Dan seterusnya aeti1p tamb ah1n 
I 30 ekor upi, kadar ukatny 

tambah 1 ekor upi umur 11 tu 
40 

am· 
ahun. 

tahun dan setiap tamblh1n 
ekor sapi, kadar 1alr.1tny1 t 
bah 1 ekor sapi umur du• I 

Zakat kerbau dan kuda um • 
dengan sapi 

Di.kcluarkan p1d1 bulan Ra ma· 

dlon. 
Bill dlb1y11k111 deng1n u1n ' sehUJa barana tenebuc. 
Dilakukan di daerah yan1 ber· 
leku makanan pokolcnya. 





SERI 5 

.PEGANGAN DA~I 





1. MENGAPA DA'"I ZAKAT? 

I. ZaJcat Sebagai Materi Oa'wah 

Zakat adalah salah satu dari lima tiang pokok ajaran ·Islam. 
Dengan zakat menjadi jelas bahwa Islam bukanlah sekedar agama 
upacara, melainkan agama yang ajarannya menyentuh kehidupan 
yang nyata dalam masyarakat. Dalam k.itab suci Al-Ouran perin
tah melaksanakan zakat seringkali d.isebut seiring dengan perintah 
melaksanakan ibadah shalat. Misalnya dalam Surat AL-Baqarah 
277, yang artin ya sebagai berikut : 

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mcngerjakan amal salch, mcndirikan scmbah
Yl118 dan mcnunaikan zakat, mereka mendapat pahal.a di sisi Tuhan-nya. Tidak ada kc~ 
khawatiran tcrhadap mereka dan tidak (pula) mcrcka bersedih ha ti ... 

Ayat Al-Quran di atas menunjukkan dengan tegas betapa pen
ting.nya pelaksanaan zakat di samping ibadah shalat. Apabila iba
dah shalat berfungsi sebagai bukti pengabdian dan kepatuhan ke
pada, Allah SWT, serta sebagai pencegah dari perbuatan yang keji 
dan munkar, maka zakat dimak.sudkan sebagai pembersih jiwa bagi 
yang menunaikannya. 

Allah bersabda dalam Surat A tTaubah ayat l 03 yang artinya 
sebagai berikut : 

"Ambillah z.akat dari sebagian harra mereka, dengan zakat itu kamu membersihk..an 
cbn menyudlun mereka .. 

Begitu penting kedudukan zakat dalam rangkaian pokok 
pokok ajaran Islam, sehingga sejak pertama kali seorang muslim 
belajar agama Islam, maka sejak itu pula ia diperkenalkan kepada 
lima tiang pokok ke-lslaman dan satu di antara yang lima itu ada
lah zakat. 

Sekarang persoalannya, bagaimana kenyataan dalam penga
lamannya ? 'Ajaran tentang syahadat, shalat, puasa dan hajj nam
pak sekali lebih merata difahami, dihayati, dan diamalkan oleh 
umat Islam. Puluhan ribu masjid-dan ratusan ribu mushala1 berdiri 
di segenap penjuru tanah air sebagai tem~t umat Islam melak.sana
lcan shalat berjamaah. Bahlcan di kantor-kantor, bank-bank, univer-
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sitas-universita.s, pabrik-pabrik, didirikan pula masjid atau mu-I 
ghala. 1

) 1 

Ajaran puasa pun nampak juga diamalkan dengan penuh gai
rah manakala bulan Ramadlan tiba. dan jamaah shalat taraweh pun 
di mana-mana n1elimpah. Demikian juga bila datang bulan Dzul
qaidah dan Dzulhijjah terasa sekali kesi bukan mengantar dan mell· 
jemput jamaah haji. 2 ) 

Akan tetapi bagaimana pelaksanaan tiang pokok ketiga 
yakni zakat ? Sampai saat ini perha tian umat Islam nampak belum 
tertuju kepada upaya melaksanakan zakat secara sungguh-sunggt1h 
dan teratur. Memang di beberapa daerah telah berdiri lembaga 
yang mengorganisasikan pelaksanaan zakat. seperti DKI Jakarta. 
Jawa Barat. Sumatera Barat, Aceh dan Lampung. Tetapi di daerah 
daerah itupun belum merata sampai ke seluruh kawasan di ling
kungannya sehingga dapat mencakup seluruh kabupaten/kotam:J
dya, seluruh kecamatan. seluruh kelurahan/nagari/kampung, se
luruh rukun warga dan ruk un tetangga serta seluruh keluarga 
mampu (menunaikan zakat) di dalamnya. 

Se lain belum mera ta dala m pela ksanaannya, dari segi wilaya h 
administra ti f dan orang per orang, zaka { juga belum menjangka·u 
lingkungan ekonomi yang lebih luas seperti pabrik-pabrik, usahai
usa.ha industri. as.sembling, perkebunan bcsar. peternakan ayarn, 
pertanian buah-buahan, pertanian, tanaman hias, usaha dam 
pekerjaan di bi dang jasa seperti biro perjalanan, perusahaan trans;
portasi, konsultan, dokter, arsitek; bahkan juga lingkungan per
dagangan biasa seperti PT. CV, dan toko-toko pada umumnya. 

Kenyataan yang dipaparkan di atas dengan jelas menunjuk
kan betapa masih lemahnya kesadaran umat Islam dalam menunai
kan kewajiban zakat. Namun kenyataan yang memprihatinkan 
tersebut akan dapat dimaklumi bila dihubungkan dengan kenyata-

I) Data 1978 menunjukkan bahwa jumlah masjiJ di seluruh lndone1i:.t ada1ah 93.6SI. 
mus.hala 341. 777. Lih•t H. Alamsjah Ra tu Perwinmegara. Pernbinaan Kehidupu 
Bcra.µ.ma di Indonesia Lampiran II. 

2) 1?-la 1980 mcncatat bahwa jumlah jam .. ah haji Indonesia :Mblah 76.038. H. AWn
..;.51a.h Ratu Perwiraneµra. ibid, Lampiran II. 
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an bahwa zakat jarang sekali memperoleh tempat untuk dibahas 
atau dijadikan materi utama dakwah~ -

Padahal sesungguhnya zakat mempunyai kedudukan dan 
fungsi yang stra tegis dalam kehidupan sosial ekonomi umat. Bila 
zakat dapat dilaksanakan secara intens1 f ba nyak sekali masalah 
yang dihadapi umat dan bangsa akan terpecahkan. Masjid, madra
sah dan sekolah-sekolah Islam yang terbt:ngkalai pembangunannya, 
faku miskin yang terlantar, kekurangan tenaga guru pada lembaga
lembaga pendidikan [slum. keperluan dokter dan perawat pada 
rumah sakit dan poliklinik Islam, kekurangan lapangan kerJa yang 
selalu menghantui generasi muda dapat diatasi bila kewajiban 
zakat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh. 

Umat Islam di Indonesia dewasa ini berjumlah lebih dari 130 
juta, jadi merupakan umat Islam yang terbesar di s-eluruh dunia. 
Bila dikaitkan dengan zakat fitrah yang wajib dibayarkan pada 
setiap hari raya ldul Fi tri. maka bila yang mampu mengeluarkan 
zakat fitrah hanya separuhnya saja, itu sudah berarti terkumpul
nya dana sebesar : 
65.000.000 x Rp. 500,- (harga 2Y2 kg beras) == Rp. 32.500.000.000 
atau tiga puluh dua setengah milyar· rupiah. 

Apabila setiap keluarga muslim terdiri dari S jiwa, maka ber
arti di Indonesia terdapat 26 juta kepala keluarga (KK) muslim. 
J1ka dari 26 juta KK itu sepuluh pers~n saja yang mampu dan 
sadar mengeluarka n za ka t ma l, da n setiap kali zaka t bernilai 
Rp. 10.000,- berarti setiap tahun terkumpul dana s~besar: 
2.600.000 x Rp. l 0.000.- == Rp. 26.000.000.000,- (26 milyar 
mpiah). Dengan perhitungan yang minimal saja tersebut sudah be
gitu besar dana yang dapat dihimpun. ltu pun belum dikaitkan de
ngan zakat tanaman yang pcmbayarannya adalah setiap kali panen, 
sehingga satu tahun mungkin dua atau tiga kali zakat. Alangkah 
hesarnya dana yang dapat dihimpun melalui pelaksanaan zakat 
dan alangkah ban yak yang da pat dilakukan dengan dana tersebut. 

Agar supaya dana seperti yang diperhitungkan di atas benar
b~nar terwujud dalam kenyataan, bukan sekedar perhitungan di 
atas kertas atau khayalan~ maka pelaksanaan kewajiban zakat 
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sitas-universitas, pabrik-pabrik, didirikan pula masjid atau mu
ihala. 1

) 

Ajaran puasa pun nampak juga diamalkan dengan penuh gai
rah manakala bulan Ramadlan ti ba. dan jamaah shalat taraweh pul'l 
di mana-mana n1elimpah. Demik.ian juga bila datang bulan Dzul
qaidah dan Dzulhijjah terasa sekali kesibukan mengantar dan men
jemput jamaah haji. 2 ) 

Akan tetapi bagaimana pelaksanaan tiang pokok ket1g.i 
yakni zakat ? Sampai saat ini perhatian umat Islam nampak belurn 
tertuju kepada upaya melaksanakan zakat secara sungguh-sunggun 
dan teratur. Memang di beberapa daerah telah berdiri lembaga 
yang mengorganisasikan pe1aksanaan zakat. seperti OKI Jakarta. 
Jawa Barat. Sumatera Barat, Aceh dan Lampung. Tetapi di daerah 
daerah itupun belum merata san1pai ke seluruh kawasan di ling
kungannya sehingga dapat mencakup seluruh kabupaten/kotama
dya, seluruh kecamatan, seluruh kelurahan/nagari/kampung, se
luruh rukun warga dan rukun tetangga serta seluruh keluarga 
mampu (menunaikan zakat) di dalamnya. 

Selain belum merata dalam pelaksanaannya, dari segi wilayah 
administTatif dan orang per orang, zakat juga belum menjangkau 
lingkungan ekonomi yang lebih luas seperti pabrik-pabrik, usaha
usaha industri. as.sembling, perkebunan besar, peternakan ayam .. 
pertanian buah-buahan, pertanian, tanaman hias, usaha dani 
pekerjaan di bi dang jasa seperti biro perjalanan, perusahaan trans
portasi, konsultan, dokter, arsitek; bahkan juga lingkungan per
dagangan biasa seperti PT. CV. dan toko-toko pad a umumnya .. 

Kenyataan yang dipaparkan di atas dt:ngan jelas menunjuk
kan betapa masih lemahnya kesadaran umat Islam dalam menunai
kan kewajiban zakat. Namun kenyataan yang memprihatinkan 
tersebut akan dapat dimaklumi bila dihubungkan dengan kenyata-

J) Data 1978 menunjulc.kan bahwa ju ml ah masjiJ di scluruh lndoncsi:.l adalah 93.6S I. 
mushala 341. 777. Lihat H. Al•msjah Ra tu Pcrwiraneµrm, Pembinaan Kel11dupan 
Beragama di Indonesia Lampiran II. 

2) 0.la 1980 mcncatat bahwa jumlah jam;1ah haji Indonesia adalah 76.038. H Ab.m
.;.sja.h Ratll Perwira.nepra. ibid. Lampiran II. 
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an bahwa z.akat jarang sekali memperoleh tempat untuk dibahas 
atau dijadikan materi utama dakwah. . 

Padahal sesungguhnya zakat mempunyai kedudukan dan 
fungsi yang strategis dalam kehidupan sosial ekonomi umat. Bila 
z.akat dapat d1laksanakan secara in tensi f ba nyak sekali masalah 
yang dihadapi umat dan bangsa akan terpecahkan. Masjid, n1adra
sah dan sekolah-sekolah Islam yang terbengkalai pembangunannya, 
fakir miskin yang terlantar, kekurangan tenaga guru pada lembaga
lembaga pend1dikan Islam, keperluan dokter dan perawa t pada 
rumah sakit dan poliklinik Islam, kekurangan lapangan kerJa yang 
selalu mt!nghantui generasi muda dapat diatasi bila kewajiban 
zakat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh. 

Umat Islam di Indonesia dewasa ini berjumlah lebih dari 130 
ju ta, jadi merupakan uma t Islam yang terbesar di s.eluruh dunia. 
Bila dikaitkan dengan zakat fitrah yang wajib dibayarkan pada 
setiap hari raya ldul Fitri, maka bila yang mampu mengeluarkan 
zakat fitrah hanya scparuhnya saja, itu sudah berarti terkumpul
nya dana sebesar : 
65.000.000 x Rp. 500,- (harga 2 1/2 kg beras) = Rp. 32.500.000.000 
a tau tiga puluh dua setcngah milyaf rupiah. 

Apa bila setiap kelua rga muslim terdiri dari S jiwa, maka ber
arti di Indonesia terdapat 26 juta kepala keluarga (KK) muslim. 
Jika dari 26 juta KK itu sepuluh pers.en saja yang mampu dan 
sadar mengeluarkan zakat mal, dan setiap kali zakat bernilai 
Rp. l 0.000,- berarti setia p tah un terkum pu I dana s~besar : 
2.600.000 x Rp. l 0.000,- = Rp. 26.000.000.000,- (26 milyar 
rupiah). Dengan pcrhitungan yang minimal saja tersebut sudah be
gitu besar dana yang dapat dihimpun. ltu pun belum dikaitkan de
ngan zakat tanaman yang pcmbayarannya adalah setiap kali panen, 
sehingga satu tahun mungkin dua atau tiga kali zakat. Alangkah 
hesarnya dana yang dapat dihimpun melalui pelaksanaan zakat 
d:i.n alangkah banyak yang dapat dilakukan dengan dana tersebut. 

Agar suµaya dana st:perti yang diperhitungkan di atas benar
bt:nar terwujud dalam kenyatac.tn, bukan sekedar perhitungan di 
at as kcrtas a tau k ha ya Ian: maka pelaksanaa n kt:waji ban zaka t 
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harus digairahka n. Un t uk itu zakat harus lebih sering dijadika11 
materi utama dalam dakwah. Para da'i, mubaligh dan khatib harus 
meningkatkan dakwah. tabiigh dan khutbah mengenai zakat. Hai
n1s dikupas, dijawa b dan diatasi mengapa z.akat sebagai salah satUJ 
tiang pokok ajaran Islam yang sebenarnya selain mempunyai nila1i 
ibadah juga berfungsi sebagai sumber dana kurang diamalkan olelti 
umat. Bukan hanya kurang dilaksanakan, bahkan kurang difahamii. 
Dan sa ngat jarang dijadi kan ma teri dakwah baik melalui tabligh, 
khutbah nrnupun ceramah, misalnyJ dalam peringatan hari-han 
besar Islam. 
2. Perlunya Oa'i Zakat 

Mengingat betapa pentingnya dana bagj kegiatan umat Islam, 
maka zakat sebagai salah satu sum ber utama dana um at harus di· 
galakkan pelaksanaannya. Dengan menggalakkan dan menggairah· 
kan pelaksanaan zaka t sekaligus bcrarti melaksanakan Pedoman 
Penghaya tan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagaimana ditetap· 
kan daJam Ketctapan MPR. nomor Il/MPR/ 1978 yang salah satu 
pasalnya menghendaki manusia Indonesia sebagai manusia yang 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketakwaan menghendaki 
terla ksananya ajaran agama secara utuh; baik yang bersi fat ibadatn 
syakhshiyyah seperti sha lat, puasa dan haji maupun yang bersifal 
i badah ijtima 'iyah (sosial) seperti zakat mal dan zakat fitrah. 

Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1978 dalam salah satu pasal
nya juga mcnghendaki agar seluruh potensi bangsa lndonesiai 
dapat dikerahkatJ demi tercapainya tujuan pembangunan Nasionall 
yang berasaskan keseimbangan kepentingan dunia dan akhirat 
Zakat adalah potensi ekonon1i dan sumber dana yang amat besar 
dari bangsa kita. Potensi yang belum scpenuhnya digali tersebur 
sudah sepatutnya dikembangkan dalam rangka menunjang pemba·· 
ngunan di berbagai sektor seperti sektor sosial, ekonomi, pendidik· 
an dan pemberantasan kemiskinan. Memberantas kemiskinan dan 
kcfak.iran berarti pula menyelamatkan kemungkinan jatuhnya 
kepada kekafiran, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW 
yang artinya scbagai berikut : 
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'lhmpir-hampir kcfabran itu mcnjadibn kek<ifiran .. 
!Ha.du Nabi). 

Sabda Rasulullah tersebut dengan mudah dapat dicari bukti
nya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kemiskina n dan 
kekafiran mendorong orang terpaJ(sa hanya bergelut dengan upaya 
mencari makan. la tidak sempat memikirkan dan melaksanakan 
ibadah shalat. Pakaian penutup aurat pun tak dapat djmiliki. Pi
kirannya hanya tertuju kepada upaya menyambung nafas hidup
nya. Demikian juga tidak jarang karena kemiskinannya, seseorang 
mudah terbujuk untuk rneninggalkan agamanya dan masuk agama 
lain yang dipandang dapat mengangkat nasibnya. Pencurian, pe
rampokan. penipuan dan tindkan krimina] yang lain seringkali 
pula disebabkan oleh kemiskinan dan kefakiran tersebut. 

Dengan demikian jelas sekali bahwa kemiskinan dan kefakir: 
an adalah penyakit masyarakat yang sangat berbahaya, karena itu 
hams diberantas. Untuk rnemberantas penyakit tersebut diperlu
kan dana yang tidak sedikit. Dan sumber dana yang utama dalam 
Islam adalah zakat. Oleh sebab itu ibadah zakat harus digalakkan 
clan digairahkan pelaksanaannya. Pelaksanaan zakat harus dima
syarakatkan dan dibudayakan. Ajaran zakat tidak boleh hanya 
tersimpan dalam bentuk tulisan dalam kitab. Zakat harus diter
jemahkan ke dalam amal nyata. 

Agar supaya ibadah zakat difahami, dihayati dan diamalkan, 
maka terlebih dulu umat Islam harus disadarkan tentang sangat 
pentingnya ibadah zakat itu di samping ibadah-ibadah yang lain. 
Untuk tugas penyadaran tersebut sangat diperlukan adanya 
tenaga-tenaga da 'i yang mendalami ajaran zakat dari segala aspek
nya, baik aspek teoritis maupun aspek praktisnya. Dengan kata 
lain sangat diperlukan tenaga da 'i yang memusatkan perha ti::inny~ 
pada upaya menggalakkan dan menggairahkan pelaksanaan zakat 
tersebut. Hal itu menjadi lebih penting mengingat masyarakat 
kita dewasa. ini telah semakin mengarah kepada diferensiasi atau 
spesialisasi. 

Dalam dunia dakwah di lndonesia dewasa ini sesungguhnya, 
secara ala mi telah terjadi proses spesialisasi itu. Ada da 'i yang khu
sus menangani pengajian atau ceramah, ada yang khusus mena-
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ngani pelajaran agan1a di sekolah a tau madrasah. ada yang khusus; 
menangani pengajian privat dari rumah ke rufDah,. dan ada pula 
yang lebih khusus lagi misalnya mengajar baca tulis Al Qur'an 
atau Qiraah. 

Dengan spesialisasi semacam. itu bidang dan sasarnn dakwah 
akan dapat ditangani secara lebih intensif karena da'i akan dapat 
mendalami dan memusatkan perhatian dan kegiatannya kepada 
bidang dan sasaran dakwah tertentu saja. Bila diingat betapa bcsar 
daya guna dan basil ·guna yang dapa t diharapkan dari dilaksanakan
nya ibadah zakat bagi. kepentingan pembangunan umat dan bangsa 
maka adanya barisan da"i zakat jelas sangat diperlukan. 

Da'i zakat tersebut dapat dihimpun antara lain dari kalangan: 
petugas urusan zakat, wakaf, infak dan ibadah sosial· (zawaib) 
di Jingkungan Departemen Agama, petugas urusan agama yang 
tersebar sampai tingkat kecamatan di seluruh Indocnsia, guru 
agama yang tersebar sampai pelosok-pelosok desa di Indonesia; 
dan da 'i a tau mubaliqh yang selama ini telah aktif berdakwah di 
tengah-tengah masyarakat. 
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II. SYARAT DA'I ZAKAT 

l. Pengetahuan. 

Seorang petani menanam1 sawah atau ladangnya dengan ha
rapan tanaman tersehut membuahkan hasil panen sehagaimana 
•1ang d1idam-idamkannya. Untuk itu ia harus mengetahui cara hcr
l·ocok tanam, tahu apa jems dan s1fat b1b1t yang d1tan<:1mkan. ba
gaimana kt!adaan tanah. tempat pemb1b1tan. keadaan ikltm dan 
pertukaran musim. tdnaman apa yang haru~ dihmd;.irkan. jeni~ 

hama apa yang suk<i rnengganggu tanaman lt'rsebut dan baga1m2na 
mc:>mberantasnya. 

Seor;..ing da'1 melaksanak.an kcg:1atan dakwah adalah untuk 
mengajak, memb1n1b1ng dan mengarahkan umat yang menjadi 
sasaran kegiatan dakwah agar memahami. menghayati dan m~nga
malkan ajaran-ajaran agama yang d1dakw(:lhkan. Seorang da'i zakat 
mdaksanakan kegiatan dakwah terutarna agar umat yang didakwa
hi mc:maha.m1, menghayati d;Jn mL"ngamalkan 1badah 7.akat. Maka 
sudah barang tentu seorang da'1 1.ak;Jt h<Jrus merniliki dan menda
lami berbagai pengetahuan yang mc"munl?.klllkan umat yang men
jadi sasaran dakwah mt"ngikuti. mL·mpl'rha.rik.an. menyadari dan 
akhirnya melaksanakan ibadah zakat ll'rSl'huL Untuk itu ht!rbaga1 
pengetahuan berikut h<:1rus dimil1ki oleh seorang da'i zak<:1t. 

a. Pengt'rahuan Aga1na 

Zakat adalah saJ;.ih ~atu tiang pokok ajaran Islam. Karena 
itu tidak bolch tidak sl'orang da'i zakat harus memiliki p~ng\.'

tahuan yan~ cuk up lu<Js dan mendalam di bi dang agama tcr
utama yang bl'rhubung:an d\.'n!!an ajaran zakat. 
Da·j Z'1ki:!l harus mengL'fahu1 Jan memah&tmi h..·bih daJam C.Jyat
ayat suc1 Al Qur'an dan Had1s Nabi ya1~g mengajarkan soal 

7.akat. Scyogyanya pula da'1 zakat 1m.:ngetahui p~ndapat-p1.·n

dapal pard ulama besar seJk'rti Imam Syafi'i. Imam Maliki, 

Imam Hanafi dan Imam Hambali meng.~nai ibadah zakat. De-
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nukiari juga.pendapat ulama besar yang lebih kemud1an seperti 
Syekh Muhammad Ahduh. Rasy1d R1dha. Mohammad Iqbal. 
Abu I A 'la Al M audu<li dan lam scbaga111ya. Agar tidak canggung 

. berhadapan dengan masyarakat terutamJ orang-orang yang ter· 
golong n1emilik1 posisi kund. maka seyogyanya Ja'i zakat ber· 
pengatahuan yang n1emada1 di b1dJ.ng agama. 

b. Pengetahuan Sosia/ Budaya 

Seorang da'i zakat perlu memilik1 pengetahuan yang me· 
madai di bidang sosial bud a ya, se pcrt1 sejara h. sosiologi. psiko· 
logi dan antropologi. Hal itu karena setiap usaha memasyarakal· 
kan suatu ajaran bagaimanapun tt!ntu akan berhadapan dengan 
masalah-masalah sosial dan budJy.L 

Dengan n1engetahui seJ;Hah khususnya sejarah Islam se
orang da'i zakat akan dapat mengupas dan mengemukakan con
toh pelaksanaan zakat di masa permulaan Islam. 

Sosiologi akan sangat menolong dalam memahami kenya
taan-kenyataan sosial. struktur dan pranata sosial: sehingga 
dapat didayagunakan dalam upaya memasyarakatkan zakat 

Psikologi khususnya ps1kologi massa berguna bagi pengo
lahan da penyampaian materi dakwah yang selaras dengan kon· 
disi kejiwaan sasaran. Sedangkan antropologi dapat memberikan 
kemajuan untuk memanfaatkan faktor-faktor tradisi bagi keber
hasilan dakwah. 

Dan karena ibadah zakat baga1manapun menyangkut so:il 
ekonomi, mak;,i ->eorang diJ"i 1akat jeharusnya mem11ik1 sekurang. 
kurangnya pengelahuan dasar tent..ing ekonom1. cerutama yang 
berka1tan dt!ngan ka1dah-ka1dah pokoknya seperti soal produks1. 
d1stribusi dan konsumsi. 

c Pengcrahuan Kt!warganegaraan 

Se orang Ja 'i zakat h..trusla h seorang muslim dan seorang. 
warga negara yang baik. Okh sebab itu seorang da'i zakat harus 
memiliki pengetahuan yang memadai mengenai UUD 1945. Pe
doman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Garis-garis 
Besar Haluan Negara (GBHN) scrta berbagai peraturan dan per· 
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undang-undangan yang bcrlaku terutama yang berkaitan dengan 
perikehidupan beragama. Dengan demikian da.kwah yang dilaku
kan selain terarah kcpada penggairahan pengamalan ajaran aga
ma khususnya ibadah zakat juga sekaligus terarah kepada upaya 
menunjang dan mensukscskan pembangunan bangsa. 

2. Ke t e r a m p i J a n 

Pengetahuan yang memadai tanpa didukung dengan keteram
pilan dalam menyampaikan dan memasyarakatkannya akan me
nyebabkan pengetahuan tersebut tinggal menjadi pengetahuan da
lam diri pcmihknya. Okh 5cbab itu bagi da'i zak~t karena ia ber
tugas menyampaikan serta mcndorong pengamalan ajaran zakat 
serta memasyarakatkannya maka da'i zakat hams memiliki kete
rampilan yang mendukung keberhasilan upaya tersebut. Keteram
pilan yang sekurang-kurangnya harus dimiliki dari zakat adalah se
bagai berikut : 

a. Keterampilan Berpidato 

Tu gas seorang da 'i zakat ban yak sekali berhubungan de
ngan kegiatan berpidato, baik dalam bentuk ceramah, pengajian 
atau khutbah. Oleh karena itu seorang da'i zakat harus memilik.i 
keterampilan untuk berpidato agar ia dapat menyampaikan 
ide, gagasan atau ajaran yang berhubungan dengan ibadah zakat 
dengan sebaik-baiknya. Dengan keterampilan berpidato yang 
memadai, sasaran dakwah akan lebih mudah terpikat dan terikat 
untuk menerima materi dakwah yang disampaikan. Sebaliknya 
bila keterampiJan berpidatonya tidak baik, maka sasaran dak
wah sulit akan tertarik untuk mendengarkan lebih-lebih me.ne
rima apa yang didakwahkan. Mungkin saja orang akan mening..: 
galkan arena ceramah atau pengajian sebelum acara selesai. 
Bagi mereka yang kurang berbakat dalam berpidato sesungguh
nya dapat meningkatkan diri dengan mempelajari berbagai 
buku tentang rethorika atau teknik berpidato atau melalui latih
an latihan berp.idato. 
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b. Keterampilan Managerial 

Bila seorang da 'i zakat telah berhasil mendorong s_asaran . 
dakwah untuk melaksanakan ibadah zakat, maka ia pun harus 
dapat memberikan contoh bagaimana mengelola hasil zakat 
terse but dengan baik. Seringkali terjadi karena zakat tidak 
dikelola secara teratur, maka pendayagunaan menjadi tidak ter
arah, sehingga hasilnya pun kurang dapat dirasakan secara nyata. 
Dan karena itu tidak jarang mereka yang pada awalnya ber· 
semangat melaksanakan zakat akhimya menjadi kendor dan 
tidak membayar zakat lagi disebabkan pengelolaan yang tidak 
baik yang menimbulkan rasa kurang percaya. Mungkin ia masih 
mau menunaikan zakat secara pribadi, tetapi dengan tidak ter· 
koordinasi dan terorganisasikan dayaguna dan hasilgunanya 
menjadi berkurang. Oleh sebab itu, seorang da'i zakat perlu me
miliki kemampuan managerial agar ia d.apat memberikan contoh 
nyata tentang pengelolaan zakat yang baik dan teratur. Kete· 
rarnpilan semacam ini dapat diperoleh dengan mempelajari ma
nagemen dan administrasi praktis. 

~c. Kemampuan Pendekatan 

Agar pelaksanaan ibadah zakat dapat memasyarakat, maka 
seorang da 'i zakat harus pula memilik.i kemampuan untuk me
lakukan .Pendekatan terhadap masyaraka t. la harus cukup lincah 
dan luwes dalam berhubungan dengan masyarakat yang terdiri 
ari aneka lapisan dan kepribadian itu. Ia harus dapat menjalin 
kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi ia pun harus 
dekat di hati mereka yang tergolong masyarakat awam atau 
bawah~ Seorang da 'i zakat harus mampu membawakan diri 
dalam berbagai lingkungan kehidupan masyarakat baik ling
kungan keagamaan maupun non keagamaan. la harus dekat 
dengan aktivitas pemakmuran masjid atau mushala. Tetapi se
yogyanya pula ia de.kat dengan aktivitas LKMD, BUUD/KUD, 
Karang Taruna, dan semacamnya. Terutama sekali ia harus 
mampu mengadakan pendekatan terhadap muzakki itu sendiri. 
Kemampuan pendekatan terhadap masyarakat semacam itu 
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akan ~ngat lllL'mhantu hag.i keberhasilan usaha memasyarakat
brt iba<lah z<ikat. 

d. l\eterampilan /Henulis 

Sl'lain kekrampilan menyampaikan ide. g:agasan atau ajar
.111 ~ccara lisan baik melalui ccramah. pengajian at<iu khutbah. 
Sl'ringk<Jli scorang d:i'i diminta memberikan 1:cramah a tau pra
saran ~ccara tertulis. Maka seyogyanya d<.i'i zakat juga memiliki 
kt:teram pi la n menu I is. Dengan dakw<:i h melalui tu lisa n ini ba
n yak sc.>kali keuntungannya. Antara lain sasaran dakwah dapal 
llll'rnpelaj<..iri secara berulang-ulang matcri y<.ing cJid<.1kwahkan, 
sdtingga tidak akan lupa k:.nena setiap lupa tinggal mcmba~a 
lagi bahan yang ada. Sasaran dakwah yung d:.ipat dijangkau me
lalu1 tulisan dengan ~~ndirinya juga leb1h luas, tlaripa<l~-i melalui 
cnam<1h lisan/p1dato. Mc<l1a tulis <lapat thk3tak<.in t!dak menge
nal bata'\ tlacrall ;.itau ncgara. la jug.a tiJak m::!ngenal !!,angguan 
ct1<.1c;.i. DL'ngan <H.L.111ya m~.;.in cdak serta fotokopi setiap bahan 
lcrtulis dapat diperbanyak untuk jumlah sasaran tlakwah bcrap3 
pun bany;.iknya. Dan yang lebih pl.:nting ialah deng,an media 
lulls suatu pcmbahasan dapat diberikan secara h:bih detail Jan 
mcndalam. Karena itu ketcrampilan menulis scyogyanya dimi
liki pula olch para Ja 'i 1aka t. 

3. Penampilan 

PL'oampilan (appe;.irance) '>l'Oran~ da'i sangat menentukan 
herhasil atau gagalnya suatu kcg:.1atan tL..1kwah. Apabila pen<.1mpilan 
seoran da'i cukup llh.:nank. maka c.lapat diharapkan komunikasi 
<lcngan sasaran dakwah b!sJ dib1na d<Jn dijalin. Sebaliknya bila 
pcnampilan scorang da'i kurang men:.irik dan membosankan. maka 

jangan diharapkan suatu komunikasi dapat tercipta <lan herjalan 

dcngan baik. 

Okh scbab itu ~eeorang da'i zakat perlu mcmbawakan pe
nampilan yang menarik. Pcnampilan seorang da'i yang menarik 
harus mL·men uhi c;ya ra t-sya rat an tara lain· sc:bagai bL·ri k ut : 
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a. Selalu Berpakaian Yang Rapi 

Ra pi ti dakn ya pa kaian seora ng da 'i juga sangat berpenga
ru h terhadap menarik tidaknya penampilannya. Yang paling 
uta1na pakaian seorai1g da'i harus selalu bersih. Kebersihan ada
lah sebagian daripada iman. Tidak perlu mewah. tetapi cukup 
enak untuk dipandang. Bila pakaian seorang da'i kumal dJn 
kotor maka sulit diharapkan dapat menimbulk~n kesan yang 
baik. Termasuk dalam pengertian rapi ialah sopan. Pakaian se· 
orang da'i haruslah n1emenuhi norma kesopanan Islam. 

b. Sopan dan Berwibawa 

Penampi1an seorang da'i har:.islah memenuhi norma sopan 
santun sebagaimana diajarkan dab 111 Al Qur'an maupun Hadis 
dan konsekwen dalam tindak-tandukn ya. Ia harus mengeja
wantahkan nilai-nilai akhlak yang mulia. la harus seorang yang 
sa bar, bijaksana, tern tur da n terkon trol dalmn. bertindak, ba
bicara, makan. minum dan semacamnyci. Tidak jarang seorang 
yang bcgi tu mena rik da lam berpida to serta me rt a jatuh maria· 
batnya, hilang honnat orang kepadanya karena tindakannya 
yang k urang so pan. Seorang <la 'i harus membcntengi diri dari 
segala perbua tan yang nista dan tercl'la. Karenanya ia harus 
memiJiki integritas st:orang pemimpin yang baik. 
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Ill. TUGAS DA'I ZAKAT 

I. Sebagai Motivator Zakat 

Tugas seorang da 'i zakat yang pertama dan utama adalah se
bagai motivator zakat. Motivator adalah orang yang senantiasa 
berusaha mendorong, membangkitkan dan menghidup suburkan 
motivasi atau kemauan orang lain agar melaksanakan suatu per
buatan yang diinginkan dalam hubungan ini adaJah melaksanakan 
ibadah 1'.akat. 

Seorang da'i zakat harus mampu mendayagunakan berbagai 
media clan kesempatan yang memungkinkan tumbuh dan berkem
hangnya kesadaran dan kemauan umat untuk melaksankan ibadah 
zakat. Media dan kesempatan yang dapat didayagunakan misalnya 
sebagai berikut : 

a. Peringatan Hari Besar Islam 

Peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Na bi SAW, 
lsra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Tahun Barn Hijriyah, Pertemuan 
Halal Bihalal adalah arena tern pat berkumpulnya um at Islam 
dalam jumlah yang cukup besar. Dalam upacara peringatan ter
sebut bisanya ceramah atau pengajian merupakan acara pokok, 
yang menjadi pusat perhatian. 
Acara tersebut sangat tepat jika didayagunakan untuk menggu
gah kesadaran dan motivasi umat untuk menunaikan ibadah za
kat dengan jalan memasukkan pembahasan tentang zakat dalam 
ceramah a tau pengajian yang disajikan. 

b. PertemtJan Informal 

Di dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai perte
muan infonnal yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan 
dan menggairahkan pelaksanaan zaka t. Seorang da 'i zaka t se
da pat mungkin mendayagunakan pertemuan-pertemuan infor
mal yang ada seperti pertemuan sehabis shalat berjamaah di 
masjid, mushala, langgar, surau atau meunasah. Demikian pula 
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pertemuan-pertcmuan scwa k tu mela ksana kan kenduri dan sc
macamnya. Karena si fatnya yang informal. maka dalam kescm· 
patan sen1acam itu seorang da·i zakat justru dapat menyampai· 
kan gagasan-gagasan mcngcnai pelaksanaan zakat secara santa1. 
terbuka dan dari hati kc hati. Pescrta perten1uan pun mcmpt'· 
roleh kesempa tan untuk mcnanyakan langsung hal-hal yang di· 
rasa kurang jelas a tau kurang dimeng\.."rti. Kescmpatan bcrtanya 
jawab seperti itu biasanya tidak terdapat dalam ccramah atau 
pengajian pada peringatan hari-hari bes.ar Islam. 

C. Khutbalz Jurn at 
Khutbah Jum'at yang pasti diseknggarakan scming,gu sc

kali di masjid-masjid Jan1i' adalah kescmpatan bcrharga yang 
dapat didayagunakan untuk motivasi zakat. Suasana ibadah 
yang khusyu' dan tenang di masjid terscbut sangat mcnguntung· 
kan untuk n1engajak jamaa h agar sada r da n mau mt:laksanakan 
ibadah zakat scbagai salah satu bukti takwa kepada Allah SWT. 

d. Ren1bug Desa 

Di pcdesaan pertemuan remhug desa biasanya digunakan 
scbagai arena musyawarah guna membahas apa-apa yang pcrlu 
dlakukan demi kescjahteraan dan kt'b~rhasilan pcmbangunan 
dc-sa. Dalam rembug desa ini tokoh formal dan informal dalam 
msyarakat dcsa biasanya berkumpul dan bL·rmusyawarah. Pcr
tmuan sepcrti itu sang.at mcng,untungkan bila dimanfaatkan un· 
tuk motivasi· pclaksanaan 7.akat. Scbab pcncrimaan rcmbu~ 

dcsa tcrhadap suatu gagasan dapat diartikan scb.igai pcnl'rimaan 
dari scluruh warga dcsa krscbut. 

e. Orang-orang Kunci (key persons) 

Dukungan dari tokoh-tokoh mas ya rakat tcrha<.lap ~atssan 
yang dilontarkan oleh da'i 7.akat sanj;!at dipt•rlukan hiJgi kcbcr
hasilan upaya motivasi. Olch scbab itu da'i t.ilkat harus mampu 
mcnggunakan pcn~aruh mcrcka, sckurnng.-kurJngnya agar t_okoh 
tokoh atau ornng-0rang kunci tcrs~but tidak nwnghmnbat upaya 
motivasi yang dilakukan. Tokoh-tokoh atau oranJ.!-Ontng kunci 
tcrsebut misalnya carnal, lurah. kiyai, ulama. petuJ?,as kcamanan 
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(ABRI). doktcr. usahawan guru. PPL dan orang h:rkemuka 
lainnya. 

f Media Komunikasi Massa 

Media komun1kasi massa seperti radio. tt'levisi. surat k:.ihar. 
majalah, brosur, buktin. spanduk dan lain-lain merupakan 1111..·

dia yang dapat pula dHby:.igunakan untuk rn~lanc.irk.111 us~1h~1 
penggalakan motivasi zakal. Tentu saJ;J da'i 7.;Jkal harus dJ.p<JI 

mempertimbangkan media mana yang kbih s~su;Ji \.kng:.111 sa
saran yang dihadapi. 

2. Sebagai Konsultan zakat 

Selain sebagai motivator zakat seorang da'i zakat haru::- mam
pu bertugas sebaga1 konsultan zakat. Artmya 1a haru sdapat mem
berikan konsul tasi a tau bim bing.an terhaJa p uma t rnen ~L'llJ i ::-\.'gala 
sesuatu yang berhubungan dcngan masalah zLikat. Sc:rin_gkL.1!1 kr
jadi seseorang sudah berkemg..ma n unt uk men una ika n i haJJ h 1.a k<.ll 

tetapi ia tidak tahu baga1manJ mengh1tungnya. :.ip<.i s:.ija yang Jrnru:
d1z.akati, kepada siapa zakat dib~rikan dan seterusn~a S\..'orang d~1·1 
zakat harus dapat membenkan h1mbrngan tcrhaJap orang. ::-\.·p1..·n1 
itu. Da'i zakat harus mampu membertk;Jn h1mbingan lx11J... yap~ 
berkenaan dengan jenis harta yJng. harus u1z:.ikat1. nisah. t..adar dan 
haul zakat maupun kepada siapa 1akat dih1...·rikan. 

Seorang da'i zakcit bila dirn111ta haru~ dapat nH:'mbL'rtk~rn b1111-

bingan dari rumah kc rumah . Sebab t1dak jar~1ng. or:ing h:tiih suh...i 
dengan cara demikian 1tu. Demikian pul<.i scorang. da'i Lakat lwn1:-. 
marnpu memberika n bi mhingan yang bL·rkcnaa n dL'll!!~ll1 PL' ll~ · 
organisasian dan pt:ngelolaan zakat. bila yang. dip1...·rlu)c111 okl1 s~1-
saran dakwa h ada la h scgi pcngorµa 11isas1an da n JK'llJ.!l I( il;1;11111 ~"<.1. 

3. Sebagai Amil clan Administrator Zaka t 

Bisa jadi seorang. da'i zakat den~an lan ... :ar dap;..1t mL·111h;.111~

kitk.an motivasi umal yang menjadi sasaran u:::ikwah untuk nh.·nu
naikan zakat. Bahkan sasaran dakwah lang.sung. meminta u;.i'1 1akat 
yang bersangkutan agar ber~cd1a meng.atur pdaksanaannya. Dalam 

217 



kc.:adaan sepcrti itu seorang lfo'i zakat h.:bih baik la~1 jika J(!pal hcr
tllld;Jk Sl'bagi.li a1111l Jan ~ekaligus ;JJministrdtor zakat tersehut. 

KL'Sl'mpatan SL'J)l'rti 1lu mabhan h<HUS <l1flli.lllfaatkan S<.!ba1k 

r11ungki11 untuk membcrikan h1mbingan lang.-.ung dan 1.:onLQlt 
'lyata t1..·ntang rclaksanaan z.akJt '\CL'ara terorg<.1nisa-;1kan. IJ j11.'flU 
mt' m ben tuk Ii.: 111 h.Jga a tau kcpengu rus.Jn dengan mL·ngikuts"·rtak.tn 
~cjuml::ih orang, baik ber~ifc..1t sem~ntara artinya h;..1ny3 unruk l!alu 
k~di p~laksanaan 1:akat. maupun untuk JangkJ wJklu krtenlu 1.k
ngan pc rgan ti an ~~l:arn p1...·ri od1 k. 

Pt•mbagian cugas p~ll!!Urus dilakukan :,l..'dcrnikian rupa dengan 
hatasan tugas. wewenang Jan tang:gung JdW::lb yang jdas. Pl'nL"aCJl· 
;}11 atau ;.idministrasi 1..akat harus dil<lkukan den~an teknik adm1nis
tras1 yang t1dak usah rumit. namun i.:ukur tcrntur. Cat;.itan cc11ta11g 
JlL'ma . ..;ui<an dan p~ngL·lu;;iran 1.akJt harus b\..'r<;tfat tL'rbuka. malah 
pc-rlu Jipasang Ji p;,tpan rulis ;.ttau pant!I: sl..'hing.ga setiap orang da· 
}'al segt!ra m~ng.L'tcihu111ya. Bila 111t:mungk1nkan laporan tcrptrin.:1 
Jiperbanyak tlal<Jm b~ntuk haran~ L:l'takan dan ~cluruh pt•mbayar 
zakat (muzakk1) h<..1rus int..•nt·nmany~ 

Dengan p~ngorganisas1an dan a<lrn inistr<..1si zakat yang tcr;,itur 
dap;.it Jiharapkan tumbuhnya k~pi..:rcayaan umat tcrhadap lembaµa 
J.tJLI kcpt:ngurusan 1.akat yang bcr"angkutan Dan pada gilir.mnya 
h;il itu akan mcningk:.itkan ~airah umat untuk m~nunaikan 1had;ih 
1...tkac. LL·bih-kbih bila llasil penJa~agunaan 1.Jkat itu dapat dirasa
k •. m Jan dilihat d1.:ngan nyata m1salnya bl"rupa bangunan mas11d. 
maJr;,isah. sckolah. poliklinik atau bcrupa kcg1atan kcmasyarakJt· 
an yang dimanfaalkan untuk kcpl'ntingan kaurn kmah (Lilualukl. 
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IV. LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN 

I. Pengamatan a tau Pengenalan Medan 

Langk3h awal yang pi.!rlu dil<Jkukan oh:h seorang Ja"i t;JkJl 

adi:!lah peng;_irnatdn aL..1u p1..:ngenalan 1111..:dan. tl'mpat Jakwah :1h.:.i11 
l.hl;ikuk.in. la h;irus mengetaltu1 her;..q1~1 JU!lllah umat lslarn u1 lL'Il1-

pa{ tersebut. Berapa yL111g Jap;.1' c.J1l-..JtL'f!orih.an ::-~haga1 orang-orang 
mJmpu sehmgga c.J1p1..•rk1ra~Jn tclah tcrkena kcwaj1bJn 1&.1k:..it dan 
berara yang teq;.olon~ llllSK!ll. Hal m1 dtlakukan h.'rUIJma bag1 ua"i 
/i.J~at yang mengadakan mot1vasi di luar wilayahnya. 

Ja harus pula 1111..·lakukan w<JwanL·ara untuk memrcrolch 
inlormas1 tenlan~ pdaksanaan a.1:.iran Islam khususnya zakat di 
lingkungan terse but. Sudahk<.1 h dilaksanakan at<.1ukah belum sama 
sekali ? Kalau sudah. hag.a111rnna pt'laksanaannya : Arakah sudah 
sesua1 dengiln tuntunan ag.am<.1 yang sehan1snya ? kepada siapa 1a
kat d1bagikan ? Baga1mana pemhagiannya ') Ba~aimana pendaya

gunaannya ? Kalau zakat helum dilaksanakJn. mengapa bisa lw
gitu ? Apa masalahnya ? Dem1k1Jn SL'l~rusnya sehingga seorang 
dii'i zakat mt:'ngetahui seL·ara tt:'pat p-:rma~alahan yang berkt:'na<Jn 
dengan zakatdi tempat 1a akan mdaksankaan kegi<Jlan c...lakY.ahny:1 

Bila pengetahuan sernacarn itu t1dak d1milik1. lllJk;,i k.~mung.kinan 
salah langk<.ili untuk kq;i.ttJn bcnl-.utnya ~angat b1..'S<lr. 

2. Perumus.'ln Tujua1~ untuk l\1en1ecahkan Masaiah 

Bila Jn;.J:ialah yang h1dup dJn bi.?rkembang 01 ~u~1tu meJan 
d::ikwah tl'lah Jikl·tahui mak:..t l;,ingkah sdanjutnya aJalJ!i merumu~ 
kan tuJuan TuJ uan kcg1a t <rn da k wa 11 harus J1~eras1 ka n Jc>ngan kon

d1s1 dan kehutuhan pt•ngembant!an d1 lingkun!-.'.an medan yang hL'r· 
~angkutan. Bila di lingk un!!311 sasGI ran da k wa h te r~cbut ke waji b:J n 
zakat sama sekali bclum dtlaksanakan. maka kc.-giatan dakwah 
khih dahulu ditujuk<Jn untuk membangk1tkan kesadaran umat 01 

tempat h'rsehut agar me ma ham i. ml'ng.ha ya ti dt.t n ma u melJ ksa nt.t
kan zakat. 

Adapun apabila di t~rnpat tt"rsd:lut 1ak<it t...'lah Jilaksanakan 
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hanya masalahnya belum terorganisasikan. sehingga pembagiannya 
kurang teratur dan hasilnya pun seakan-akan tidak terasa. maka 
tujuan yang Jirumuskan lam lagi. Di tempat yang demikian tujuan 
keg.wt:.in dakv.-ah adalah untuk mengarahkan pelaksanaan zakat 
ag:.ir Japal dikt:.'lola SL'cara kbih teratur dan rapi. Dt>mik1an s~terus
ny:.i tuju3n dirumusk.Jn scsuai Lk'ng.un p~rmasalahan zakat d1 ma· 
sing-ma~in~ SJS3r:Jn JJK\\Jh. 0~·11g.a11 tujuan yang.kl;;is d:.in spi;-sif1k 
Jemik1.::i11 up.iy:..i Pt.'11h"'L':Jh:in ma:-;alall akJn Jap:it dil:.ikukan s~c:ua 
lt>hih tl?r~nur dJn t~·rar:..1h. 

3. Menetapkan Tindnkan Pemecahnn masalah 

Sete la h t uju<.i n yang jela~ dan spesifik dirumuskan maka yang 
p ... ·rlu dilakukan adalah menetapkan tindakan pemecahan masal::ih. 
R~nungkan sekali lagi permasalahan yang ada di lingkungan sasar
an Jakw:..ih dan tujuan yang telah dirumuskan. Pikirkanlah tindak
an ap:.i s:..ija yang dapat dan perlu dilakukan guna memecahkan per
masalahan yang ada. Tindakan pemecahan dapat lebih dari satu 
ma:am. Bahkan l~bih nanyak altematif ad:..ilah lebih baik. 

Misalnya pennasalahan yang dihadap1 adalah bahwa zakat 
sudah dilaksanakan hanya be1um secara terorganisasikan. Maka be
hcrapa tindakan yang dipandang perlu dilakukan guna memecah
kan masalah adalah sebagai berikut ; 

a. M~lakukan khutbah Jum'at dengan thema '~Pentingnya Menge
lola Pelaksanaan zakat secara terorganisasikan". 

h. Pengajian yang biasa dilaksanakan misalnya setiap dua minggu 
sekali di masjid dengan thema pentingnya mengorganisasikan 
reluk5anaan zakat. 

1.:. Mengadakan sarasehan dengan mengi.kutsertakan orang-orang 
yang t~rkc m uka u ntuk mem bahas kem ungkinan pengorganisa· 
~1ur; pdaksanaan zakat. Dalam sarasehan tersebut da"i zakat per
lu ml..'mberikan contoh-contoh nyata tentang daerah-daerah 
lain yang telah mengorganisasikan pelaksanaan zakat dan t~r

huk ti m C'rtLL.J tan~kan man fa at yang sangJ t bcsar seperti di desa 
Ngunut. Ponorogo dan di d1.?sa Putukrejo Malang Selatan. ke-
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duanya di Jaw<J Timur. D1 kl..!d u<J lksa lcr'\l..!hu l be her a pa proyt· k 
pembangunan dan usaha peningkatan tarar hidup rakyat her
hasil dibiayai uengan has1l zakat selelah pelaksan~wnnya di
lakukan sccaru terorganisasikan. 

d. McngaJ:..ik tokoh-tukoli masy.irakal SL'll..:111p~1t untuk melakukan 
kunjungan wisata ke daerah lain yang: patut dil-ontoll dalam ha! 
pengorganisasian zakat. 

t:. Mendorong lurah/kL·pal<J Lksa d:..in para ubma sde111pat untuk 
membentuk badan a tau kmbaga yang bt·rtugas llll..!llgorg<lllisasi
kan pelaksanaan Z<ikat. Sclanjutnya <fa'i .1ak.1t bertindak sL'laku 
konsul tan/ pemhi 111 bing dari organ 1s~1 si zaka t lL'rse but sl.?ca r;1 

l<ing..Ciung maupun tic.bk l.Jngsung. Demik1;.rn .... ell.:rusnya. :-.elli.lp 
g.igasan pemel.·ahan ma-..;,d<1h ht·ndaknya d1tuli.s. Bila perlu discr
tai catatan keL·il t1...·ntang kcmungkinan dukungan Lian harnhaL111 
d:iri setiap alkrnatif pemecahan. 

4. Menawarhan Gagasan Tindakan Pemecahan 1\tasalah Kcpada 
Kelumpok Sas:iran Dakwah 

Bila si.:lurull F- 1g,:~ .• 1n tind;1i-...in Jk'lllL'L·altan lll<!-..~ilah ti..·lah di
llllis. hendakny.i di1~·-·rt11:1h~11!g_L111 .... d.:~lli lagi. !'vlu11gkm <.;aja ad<.i a!
kr:iatif )'i1J1g ltddK .J.tJi Uip<.!k<li la11p:1 pl'l"lll JjL·oha kbih dU)ll <llall 

s~b3liknya ad~1 ~iller11atil lain yang rn;.i:-.1h pnlu ditambahk;..in. St:
telah semua alternatir pi..·rnecahan d11L't<.iplc.1n, tinJakan sdanjutnya 
adalah mcnawarkan 12 1ga-;<Jn-g;.Jg~1san kr-;L'hut KL'lKlda kelompuk 
sasaran dakwa h. 

Penawaran gag.asan Japat. dtlakukan mt!lalui khutbah Jum'at. 

pengajian, ccra mah pa <..la pering.a tan ha ri besar ls lam a tau rnelalu i 
pendekat;m kcpada sejumlah tokoh masyarakat sctempat. Namun 

abn lehih menguntungkan hila p..:nawaran g.agasan ll'rsl'hut dila

kukan di sua tu forum yang mern u ngki n k an terjaJ i nya tanya ja wa b 
sehingga lebih memherikan kl.:'it:lasan kepaJa kelompok sasaran 
dakwah. 

5. Penetapan Tindakan Pemecahan Masalah Bersama Kelompok 
Sasaran Dakwah 

Setclah gagasan pemecahan masalall ditl'rima okh kelompok 
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sasaran. P1Crlu diJakukan pcmbahasan yang lebih mendalam rcntang 
alternatif tindakan pemecahan yang dipiJih. Pcmbahasan hari.;(j, 
dilakukan bersama kcJompok sasaran, schingga tindak lanjut yan~ 
p~rlu dilakukan ml."n1pakan tindakan pemccahan yang ditetapkall 
scca ra b~rsa ma. 

Dengan l:ara dt:mikian dapat diharapkan ~danya partis1ras1 
penuh dari masyarakat s;.isaran dakwah tcrha<lap sctiap tindakaA 
dala Ill ra ngka PL' ningka tan pl!la ksanaan zaka t, karen:i scti<.!p tin
dakan dirasakan SL"bagai tind;Jkan yang mercka tetapkan scndiri_ 
Bukannya scmat..i-mata tindakan yang dipilih dan diti.:tarkanokh1 
da'i zakat yang bersangkutan. 

6. Pelaksana:in Tindakan/Kegiatan 

Setelah ti nu aka n pL'l11L'Caha 11 rnasala h di tdapkan bl'fSJJllJ 
maka langkah selanjutnya acblah melaksanakan kctetapan tcrscbul 
daJam suatu kegiatan nyata. M1s;Jlnya tindak&:1n yang c.litet<1plo.an 
ad ala h me m bcn tuk badan/k m baga yang bertugas mengorga111sa~i
ka n pel;.iksanaan z;.ikat: maka kcgiatan yang pcrtama-tama uilaku-
kan adaJah menycJenggarakan rapat/pcrtcmuan guna mcmbcnluk 
bad a n/lc 111 baga terse but. 

Dalam pertemu~n tersebut tidak perlu segera mclakukan pc· 
mi] ihan pl'ngurus. Yang justru perlu dilakukan lcbih dahulu adalah 
me mba has ten tang a pa saja t ugas <lari bada n/lem baga terse but ·! 
Apa bagian atau sl!ksi yang harus ac.Ja '! Apa tugas dan wcwt:nang 
dari masing-masirig bagian a tau seksi tcrscbut '? Bera pa lama masa 
kerja scti ap kc pcngu!"usan ? Dalam pem bu hasan mcm bcrikan TX'
ngarn han dan pcnjclasan Lh:ngan bahasa yang scderhana. jelas, h:

tapi bcrisi. 
Pcrmohonan olt.!h sasaran dakwah ti:rhadap tugas, wewenang 

<.Ian ta ta k erja bad<Jn/lcm baga yang a kan <libcntuk terse but sangat 
penting untuk menghin<lari k ... :simpangsiuran di kemudian hari. 
Sclain itu dengan pi:mahaman krscbut sasaran dakwah akan clapat 
nwmbayangkan siapa-siapa yanµ c.:ocok dan dapat tlipcn.:aya men· 
duduki jahatan-jabatan tcrtcntu Jalam hudan/lembaga zakat yang 

bcrsangk utan. 
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Setelah sasaran dakwah memahami hal-hal terscbut di atas 
nuka pemilihan pcngurus dapat dilakukan. Dalam pemilihan ter
sc:but da'i ·zakat perlu bertindak sehagai pembimbing yang mcnga
rahkan agar pemil iha n bcrja la n secara wajar da n demokra tis. De
n gJn proses demiki;.rn kepengurusan z::ikat akan krdiri <lari orang
orang yang mcmang d1percaya oleh masyarakat. Faktor kepen.:aya
Jn rnasyaraka~ tersebut sangat penting. Sebab tanpa adanya ke
pw.:ayaan masyarakat must<.ihjl kepengurusan tersebut mampu 
menggerakkan partisipasi masyarakat. · 

Bila kepengurusan badan/lembaga zakat tclah terbentuk. 
nnaka lugas da'i zakat selanjutnya <.idalah memberikan bimbingan 
d.an pengarahan mcngenai hal-hal yang bersangkutan dengan ke-
01rganisasian. administrasi dan pendayagunaan zaka t. Ten tu saja ke
giialan bimbingan dan pengarahan harus dilaku~an tanpa mengabai-
k::rn inisia tif dari para pcngurus sen di ri. · 

Demikian '\eterusnya, pe Iaksanaan kegia tan scna ntiasa di lu ku
k;an sesuai dengan ketetapan yang telah dirurhuskan bersama 
sm.saran dakwah. Dengan demi kia n da pat dihara pk an setia p kcgia t
Jlt akan ditunjung dan didukung oleh masyarakat sasaran dakwah, 
k.in:na kcg.ia tan terse but di tetapkan olc h dan bersam_a mereka. 

7. Evaluasi 

Scsudah kegia tan di laksana kan. la ngka h yang perlu di la kukan 
l~bih lanjut ;.idalah melakukan penilaian (e\'aluasi) terhadap se
luruh aspek dari kegiatan yang telah dilakukan. Apakah melalui 
kcgiatan pembinaan yang selama ini dilakukan semua orang yang 
rnampu telah sadar untuk mengeluarkan zakatnya ? Apakah badan 
/lembaga zakat yang telah dibentuk telah berfungsi de'ngan baik? 
Apakah pendayagunaan zakat tclah tepat sasarannya '? Masih ada
kah fakir miskin yang belum mempcroleh bagian zakat ? Apakah 
kegiatan mempcroleh partisipasi masyarakat sebagaimana diharap~ 
k;m ? Apakah ~atatan pernasukan <lan pengeluaran hasil zakat te-
lcah c.Jilakukun dengan baik? Dan seterusnya". · 

'l:valuasi i1erlu dila'kukan oleh d~ 'j z~kat "ber~a~~-~~~~ ;p,engu
rus ·&a·dan/le.1i1haga zakat · setenipat: Evai~asi demikian aka·n 'me-
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I 

nambah dan memperdalam pengalaman dari anggota·anggota kl, 
pengurusan zakat. MeJalui evaluasi akan dapat diketahui apa yat!

1 

harus diperbaiki dan lebih diperhatikan dalam kegiatan pengoirp 
nisasian zakat pada masa selanjutnya. 

V. KESIMPULAN 

Da 'i zakat pada dasarnya adalah seorang da'i a tau mubal ii!
1 

yang memusatkan diri pada usaha menumbuhkan dan memba~ng 
kitkan. semangat umat untuk menunaikan kewajiban zakat. St· 
orang da 'i a tau mu baligh adalah orang yang pada dirinya terlei.at 
pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memadai untuk mt· 
lakukan kegiatan dakwah. Dan yang lebih penting lagi adalah td.i· 
milikinya kemauan dan semangat untuk melakukan kegiatan dak· 
wah itu sendiri. I 

Zakat adalah salah satu dari lima tiang pokok ajaran Islam. 
Ajaran zakat selain bernilai ibadah sekaligus juga bemilai sosi.;I. 
Hasil. zakat sesungguhnya dapat didayagunakan untuk kepenting· 
an yang luas sekali. Dari mem bcri bahan makanan kepada fa~r 
miskin hingga membuk:a kesempatan kerja agar si miskin dapat ber· 
swadaya. Dari membangun madrasah a tau sekolah hingga merm
berikan beasiswa bagi pemuda-pernudi yang cerdas tetapi kie· 
kurangan biaya. Dari mem be bask an mereka yang tercekik huta11g 
hingga menyantuni mereka yang bergerak diberbagai lapanga..n 
juang. 

Namun kenyataan menunjukkan bahwa zakat yang dalartl 
berbagai ayat Al Qur'an diperintahkan dalam satu kalimat impel'11· 
tif dengan perintah shalat, pelaksanaannya beJum sesemarak pelak· 
sanaan shalat tersebut. Proyek-proyek pem bangunan madrasah. se · 
kolah, masjid, poliklinik, rumah sakit Islam dan berbagai proyek 
kemasyarakatan lainnya yang ditangani umat Islam seringkali ter
bengkalai karena terbentur masalah dana. Dana begitu sulit dipero
leh karena sumber dana yang utama dalam Islam belum dilaksan.a
kan secara merata dan terorganisasikan. 

Oleh sebab itu di pundak da'i zakat terpikul tugas suci untuk 
membang:C.itkan semangat umat agar melaksanakan zakat, m~ndcr 
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rong agar pitlaksanaannya teratur dan terorganisasikan, dan menga
rahkan pendayagunaannya agar mencapai hasil guna yang memadai. 

Dengan zakat yang terlaksana secara merata dan terortanisasi
kan, banyak masalah umat yang biangnya adalah kekurangan dana 
akan dapat teratasi dan terpecahkan. Dengan itu berarti pula ter
lampungnya usaha pembangunan bangsa dengan sumber dana yang 
digali dari bangsa sendiri dalam rangka meningkatkan dan mengcja
wantahkan sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

VI. DALIL-DALIL ZAKAT 

Tndapat banyak dalil-<lalil mengenai hukum dan keutamaan 
zakat baik dari Quran maupun a] Hadis. Beberapa di antara dalil 
ayat Al Quran. bertema sebagai herikut : · 

I. Pcrumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di 
jalan Allah serupa dcngan scbutir benih yang m~numbuhk<tn 
tujuh butir pada tiap-tiap butir; seratus biji. (Al Baqarah 2: 
261) 

Allah memt!rintahkan agar or~111g-0rang beriman mcngduar
kan sebagian harca bendanya untuk kebajikan c.iari harta ben
danya yang ba ik-bai k bukan yang bu ruk-buruk (a I 13:.iq;Ha h 2: 
~67) 

3. Jika menampakk<Jn sa<fakah dengan tujuan supay:..1 dicontoh 
orang lain itu baik sekali. Tetapi menyem~unyikannya kbih 
baik. (Supaya tidak menirnbulkan riya pada sipt>rnberi dan 
menyakitkan hati orang yang diberi). (Al Baqarah, 2 : "271) 

4. Terdapat dclapan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu: 
orang.-oran~ fakir. orang-orang mis kin. pL·ngurus zakat. mualaf. 
mcnH~rdckakan ham ba. orang-orang yang berhu tang. sabilillah 
dan orang yan!! scdang dalam pcrjalanan (At Taubah, 9: 60) 

S. Z;.iki.lt 1111..·mpunyai t"ungsi sosial dalam masyurakat. KesL'rakah
an Jan kL'1.aliman s~scorang ti<lak bi~a ditokrir apabila ia te
lah llll'lllakan <lan tnl"nguasai harta an<lk yatim (AnNisaa'. 4: 
I 0) 
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Cl. Ad~ila h ~a ma dcngan llh.' 11d ll'.'>lakan aJ:!ama a pa bi la mendant<1r· 
kan dJn t1Jak llll.'lllbcn makan orang misk1n (Al -Maun 107: 
I 2) 

7. Hart a adalah ti an!! kL•hidupan manusia yang disl'diakan AllJ1h 
untuk hamba-Nya ( tdapi janganl<Jh h<.1rta menjcrunrn~kan kl" I 

kmbah kccl.'lakaan) (!\11Nisaa·. 4: )) 

8. Manusia hc1H.iaknvJ mt:rll:ari n1.ki yang halal dun yung baik 
(Al Baqarah. ~ : I ll8) 

9. llarta hem.Jt.1knya menja<.Ji prasarana mcnuju kebaikanakhir~t 
<Al Qa··d1<.1~h. ~8: 77) 

10. Scbcnarnya dilihat Jari segi kebaktian kep<.1da Allah S\1lT 
lllL'llunaik..;_111 zakat 1tu bukanlah mcmbcrikan upeti kebenda.an 
kcp;1d.1-Nya melainkan mcmpt:rscmbahkan ketakwaan den~n 
l11L'lak.-st.111akan pL·rintah-Nya (Al flajj, 22: 37) 

11. Islam mcngakui baliw;..i masyarakat itu hertingkat-tingbt ag<lr 
sc.lling memanfautkan (;\1. Zukhruf. 43: 32) I 

I~. Dan mdarang lllL'makan hak orang lain secara tidaksah(AI 
Baqa rah. ~ : 1 8 8) 

I J. Serta ml'larang nba (Ali I mran. J : 130) 

1-t. Dan rnc:merincahkan ag;..ir <J1ll;1nat (janji) dipenuhi (AnNisaa'", 
4 : 58) 

IS. Jika Allah mt:nghendaki kL'ha111.:uran suatu negara orang kaya. 
mercka dijadikan lupa daracan (Al lsra·. 17 : 16) 

I 6. Orang kaya harus S;Jd;,ir akan tunggung jawabnya terhalliJr 
Allah dL111 masyarakat. Harta 1tu tidak boleh bcrputar d1 ant:i
ra ornng-<>rang k<iya saja (Al Hasyr. 59: 7) 

l 7. Allah menga ncam orang-orang yang menim bun perak da11 
em as dan t ida k menggu na kann ya untu k kepentingan agama1 
dan masyarakat (At-Taubah. 9 : J4) 

18. Di dalam kekayaan scseoranl! itu terkandung hak umat (Adz 
Dzaariyaat.51: 19) 

19. Allah menggembirakan orang-orang yang suka mendcrmabn 
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httrta bendanya di jalan Allah <.Jan mcn1bcrikan pahala ber
lipat ganda di dunict dan &khirat (Al Baqarah. 2: ::!45) 

20 .. Namun Islam mengatur agar kedermawanctn itu mengenal ba
tas tctapi juga jangan kikir melainkan sein1bang antara ke
duanya (Al lsrna', 17: 29). 

Dalil-dalil al Hadis. antara lain : 

I. "Orang kaya yang syukur lebih baik daripada orang miskin 
yang sabar" (al Hadis) 

2. Tangan di atas (pemberi) lebih baik dari tangan di bawah (pe
nerima)" (al Hadis) 

3. "Bayarlah buruh upahnya pada waktunya, ·dan beritahukan
lah upahnya (buatlah perjanjian) pada hubungan kerja yang 
dilakukan dengannya (al Hadis) 

4. Orang yang menolong janda dan miskin sama dengan orang 
yang mengadakan jihad karena Allah a tau orang yang bangun 
malam untuk sembahyang dan dengan orang yang berpuasa 
siang hari" (al Hadis) 

5. Seyuman pada saudaramu, perintah berbuat baik dan larang
an bcrbuat jahat, menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. 
menghilangkan gangguan duri dan tulang dari jalan, menuang
kan air yang ada dalam timbamu ke dalam timba saudaramu 
dan menuntun or;ing yang lemah pcnglihatan, semua itu ada
lah sedekah" (al Hadis) 

6. Wahai R3stll. wanita Anu, terkenal banyak mclakukan shalat, 
puasa dan bersedekah, tetapi lidahnya menyakitkan hati te
tangga, Ujar Nabi: "la masuk neraka". Kemudian penanya 
melanjutkan. : "Wahai Rasul Tuhan, wanita Anu sedikit me
lakukan shalat serta puasa dan memberikan sedekahnya ha
nya dalam bentuk kepingan keju asam. tetapi tidak menyakit
kan hati tetanggau, beliau menjawab: "la masuk sorga" (al 
Had is) 

7 ··Rasulullah st:waktu mengutus Sahabat Mu'adz bin jabal kt! 
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nL'geri Yaman (yang tdah ditaklukkan okh lslJlll~ 

bersa bda: l:ngka u da tang kl' paJa ka um ah Ii ki tab . .JJJldJh1 

me reka ke pad a syahada t, bersaksi. bahwa sesungguhnya t1Jak. 
ada Tuhan selain Allah Jan sesung.gulrnya ;\Jabi MuhammaJ 
adalah utusan Allah. Jika mercka tclah laat untuk itu. bai
tahukanlah kepada mereka, hahwa Allah ml'wajibkan lllt'fl.'kJ 

melakukan shalat lima waktu dalam sehari semalam. 

Jika mereka telah taat untuk itu. l.Jeritahukanlah kepatla 111~
reka. bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan. 
mereka. Yang Zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi ba
gikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk 
i tu. maka ha ti-ha ti lah (janganla h) mengam bi! yang baik-b:tik 
saja (bila kekayaan itu bernilai tinggi, scdang dan rcndah .. 

maka zaka tnya harus me Ii puti n ilai-nilai itu) hindari do 'an ya 
orang yang madhlun1 (teraniaya) karena di antara do'a itu 

dengan Allah tidak terdind ing (pas ti dika bulkan). (al Hadis)1 

8. "'Seseorang lelaki datang kepada Rasulullah dan bertanya .. 
Wahai Rasulullah, saya mem punyai kekayaan banyak dan 

mempunyai famili dan para tamu. beritahukanlah aku, bagai
mana saya harus berbuat dan membelanjakan kekayaanku 
itu ?. Jawab Rasulullah : Keluarkanlah zakat dari kekayaan
mu, maka zakat itu akan merupakan kesucian yang menyu
cikan kamu, dan dengan zakat itu kamu dapat menyambung 

sanak-kerabatmu dan dapat mengetahui hak orang miskin. 

tetangga dan pengemis". (al Hadis) 

9. "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah bertanya : Bagai

manakah jika seorang lelaki memberikan zakat hartanya ? 
Jawab Rasulullah: Harang siapa memberikan zakat hartanya, 

maka hilanglah keje lekannya". (al· Ha dis) 

10. "Bukan golonganku orang (besar) yang tidak belas kasihan 

kepada orang kecil, dan juga bukan golonganku orang kecil 

yang tidak menghargai orang besar'' (al Hadis) 

l t. "Kemiskinan, dekat/mudah menjadikan orang menjadi ku

fur (lupa kepada kcbenaran)" (al Hadis) 
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I~. "Tidak ada orang yang mempunyai simpanan kekayaan 
yang tidak mau memberikan zakat, kecuali kekayaan itu di
bakar di api neraka jahanam yang kemudian dijadikan keping
an-kepingan guna menyctrika kedua lambungnya dan dahi
nya sampai Allah menghukum d1 antara hamba-hamba-Nya 
pada hari k.iamat yang Iamanya diperkirakan lima puluh ribu 
tahun kcmudian akan diketahui nasibnya, apakah ia ke surga 
ataukah ke neraka". (al Hadis) 

13. "Rasulullah bersabda: Barang siapa diberi oleh Allah kekaya
an tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kia·mat 
nanti kekayaan itu akan dirupakan ular jantan yang botak 
kepalanya (disebabkan banyak bisanya) yang mempunyai 
dua titik hitam di atas matanya, dan ular itu akan membelit 
orang tersebut kemudian ular itu memegang kedua tulang pi
pinya sambil bcrkata : Akulah kt!kayaanmu dan akulah harta 
bendamu". (al Hadis). 
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SERI 6 

PENA TARAN 
PETUGAS DAN AMIL 

' 





I. PENDAHULUAN 

Pelaksanaan ibadah zakat bagi bangsa Indonesia dapat rnem
punyai makna ganda, baik sebagai penunaian ibadah yang di
perintahkan Allah Subhanahu Wata'ala maupun sebagai upaya 
11yata keiku tsertaan mensu kseskan pern bangu nan nasional. Dengan 
k.eikutsertaan dalam pem bangunan nasional ialah manakala secara 
kongkrit umat Islam iku t memecahkan beberapa permasalahan 
pembangunan nasional dewasa ini seperti pem bangunan pendidik
an, pening.katan ekonomi masyarakat, penyediaan sarana periba
datan, penyelenggaraan fasilitas kesehatan, mengatasi pengang
guran, membantu pemecahan problerna remaja dan pemuda, 

1 rneningkatkan peranan wanita dan lain-lain. 
Keikutsertaan yang terakhir ini memerlukan adanya dana

·dana yang memadai, yang dtipat digunakan untuk pengadaan, 
pembangunan, pelaksanaan dan semacarnnya. 

Untuk itu!ah zakat, di sainping amal sosial lainnya, perlu 
dikembangkan agar selain mengatasi kemiskinan secara langsung, 
dapat pula dana-dana zakat tersebut didayagunakan untuk ke
sejahteraan lainnya secara tidak langsung yakni mengatasi masalah 
pendidikan, kesehatan clan lain-!ain. 

Upaya mengumpulkan z~at di masyarakat selama ini sesung
guhnya sudah d!..mulai. Akan tetapi masih mengandung beberapa 
kelemahan dan ketidaklancaran. Keadaan tidak lancar antara lain 
juga bersumber dari beberapa kelemahan terse but di atas. 

Kelemahan-kelen1ahan itu ialah antara lain : 

Pertama 

Kedua 

Masih lemahnya kemarnpuan berorganisasi dari 
para pelaksananya, sehingga pengumpulan zakat 
belum berhasil menarik kepercayaan un tuk mem
peroleh hasil pengumpulan yang memadai. 
Kurangnya tenaga motivator yang secara terus 
menerus. dengan scmangat militan mengadakan 
kampanye atau motivasi zakat. Harta kekayaan 
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Ketiga 

Kee1npat 

umumnya sangat digandrungi orang secara ber· 
lebihan, sehingga pengeluarannya tanpa sesuatu 

1 

keyakinan yang mantap akan sangat sukar sckalli. 
Belu m adanya kesatuan konsepsi pengumpulan 
dan pendayagunaan zakat secara nasional dan 
integral menyeluruh. Karena itu pengumpu1an 
dan pendayagunaan zakat masih terpencar-pe11· 
car, atau bersifat lokal semata-mata. 
Kurangnya pemaharnan masyarakat terhadap kewa· 
jiban dan hukum zakat. 

Selain hal-hal yang bersifat hambatan struktural/orgamsa· 
toris dan paedagogis tersebut di atas, pelaksanaan zakat juga di· 
ham bat adanya perben tu ran kepentingan dari berbagai organisasi 
masyarakat yang berkepen ting2.n dengan dana-dana zakat. Dalarn I 
banyak organisasi Islam, zakat selama ini telah dipungut dan di· 
dayagunak:an untuk pengem bangan dan pelaksanaan program 
organisasi masi ng-m asing. 

Walaupun demikian, apabiia kegiatan zakat ini berhasil mem· 
punyai tenaga motivator dan p2laksana organisasi yang gigih, 
ulet dan mau bekerja keras untuk berhasilnya za.kat secara me-
madai, maka hambatan-hambatan di atas akan secara berangsur 
mencair. Dan urn at Islam Indonesia, sesuai dengan kebesaram 
jumlah pemeluknya maupun ketinggian ajaran agamanya akan 
mampu membuktikan pelaksanaan zakat yang semestinya. 

Untuk itul~ diperlukan adanya preilataran petugas dan arniJ 
zakat yang diharapkan mampu mem bawa misi keberhasilan pem
binaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat di dalam kerang
ka nasional mencak.up seluruh tanah air Indonesia. 

234 



U. TU JUAN 

Secara umwn tujuan penataran ini ialah untuk memperoleh 
tenaga pembina dan pengembang kegiatan zakat baik sebagai mo
tivator maupun sebagai pelaksana organisasi yang bertugas meng
adakan pengumpulan, adrninistrasi, pendayagunaan dan pengawas
an zakat di daerahnya masing-masing_ 

Secara khusus tujuan tersebut dimaksudkan untuk melatih 
tenaga pengelola zakat yang mempunyai kualifikasi : 

a. Cakap sebagai motivator zakat dengan kemampuan memahami 
berbagai cara motivasi dan terampil dalam tugasnya_ 

b. Mampu menyelenggarakan penge{llbang·an kegiatan zakat 
yang meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pengendalian 
dan penga wasan. 

c. Faham hukum-hukum zakat, termasuk pelaksanaan hukum 
zakat di Indonesia. 

d. Faham cara-cara pendayagunaan zakat sesuai pedoman yang 
ada. 

e. Faham administrasi palla un1umnya dan administrasi pengelo
laan zakat khususnya. 
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III. P E S E R T A 

Penataran ini diperuntukkan bagi calon pimpinan minimum 
llngkat kabupaten/kecamatan. Untuk itu perlu dipedomani be
berapa k~tentuan peserta sebagai berikut : 

l. Tiap latihan sebanyak 30 - 40 peserta. 

2. Usia peserta minimum 20 tahun dan maksimum 50 tahun. 

3. Peserta memiliki pendidikan umum sctingkat lulusan sekolah 
Janjutan pertama, dan sebaiknya lulusan sekolah lanjutan 
atas. 

4. Mempunyai pendidikan agama setingkat Julusan pendidikan 
aliah. 
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IV. MATER! LATIHAN 

Materi latihan terdiri atas materi dasar, materi pokok dan 
materi pelengkap. 

A. Materi Dasar 

Ma teri Dasar terdiri a tas : 

I. Pancasila, UUD '45, GBHN, dan P-4 ............. 3 jam. 
2. Organisasi dan Ke bijaksanaan Departemen Aganu .. 3 jam. 
3. Dirasah lslamiah ............................ 3 jam. 

B. Mareri Pokok 

Materi Pokok terdiri atas: 
I. Sejarah dan pelaksanaan zakat di Indonesia ........ 3 jam 
2. Teknik motivasi zakat ........................ 6 jam 
3. Fiqih zakat di Indonesia ...................... 6 jam 
4. Organisasi pembinaan zakat. ................... 6 jam 
5. Pola pendayagunaan zakat ..................... 6 jani 
6. Sistem administrasi pengetahuan zakat ........... 6 jam 

C. Materi Pelengkap 

Materi pclengkap terdiri atas : 

I. llmu psikologi masa. . . . . . . . . . . .............. 3 jam 
2. Penyusunan laporan ......................... 3 jam 
3. Pelita daerah setempat ........................ 3 jam 
4. Kepemimpinan ............................. 3 jam 
5. Capita selekta ......... , .................... 3 jam 
6 P · · 6 ·am . enlilJauan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 
7. Pembangunan masyarakat desa ................. 3 jam 
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V. SILABI 

Si!labus untuk tiap materi penataran adalah sebagai berikut : 

I. Pancasila. UUD '45, GBHN dan P4. 

a. Sejarah dan isi Pancasila dan P4, 
b. Pancasila dan P4 dalam kehidu pan bernegara, 
c. Sejarah Pembukaan dan batang tubuh UUD '45, 
d. Arti dan isi pokok GBHN. 

2. Organisasi dan Kebijaksanaa.n Departemen Agama 

a. Susunan vertikal dan horizontal organisasi Departemen 
Agama, 

b. Organisasi Direktorat J enderal Bimas Islam dan Urusan 
Haji dan Direktorat Urusan Agama Islam, 

c. Garis kebijaksanaan agama Departemen Agama, 
d. Hasil-hasil dan fasili tas Departemen Agama. 

3. Dirasah lslamiah 

a. Sum ber-sum ber ajaran Islam, 
b. Pembentukan hukum fiqih, 
c. Isi pokok ajaran Islam, 
d. Ciri hukum Islam. 

4. Sejarah dan Pelaksanaan Zakar di Indonesia 

a. Pelaksanaan zaka t di zaman kolonial, 
b. Pelaksanaan zakat di masa kemerdekaan dan masa Orde 

Baru. 
c. Hasil yang dicapai di berbagai propinsi, 
d. Usaha-usaha Pemerin tah. 

S. Teknik motiva.si Zakat 

a. Pentingnya motivasi, 
b. Motivasi tatap muka, 
c. Motivasi melalui media tu lis, 
d. Motivasi melalui n1edia audio dan audio visual. 
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6. Fiqih Zakat· di Indonesia 

a. Mengapa fiqih Indonesia, 
b. B3!Cl11g-barang yang dizakati, 
c. Besarnya zakat, 
d. Cara penari.kan zakat. 

7. Organisasi Pembinaan Zakqt 
a. Peranan dan fungsi organisas.i, 
b. Susunan organisasi dan personalia, 
c. Pengendalian dan pengawasan, 
d. Perincian tugas dan fungsi. 

8. Pola Pendayagunaan Zakat 
a. Pola lama dalam pendayagunaan zakat 
b. Mengapa diperlukan pola bani 
c. PoJa umum mendayagunakan 
d. Zakat produktif untuk fakir miskin. 1 

9. Sistem Administrasi Pengelolaan Zakat 

a. .Peranan dan fungsi administrasi 
b. Administrasi pengumpulan 
c. Administrasi penyiropanan 
d. Administrasi pengu.mp;ulan 

10. llm:u Psikologi Masa 

a. Arti dan peranan psikoJogi 
b. Penggolongan masa 
c. Tingkah laku masa 
d. Situasi yang kondusif. 

1 1 . Pen_vusunan Laporan 
a. Arti dan peranan laporan 
b. Macam-macam sistem laporan 
c. Sumber laporan 
d. Sistematika penulisan. 
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12. Peli tu Daerah Set<•mpat 

a. Sejarah pcnyy,su nan Pel ita sctcm pat 
b. lsi Pclita tahuri berjalan 
c. Anggaran c..lan sum ber biaya 
1.L Hasil dan permasalahan yang ada. 

13. Kepemimµinan 

a. Macam-macam tipe kepcmimpinan 
b. Ciri seorang pemimpin, 
c. Tugas umum seorang pemimpin 
d. Syarat menjadi pemimpin. 

14. Capita Se/ckta 

Hal - hal yang c..liperJukan di suatu daerah. 

15. Pembangunan Masyarakat Desa 
a. Usaha pembangunan masyarakat desa. 
b. Kaitan dcngan pembangunan nasional. 
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VI. METODE 

Melode penyampaian materi penataran dilakukan dengan ceramah, 
la.nyajawab dan studi kasus. 

L Metode ceramah dilakukan oleh seorang pengajar dengan 
terlebih dahuJu menyiapkan bahan tertulis/uraian dengan 
memperhatikan materi terurai/silabi di atas. 
~iateri tertuJis diminta telah dikirim kepada panitia sebelum 
l:eramah dilaksanakan, lamanya ceramah adalah 50% waktu 
yang tersedia dan maksimu m 2/3 dari waktu yang tersedia. 

2_ Tanya jawab dilakukan oleh siswa peserta kepada guru yang 
mengajar. Diusahakan agar semua siswa mendapat kesempatan 
dan wa.ktunya diusahakan 50% dari waktu yang tersedia atau 
minimum 1/3 dari waktu. 

3_ Studi harus mempelajari kasus pelaksanaan dasar di berbagai 
tempat yang sudah ditentukan untuk lebih mendalami per
masalahannya. 
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VII. PENINJAUAN LAPANGAN 

I. Peninjauan dilakukan terhadap sasaran di mana zakat ber
hasil dilaksanakan, baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten 
atau propinsi. 

2. Acara peninjauan disusun antara lain : 
a. Mendengarkan/melihat keadaan obyek yang ditinjau 
b. Tanya jaw ab oleh peserta. 
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VKU. WAKTU 

I. Penataran diadakan selruna 7 hari termasuk untuk upacara 
pembukaan dan penutupan. 

2. JumJah pelajaran daiam satu hari adalah 12 jam pelajaran 
a 45 menit dengan pembagi:ln waktu sebagai berikut : 
(I) 08.00 - 08.45 
(2) 08.45 - 09 .30 
(3) 09.30 - 10.IS 

(4) 10.30 - I I.IS 
(S) I I.IS - I 2.01l 
(6) 12.00 - 12.45 

(7) 14.00 - 14.45 
(8) 14.4S - IS.JO 
(9) 15.30 - 16JS 

(I 0) 19 .30 - 20. IS 
(11) 20.IS - 21.Cf.> 
(12) 21.00 - 2 l.4S 

3. Selama ~natarn111, !lab-~ril~an wdliidtnya 66 jam pelajaran ter
masuk 3 jam unruk ujisn. 

249 





IX.TEMPAT 

I. Penataran diadakan di tempat yang memenuhi syarn.t, antara 
lain cukup tempat dan tersedianya fasilitas meja, kursi dan 
papan tulis untuk belajar. 

2. Adanya asrama yang memuat peserta dan panitia. 

3. Diusahakan di wilayah yang tidak jauh dari obyek peninjauan 
lapangan. 
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X. KEPANITIAAN 

Penanggung jawab pcnataran adnlah penyelengg3ra. Dalun1 
pelaksanaannya, Pcnyelenggara mcmbentuk Panitia Pelaksana. 

A. Pt:NYl..:.Lt.'NGGARA 

B. 

I. Penyelenggara penataran dapat terdiri dari instansi Peme
rin tah, organisasi keagamaan (swasta) a tau pun kcrjas<l ma 
antara keduanya. 

"' Penyelenggara bertugas : 
a. Merencanakan penataran 
b. Membentuk Panitia Pelaksa!1a (Form. TU - I) 

c. Mernberikan nasihat baik diminta atau bila meman
dang perlu kepada Panitia Pelaksana. 

d. Mengav.,..·asi dan minta pertanggungjawaban pelaksanaan 
penataran kepacla Pan itia Pelaksana 

e. Menetapkan susunan pengajar (Form - TU 2) 
f. Menetapkan susunan peserta (Form TU - 3) 
g. Menetapkan susunan Pembimbing Diskusi, Moderator 

dan Nara Sumber (Form TU - 4-)· 
h. Melaporkan pelaksanaan penataran kepada atasan yang 

berwenang. 

PAN/TIA PELAKSANA 

I. Susunan Panitia Pelaksana terdiri atas 
a. Ketua satu orang 
b. Sekretaris satu orang 
c. Bendahara satu orang 
d. Bagi an Pengaj a ran dua orang 
e. Bagiari Sarana satu orang 
f. Staf empat orang 

2. Pembagian tugas Panitia Pelaksana adalah sebagai berikut: 
a. Ketua, memimpin pelaksanaan penataran dan ber

tanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Penye-
lenggara. 

253 



b. s~kretaris bertugas antara lain : 
( 1 ) Meneirin1!<an undang:.tn. (Form TU - 5) 
( 2) M engu rus pe1izinan/ pem beritahuan, 
(3) Me;ieurus. pendaftaran pesert3, 
( 4) M cnyc1enggaraka n ad ministrasi dan surat-menyu-

ra t 
(5) M engadakan dan mendistribusi bahan penataran. 
(6) Menyiapkan tanda kcpanitiaan dan peserta 
( 7) Menyiapkan perlengkap:in dan peralatan penatar

an, 
(8) Menyiapkan ln;>oran pcnataran. 

c. Benda.hara bertugas antara ia1n : 
(I) ~·!enyusur. rencana dan pcnggunaan anggaran, 
C2) ~_,1 ei1gu~ngkan dan ir.enyirnpan uang, 
(3) i,'1 e~akuk~:u1 pern bay 8.ran c!eng3n persetujuan Ketua, 
( 4) rvlenyusu n !apor2.:1 kcu~ngan. 

ct. Baeian Pcng~jnran "':•e1·.'u~as aniar:l lain : 
( 1) Menyusun jadu;~J pela.~aran, (Form PA -1) 
( 2) ;·.1 C!=.ghu b'.J 11'.;i cost:!)/ p~n [;Llj3r, 

Ci) [vie·ni:1ta diktat I baha:i kui!c.h, 
( 4 _) IV1 crn \n1pin pcnatan:.n sch?.ri-~~;iri, 
(5) Mernbuat laporun harian pcn~1taran, 
(6) Menyiapkan daftar hadir pcscrta dan dosen, {Form 

F /1. - 4 dan PA ·· 5) 

(7) Mcnyc~cng6ar·rrlcu.n peP..inj3.uo.11, 
(8) Menycicnggarakan uj11n, 
(9) 1·:1cnyelengg~I"akan cvahusL 

e. D:igi6n S:1ra!1a l;P-rtugas anrnra 1.am 
( 1) Menyiapkan <isrGa'!a, 
('~) r.~cr.yiapkan tcmpat p~1iaiarnr1, 
(3) Me1tyiapkan dan mengawasi kon:.>umsi, 
( 4) l\·1enempatkan panitia dan pescrta. 

f. Staf, bertugas rncfaksanak3n tugas pengetikan, peng
gandaan, pcncatatan, pengiriman, dan lain-lain tugas 
yang diberikan oleh pin1pinan. 
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Xl PEMBIAYAAN 

I. Surnbe-r keuangan ditetapkan oleh Penyclenggara menurut 
kebijakGanaan selempat dan atau bantuan Pemerintah. 

2. Komponen pernbiayaan terdiri atas : 

a. Vang fasa un tu k : 
I) Pengajar, 
2) Panitia, 
3) Pembuat dan pemeriksa ujian, 
4) Penyusunan paper, 
5) Uang saku peserta. 

b. A komodasl dan konsumsi : 
1) Akomodasi peserta dan panitia, 
2) Konsumsi peserta dan panitia. 
3) Konsumsi rapat-rapat. 
4) Penyediaan peralatan penataran/alat-tulis, 
5) Sewa ruangan penataran. 

c. Biaya perjalanan : 
I) Perjalanan peserta, 
2) Perjalanan paninjauan, 
3) Perjalanan lokal kegiatan panitia, 
4) Penjemputan dosen/pengajar. 

d. Bahan-bahan : 
l) Pengadaan buku/diktat, 
2) Alat tulis sekretariat, 
3) Penceta.kan/pengadaan surat T anda Selesai Penataran, 
4) Tanda Pengenal, 

e. lain-lain : 
I) Pu blikasi (sepanduk penyiaran media masa, televisi, 

radio dan surat kabar ). 
2) Pengobatan, 
3) Dekorasi, 
4) Acan1 petPhukaan dan penutupan, 
5) Kawat, fotokopi, 
6) dan lain-lain. 
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·x11 EV ALUASI 

I. Di akhir pcn.ataran diadakan ··evaluasi kebcrhasilan siswa yang 
ditatar. 

2. Evaluasi dilakukan tcrhadap hal-hal sebag"'di beriku t 
a. Disiplin dan ketf!kunan pescrta, 
b. Kehadiran menurui presensi. 
c. Partisipasi daJam bentuk kcrjasama dan mengajukan per

tanyaan. 
d. Hasil ujian tu!is/pemahaman ma ten pcnataran. 

3. Ujian tulis diadakan oleh panitia cq. Bagian Pengajaran dcngan 
ketentuan : 
a. Diadakan pada akhir penataran. 
b. Pertanyaan disusun dari materi yang diceramahkan. 
c. Penyusunan pertanyaan ditekankan kepada upaya untuk 

mengetahui daya tangkap/pengertian peserta terhadap 
sesuatu masalah. Jawaban scbaiknya bersifat uraian. 

d. Sewaktu ujian peserta diperkenankan membawa diktat/ 
buku yang diperlukan. 
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XIII. FORMULIR 

Dalam Pelaksanaan Pen.ataran, Penyelenggara maupun Panitia 
Pelaksana dapat mempergunakan formulir-formulir mengenai 
ketatausahaan, keuangan. pengajaran maupun pclaporan sebagai
mana dicontohkan dalam lampiran pedoman ini. 
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Form TU - I. 
Kepu tusan ...... -.............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . 

NOMOR . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
TENT ANG : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PANITIA PELAKSANA PENATARAN PETUGAS 
DAN AMIL ZAKAT DI ............... 3) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ) 

Menimb:mg 

Mengingat 

Menetapkan 

PERT AMA 

KEDUA 

a. Bahwa untuk mclaksanakan pcnataran petu
gas dan atnil zakat perlu dibcntuk Panitia 
Pclaksana Pcnataran J>ctugas dan Amil 
Zakat. 

b. Bahwa mereka yang namanya sebagaimana 
terscbut dalan1 larnpiran. Keputusan ini 
dipandang cakap dan 1nampu 1nelaksanaka11 
tugas Panitia Pelaksana Penatarnn Petugas 
dan Amil Zakat. 

I . Kcpu tusan .......................... . 
2. Kepu tusan ......................... . 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

MEMUTUSKAN 

PANITIA PELAKSANA PENATARAN PE
TUGAS AMIL ZAKAT. 

Susunan Personalia Panitia Pelaksana Penataran 
Pctugas dan Amil Zakat, sebagailnana terse but 
d alan1 lampiran kepu tusan ini: 

Panitia Pelaksana Pcnataran Petugas dan Amil 
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KETIGA 

KEEMPAT 
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Zakat tcrsebut bertugas : 
l. Melaksanakan Pcnataran Petugas dan Amil 

Zakat dengan bcrpedoman kcpada ketentuan· 
ketentuan yang telah digariskan oleh ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ) ) 

2. Mengurus administrasi dan pelaksanaan 
tcknis lainnya dari Penataran Petugas dan 
Amil Zakat. 

3. Melapork.an pelaksanaan tugas kegiatan 
teknis dan administrasi Penataran Petugas 
dan Amil Zakat kepada ................ . 
. . . . • . . . • . . . . . . • . . • . . . . .......... 2) 

selambat-lambatnya I 0 (sepuluh) hari sete
lah berakhirnya Penataran Petugas dan 
Amil Zakat. 

I. M asa kerja panitia tcrsebut terhitung mulai 
tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa 
kepada panitia tersebut diberikan honora
rium dengan perincian sebagai berikut: 
I .1 . Ketua : Rp ................ _ 
I .2. Sckrctaris 
I .3. Bendahara 
1 .4. Bagi an Penga-

j a ran ....... . 
( .... ) orang 

: Rp ................. .. 
: Rp ................ . 

masing-masing : Rp ................ _ 
I .5. Bagian Sarana : Rp ................ _ 
I .6. Staf ...... . 

( .... ) orang 
masing-masing: Rp ................ _ 

2. Masa kerja panitia tersebut berakhir setc1ah. 
. laporan pelaksanaan Penataran Petugas dm 

Amil Zakat diterirna. 

Segala pembiayaan yang bertalian dengan. 



terbitnya kepu tusan ini <libebankan kepada 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . I ) 

KELIMA Kepu tusan ini mu lai berlaku pada tanggaJ di
tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila 
di kem udian hari terdapat kekeliruan akan 
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : .... -. ..... . 
Pad a tanggal : .......... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 ) 

( .............. ) 

Keputusan ini disampaik.an kepada : 

I. Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • ii • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

KETERANGAN PENGISIAN 

l) Narna instansi/organisasi keagamaan 
(swasta) sebagai penyelenggara/penang
gung jaw ab penataran. 

2) Nama instansi/atasan yang beiwenang. 
3). Nama daerah/tempat/wilayah/kota 

pelaksanaan penataran. 
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Form TU - 1. IV 

°' 
+io. LA.\1 PI RAN .K;~~l}fµ~~~- . . . . . . . . . . . . . . . . . . I). 

NOMOR 
TANGGAL ' • • • • • • .......................... It • 

PANITIA PELAKSANA PENATARAN PETUGAS DAN AMIL ZAKAT DI. ................ 2). 

NO JABATAN NAMA 

KETERANGAN PENGISIAN 

I. Nama instansi/organisasi keagamaan (swasta) 
sebagai penyelenggara/penanggung jawab penataran 

2. Nama daerah/tempat/wilayah/kota pelaksanaan 
penataran. 

KETERANGAN 

Ditetapkan di : .................. . 
Pada tanggal : ................... . 

.......................... " .. 1). 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ) 
• lo t • • • I t ' • t • t t I •• 4111 t t t • lo 
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Form : Bcntuk TU-- 2. 
Kepu tusan ................... . 
. • . . . . . . . . . . . . . . . . . - . - • . . . 1 ). 

NOMOR : ................. . 

TENT ANG 

STAF PENGAJAR PENATARAN PETUGAS 
DAN AMIL ZAKAT DI . . . . . . . . ...... 2) 

. . . . . . . . . • . • • • . • • . . • . • . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 ) . 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

PERT AMA 

a. Bah wa dalam rangka pelaksanaan Penataran 
Petugas dan Amil Zakat perlu menunjuk 
staf pengajar. 

b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam 
lampiran Kepu tusan ini c.lianggap mampu 
dan memenuhi persyaratan sebagai pengajar 
pada Penataran Pe tu gas dan Amil Zakat. 

l . K e pu tu san . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Kepu tusan ......................... . 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MEMUTUSKAN 

STAF PENGAJAR PENATARAN PF;TUGAS 
DAN AMIL ZAKA T DI. ............... 2). 

I. Menunjuk/menugaskan mereka yang nama
nya tersebut dalam lampiran Keputusan ini 
sebagai Staf Pengajar Penataran Petugas dan 
Amil Zakat mulai tanggal ............ s/d 
............. 19 ..... dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
a. Kepada staf pengajar diber.ikan uang jasa se-
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suai dengan ketentuan yang berlaku 

b. Kepada mereka diwajibkan mematuhi kcten
tuan dan peraturan yang dikelaurkan oleh 
Panitia Pelaksana. 

KEDUA Hal-hal yang belum ditentukan dalam kepu
tusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kenia 
Panitia Pelaksana. 

KETICA Kepu tusan ini m ulai berlaku pada tanggal 
d itetapkan, dengan ketentuan apabila di
kem udian hari terdapat keke1iruan, akan 
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di: ........... . 
Pada tanggal : ........... . 

. . . . . . . . . . . . ........... . 
• • . . . • • • • . . . . . . . . . . . 1). 

( . . . . . . . . . . . . . ....... ) 
. . . . . . . . . . .......... . 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : 

1. Dircktorat J enderal Bimas Islam dan 
Urusan Haji. 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

266 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



KETERANGAN PENGISIAN 

l) Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara/penanggung 
jaw ab. 

2. Nama daerah/tempat/wilayah/kota pclaksanaan penatar~~-
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IV 

°' 00 Form TU - 2. 
LAMPI RAN KEPUTUSAN ............................ I). 
NOMOR ................................ . 
TANGGAL . . ......................... ·. · · · · · 

TENTANG ·sTAF PENGAJAR PADA PENATARAN PETUG/.~~ DAN AMILZAKAT DI ......... 2) -- ..... Si!LLllaD~•¥.J'i%Xl~'·" 

NO NAM A UNIT KERJA/ORGAN!SASI MATA PELAJARAN 

KETERANGAN PENGISIAN 

l. Nama instansi/organisasi keagamaan (swqsta) 
sebagai penyelenggara/penanggung jawab penataran 

'1 Narna daerah/tempat/wilayah/kota pelaksanaan 
pcnataran. 

Ditetapkan di : .................. . 
Pada tanggal : .................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ) . 

( .......................... ) 
........................... 



Form TU - 3 

Kepu tusan . . . . . . . . ......• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . I ) . 

Nomor 

TENT ANG 
PESERTA PENATARAN PETUGAS 

DAN AMIL ZAKA T DI ................. 2). 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ) .. 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

PERT AMA 

: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penataran 
Petugas dan Amil Zakat perlu menunjuk. 
peserta Penataran Petugas dan Amil Zakat. 

b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam 
lampiran Keputusa~ ini dianggap mampu dan 
rnemenuhi syarat sebagai peserta pada Pena
taran Petugas dan Amil Zakat. 

I. Keputusan .......................... . 
2. Keputusan .......................... . 
3.. . • . • . . • . • . . • • . • • . .. . . . • • . • • • . . . . . • • • • 

MEMUTUSKAN 

PESERTA PENATARAN PETUGAS DAN 
AMIL.ZAKAT DI .................... 2). 

a. Menunjuk/menugaskan mereka yang nama
nya sebagaimana tersebut dalam lampira.il 
Kepu tusan ini sebagai perserta Penataran 
Petugas dan Amil Zakat mulai tanggal 
. . . . . . . . . . . . . s/ d . . . . . . . . . . . . . dengan 

ketentuan· kepada para peserta diberikan 
uang saku sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
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KEDUA 

KETICiA 

KEEMPAT 

b. Kepada mereka diwajibkan mematuhi keten· 
tuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh 
Panitia Pelaksana. 

Kepada para peserta yang tidak mematuhi 
kctentuan-ketentuan yang tercantum dalam 
diktum PERTAMA huruf b, Ketua Panitia 
Pelaksana berhak mengam bil tindakan ad mi· 
nistra ti f. 

Hal-haJ yang belum ditentukan dalam keputus
an ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua 
Panitia Pelaksana. 

Kepu tusan ini mu lai berlaku pada tanggal 
ditetapkan, dengan ketentuan apabila di ke
mudian hari terdapat kekeliruan, akan diada
kan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : 
Pada tanggal 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ) . 

( ..................... ) 
. . . . . . . . . . . . ............. . 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada: 

I. Direktorat Jenderal Bimas Islam da.n 
Uru~an Haji. 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
5 -. . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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KfTERANGAN PENGISIAN 

I). Nam a instansi/ organisasi sebagai penyelenggara/penanggu ng 
jaw ab. 

2). Narna daerah/tempat/wilayah/kota pelaksanaan penataran. 
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Form TIJ - 3 .. 
LAMPIRAN KEPUTUSAN 

NO MOR 
TANGGAL 

• • • I • I • • "'. • • • • • • • t • t' •• I •••• 

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... ' .... 

TENT ANG NAMA PESERTA PENATARAN PETUGAS DAN AMIL ZAKAT DI ............... 2). 

NO NAM A INST ANSl/ORGANISASI ·-

I 
K ETERANGAN PENGISiAN : 

l ). Nama instansi/organisasi keagarnaan (swasta) 
sebagai penyelenggara/penanggung jawab penataran. 

2). Nama daerah/tempat/wilayah/kota pelaksanaan 
penataran. 

ALAMAT ASAL 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

• <I • I • 6 I " • + • •• I t • • I 

• I • • • • I 6 • • • • lo • • • 1 • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ). 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 



Form l1J - 4. 
K!!putusan .•••••••..•••••••.•• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ) . 

NOMOR . . .. . . . . . . . . . . . . . 

TENTANG 
PEMBIMBING DISKUSI, MODERATOR DAN NARA SUMBER 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ) 

Menimbang a. Bal1wa da!arn rangka pelaksanaan Penataran 
Petugas .dan Amil Zakat perlu menunjuk 
pembimbing diskusi, moderator dan nara 
sumber. 

b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam 
lampin1n Keputusan ini dianggap mampu 
dan memenuhi persyaratan sebagai pem
bimbing diskusi, moderator dan nara sumber. 

Mengingat l . Kepu tusan ...... · ................... . 

Menetapkan 

PERT AMA 

2. Kepu tusan ......................... . 
3 . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

lViliEJ.".1.UTUSKAN 

PEi\{BIMBING DISKUSI, MODERATOR DAN 
NARA SUMBER PADA PENATARAN PE-
TUGAS DAN AMIL ZAKAT DI .......... . 

I. Menunjuk/menugaskan mereka yang nama
nya sebagaimana tersebut dalam lampiran 
Keputusan ini sebagai Pembimbing Diskusi, 
Moderator dan Nara Sumber mulai tanggal 
. . . . . . . . . . . . s/ d . . . . . • . . . . . dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
a. Kepada Pembi!llbing Diskusi. Moderator 

dan Nara Sumber diberikan uang jasa 
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KEDUA 

KETIGA 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
b. Kepada mereka diwajibkan mematuhi 

ketentuan dan peraturan yang dikeluar
kan oleh Ketua Panitia Pelaksana. 

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Kepu
tusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua 
Panitia Pelaksana. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan, dengan kclentuan apabila d1 
kemudian hari terdapat kekeliruan, akan di
adakan pembetulan scbagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : 
Pada tanggal . . ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ). 

( . . . . . . . . . . . . . ........ ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : 

I. Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
4. . ............................. - ................. . 
s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Ill ..... . 

6. . ................................................... . 
7. • • • • • • • • • • • • • • • ... • •• - • • • • • .... • • • • • • • • • Ii ••••••••••••• 

KETERANGA PENGISIAN. 

I). Nama instansi/Qrganisasi sebagai penyelenggara/penanggung 
jaw ab. 

2). Nama daerah/tempat/wilayah/kota pelaksanaan penataran. 
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LAMPIRAN KEPUTIJSAN 
NOMOR 
TANGGAL 

Form TU -4. 

TENTANG PEMBIMBING DISKUSI, MODERATOR DAN NARA SUMBER PENATARAN 
. PETUGAS DAN AMIL ZAKAT DI ......... 2 ). 

-
NO NAMA JABATAN DALfu\1 DISKUSI KETERANGAN 

KETERANGAN PENGISIAN: 

1. Narna instansi/organisasi keagamaan (swasta) 
sebagai penyelenggara/penanggung jawab penataran. 

2. Nama daerah/tempat/wilayah/kota pelaksanaan 
penataran. 

Ditctapkan 
Pada tanggaJ ........... " ...... . 

• • • • • • .. • • • • • • • • • " t • • • • • • • • • • • 1 ) . 

' 'J( • ti I II ol • II ... • t t • e • ' e ' • " I • " 9 • ) 

• • •II. I II II •. • • • I • • •I II• I t • •I I 



Nomor 

Lampiran: 

Hal 

1:orm • TU - S. 

. . I ). 

Undangan mcngikuti 
pcnataran. 

Assalamu'alaikum wr.wb. 

di 

••····•·•·• ••••.•••... 19 ••• 

Kl.'pada Yth: 

. .. . . . .. ... . . ...... - ...... . 
• • . . . • . . . • . • . . . • . . . 2). 

. " ........... " .... - ... . 

Dalam rangka menyiapkan tenaga-tenaga yang tcramp1I dan bet· 
kcmampuan di bidang motivasi dan pengelolaan zakat, dengan ini kami 
mohon kcsediaan Bpk/lbu/Sdr. untuk mcnunjuk scorang anggota orga
nisasi yang Bpk/lbu/Sdr. pimpin guna mengikuti Pentaran Pctugas dan 
Amil Zakat yang tkan kami sclcnggarakan pada: 

Hari/tanggal 

Tern pat 

Acara 

Had.ir 

s/d 19 ... 

Tcrlampir. 

Selambat-lambatnya pada hari .... . 
tgl . . . . • • • • • • . . . • . jam ......... . 
di. . . . . . . . . . . . . . . . . •.......... 

Untuk kclancaran persiapan penataran ini, kami mohon agar for· 
mulir sebagaimana tcrlampir tclah kami terima kcmbali pada tanggal 

Demilcian agar maklurn dan terimakasih. 

Wassalam, 

Panitia Pclaksana Penataran 
Pctugas dan Amil Zakat 

( ......................... ) 

KETERANGAN PENGISIAN : 
I. Nama instansi/organisasi kcagamaan (swasta) 

scbagai penyelenggara/pcnanggung jawab pe
nat.uan. 

2. f'.Jama instansi/orp.nisasi/peserta yang diundang. 
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Form TU - 6. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "' . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ) . 

Hal Jawaban Undangan 
Kepad·a Yth.: 

PANITIA PELAKSANA 
PENATARAN PETUGAS DAN 
AMIL ZAKAT 
DI.-

Assalamu'alaikum wr.wb. 

Memenuhi undangan saudar3 dengan surat no ..... . 
tanggal .............. · dengan ini kami menunj uk : 

Nam a 
Umur 
Jabatan 
Alam at 

- . . . ·.- -
. -~ . . .. 

·. 

• • • . • • · ... "Jo:.; . 

untuk mengik.uti penataran petugas dan arhil zakat. 
. . . 

Demikian untuk menjadi maklum adanya. 

; Ho~~-it ·Ka~·i:: ·· 
. ~; . ,. 

I e e • e e e • • •. • • • • • e e. •. e e • e • • • 

···············-~··· .. ·.I) . . , 

KETERANGAN PENGISIAN 

I). Nama insta.nsi/organisasi yang mengiku~i penataran. 
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Fonn TIJ - 7. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . --. . . -. -. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I )_ 

PENATARAN PETUGAS DA..~ AMIL ZAK.AT 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PESERTA 

I . Nama lengkap 
2. Ternpat/tanggal lahir 
3. Jenis kelamin 
4. NIP 
S. Jabatan · 
6. Satuan organisasi yang mengirim: 
7. Alamat ltantor dan telepon 
8. Alamat rumah dan telepon 
_9. Pendidikan Yan& diperoleh 

I 0. Riwayat pekerjun 

11. Latilan/penatann ya.,. 
pemah diikuti 

12. Nama organisasi yang pemah 
dipegan1 

13 ........................... . 

278 

. . 

. . 

a. 
b. 
c. 
d. 
•• 
b. 
C.· 

d. 

•• 
b. 
c .. 
d. 

a . 
b. 
c. 
d. 



Demikian uaftar riwayat hidup m1 uibuat <lengan sebe-
namya. 

19 ... 

Pembuat, 

Pas Foto 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

Keterangan Pengisian: 

I) Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara. 
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Form TU· 8. 

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . - . .. . . . . - . .. 
• • • • • • • • • • • . • • • . . . • • . • • • • • J ) • . . . . . . . • . . . . . . . 19 .... 

Norn or 
Lampiran 
HaJ 

280 

Permintaan 
mengajar. Kepada Yth.: 

.. . . . . . . . . . .. . . . . . . ...... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2). 

Assalamu 'alaikum wr.wb. 

Dengan honnat kami beritahukan bahwa 
pa<la tanggaJ ............. s/d ............ . 
19 ..... kami akan menyelenggarakan Penataran 
Petugas dan Amil Zakat dengan para peserta 
terdiri dari : 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ). 
'") ... · .............................. 3). 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ). 

Ju ml ah peserta sebjlnyak .............. orang 

Berhubung dengan itu kami mohon kese· 
diaan Bpk/Sdr. untuk memberikan pelajaran pada 
penataran terse but di a tas, dengan pcnjelasan 
sebagai beriku t : 

1. Mata Pelajaran 
2. JumlaJ1 Jam 
3. Hari/Tanggal 
4. Jam ......... s/ d .......... 
5. Tempat 

Untuk kcperluan para peserta penataran, 
kami n1ohon kiranya Bpk/Sdr. dapat menyedia· 



~I. 
-, I _., . 

kan naskah tcrtulis dan kiranya naskah tcrsebut 
telah dapal kami terima paua hari ............ . 
tanggal ............................ 19 ... . 

Demik1anlah, atas kescdiaan Bpk/Sdr. kami 
ucapkan terimakasih. 

W a s s a I a m, 

Panitia Pelaksana Penataran 
Petugas clan Amil Zakal 

Kc tu a , 

( . . . . . . . ..... ) 

'!\~111:. ,,...,;:•·•n.:; •Jr,,··1~1· ... ,,,· •,,. ····1r,1:t•>n (c:u1asl:•.\ . 
.1 'A ·" a •. -,LLl-. J( • _ ,:")<..l 1 )ti. I "''16(..,_ •'- tll• )'¥' ~ 

~eh,;gai p·~i1V;~jr,,::igga: d/i.:1..'licUlt,gung_ j..1wau. 
1'.' ., .,, ,.. ... ,. •'"1 
l'._..,•I .\ Ullr,,,...:._'\"' i • 
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Form KU· I. 

TANDA TERIMA UANG MUKA 

NO : · · · · ... · .. · · · · $ • • • • • 

SUDAH TERIMA DARI : BENDAHARA ..................... I) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

BANYAKNYA UANG . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
UNTUK PEMBAY ARAN UANG MUKA PENATARAN .PlffUGAS lJAN 
AMIL ZAKAT DJ ..................... 2) 

I . Biaya perjalanan P .P. 
2. Biaya konsumsi · 
3. Biay:i akomodasi 
4. Biaya cucian 
5. Uang saku harian pescrta 
6. Honorarium PaniLia Pelaksana 
7. Biaya lembur. Panitia Pelaksana 
8. Biaya transportasi Panitia Pelaksana · 
9. Uang jasa para Pengajar. Pembimbing, 

Moderator, Nara sumber, Penguji, 
Pengawas dan lain-lain 

IO. Uang Penyusun Naskah/Diktat Pengajar dan 
PengacJaan Buku 

11. Biaya antar jemput Dosen/Pengajar 
12. Biaya Pengobatan 
I 3. Diaya Sekretariat Panitia 
14. Lain-lain pengeluaran 

Jumlah 

= 

= 
= 
::: 

= 
= 
= 
= 

= 

= 
= 
= 
= 

= 

= 

Rp . . . 
Rp . . 
Rp . . 
Rp . . 
Rp . . . 
Rp . . . 
Rp . . . 
Rp . . 

Rp . . . 
Rp . . 
Rp . . 
Rp . . . 
Rp . . 
Rp . 

Rp . . 

. . . . . 

. . 
. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . 

. . . 

. . . . . . . 

. . . . . 

. . . . 

. . . . . . 
. . . 
. . . . . 

. . . . . . 

. . . 

. . . 
TERBILANG: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ...... . 

282 

SETUJU DIBERIKAN 
PEMIMPIN PROYEK/ORGANlSASl 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ) 

. . • • • • • . • . . I 9 .•. 

Yang Menerima 

. . . . . . . . . ...... . 

. . . . . . . . ........ . 



l\l'terangan Pengisian. 

I I_ Nama proyck/orgamsasi yang l1c1 l<111ggung. 1avv~b 
pe111b1ayaa11 µelaksanaan pen at aran. 

2). Nama d:.h::rah/1~111pat/wilayah/knta pelaksanaan pc11a1~1ra11 
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Form KU· 2 . 

. I). 

M.A. . .......................... .. 

Buku Kas 
Tanggal 
Nomor 

....................... 

..................... 

PERINCIAN PERHITUNGAN BIA YA PERJALANAN 

l'ermd11n B i a y a J u m I a h Ki:1i:rangan 

Kp. Kp . 

Jumlah yang Jihayarkan = Rp . ~ ................... ( ..................................... ) 

. . . . . . • . ......... .19 .. 

Tdah cJihay:.u i.t:jumlah Tclah ment:rima jumlah uang 
H.p .••••••••.• ( .......................... ) !>t:hesar Hp ........ ( ...................... ) 

Yang menerima, 

......... " .......... .. 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

KETERANGAN PENGISIAN 

1 ). Narna instansi/organisasi sebagai penyelenggara 
/penanggung jawab penataran. 

2) 

284 

Narna proyek/or~~misasi yang bertanggung 
jawab atas pembiayaan pelaksanaan penataran 



Form KU - 3. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ). 

DAFTAR PENERIMAAN UANG JASA PANITIA PELAKSANA 
PENATARAN PETUGAS DAN AMIL ZAKAT 

No. Na in a Jahalan l'anil1a J u Ill I a h Tauda Tan(:an 

K 11. 

J umlah yang dihayar K p .................. ( ............................. ) 

.............. , ....... -- ...... 19 •. 

MENGETAHUl/MENYETUJUl: 
PROYEK/ORGANISASI. ...... I) 

Pemimpin Benc.Jaharawan 

.............. 

. . . . . . . . .. . ... .. . . 

KETERANGAN PENGISIAN 

P ANITIA PELAKSANA 
Ketua, 

1). Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara 
I penanggu ng jawab pen a ta ran. 
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l\Jr111 KU -4 

. I J. 

DAFT AR PENERIMAAN UANG JASA RAPAT PANITIA PELAKSANA 
PENATARAN PETUGAS DAN AMIL ZAKAT 

Jatlalan dalam llan~'al-;nva I lanJa 
No N a m a l'anill.Q RapatX Ul·~ar J umbh 

IJrl!(.111 
l 1..in g J;i,a 

Jumlah ·~ ((p ........ --......... ( ····· ............ .. .... .. ······ ) 

I 
I 

....................... 19 .. 
MENGETAl-IUl/MENYETUJUI: 

PROYEK/ORGANISASI. ...... I) 

Pemimpin, Bendaharawan 

. .. . . .. . . . . . . . . .. .. ............... . 

. . . .. . . . .. .. . .. . .. .. . ............... . 

KEfERANGAN PENGISIAN 

PANITIA PELAKSANA 
Ke tu a 

I). Nama instansi/organisasi sebagai pc·nyelenggar:i 
/penanggu ng jaw ab penataran. 
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Furm KU - 5 . 
. . . . . . . . . . .. 

..... u 

. I ) . 

DAFT AR PENERIMAAN VANG TRANSPORT PENGAJAR 
PENATARAN PETUGAS DAN AMIL ZAKAT 

Kq1L"rluan/M ... ·nii· llanjl. I Id II~ I an<1J 
Nam.1 l'••ngaJar ;qar Pt•laJaran l)nrl;.i~1 1'.I'. I angan 

ll 11 

I 

I 

' 

Jumlah yang d1hayarkan Rp ................ ( .............................. , 
IQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . - .. 

MENGETAHUl/M ENYETUJUI: 
PROYEK/ORGANISASI. ...... l) 

Pemi:mpin, Bendaharawan 

.. . . . . . . . . . . .. . .. 

.. . . . . . . . . . . . . . 

KETERANGAN PENGISIAN 

PANITIA PELAKSANA 

Ke tu a . 

I). Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara 
I penanggu ng jawab pen a tar an. 

2). Nama proyek/organisasi yang bertanggung jawab 
atas pembiayaan pelaksanaan pcnataran. 
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Form KU· 61. 
- - . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ) . 

DAFT AR PENERIMAAN UANG JASA PENGAJAR 
PENATARAN PETUGAS DAN AMIL ZAKAT 

Uanyuknya Jam 
Nam a Pelajaran mcngajar X uan1 

jasa per jam 
Ju ml ah T1nd1 Tancan 

Jumlah y1rn1 dihayarkan HP .......•....•... ( ......................................... ) I 

......•........... .19. " 

MENGETAHUl/MENYETUJUI: 
PROYEK/ORGANISASI. .. · .... I) 

Pemimpin, Bendaharnwan 

KETERANGAN PENGISIAN 

PANITIA PELAKSANA 

Ketua, 

I). Nam a inslansi/organisasi scbagai penyelenggara 
/penanggung jawab penataran. 
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N11 

form.KU 7 . 

. I ) . 

DAFTAR PENERIMAAN UANC JASA PENYUSUN NASKAH 
PENATARAN PETUGAS DAN AMIL ZAKAT 

N•m1 
JuJul N1 .. kah &ny1knya halafnan X Jumlah t and1 T an1an t'l'n)' U\Ull ~1an1 Ja,a P'L"' h;;ala1n111 

... , . 

. 

Jurnlah )·•ns J1t-a:v•rkan Rp ( .. ........ ...................... . ... . ....... > 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .19 .. 

Ml:::NGl:T AHUl/M l:NYETl1JUl 
PROYl:K/ORC.ANISASI. . . . . I) 

Pem uu pm. Bendaharawan • 

. ... . .. . . . . .. . . . 

PANITIA PELAK.SANA 

Ketua. 

t.ETERAN<,AN PENC;ISIAN 

I I Nilma msf:tns1/orgamsasi sebaga1 pcnyelcnggara 
dan ~nanggung jaw ab penataran 
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f', II 

• I». 

DAFT AR PENERIMAAN UANG JASA 
PEMBIMBING DISKUSI. MODERATOR DAN 

fonnKU-8 

NARA SUMBER PEN AT ARAN PETUGAS DAN AMIL ZAKAT 

Ban" a lo.. 11, J Jam 

N a m a J ahai;in OISkU'i.1 ' uani; J ll m I a h landa I an11n 
Ja~a pt."r 1arr. 

I 
I 
I 

Ju ml ah )'•n1 dib•ymrkan Rp ............... ( . ............................................... ......... ···-··· ) 

~ 

. •..••• IQ_ -

MENGETAHUl/MENYETUJUI 
PROYEK/ORGANISASI. ...... 1 l 

PANITIA PELAKSANA 

Pemunpin. Bendaharawan, Ke tu a 

........................... 

KETERANGAN PENGISIAN 

I) Nama instansi/,>rganisas1 se~ag.ai penyelenggara 
dan Penanggung jaw ah penataran 
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hirm KU· '-l 

I .1. 

DAFT AR PENERIMAAN UANG JASA PEMSUAT SOAL UJIAN 
PENATARAN PETUGAS DAN AMIL lAKAT 

Hanvalo.nya "'"' f1'111dl1 
~: ... N .l m • Mata 11 Jian '( u:ing 1asa Jumlah I otngan 

I 

Jumlah i.·3n~ J1ba•.-arkan Kr .... ( ................................. ) 

. ....... 19 .. 

MENGET AHL' 1/M ESYETUJU I 
PROYEK!ORGA\;ISASl ' 1 

Pemimpin, BenJaharav... J.: 

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... 
. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

KETERANGAN PENGISIAN 

PA\ilTlA PF· LAKSANA 
Kem a. 

I>. ~ama mstansi/orgamsasi sebagai penyelenggara 
/penanggung jawab penataran. 
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Form KU -10. 

. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . .. ... . .. . . .. .. . 

Nn 

I 

...................... I). 

DAFT AR PENERIMAAN UANC JASA PENGAWAS UJIAN 
PENATARAN PETUGAS DAN AMIL ZAKAT 

' 

nanyakn .. ·a 1am :\ I I 
N ;.i ma llesarnya u.u1i;t J3!.a . Jumlah I' an.ta I a111rn 

I 

! Hr 

I ' I I . ' . 
I 

I 
I 

Jumlah vang d1hay11rkan itr ....... ( .......... ) 

I 

I 

I 
i 

.......... 19. -

M ENGETAHUI/M ENYETUJUI · 
PROYEK/ORGANISASI. ...... 1) 

Pem impin. Bendaharawan., 

KETERANGAN PENGISIAN 

PANITIA PELAKSANA 
Ketua, 

......................... 
. - ........................ . 

1). Nam a instansi/ organisasi sebagai penyelenggara 
/penanggu ng jaw ab penataran. 
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Form KU - 11. 

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
.. I). 

DAFT AR PENERIMAAN UANG JASA KOREKTOR UJIAN 
PENA TARAN PETUGAS DAN AM IL ZAKAT 

No. Nam i. Maca UJian 
lianyakny111 l'escrla 

Juml1th Tande T1n1an x uang jan 

Hp. 

I 

Juml111h yang dihayarkan Hp .•..•..•... ( ....•...•........... ) 

• • • • • • • '!. • • • • ...... .J 9 .. 

MENGETAHUI/M ENYETUJUI: 
PROYEK/ORGANISASI. . . . . . l) 

Pemimpin, Bendaharawan. 

-............. . 
-............. . 

KETERANGAN PENGISIAN 

PANITIA PELAKSANA 
Ketua, 

~). Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara 
/penanggungjawab penataran. 
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Form KU -12 

.. I) 

DAFT AR PENERIMAAN UANG SAKU HARIAN PESERTA 
PENA TARAN PETUGAS DAN AMIL ZAKAT 

"'(>. 
I a1na11ya l'~nalaran 

Na1na .... :-.~rt:i llang saku lh"f harl 

H.p. 

Jumlah yang dihayarkan Hp . . . . . . . . . -... ( 

MENGETAHUI/M ENYETUJUI: 
PROYEK/ORGANISASJ. ...... I) 

Pemimpin. Bendaharawan 

KETERANGAN PENGISIAN 

)\ 
lumlah ·1 :inJa Taniar. 

Hp 

................................ ) 

. . . ... . . . . . . . . . . . 19. 

PANITIA PELAKSANA 
Ke tu a, 

......................... 

I). Nama instansVorganisasi sebagai penyelcnggara 
/penanggungjawab penataran. 
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form KU - 13 . 

. . . . . . . . . . . . . I) . 

DAFT AR PENER!MAAN UANG CUCIAN 
PENATARAN PETUGAS DAN MtlL ZAKAT 

-
I Nu N ama11va l'cna1ara11 x J11mlah ·1 anJa 1ang:.1n a m a 
l la1111- '- 111: ian per hor i 

Jumlah yang l.11hayarkan Hp ............ ( ... ······ ................................... ) 

. . . . . . - .... , ... - ... - . - .19 .. 

MEN~ET AHU 1/M ENY ETUJ U I: 
PROYEK/ORGANISASI. ....... J ). 

Pemimpin, Ben daha raw an 

I 
I 

I 
: ............ . 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

1 ICETERANGAN PENGISIAN 

PANITIA PELAKSANA 
Ke tu a, 

1 I). Nama instansi/organisasi sebagai penyclenggara 
/penanggung jaw ab penataran. 
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Form Hentuk KU 14 . 

.......................... !). 

IKITTISAR PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENATARAN PETUGAS DAN AMIL ZAKAT 

I. HONORARIUM/VANG JASA Anggaran Pelaksana.an 
1. Uang jasa pan ilia pclaksana 
2. Uangjasa rapal 
3. Uangjasa pcngajar, diskusi 
4. Uangjasa pcnyusun naskah 
5. Uangjasa pcmhuat, pemcriksa sual ujian 

6. Uang jasa pengawas ujian. 
7. Uang saku pescrta. 

II. AKOMODASI & KONSUMSI. 

1. Akomodasi. ...... orang ...... han 
2. Konsumsi. ....... orang ....... hari 
3. Konsumsi Ra pat . . . . orang ..... hari 

Ill. BIA YA PERJALANAN. 

J. Peserta dari luar daerah ......... Orang 
2. Peninjauan ................ Orang 
3. Transport pengajar/konsultasi panitia 

............ oran.g 

IV. BAHAN-BAHAN. 

l. Pengadaan bu ku/ paper 
2. AJat-alat tulis 
3. Tanda pengenaJ dan vandel 

V. LAIN-LAIN. 

l. Publikasi & dokurnentasi 
2. Pcnjilidan paper cJan sebagainya 
3. Biaya pengobatan 
4. Dekorasi 
5. Pengiriman buku dan sebagainya 
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6. Biaya pcngambilan pcscrla 
7. Lain-lain 

Sal do 
Jumlah 

. . . . . . . . . • . .......... 19 .. 

MENGETAHUl/MENYETUJUI: 
PROYEK/ORGANISASI ....... I) 

Pemimpin, Bcndaharawan 

. . . . . . . . . . . . . . . ............. . 

.. . . . . . . . . . . . . . . ................. . 

KETERANGAN PENGISDAN : 

PANITIA Pl:LAKSANI\ 
Kelua, 

I) Nama instansi/organisasi sehagai penyelcnggara 
dan penanggung jaw ab penalaran 
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Fann KU - JS . 

. I ) . 

DAFTAR REKAPITlJLASI PEMBIAYAAN 
PENATARAN PETUGAS UAN AMIL ZAKAT 

()j ...................... . 

TANGGAL ............... s/d. • .......... 19· .. . 

NO. Urt. JENIS KEGIATAN 

I. UANG JASA PAN!TJA 
I. L!;mg 1asa panil1a 

"' Liang jasa rapa t 
3 Liang l~mhur 
4 Uang cucian 
5. llang transport lokal 
b. Liang saku harian pan111a 

11. UANG SAKU HARIAN Pl:SE-.HTA 
I Liang Saku harian pe~erla 

Ill. lJANU PERJALANAN PESERTA 
I. Uang transptJrt peserta 

JV. UANG JASA PENGAJAR 
J. Uang jasa pengajar 
., u~ng jasa d iskusi/sem mar 
J. Uangjasa pengawas/pemeriba 
4. Uangjasa pembuac soal uj1a11 

5. Transpor I dosen pcngapr 
6. Konsultasi c.Josen pengaJar 
7. Uang jasa rcnyusu n naskaJ1 

V. BIA YA PENINJALIAN 
I . Biay~ penirtjaua11 

VI. •HAYA PENCOHATAN. 
I. lliaya pcngobat;rn 

VII. BIAYA SEKRETARIAT 
I . lliaya sc kr~ tan at 
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AWAL JUMLAH 



\'II( BIAYA AKOMODASI 
l 01ay;i akoni11d.h1 

IX. BIA YA KONSUMSI 
I. U1J~a ko11su111s1 

X BIAY.\ LAIN-LAIN 
B1;p .. J La in -L.1111 

M ENCi::. T :\ HL l'\1 I, ... l: Tl) Jt I I 
PROYEK:ORG.\°"ISASI 11 

KETERANGAN PENGISIAr"o 

. . . I l> 

PANITIA t")I L-\1--:SA'.'.A 

Ki.!tua. 

(. ... . . ' 

11. S,ama instansl} urganisas1 sehaga1 pcnycknggara 

penanggu n~ J3Wab rt!l13 l:lran. 
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Fonn PA· I. 

............................. I ) 

JADWAL PELAJARAN PENATARAN PETUGAS 
DAN AMIL ZAKAT 

No. H:.nVTanggal Waktu Mata Pclajaran Pendampmg Jumlah Jam 

I 
I 

I I 

: i 
I 

KETERANGAN PENGISIAN 

I) Nama instansi/ organisasi sebaga1 
penyelenggara/penanggung jawab 
penataran. 
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! 

.................. , ................... .J 9. .... . 

P Af1 ITI A PELAKSANA 

( ............................................ ) 



Form PA-2 
............................... 
••••·• •••••.••••••••••.••• J ) 

DAFT AR NILAI KEHADIRAN PESERTA PENET ARAN 
PETUGAS DAN AMIL ZAKAT 

No. N1ma 
Jumh1h Jam l'sda Harl Ke Jumlah Niloi Kehadi..an 

I 2 3 4 ~ 6 kcseluruhan 

PENJELASAN : Jumlah jam pada hari adalah jumlah jam yang bcrlangsung 
dalam I pada tanggal penataran. 

KETERANGAN PENGISIAN : 

1. Nama lnstansi/Organisasi sebagai penyelenggara/penanggung jawab penatar-
~. . 
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Form PA -3. 

.................................. .I ) 

DAFTAR NILAI SIKAP PESERTA PENATARAN 
PETUGAS DAN AMIL ZAKAT 

ASl'I K I' I Nll./\IAN 
Jumlah 

Nu. Nam a 
l'ra karsa I l1siplin KL"q.1 s.,ma 

Kcpcmin1 Nilai 
!)i:iJn 

H. ala 

r~la 

19 ····· 

PAN IT IA l'ELAKSANA 

( .................................. ) 

PENJELASAN: 

I. Pcnilaian menggunakan angka 10 s/ d I 00 

2. Rata-rata adalah jumlah nilai dibagi aspek penilaian. 

KETERANGAN PENGISIAN 

I) Nama instansi/urganisasi sebagai penyelenggara/ 

penanggung jawab penataran. 
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.......... ····· ........................ I ) 

IJAFTAR HADIR PESERTA PENA.TARAN 
PETUGAS DAN AMIL ZAKAT 

PENGAJAR 

hmn PJ\ - 4 . 

BARI 
TANGGAL 
JAM MATA PELAJJ\RAN: ............. . 

NO. I N A M A r INSTANSl/ORGANISASI I TANDA TANGAN 

3) 

KETERANGAN : Hac.iir ................... orang 
T1dak I {adu ..........• orang 

KETERANGAN PENCISIAN 

I) Nama instansi/organisasi scbag&i 
penyelenggara dan penanggung 
jawab penataran 

2) Gelar Kesarjanaan yang dimilikj 
oleh peserta tidak dicantumkan 

Pcndamping Pengajar 

( ................. ' .............. . ) 
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FormPA-5 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . I ) 

Ha ri 

Tanggal 

DAFTAR HADIR PENGAJAR PENATARAN 
PETUGAS DAN AMIL ZAKA T 

NO. NAMA MATA PELAJARAN 

Catatan : 
Satu lembar daftar hadir untuk satu 
orang pengajar. 

KETENTUAN PENGISIAN 
I) Nama instansi/organisasi sebagai 

penyelenggara/ penanggu ng j awa b 
penataran. 
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WAKTU TANDA TANGAN 

Bidang Pengajaran 

( ................................... ) ) 



Form PA - 6 . 
................................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ) 

CURRICULUM VITAE PENGAJAR 
PENATARAN PETUGAS DAN AMIL ZAKAT 

Ni.Jina Lengkap 

2. Tcmpat Lian langgal lahir 

3. Alamal Rumah clan Nomur Telcpon 

4. Alamat Kantor dan Nomor Telcpun 

5. Jab a t a n 

6. Pendi<likan (dalam/luar ncgcri) 

7. Mata pclajaran yang l:hberikan(Topik) 

8. Pengalaman Jabatan 

KETERANGAN PENG fSIAN 

I) Nama instansi/organisasi sebagai 
penyelenggara <lan penanggun~ 
jawab penataran 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

.................................. I 9 ..... . 

Tanda tangan 

( .....................•.••...•.......•.... ) 
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• UJ • • • e • e e • • • • • • • • I • • • e I • I 

• ~ •••••••••••• ti •••••••••• 1) 

DAFT AR PENILAIAN TERHADAP PENGAJAR 
PENATARAN PETUGAS DAN AMILZAKAT 

ASP EK PENl"LAIAN 
No. Nam a Mata Pelafaran Sii;tima- Cara Penguasa- Disi-

tika Pcnyajian an Maten plin 

PENJELASAN : 

1. Penilaian mempergunakan angka 10 s/d 100. 

Pembenan 
kesempatan 

bertanva 

2. Kolom keterangan diisi hal-hal khusus yang menyangkut pcngajar (mi5al : saran tentang pengajar) 
3. Satu lembar daftar penilaian d.apat dipergunakan untuk. .nilai. I s/d 6 orang pengajar. 

l) Nlllllla in1t.anaiJorpnlaasi sebasai penyclenp.sa.ra dan penangguns jaw ab pcnataran 

Form. PA- 7. 

Keterangan 



..... -................... . 

. . . • . . . • . . . . . . . • ' . • . . • . . • . 1) 

DAFTAR TABULASI PENILAIAN TERHADAP PENGAJAR 
PENATARAN PEllJGAS DAN AMIL ZAKAT 

JUMLAH NILAJ 
No. Nam a M111 Pelajaran Pengu11..Saan Pemberian kes~m· Cara 

Sistematika Penyajian materi Disiplin patan berta ray a 

' KE TERAN GAN 

1. JumJah nilai setiap kolom diisi dengan hasil penjumlahan nilai y~ diberikan oleh peserta. 

2. Nilai rata-rata adalah hasil penjwnlahan nilai dibagi dengan aspek-aspek pcnilaian 
~ 

S 1) Narna instansi/organisasi sebagai penyeienggarll dan penanggwig jawab penataran. 

Form PA· 8 . 

NII.Al 
kATA·RATA 



FormPA-9 

• . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1 ). 

DAFTAR PENILAIAN PESERTA TERHADAP PANITIA PELAKSANA 
PENATARAN PETUGAS DAN AMILZAKAT 

N l LA J 
NO ASPEK PENILAIAN 

1 (l 20 30 40 so 60 70 80 90 100 

l. Pemanggilan peserta 

2. Penerimaan peserta pada 
waktu pendaftaran 

3. Sikap pelayanan terhadap 
peserta 

4. Pelayanan kesehatan 

5. Penyediaan akomodasi 

6. Penyediaan konsumsi · 

7. Keadaan tempat kuliah 

8. Pelaksanaan perkuliahan 

SARAN - SARAN : 

• • • • • • • • • • • • • • • • • l 9 ••.• 

KETERANGAN PENGISIAN: 

Penilai tidak perlu mencantumkan namanya 
1) Narna irutansi/orpnisasi sebaga.i penyelenggara 

dan penanggung jawab penataran 
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I 

I 

Form. PA· 10 
Kcputusan .................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I) 

DAFTAR TABULASI PENILAIAN TERHADAP PANITIA PELAKSANA 
PENATARAN PETIJGAS DAN AMIL ZAK.AT 

JUMLAH PENILAl NilaJ Nv. ASPEK-ASPFK Pl· NIL Al AN 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rata·t:.t:. 

l. Pem.a"Qllan peserta 

2. ~ncrimaan peserta pada 
walctu pencbftaran 

3 S1p;1k pelayanan lerhadap 
J"-""Se rta 

". Pdayi&nan kc"W:h.;1 tan 

s. Penyediaan ako111odasi 

6 Penyediolan k.onsumu 

1. Kt<&d:.l.;1n tcmp;,it kuliah 

!) 

PenyeJtngaraan pcrkuliahan 

Kiesimpulan clan ..,.. ....... : 

. . . . . . • . . • . . . . . . . . • 19 ... 

I KEltRANGAN : 

1 Nilai rata-rata adaJah jurnlah nilai dibagi jurnJah penilai 

1) Nama instansi/organisasi sebapi penyelengara 
1 da.n pefWlUWll jawab penataran 
I 
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Form: PA 11 

I L 

DAFTAR NILAI MATA UJIAN 
PENA TARAN PETUGAS DAN AMIL ZAK.AT 

Aspt"k Yanp Dm1J;:i1 

Pcn)!ua-
"~he·· 

N1IJ1 
Nn. N ·' rn ai Pc11H:, J h.1 n HahJ'a JUMLAll Ro.il<1·rJla !"aan 

lllJ,;rbh ir;1h:.m 
Matl!ri 

....•••. , ....... .19 .. . 

KETERANGAN PENGISIAN : 

Nilai rata-rata adalah jumlah nilai d.ibagi jumlah 
aspek yang dinilai. 
I) Nama inslansi/ organisasi sebagai penyelenggara 

dan penanggung jawab penataran 
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. .. . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I). 

DAFTAR TABULASI NILAI UJIAN 
PlENATARAN PEllJGAS DAN AMIL ZAKAT 

NILAI MATA UJIAN 
NO NAMA I . JUMLAH 

. 2), 1.) 2) 2) 2) 

KETERANGAN PENGISIAN : 

1). Nama instansi/organisasi scbagai penyelenggara 
dan ~anggung jawab penataran 

2). Mat;. pelajaran yang diujikan 
3). Kolom jumlah adalah jwnlah nilai mata pelajaran 
4). Kolom rata-rata adalah jurnlah nilai pada kolom jumlah 

dibllgi dengan jwnlah mata ujian. 

Form PA - 12 

RATA-RATA 

-

311 



Nomor 

Lamp. 

Ha I 

312 

Fonn. PA - 13 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ). 

KE PA DA 

llCAPAN TERJMA KASIH Yth ......... . 

. . . . . . . ......... . 

Dengan ini Panitia Pela~an;a Penataran Pe1ugas dan Amil 

Zak.at yang telah melaksanakan Penatann Petups dan Amil Zwt 

bertempat di .. · ...............•.................... 

dari tallggal . . . . . . . . .. . . . . . . . . s/ d ................. . 

menyampaikan terimakasih atas bantuan Bapak/lbu/Saudara. sehing· 

ga pelaksanaan/penatanm tersebut telah berjalan sesuai denpn 

yang direncanakan. 

Scmoga bantuan tersebut menjadi amal yang diterima disisi 

Allah Swt. 

K.ETERANGAN: 

1) Nama instansi/organisasi sebagai 
penyeJenggara dan pena.nggung 
jawab penataran. 

. • . . • . • . • • . . .... 19 ... 
PANITIA PELAKSANA 

Ket u a • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Norn or 

Lamp. 

Ha I 

Ta.• 
I. Yth. 

Form PA· 14 

KEPADA 

PENGEMBALIAN PESERTA Yth ...... . 

di 

Dengan hormat diberitahukan bahwa peserta Pcnataran Pe

tugu dan Amil Zale.at d.Zlri instansi saudara : 

Nam a 

Jabatan 

telah selesai mengikuti penataran dan kepada yang bersangkutan 

telah dinyatakan lulus. 

Oleh karena itu yang bersangkutan kami serahkan kembali 

kepada Saudara dengan harapan agar kepadanya dapat dibina untuk 

pemanfaatan ilmu yang telah diperoleh di dalam penataran Jni bagi 

kepcntingan instan.si Saudara mallpun umat Islam clan muyarakat 

umum. 

. ................. 19 ... . 

PANITIA PELAK.SANA 

...... "' .............. . 

l YtJa. 
lElEtANGAN : 

I) Nama imtansi/organisasi sebapi penyelenggara 
dan penanggung jawab pcmataran. 
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Form PA· 15. 

I. 

2. 

3. 

4. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I). 

LAPORAN PERSIAPAN PELAKSANAAN ZAKAT 
PENATARAN PETUGAS DAN AMILZAKAT 

Landasan hukum 

Tanggal pelaksanaan 

Tempat pelaksanaan 

Jumlah peserta 

5. Staf pengajar a. L>an pusat ............. orang 

b. Dari daerah . . . . . . . . . . . oranA 

6. Susunan panitya pelaksana dilampirkan 

7. Perencanaan jadwal pelajaran : dilampirk.an 

8. Rencana perincian pengguna- ~ dilampirkan 
an biaya 

9. N~kah/diktat 

I 0. Rencana waktu pembukaan/ 
penutupan 

JI. Lain - lain 

PANITIA PELAKSANA 

19 ... 

.................... '"-~ 
KETERANGAN: 
1) Narna instansi/organisasi sebagi penyelenggara 

dan penanggung jawab penataran 
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Fonn PA -16 

Be rd.as.ark.an . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • . 2) 
dan lutentuan-kctcntuan peln.ksanaannya mcnyatakan bahwa : 

Nam a 
Tempat/tgl. lahir 

Pangkat/ golongan 
Jab a tan 

lnstansi 

TELAH SELESAI 

mengilruti PelU'lbi.ra!.a ?etugrm d:m Amil Zakllt Angkatan .............. . 

yq dbelenggaral.rn.n oich . . . . . . . . . . . . . . . di .............. · · 

da.ri tanggal • . . • • . . • • • • • • • . . • • . • I/ d . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . 

. . . . . . . . . . . • . . • . . . . 19 ... 

KEP Al.A ; . . . . . . . . . . • . . . . I). 

llElElANGAN : 

I) N arna lmtansi/Orpnisui scbaga.t Penyelenggara 
dan penangunpn jawab penataran 

·2} Duar hukum penataran 

31S 





§Efil 7 

PENID_A Y AGUNAAN 





I. PENGERTIAN 

Arti Pendayagunaan. 

Ada dua fungsi zakat~ yaitu pertama, untuk membersih.kan 
harta benda dan jiwa (fitrah) manusia. Seseorang yang telah me
ngeluarkan sebag.ian hartanya diberi.kan kepada yang berhak 
(musrahik), berarti ia telah menyucikan harta dan jiwanya, dan 
sekaligus berarti menunaikan ibadah yang disyariatkan oleh Allah 
SWT. Biasanya dalam haJ ini penekanannya adalah segi keikhlasan, 
adapun tentang dipakai untuk apa zakat tersebut oleh yang 
menerimanya tidak menjadi pennasalahan. Kedua, zakat itu juga 
berfungsi sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk 
mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu 
ada daJam kehidupan suatu masyarakat dalam rangka meningkat
kan harkat hidup segolongan masyarakat (mustahik). agar tidak 
terjadi kepincangan-kepincangan sosial. Sebab, penumpukan harta 
pada golongan tertentu saja akan berakibat terjadinya kepincangan 

1 sosial, maka dengan adanya zakat merupakan salah satu sarana 
untuk menguranginya. Penekanan dalam bentuk kedua ini adalah 
segi pemanfaatannya oleh mustahik a tau pengelola (arnil). 

Yang menjadi masalah selanjutnya adalah bagaimana men-
' jadikan zakat agar berfungsi sebagai amal ibadah dan juga sebagai 

konsep sosial. lnilah arti dari pendayagunaan zakat, yang dalam 
uraian berikutnya akan dibicarakan lebih jauh lagi. Atas dasar 
pengamatan dan telaah selama ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
permanfaatan zakat dan digolongkan dalam empat bentuk. 
Bentuk pertama bersifat "konsumtif tradisiona/", yaitu zakat 
dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung, seperti 
zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari atau zakat mal (harta) yang dibagikan ke
pada para korban bencana alam. Bentuk kedua "konsumtzf 
kreatif". yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari 
barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat se
kolah, bea siswa, dan Iain-Iain. Bentuk ketiga, yaitu produktif 
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trudisiona/" ·.di man a zakat di heri kan d.ilam tx·n tu k ha rang h;,irang 
yang produktif scperti. kambing. sapi. alat cukur. pertukangan. 
mesin jahit dan lain-lain. Pembcrian <lalam l·icntuk ini akan llllpal 
menciptakan su atu usaha a tau mcm bcri kan lapan~an kerjll baru 
bagi fak1r-miskin. 
Bentuk keempat adalah "'produk11f kr('alif'. yaitu ~akat diwujutf 
kan dalam bentuk permodalan tiaik untuk membangun proyek 
sosial atau untuk membantu atau menamhah modal pco~gangl 

pengu saha kecil. Pe man faatan zakat daJam hen tuk kctiga dan 
keempat itu adaJah yang mendekati pada arti pcndayagunaan, 
yang harus kita kembangkan, sehingga makna syanat zakat baik 
dari segi fun~i ibadah maupun sosialnya dapat tcn.:apai sepert1 
yang diharapkan. 

Bcntuk Pendayagunaan Yang ad.a 

Kesadaran yang cukup tinggi bagi umat Islam untuk me 
ngeluarkan zakat, tampaknya baru terlihat dalam hal zakat fitrah. 
Kesadaran untuk mengeluarkan zakat ma/ (harta) masih beh•m 
menggembirakan. Oulu, orang-orang Islam bia~anya memberikar·l 
zakat fi trahnya langsu ng kepada m ustah i knya. tetapi akhir·akhi r 
ini pengumpulan Jewat panitia atau lembaga/organisasi l~lam jug:a 
sudah meluas atau merata titlak hanya di kalangan umat fc;lan1 
di desa-desa. te ta pi juga di kota-kota. Lebih <lari i tu. terd1tpa l 
pula pada penasahaan-perusahaan, kantor-kan to.r dan pada instan~r 
Pt!merin tah. 

Zakat fitrah yang diberikan menjelang hari raya (idul fitri) 
biasanya dibagi habis kerada mustahiknya. tetapi kadang kadang 
ada juga yang masih bersisa dan kemudian discrahkan kepada 
badan-badan sosiaJ keagarnaan. seperti pan ti asuhan yatim piatu, 
pan ti asuhan cacat netra. dan sering juga bagian untuk amil di·· 
alihkan untuk keperluan ·p&mhangunan scperti perbaikan tempJI 
ibadah, n1adrasah dan lain sebagainya. 

Peman faatan zakat n1aJ adaJah It" bih luas dari pada iakal 
fitrah. dan masaJah ini sangat tergantung dari pengeJolaannya. 
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bila pengelolaannya baik maka zakat itu akan sangat dirasakan 
manfaatnya oleh masyarnkat (n1ustahik). Dengan demikian maka 
lazimnya pemanfaatan zakat di salah satu daerah akan berbed~ 
dengan daerah lain, tergant ung dari pandangan keagamaan suat u 
masyarakat dan kreativitas para pengelolanya (amil). 

Apabila kita mengikuii informasi, baik dari hasi\ penelitian 
atau laporan-laporan tentang pendayagunaan zakat yang ada se
lama ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasamya 
penggunaan zakat itu dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

I. Dipergunakan untuk. meringankan penderitaan masyarakat. 

Pada umumnya zakat itu diberikan kepada fakir-miskin atau 
asnaf lainnya dengan tujuan untuk meringankan beban hidup 
sekelompok masyarakat (mustalzik}. Zakat yang dib~rikan itu 
berupa materi, adakalanya berupa bahan makanan pokok dan 
ada pula yang berupa uang. 

2. Dipergunakan zut tu k pem bangunan dan usaJza-usaha yang 
produktif 

Di antara zakat yang terkumpul, ad~ sebagian yang digunakan 
untuk pemhangunan. seperti rehabilitasi tempat-tempat ibadah, -
madrasah dan panti asuhan. Dan di beberapa daerah, zakat -itu 
sudah ada yang <ligunakan untuk usaha pertanian, peternakan 
dan koperasi. Sehagai contoh dapat dikemukakan di sini bahwa 
salah satu panti asuhan di Jawa Tengah (Panti Asuah Yatim 
Piatu Muhammadiyah Semarang) menerima zakat berupa uang 
dan dipergunak!;!n untuk usaha pertanian. Contoh lain Panti 
Asulwn Yatim Piatu Muhammadiyah Pekal0ngan menerima 
zakat berupa uang yang dipergunakan untuk peternakan ayam. 
Dan di tern pat lain (Panti Asuhan Yatim Piatu Surakarta) zakat 
digunakan unluk ternak kambing, ada juga yang dipergunakan 
untuk l<operasi, seperti yang dilakukan di Pondok Pesantren 
Pabelan, Magelang. Dapat dikemukakan juga bahwa di daerah 
perkotaan seperti OKI Jakarta, zakat juga diberikan untuk 
modal usaha, mem bangun poliklinik, membantu guru ngaji, 
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membantu perguruan tinggi Islam swasta, orgamsas1 da'wah .. 
proyek yatim piatu, dan lain sejenisnya. 

3. Dipergunakan untuk memberikan /apangan kerja. 

Ada juga zakat yang diberikan kepada organisasi keagamaan 
atau perorangan berupa peralatan sepert1 : mesin jahit, alat 
cukur dan modal untuk berjualan dalam rangka memb'erikan 
lapangan kerja barn bagi fakir-miskin, seperti yang telah di
lakukan atau dicoba oleh lembaga/panti asuhan yatim piatu di 
daet"ah Jawa Tengah. ) ). 

4. Dipergunakan untuk lumbung paceklik. 

Zakat mal (khususnya zakat hasil bumi) di beberapa daerah 
di Jawa Tengah seperti di daerah l\t1agelang. yang dikumpulkan. 
pada musim panen, dijadikan lumbung paceklik (depot logistik} 
bag} masyarakat setempat, Zakat yang sudah terkumpul itu. 
pada musim paceklik dibagikan kepada anggota masyarakat 
yang sangat memerlukan aengan syarat bahwa pada suatu saat 
harus sudah dikembalikan. 1-lal ini sangat dirasakan manfaat
nya bagi daerah-daerah pertanian yang sangat bergantung pada 
musim hujan, di mana pada musim kemarau biasanya terancam 
oleh paceklik. 

Contoh-contoh yang clikemukakan di atas, memberikan 
garnbaran bahwa pandangan keagamaan (khususnya tentang 
zakat) di beberapa daerah menunjukkan adanya tahap kemaju
an. Langkah-langkah yang telah ditempuh, dapat dikembang
kan di tempat lain sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. 
Dan apabila pandangan itu telah menyebar ke daerah-daerah 
lain, maka usaha untuk mendayagunakan :zakat agar berfungsi 
sebagai amal ibadah dan konsep sosial tersebut dapat dikem· 
bangkan le bih luas. 

1). Contoh<ontoh ini diambil dari lapangan penelitian pen~gunaan zakat yang pre> 
dulttlf. Lembap Riset Survey IAIN Walisongo Semarang, 1973. 
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Kalau kita kembalikan masalah zakat pada zaman pennulaan 
Islam, maka zakat itu merupak:an dana paling potensfaJ yang 
dimanfaatkan untuk biaya pembangunan, sesuai dengan kondisi 
yang ada. Hal ini dapat dipCJ.hami karena zakat di samping me
rupakan kewajiban ya.Tlg disyariatkan Allah SWT, juga merupa
kan kewajiban sosi31 terhaclap masyarakat sekitarnya. 

Yang menjadi masalah adalah bagaimana memanfaatkan 
zakat yang cukup potensial itu di negara kita yang s~dane mem
bangun. Bag~"J1<:1.n~ menckyagunal:an atau memanfaatkan zakat 
itu agaI" searah ct:n~:.c·n tuju;Jn pembangune:.n ncgara yang intinya 
adalah untuk r:ieni.ll.:):8tl~c:m taraf hid up, kecerdasan d an ke
sejahteraan seluruh r~~yat yang makin merata dan adil. 

Masalah yang scla.iu <lihadapi oleh negara-negara yang sedang 
berkembang, seperti Indonesia ini. adalah. kebodohan, kemis.kin
an dan juga masmah pen13angguran. Agama Islam yang memiliki 
konsep sosial den3ru1 ajaran zakat tersebut diharapkan dapat 
tkut menjawab pf;rniasalahan-pennasalahan yang dihadapi oJeh 
suatu negara atau ban[:S?. .. Dengan demikian zakat untuk fakir
miskin semestinya tidal~ harus dibagikan habis, tetaµi dapat juga 
dijadikan suatu proyek us.ctha yang tujuannya mengurarigi ke
miskinan, memberikan lapangan pekerjaan dan n1emberikan ke
sempatan belajar (mencerdaskan bangsa) kepada yang berhak/ 
memerlukanny a. 

Kita menyadari bahwa sebagian besar umat Islam di Indo
nesia tarnpaknya masih mempunyai pandangan atau pemi.kiran 
yang sempit tentang Zlli'<:at, oleh karena itu, perlu dipi.kirkan se
karang adalah bagaimana memperluas pendayagunaan tentang 
zakat kepada lapisan masyarakat yang ada, sehingga memungkin
kan adanya pemanfaatan atau pendayagunaan zakat lebih jauh. 

Langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh beberapa ke
lompok masyarakat tentang pcmanfa.atan zakat itu perlu disampai
kan kepada kelompok Jain, sehingga mereka akan mempcroleh 
pengalaman yang dapat dikembangksn di daerahnya masing
masing. scsuai dengan kondisi yang ada. Di sarnping itu 
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sudah waktunya bagi pengelola zakat (amil) untuk menyusun 
konsep tentang pendayagunaan zakat agar berfungsi sebagai dana 
sosial keagamaan tanpa meninggalkan fungsi JJbudiyahnya, yalrni. 
untuk memperoleh pahala dari Allah SWf. 
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II. DlELAP AN ASNAF 

Golongan Yang Berhak r-.... 1enerima Zakat 

Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat 
telah diatur dalam ajaran agama Islam. yakni ada delapan go
longan (asnaf). Ketentuan ini diatur dalam Al Qur'an surat at:
Taubah. q : 60. Syariat Islam adalah bersifat universal, arti
nya ketentuan-ketentuannya bersifat umum, dapat diterapkan 
dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Di sini tergantung 
pada kemampuan kita untuk menafsirkan ajaran itu sesuai dengan 
Situasi yang ada. Di Indonesia, dan tentunya di negara lam pula, 
udak mungkin terdapat lingkungan sosio-kultural yang sama. 
maka dalam masalah zakat itu, kita harus mampu menggali per
:soalan-persoalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran tentang 
zakat, yang telah d1atur dalam Al-Qur·an. 

Delapan g.olongan (asnaf) yang berhak menerima zakat 
seperti diatur dalam surat At-Taubah. 9 : 60 adalah sebagai be
rikut : 

Fakir. yaitu orang tidak berharta clan tidak mempunyai pekerjaan 
atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), 
sedang orang yang menanggungnya (menjamin) tidak ada . 

.'\.!iskin. yaitu orang-orang. tictak dapat mencukupi kebutuhan 
hidupnya. m~!'kipun ia mempunyai pekerjaan atau ·usaha tetap. 
uetapi hasil usaha itu belum dapat mencukup\ kebutuhanny:}, dan 
orang yang menanggung <menjamin) juga tidak ada. 

Amil. yaitu \.)fang atJll panitya/organisasi yang mengurusi zakat 
lbaik m~ngumpulko.n, membagi atau mengelolanya. 

Mualaf. yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru 
memeluk agama Islam atau orang yang mempunyai kemauan un 
tuk masuk agama Islam tetapi masih lemah (ragu-ragu) kema
llannya itu. 
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RJqab (hamba sahaya) yang mempunyai perjartjian akan d.Lnerde
ka.kan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang. 

Gharim. yaitu orang yang punya hutang karena suatu kepentingan 
yang bukan mak.siat dan ia tidak mampu untuk melunasinya.. 

Sabilil/ah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk me~nggikarn 
syiar agama Islam seperti membela/mempertahankan agama, men
dirikan tempat ibadat, pendidikan dan lembaga-lembaga kcagama
an lainnya. 

lbnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian de
ngan maksl.ld baik. 

Mengenal Keadaan Mustahik Dan Masalahnya 

Kalau kita amati kehidupan pada tiap-tiap kelompok ma
syanikat, maka tampak j~ bahwa tidak 9edikit orang-orang 
yang tidak memiliki pekerjaan/usaha yang tetap dalam memenuh.i 
kcbutuhan hidupnya. Se bagai con toh, buruh-buruh harian baik 
yang bekerja pada perusahaan/pabrik (di kota) dan bwuh tan.i 
(di desa), di mana mereka bekerja musiman, atau bekerja apabila 
ada yang memerintah atau mernanggilnya. Waktu yang terbuang 
ban yak sekali, karcna mcreka tidak mempu nyai kesibukan lain. 
Kelompok ini jumlahnya ban yak, mereka menghidupi atau mem · 
beri nafkah kepada keluarganya dengan jumlah penghasilan yang 
tidak menentu. sehingga dapat dibayangkan bahwa mereka selalu 
memikirkan hari esok dengan pcnuh tanda tunya, kurang me
miliki ketenangan hidup. Kelompok ini perlu mendapat lapangan 
pekerjaan yang tetap atau diberi kesibukan yang kiranya qapan 
menghasilkan sesuatu, seperti meinelihara temak atau sejerusnya. 

Selain kefakiran, masaJah kemiskinan merupakan masalah 
sosial yang selalu ada dalam kelompok sosial di manapun berada, 
baik itu di kota seperti pegawai golongan rendah, pedagang kecil 
dan lain-lain atau juga di desa baik itu daerah pegunungan, pantai 
atau di perkampungan biasa. 
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Bagi petani kecil,. nelayan tradisional. pedagang atau pe
ngusaha kecil, pegawai golongan rendah. problem yang dihadapi 
adalah karena penghasilan yang sangat rendah itu maka tidak da
pat ·mencukupi kebutuhan hidupnya. Petani kecil itu tidak dapat 
memperbaiki taraf hidupnya, mungkin disebabkan ka.rena ia 
memang tidak mempunyai modal untuk menam bah penghasilan
nya karena untuk kebutuhan pokok (pangan) saja juga ma.sih be
tum mencukupmy~ apalagi untuk menumpuk modal. Bagi para 
nelayan tradisional mungkin masalah yang dihadapi adalah selain 
pengbasilan, juga masalah pemasarannya, seperti kurang sarana 
angkutan untulc sarnpai kepada konsumen. Karena pemasaran 
sulit wnpamanya, maka penghasilan juga tidak n1emadai, atau 
juga sarana untuk penangkapan ikan itu sendiri yang rnasih sangat 
sederhana, sehingga itu perlu dibantu memecahkannya agar dapat 
meningk.atkan pendapatan yang dapat diperolehnya. 

Bagi pedagang/pengusaha kecil. problem yang dihadapi 
biasanya adalah pennod.aJan atau pengetahuan usaha yang di
,garapnya sangat lemah. Karena modal kurang atau pengetahuan 
yang dimiliki juga sangat lemah ma.le.a. kreativitas untuk mengem
bangkan usahanya itu tidak ada, akibatnya juga ia tidak dapat 
atau sulit meningkatkan taraf ftidupny~. 

Pegawai golongan rendah, problemnya adalah menyjillgkut 
·upabjpji yang mereka terima tidak seimb;mg dengan biaya hidup, 
lebih-lebih di kota besar dan juga bagi yang mempunyai tanggung
IA lceluarga banyak. Langkah yang dapat ditempuh untuk 'dapat 
membantu mereka dengan memanfaatkan zakat~ kemungkinannya 
adalah memberika.n modal untuk dapat dikelola oleh keluarganya 
.at.au bagaimana agar mereka sendiri dapat memanfaatkan wa'ktu 
yang tersisa untuk usaha lain yang sesuai dengan minat dan ke
ahliannya masing-masing. 

Arnn sebagai pengelola zakat. di daerah-daerah biasanya 
di urus oleh seorang kyai atau ustadz, dibantu oleh beberapa 
1okoh m.asyarakat. Tetapi ada juga yang diurus oleh Jrganisasi 
·SOsial keapmaan seperti Muhammadiyah, NU dan laigllain:. Ma
lahan ada juga yang diurus oleh perorangan (dalam ~ ini biasa-

. . 
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nya seorang tokoh agama). D:.i.brn perkembangan terakhir ilni, 
di tiap-tiap kabupaten, ke~m~t~n d~n ada juea yang sudah s.un· 
pru t1 .. Ilf!J,2t desa/ke!urahan dibentvk B~cnn Amil Zakat (BAZ) 
\Vafaupun dcmikian p2da umum.r:.ya m?.~;h banyak amil zak.at 
Yr~ng rr!ernpunyai p'1ndangqn ~~mpit tc::n:s.ng p~manfaatan zak21. 
Bactan Ami I Zalcat terse but sel2,~11 b~lum mt":mpunyai prograim 
yang jelas, juga belum dikelob s~cara su113guh-s1..1neguh (-profes!o- 1 

nal). Untuk itu hend.aknya ad.a bebera.pa ctaernh yang dapal dija& 
kc-n proyek perconloh..an tent:;ing 1:a i:<-~ ke•ja 32dan Amil Zakt yang 
jcla~ secara progran1a·iis (tersusun ra~Ji). 

ArrJl yru-~g juga d2pat b:::~;:2,n t.>'·.:.:.--:.t., sel_.,1:-nr,·nva bukan!.J~ 
s~kedc;..r pr:ngumpul dc..P iJer;;.r;..-~'._'.r ·~::z~'.:~'.-1·;_, n~1l!l!n l12rns benar· 

b "·n"!.,. n1-ert1-,..~l·~1··1 i~~ ',. 17" •. ·:·" ,, c···. ,,,,. i<'".; v~· .. n!.! t?_.n .... f'~'llh, tcr1.m "' .!'!.:..l ....... ... J- .. _ • .,,CJ.. \......ii v<:!'--:..._1 1_., ~(-·,... l._; :. ........ ..__ "'.·1..")1 _ -- ._.. - \~ 

'°'"''1. o-'"'"nn-r:·n""'''"' i1~. no· .~-., ..... ~;-~' .. ; ~--···.-;-.-- •J:-':"' ';""->'"llh rlt.o(!i1'k3i;;1 l \ ("f. _. .i. - b "'.1 • , _- •...:. j ~, • ~j - .. • - • - •• .! .'o, "•" ~ w , ~ I - .'~ "- _, s. ) "-" - • J . _ ,. ....:, V .. .,..- , 

.. ,..,.,.~-puny~1- -"":-:.1···1-~ ... ;.~;-, .... , .... ':'-,. I' .... , • .,-,... • ...., ~.- ......... --~--· ~.--, ~1- ~~ 0.,, .. a11 ata 1· 
I• -... a j: • <.& _;.;..... i • •"' ~A 4~ l .I '......> •,; l · ". . : . ~· ,. ; : • ~ ·~ - · . '. •' "-· - J <. (~'_..i.:J<I"' J. 

•• • • • • ' • J • I . d 
r.";"ii'"_._,7~[""11 ,;~~""\,-.; r.,-.fr.Ar. 1 ., ....... :. ,, .... r ,. ' . '.-. ·-~°"- _.,.1_'.011! -~~~ .. ·,.~_:...,• v· 1_<,·~ .r;';.'71 l• J"'"' ~t.~ _...,.,,.. J ,....;...t;~h ·'•J.' C..$~~~- •• ,,. .. .,,·-~ ... > ..... ·' ._,,. ~ ... • .• ' -- .. - .... - ~ 

ta:·~:}:;lu ~c.ara s~~1i·,~b.n t(';i~;'J: 1-~~r.j~' s;\; tc~-:·:5'.i yaJiJ z.ktif d2~ 
:":ke-; .... <:~·-.,p·;~ ~,. ....... ~'\, ·!..,:-.~·-.c ·;-. -::-t·,.·· ,..;:,..i;,...;..,.i . .,,l T':"".-l,;3Y"8''fi::<""'" 
'-'\_ ,;t:t,, """.k"1 ,::.t...,, ... _!...1 1.1 - i ,•,i:. ~--~ .... l. - .1 .. ,,J.,.,;.,L ,_ • '-- - ~_,._ t, "I_ ~!.."""'.;."'L.,i .. \.(..,,. .t" ...... : "i..,! U, U ...,Q;IJ• 

V;~:s:.t yant; kbU1 term ?..i! d~: (;~:-,;nc2:.;-.:a. s:::: ;;e::·ti yang c!!harapr..a n. 

Ji·~r/."'a; .. di~:-,.1·i:,•n .- -·:>---::-01 ~, . ..,~ ·;.·.,· «:; '"'v --:r-: !;1"~nnya karf'"" "'··~" .. _ ................. a _,.,_.111.!.:: ------~ .,,c.1. ..:=> avs:t.cJ .... .- to. 1u;, 

h~,.. """'"'Sl''..- ~.-::r;;\J~._, i"•·~~i·• ~t'-·"..~.-..-,?.,.. 'u·,.,. .• ~ ... ::>.~. -·.·~"'°' 71.m':'I .,.akat, !<fa•: '~ C} U Li.J.i!l .ai.-. c,;.tr' ,.. -'.A. ._!_ .. _ . .'.\. T_ 1., ...... ~ ......,! __ __,£ .. 1•9 ..,..,.tj., I ... ~ i- - -

ili\::~~ril:nn z.akat dcng~~n iu]1-~?.~i .::~zr..,. r. :::r:·~·:f'-~ n~.s!(~ yaki.n akSil 
yang diikuti~lYE'· dan m~rc•S..~. t;;ih;_ya mere ka adnlah ter· 
keJ.-..rr1DoL ... y:::i p . ..,,...:i 0 ·~~.-r. - o 1 • '-,. ~. s-.~}: ? J.....-"'r b1'n Kh.att"'b -..J- ... £ r".a ... ' .....,.. ""1..1t._:.:;r.. ...;,.·_ 1 ~CJ •• ;:: __ _. .. :.'..-.tl ·~ :.f~~-.. W 

b . ..> l. ,. f .. . . ·• , 
~:!..:'.E~ UTl!..U!-!.'. YYHU!·':: ,_;,:J :"~H1~·;·2~-:r.n 

t ... -=~ti~ Or""nn Y'•ng '"'""'>-1i:::;'ri ~,~-·'""'f'"''"" ... ~!'" !.Q; ~--o L-- a~.·--~-'"! L"-i;:.."'"- '-'\..:/"" 

lid~~ <fj!)"erhl!t~n }llgL 

1~?.:-~n~ ~~~-:<::~ l'!.!nak/merayu 
zc--··~· .. ~ •. .,.. ,.., .. : • ·r3a Isl"m sud•h ... . ~:i.-t~_.· ... (J;:' ~.;;.,.~i..a:. g ~ 

SiEuzsi/ke2daan pnda me;~;-.o itu di.a:1~~P st~de::. kit.-~t. 

Bagaimanakah keadaan mu<daf uf ~e-~· -~ra kHa ini. Di bebc
rapa dcerah r;iualaf itu dian~p ti;:Ei: ~de d.jn memberikam 
b~n mualaf itu kepada fakiT-miskin, ;r,:::-~.~· ,..~ :.efa!tiran/kemiskin· 
an kadang-kadang membuat keraguar. ?. m memeluk agarm, 
'1..aJ ini sesuai dengan HBdis Na bi yang : .. -~" -~d11ya "hampir-ham· 
p; k~faktran itu m~nyebabk.an kelcafira11 .s ::: orang". 
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Apabila mualaf diartikan khusus orang yang lemah iman 
karena baru masu.k Islam, maka kemungkinannya tidak begitu 
banyak. Tetapi bila diartikan dari segi fungsinya yaitu untuk 
menguatkan atau memberi keislaman seseorang. maka dapat saja 
hak mu.al.a[ itu dipcruntukkan bagi kegiatan-kegiatan yang sifat
nya mendidik kepada kelompok masyarakat baik itu berupa 
bantuan beasiswa misalnya atau sekedar membantu secara insi
dentaJ terhadap keluarga yang kekurangan biaya sekolah anak
anaknya dan lain sebagainya. 

Hamba sahaya yang dijanjikan merdeka oleh majikannya, 
pada masa sekarang sudah tidak ada lagi. Memang perbudakan 
dalain arti sempit se~rti yang dimaksudkan dalam ayat AI-Qur'an 
itu, sekarang ini tidak ada. lagi. Tetapi perbudakan dalam arti 
yang lain (luas) dapat dikatakan masih ada, sebagaimana pen
dapat Syech Mahmud Syaltut· yang mengatakan bahwa 0 pn-
buda1can telah berganti ru·pa sekarang ini". 2) 

Tidak sedikit orang yang lemah itu tertindas atau didhalimi 
oleh yang kuat, seperti sering terjadi orang yang tidak mampu 
tidak dapat memperoleh keadilan, apabila ia mempunyai perkara 
karcna mereka tidak mampu memb.iyar ongkos/biaya untuk 
pcmbela. Di lain pihak ada juga yang haknya dirampas oleh yang 
la.in dan mereka tidak tahu/mampu mengurusnya dalarn rangka 
memperoleh haknya kembali. Garnbaran-gamharan tentang adanya 
orang yang tidak marnpu untuk memperoleh keadi.Jan atau haknya 
itu, perlu mendapat perhatian dan tentunya mereka itu dapat 
digolongkan ke dalam arti riqab (hamba) clan dalam hal ini zakat 
harus mampu untuk memberikan jawaban terhadap ?ersoalan
perw>alan tersebut. 

Gharirn, artinya orang yang banyak hutang dan tidak mampu 
melunasinya. 

2). Prof'. Dr. S~ch Mahmud Syattut, hJlnn ubtlpzi Aqidillr c:irll S)"tlrl'tllt, tetjemahd, 
jlllld u bal 13. 
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Di beb(.-rapa da~rah hc>-1{ 7..z~...;.ai. ;_:n ~ uk g'-c!_1r-ii1i. Hu cHb.:!rikan keµ.;tl~ 
organisasi sosial atau p;mitiz pembani?,tn-rnn tcmpat ibadah dan 
la.in-Jain, yang banyak mempuny2i hut~~ng ;.t,~u bon untuk ke~r
lu.an pemban3unan tersebut. s~t:~Jj:pun gha_rim d2..lam arti yang 
scbenarnya masih tetap ad.a, seperti pm-a pi::tani kecil di pedesaan 
baik pctani sawah maupun petani J.adang (karet, l.ada, kopi, ceng· 
keh dan lain-lain) yang terjerat ijon a tau para pedagang kecil yang 
terjerat penunJaman rente. umpamanya. Keadaan kelompok 
masyarakat yang seperti ini perlu mendapat bantuan atau di
carikiwl ja.lan kelua{Jlya, sehingga mereka tidak terus-menerus ter
jerat oleh tindakan dari beberapa orang yang sangat merugikan 
terse but. 

Sabi/ill.ah. yang dapat diart1kan sebagai usah.a-usaha guna 
meninggikan syiar agama Islam, mempunyai makna yang cukup 
luas. Hak zakat untuk. Sabilillah oleh kebanyakan masyaraut 
dipergunakan untuk kepentingan sosial keagarnaan seperti untuk 
membangun tempat ibadah, sekolah/madrasah> dan di beberapa 
daerah ada juga yang diperg~nakan untuk membuat irigasi/saluran 
air dan sebagainya. Pemahaman terhadap pengertian ini boleh 
dikatakan hampir sepakat di kalangan uma t Islam, dan bertolak 
dari pengertian inilah sebenamya ide-ide pendayagunaan zakat 
dapat dikembangkan atau dimasyarakatkan di kalangan umat 
Islam. 

lbnu sabil atau orang yang kehabisan bekal dalam bepergian 
(bukan untuk maksiat) di beberapa daerah pada umumnya diberi
kan kepada para pelajar/santri atau mahasiswa yang ada di pc 
rantauan yang d.idug.l sering kehabisan bekal. Di lain pihak ada 
juga orang yang memang sedang mengadakan perjalanan dan ke· 
habisan bekal kemudian mendatangi organisasi sosial keagamaan/ 
amil zakat untuk memperoleh zakat. Tetapi sebenamya sulit 
menentukan bahwa seseorang itu memang benar-benar ibnu sabil. 
seperti yang dikehendaki oleh ayat Al Qu:·an. Dan untuk mem· 

permudah menetapkan siapa yang berhak menerima zakat da
ri bagian ibnu sabil. pendapat yang bi !1yak diikuti ialah mem· 
berikan hak zakat itu kepada para pelaja:.-/santri atau mahasiswa 
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Yang 9edang be!ajar a tau menggali ilmu pengetahuan di negeri 
{daerah) perantauan. 

Dalam lingkun~n sosial tertentu tidak mungki akan ter
dapat juntlah yang sama dari delapan asnaf yang ditentukan 
seprti tclah digambarkan dalam uraian terdahulu. Pada per
kcmbangannya sekaran~ barangkali kita tidak harus mengikuti 
pola persisi seperti diurutkan dalam ayat Al-Qur·an yakni ; fakir. 
miskin, a.mil. mual.af. riqab. gh.arim. sabilill.ah, dan ibnu sabil. 
Apabila kita hcndak menempatkan zakat itu sebagai fungsi so
sial yang mampu mengatasi problem-problem sosial yang kita ha
dapi bersama, diantaranya adalah kemiskinan dan masalah ke
bodohan yang masih banyak terdapat pada golongan uma t Islam, 
maka perlu ada prioritas dalam penggunaan zakat itu. Oleh karena 
itu gambaran tentang keadaan mustahik dan permasalahannya. 
sebagaimana disinggung di atas~ dapat diuraikan prioritas peng
gunaan sebagai berikut : 
a. dipergunakan untuk usa.ha-usaha yang tujuannya meringankan 

penderitaan seseorang seperti adanya kurang pangan (bagi 
fakir miskin), kurang pangan akibat bencana alam, menderita 
karena terjepit oleh pinjaman rente -dan menderita karena ba
haya di rampas oleh orang lain. 

b. Dipcrgunakan untuk suatu program yang tujuannya untuk 
memperbaiki taraf hidup suatu kelompok, seperti usaha me
ngurangi kemiskinan dcngan membantu permoda.1an bagi pe
dagang/pengusah.a kecil, petani, buruh, nelav'ln. pegawai go
longan rendah dan lain-lain. 

c. dipergunakan untuk suatu program yang tujuannya untuk 
mcningkatkan kecerdasan uma t Islam dan juga mengurangi 
pcngangguran, seperti dipergunakan untuk pembangunan 
tekolah/madrasah, membatu beasiswa, menciptakan lapangan 
pekerjaan baik dengan memberikan ketcrampilan atau koperasi. 
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ifil TUJ.UAN DAN SASARAN 

Ufttuk dapat menyusun program atau pilot proyek pendaya
gunaan zakat yang iebih b~nnsnfaat tidak dapat ditebak begitu 
ilja di atas meja atau cliperkirakan tanpa ada data yang men-

1 dukungnya. Di antara data yang dapat digali untuk mendukung 
terwujud.nya pilot proyek itu ada!ah data tentang besamya hasil 
ubt yang dapat terkumpul untuk tiap-tiap daerah. Dan untuk_ 
iitu tinibul pertanya.a.n benarkah dalam kenyataa.nnya, zak.at yang 
dikumpulkan, dari segi kuantitas mempunyai potensi untuk dapat 
dikembangkan sebagai proyek sosial keagarnaan yang mampu m~ 
ningkatkan taraf hidup umat Islam. 

Apabila zakat itu hanya diam bil dari wajib zakat seperti 
yang disebut dalam buku atau kitab-kitab fiqih lama, umpamanya 
hasil bumi (makanan pokok ), ternak (sapi. kam bing, kerbau ), 
emas yang disimpan bukan untuk perhiasan, dan sebagainya 
besar kemungkinan wajib zakat di Indonesia itu sangat sedikit, 
dan sudah barang tentu, hasil yang terkumpul itu tidak seperti 
yang diharapkan. P~dahal di ka.Langan masyarakat yang sedang 
mengalami perubahan-perubahan (modemi.sasi), usaha seseorang 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengalami pergeseran 
at.au perubahan bentulc. Tentunya konsep · tentang wajib zakat 
itu juga harus berubah, kalau tidak, maka se~orang pegawai 
swasta at.au pegawai negeri yang mempunyai gaji Rp. 100.000,
atau lebih setiap bulannya dan memilik.i kendaraan mobil umpama
nya, lcarena dengan alasan b.mhwa basil (gaji) itu sifatnya konswntif 
maka tidak wajib zakat. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan 
petani yang mempunyai hasil 1 ton padi umpamanya, sud.ah kcna 
wajib zak.at, jclas pendapatan gaji pegawai negeri tersebut jauh 
lebih besar: Mengapa tidak, sebab petani yang mempunyai basil 
1 ton padi atau sekali da.lam musim panen yang waktunya 6 bulan 
atau ada yang satu tahun. Deng.an demikian setiap bulannya 

1 hanya mendapat ·hasil I~ kwintal atau. :t 75 kg beras, ini berarti 
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baru san1a dengan jatah bcras ~eorang p:=:gawai negeri, padahal se· 
orang pegawai selain menerirna jatz.h beras juga mendapat gaji 

Di samping n1enjajagi berapa b~sarnya hasil zakat yang akam 
dijadikan modal di dalam suatu proyek usaha itu, juga suatu hal 
yang harus dipertimbangkzn adalah memahami lebih dalam lagi 
tentang keadaan mustahik di daerah tersebut dan keadaan ma· 
syarakat pada umumnya. 

Namun demikian, sebenamya belum juga dapat disusun 
program/pilot proyek yang tepat, sebab kalau kita punya modal 
dan pengetahuan tentang Jokasi (wilayah usaha), tetapi tidal 
mempunyai keahlian dalam pengelolaan juga belum cukup. Namun 
juga kalau kita menunggu lengkapnya persyaratan-persyaratan, 
rasanya gagasan ma kin jauh untuk direalisasi untuk itu, atas dasar 
keberanian atau pengalaman-pengalaman yang sederhana, ldranya 
proyek rintisan itu dapat dicabakan di beberapa daerah. 

Bentuk proyek rintisan yang memungkinkan dapt dicobakan 
di daerah-daerah tentunya mengikuti poJa-pola yang pernah dj. 

lakukan oleh beberapa daerah lain. Dan pengalaman-pengalama n 
itu nantinya dapat dikembangkan lebih luas dan terarah. Studi 
lapangan terhadap masalah-masalah itu terlebih dahulu harus 
dilakukan, sehingga akan diperoleh gambaran yang sistematis ata·u 
bagaimana model pendayagunaan zak~t yang ada tersebut dapait 
clirnodifikaS:ikan Je bih jauh, sesuai dengan keadaan setempaC. 

Ada beberapa model atau pola pendayagwiaan z.akat yan:g 
dapat dijadikan percontohan. Dan di bawah ini akan diuraikall 
agak terperinci bentuk pendayagunaan zakat seperti dimaksud. 
Model-model itu diharapkan merupakan masalah yang cukup stni· 
tegis untuk dikem bangkan. 



A. Mem~ir.d Tami IDdup . 
a. latar Belakang /Hasalah. 

·Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis 
kemisk.inan, dan akibat dari itu juga, maka masalah kebodohan 
dan kesempatan memperoleh pendidikan 1nasih merupakan 
masalah serius yang harus dipecahkan. 

Menghadapi kenyataan-kenyataan itu, sudah seharusnya 
umat Islam ikut memikirkan dan mencari jalan pemecahannya. 
Karena umat ls1am mayoritas di negara k.ita, maka orang miskin 
itu kebanyakan ad.alah umat Islam juga. 

b. Kegiatan dan Sasaran. 

Kegiatan yang dapat dilakukan ada dua macam. Pertama 
kegiatan yang bers:ifat motivasi seperti memberikan pengetahu
an ten tang sistem managemen (dalam arti sederhana), bim bing
an, memberikan pengetahuan tentang beberapa macam '"Home 
industry" dan lain-lain. Kedua, kegiatan yang sifatnya memberi
kan permodalan, baik berupa uang uctuk modal utama, modal 
tambahan maupun moda] benipa barang seperti peralatan, ter
nak dan lain-lain. 

Sasaran dari usaha atau kegiatan itu adalah : 

1. Petani kecil dan buruh tani Golongan ini jumlahnya paling 
besar di negeri kita ini. Dan untuk meningkatkan t~f hidup 
mereka, usaha yang dapat dilakukan pertama memberikan 
pengetahuan ten tang home industry. Ten tang home indr'5tty 
apa yang harus diberikan tentunya harus disesuaikan dengan 
lingkungan masyarakatnya. ~1aksudnya dengan pengetahuan 
itu diharapkan mereka dapat menciptakan usaha yang dapat 
menambah penghasilan. Kedua, memberikan modal baik berupa 
uang (untuk usaha) atau diberikan ternak (kambing atau sapi, 
kerbau dan lain-lain). 
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2. Nelayarz. Kebanyakan para nelayan kita masih menggunakan 
peralatan tradisional dan taraf .h..idup mereka pada umumnya 
masih di bawah garis kemiskinan. Para nelayan itu diberi modal 
baik berupa peralatan (untuk menangkap ikan) ·dan mem
bantu mengeluarkan pemasarannya. 

3. Pedagang I pengusaha kecil: Usaha yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan taraf hid up mereka adalah, pertama memberikan 
pengetahuan tentang sistem menagemen, birnbingan atau pe
nyuluhan, sehjngga mereka akan mampu mengelola usahanya 
dengan baik. Kedua dengan memberikan pinjaman modal un
tuk dapat mengembangk::!:l usahanya tersebut. 

c. Pengelolaan. 

Kegiatan ini dapat dilakukan oleh sebuah organisasi atau 
Sadan Amil Zakat yang terdiri dari tokoh Agama, tokoh ma
syarakat dan pemerintah' daerah. Organisasi (amil zakat) di 
samping: bertugas mengelola kegiatan-kegiatan tersebut. juga 
mempunyai tanggung jawab; 

l. Memberikan motivasi kepada wajib zakat sehingga tumbuh 
kesadaran untuk menunaikan kewajibannya dengan mem
berikan penjelasan untuk apa zakat tersebut akan diman
faatkan. 

-2. Pembinaan mustahik (seperti n:aemberikan atau membekali 
mereka dengan pengetahuan-pengetahuan yang sangat ber
guna). 

3. Pengumpulan dan penyaluran harta zakat. Karena· pada 
suatu daerah tidak hanya ada seorang fakir miskin, maka 
disusun daftar prioritas dan mereka diberi penjelasan-pen
jelasan sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain. 
Bila ada yang belum memperoleh kesempatan menerirna 
zakat produktif, maka pengaturannya discrahkan kepada 
pada kebijaksanaan amil. 
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B. Mengawi Ketenagakerjaan arau Pengangguran 

a. Latar /J?lakang Musa/ah. 

Masalah ketenagakerjaan pada umumnya dan pengangguran 
pada k.hususnya, akhir-akJur ini juga merupakan masalah serius 
yang sedang kita hacfapi. Angkatan kerja yang kurang lebih 
berjumlah 60 juta Hu ticiak dapat lagi diimbangi oleh daya se
rap dan lowong!3.n-Iowongan pekerjaan/keszmpatan kerja yang 
3da 0 ). 

Di nega.ra ycng scda:ng b-erkem bang seperti Indonesia ini, 
harus disadari bahwa penduduk atau modal tenaga manusia 
jumlahnya sangat bes.ar. Dan merupakan sumbangan y2lil.g 
sangat berharga, apabila umat Islam dapat membantu me
mecahkan persoa.lan-persoalan terse but dengan ajarannya ten
tang ··zakat" 

b. Kegiatan dan SasOJ~an. 

Seperti halnya usaha memerangi kemiskinan, maka usaha 
menanggulangi pengan&:,curan . atau memeca.'1kan pcrsoalan 
angkatan kerja itu dapat dilakukan pengan cara : 

1. Kegiatan yang sifatnya mem berikan motivasi untuk ber
wiraswast.a kepada para angkatan kerja dcngan memberi

kan pengetahuan tentang berbagai . macarn ketrampilan, 
seperti jahit-menjahit, pertukangan dan lain-lain. 

2. Kegiatan yang sifatnya memberikan motivasi untuk ber
niaga, dengan memberikan pengetahuan tentang usaha da
gang. Sebab pada dasamya usaha dagang i tu merupakan pe
kerjaan dan sekali gus sebagai lapangan kerja yang dapat 
menyerap para arrgkatan tenaga kerja. 

3. Memberikan pennodalan, sebagai tindak lanJUt dari ke
giatan-kegiatan di atas . 

• *). Xena. FBSI, Kompcu 12 Desember 1981. 
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Sasaran atau obyek ~ngrrarapan dari pruyek -rintis.an, 
kemungkinan adalah "'fuqara ", yaitu orane-orang yang belum 
mempunyai usaha at.au pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi 
kebutuhan hid up sehari-hari. Di samping para fuqara, juga ke
pada para putus sekolah, atau para santri/murid yang telah me
nyelesaikan studinya, dan tidak melanjutkan belajar, serta be
lum juga memperoleh pekerjaan yang diharapkan. Dalam mem
berikan permodalan itu dapat diberikan kepada perorangan 
atau kepada kelon1pck, sehingga kelompok itulah yang akan 
mengelola modal berdasarkan pengetahuan dan keterampilan 
yang teJah diperoleh. 

c. Penge/olaan . 

. Pengelola program ini tidak berbeda dengan program· 
program sebelumnya, hanya saja amil itu sendiri dituntu1 
untuk banyak berkomunikasi atau konsultasi dengan instansi· 
instansi yang berkaitan agar dapat dijalin kerjasama dal.am 
penangana.n masalah ini. 

C. Perkoperasian 

Se bagairnana kita ketahui bahwa se bagian besar pendudul 
Indonesia tinggal di daerah pedesaan, dan kebanyakan dari merek2 
adalah petani kecil/buruh; petani padi/palawija, petani ikan., 
petani karet, tembakau, tebu dan lain-lain, di mana taraf hidup 
mereka perlu mendapatkan perbaikan·perbaikan. 

Masalah yang dihadapi mereka biasanya adalah kesulita11 
memperoleh modal untuk menge1nbangkan usaha pertaniannyai, 
sehingga status mereka tetap saja dalam kemisk.inan. Usaha yan:g 
perlu dilakukan ialah, bagaimana dapat rr.1embanru meningkatk3.Jl 
taraf hidup mereka, melalui dana pendayagunaan za.kat. 
Zakat yang dapat dikumpulkan baik zakat fitrah atau zakat mal, 
peru d ijadikan modal rin tisan meJa lui sebuah koperasi yani 
anggota-anggotanya adalah para petani kecil/buruh, nelayan dam 
lain-lain. Perkoperasian ini dap.at beroenh!k koperasi perbaf/wl 
petani termasuk buruh petani, yang kegi.atannya tid&k hanya ber· 
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gerak dalam satu bidang saja. 
Kegiatan yang dapat dilAkukan koperasi, misalnya saja dapat ber
gerak dalam bidang penjualan hasil pertanian, pembelian (penye
diaa,i) pupuk untuk di:::alurkan kepada para anggotanya, usaha 
simpan pinjam a~au mengusahakan kebutuhan hidup sehari-hari 
Tetapi bisa juga koperasi itu hanya bergerak dalam satu bidang 
saja. seperti kop~rasa simpan pinjam, atau disesuaikan dengan kon
disi kebutuhan ynng ada. 

r<arena kopc-rnsi n1erupakan sa!ah satu bentuk organisasi 
perekonomian. m<"..1!~0 pe;ngc:rolaannya harus diserahkan kepada 
orang yang seditdi. 02nyat{ mengetahui perk.operasian pada khusus
nya atau perekonom[!}n r.;~da umumnya. Naniun demikian peranan 
serta bantuan d~ri tokoh ~asyarakat setempat tetap· sangat. di
rahapkan untuk dcipat memberikan dukungan. pengarahan atau 
bimbingan kepada pengurus koperasi tersebut. Kerja sama dengan 
pctmong desa atau instansi yang bersangkutan atau dalam hal ini 
mungkin pemerintah daerah jug.::t perlu dilakukan, sehingga dengan 
demikian selam bis.n d!g2.lang kerjasama, tetapi yang lebih penting 
adalah agar program-program koperasi yang hendak dijalankan da
pat terpadu dcngan program pemerinta.h, berdampingan bersama 
dalam menangani perbaikan kehidupan masyarakat. 

D. Pendidikan d~n Bea Siswa. 

Biasanya lembaga pendidikan Islam yang ada sepert'i madrasah 
terutama yang berstatus swasta. keadaannya kurang menggembira
kan. Hal ini disebabkan kurangnya b1aya untuk membina di sam
ping kekurangan-kekurangan lainnya seperti tenaga guru, pe
rencanaan kuriku!um dan lain sebagainya. Di samping itu ma'sa
lah lain yang dihadapi oleh masyarakat Islam adalah tingkat ke_
hidupan sosial mereka yang sebahagian besar memang masih 
jauh dari. garis-garis kecukupan, akibatnya banyak anak-anak 
mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah bahkan tidak sedikit 
yang putus sekolah. Masalah~samasalah seperti inilah yang seharus
nya dapat dijawab dengan konsep atau program tertentu dalam 
rangka mendayagunakan f ungsi zakar; sebagaimana dikehendaki 
oleh ajaran Islam. 

339 



Dalam ha] ini program-program yang dapat dilakukan pada 
pokoknya dapat dibedakan menjadi dua: pertama, memberikan 
bantuan kepada organisasi aiau yasrnran ytmg bi!rgerak dalarn 
bidang pendidikan, baik be:rupa uang yaI!lg p~ng.eloJ11annya diserah· 
kan sepenuhnya kepada p~ngu....rurnya 2t8u bempa sarana pendidik· 
an yang mendesak untuk disied.~akzn. Ba...~ruan tersebut dapat di· 
berikan secara ins.ide:ntal sebag<\i uszh;J. memi;eril-::an perangsang 
saja atau juga secara rutin untuk pening1::.at~n mutu lembaga pencli· 
dikan tersebut. Kedua. meinberHc:an ba.ntu2n biay~ sekolah kepada 
anak-anak yang orang tuanya tidak ff!a..i:-npu. 3antuan ini juga dapat 
dibedakan kepada bantuan yan:; sifatnya insidental untuk biaya 
atau penambahan biaya sekci(!h tiap bu:bn b~.s.i anak-anak tertentu 
atau yang sifatnya tetap dalam bentuk bea siswa kepada beberapa 
ana.k, sehingga ia dapat .me!anjutkan s:,::~[ofah atau bemjar sampai 
jenjang tertentu yang ditetapkzn oleh pzngclora atau pengurus 
(Badan Ami! Zaka t). 

Progn1m seperti ini harus ditangani oleh sebuah tiJn tersendiri 
dal~m struktur Badan Amil Zz!cst, yang tugas;:nya mengelola 
program itu sebaik-baiknya. Sep·~rti mctlentukan bentuk bantuan 
yang akan diberikan kepada sek.olah (Iern b~ga ~clidikan) a tau 
kepada anak sekolah yang rncmerJ.ukan bfaya karena orang tuanya 
tidak m.ampu. Hal itu harus dipikirkan secara matang, sehingga 
bantuan itu tidak sia-sia, dalam arti men1enuhl sasaran atau tujuan
nya. Sebagai contoh, memberi bea siswa kepada anak tertentu, 
harus terlebih dahulu dipertirnbangkan kemampuan (presta5.i) 
belajar) dan· ketekunan dari anak tersebut. Pengelolaan biaya itu 
juga harus direilcanakan dengan baik, misalnya uang zak.at itu 
dapat di.nlasukkan ke bank terlcbil1 dahulu, sehingga setiap bulan
nya akan mendatangkan keuntungan, di sa1nping untuk menghin· 
dari penggunaan yang bersifat konsum tif, dengan demikian tidak 
terjadi pemborosan-pemborosan. 

E. Proyek Kesehatan 

Salah satu program kemasyarakatan yang dapat ditanggulangi 
melalui program pendayagunaan zakati. adalah masalah pelayanan 
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· kiesehatan bagi rnasyarakpt kecil di pe4esaan. Pelayanan kesehatan 
b;agi masyarakat dipedesaan (yang tRP.tunya lebih banyak me
n:yangkut umat Islam) pada umumm!&a belum merata, di samping 
kiemampuan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri be1um mampu 
rmenjangkaunya. 

Zakat sebagai konsep sosial, tentunya harus ikut memikirkan 
~1-hal tersebut, artinya bahwa zakat itu dapat dimanfaatkan 
u:ntuk kesejahteraan umat Islam dalam bentuk pelayanan kesehat
an. Penggunaan zakat dalam arti seperti itu, bisa sebagai penafsiran 
d:ari kata "Fiisabilillah" yang oleh kebanyakan para ulama diarti
k;an untuk kepentingan umum. 

Kegiatan yang dapat dilakukan di antaranya adalah mendiri
ktin poliklinik, hal ini di daerah perkotaan telah ban yak dilakukan, 
seperti di Jakarta umpamanya, tetapi apabila dirintis di daerah 
p.:!desaan tentunya akan sangat besar artinya bagi pelayanan 
k·esehatan untuk masyarakat kecil. Kegiatan atau program lain 
yang dapat dilakukan adalah membantu fakir miskm yang keluar
ganya menderita sakit dan tidak mampu untuk menanggung biaya 
p-erawatan/pengobatannya, misalnya melalui Program Dana Sehat. 

F. Panti Asuhan. 

Usaha untuk menanggula ngi anak-anak terlan tar seperti ~nak 
yatim piatu, telah banyak dilak:.ikan baik oleh pemerintah maupun 
organisasi at.au lembaga swasta, di kota maupun di pedesaan. 

Usaha tersebut bersifat kemanusiaan dan merupakan salah 
satu ajaran yang sangat didorong agarna Islam (memelihara/ 
mendidik anak yatim). Dengan demikian umat Islam seharusnya 

' I 

lebih sungguh-sungguh d~ bertanggung jawab atas penyantunan 
yatim pi.a.tu, sebab hal ini merupakan ibada:h kepda Allah SWf, 
yang snge.t terpuji. 

Sementara itu, keikutsertaan umat Isl.am dalam menangani 
pemeliharaan anak yatim piatu adalah daJam bentuk mendirikan 
panti asuhan anak yatim atau ada juga yang secara• pribadi meng· 
lmbil anak yatim itu Wltuk dididik .dalam keluarga. mereka. Me-

341 



mang, langkah seperti ini :.:-:~.--~ .• tetapi tidak dapat melibatkan anak 
yatim piatu da]am jumlar.:~;·-.r r.2, Jebih besar. Pada umumnya mas.a
lah yang dihadapi oleh sua • l~_:,':.l..~anisasi a tau yayasan -yang bergerak .. 
dalam kegiatan penyantu.1:-i.1; anat< yatim piatu adalah mencakllP 
segala proses pendewasaan atau pengasuhan anak tersebut, sehin_g
ga mampu berdiri sendjn, berguna bagi masyarakat, negara d(IIl 
agama. 

Kegiatan serr_~t:am ini tentunya memerlukan biaya yang tidak 
sedikit dan dari hasil zakat itulah kiranya dapat dibantukan pern
biayaan yang dim~.{~·1d. Program yang dilakukan dapat berupa 
pemberian . banllta.i kepada organisasi yang sudah ada (paruti 
asuha11 yatim piatu) dan bantuan itu dap::'!t ber~pa uang atau pe·r· 
alatan keterampilan. Program ini juga dapat berupa mendirikan 
organisasi atau panti asuhan baru. sehingga dapat menampung 
anak yatim dalam jumlah yang banyak. Teknik pengelolaanny;a, 
bila ·progr~'n itu dalam bentuk pertama (memberikan bantullll 
dalam _bidang pembiayaan), ~naka hal itu <lapat diiakukan lanp,sung 
oleh a mil zaka t, ~eta pi bi}a program itu dalam bentuk kedw 
(mendirikan panti asuhan baru), maka perlu disiapkan tim peng~
lolaannya, misalnya dengan mendirih.an yayasan dengan konseJP· 
konsep kegiatan yang jelas. 

G. Sarana Peribada tan 

Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat untuk keperluam 
pem_bangunan atau pemeliharaan tempat ibadah, memang sudalti 
banyak dilakukan oleh umat Islam pada umumnya atau oleh para 
amil pada khususnya. Pemilciran bahwa zakat itu dapat dipergu· 
nakan untuk keperluan pembangunan tempat ibadah, dapat dika· 
takan merupakan titik tolak pe!kembangan pemikiran -atas penaf
siran dari kata "fii sabilillahu (ayat AJ-Qur'an). 

Keadaan tempat-tempat ibadah (masjid/langgar) di r.laeral"I 
pedesaan pada umumnya tidak begitu baik, dalam arti banyak 
yang perlu direhabilitasi, di samping itu di daerah terter.tu perlu 
ada penSi?embangan dalam jumlahnya. Tetapi yang menjadi masalahi 
ialah di ctaerah pedesaan pada umumnya ban yak masy:uakat ·yang 
tidak mampu, sehingga dana untuk perbaikan atau pf;mbangunan 
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sulit diperoleh, yakni yang biasanya diambil meJalui sumbangan
sumbangan tarnpaknya tidak banyak hasilnya. Lain halnya dengan 
daerah perkotaan, biasanya sumbangan-sumbangan untuk keperlu
an peribadatan sedikit mudah diperoleh. 

Dari kenyataan-kenyataan yang kita hadapi itu, maka sebaik
nya di daerah pedesaan masalah dana untuk perbaikan atau pem
bangunan tempat ibadah diprogramkan melalui hasil zakat. Pem
bangunan sarana ibadah dapat dilakukan, denga11 per.1bangunan 
dalam arti mendirikan tempat ibadah (masjid/langgar) dan pem
bangunan dalam arti mengadakan rehabiiitasi te1apat ibadah 
yang memerlukan perbai}<an-perbaj kan. Demikian pula pemOC:
ngunan dalam arti meningkatkan sarana fisik antara lain mutu :..a
ngunan, keindahan, perbaikan tempat wudlu, kebersihan di dalam 
masjid dan di luar masjid dan lain seterusnya. 

Semua program-program yang telah diu~arakan di atas, hanya
lah merupakan program di atas kertas saja, bila kesadaran umat 
Islam untuk mengeluarkan z.akat itu masih sangat rendah. Sehingga 
yang paling penting di antara gagasan-gagasan itu, adalah bagauna~ 
terlebih dahulu menggairahkan atau menwnbuhkan kesadaran 
umat Islam supaya dapat menunaikan kewajiban zakat, karena ba
gaimanapun baiknya program itu bila tanpa dana zakat yang 
cukup, maka hanya merupakan kehendak belaka. Demikianlah 
hendaknya perlu diingat sekali lagi, bahwa tidak mungkin ke
seluruhan program di atas dapat d.iwujudkan sekaligus, oleh karena 
itu maka pemilihan sk2la prioritas harus dilakukan. Mana hajat 
masyarakat setempat yang paling mendesak han.is didahulukan'dan 
harus disesua.ikan pula dengan keadaan a tau kondisi zakat yang 
ada. Yang pa1,ng pokok dalam hal ini ialah, bagairnana agar para 
pemeKang hak zakat itu (mustahik) dapat benar-benar me111peroleh 
manfaat dari syarnt zakat ini. Oleh karena itu fungsionalisasi amil 
zakat melalui program-program kemasyarakatan y:;.ng jelas adalah 
merupakan keharusan, di samping perlunya pemikiran lebih lanjut, 
ba~imana agar sctiap program zakat yang ad.a merniliki dampa.k 
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IV. PENYUSUNAN PROYEK RINTISAN 

Con toh ten tang program-program pendayagunaan zaka t, 
sc perti telah dikemukakan sekilas di muka, seharusnya dapat 

1 
dikembangkan sendiri oleh para amil zakat di daerahnya masin~ 

I
. masing. Suatu program yang sama belum tentu s~suai di tempat 

yang berbeda, sekalipun program terse but telah berhasil. Misalnya, 
program koperasi dengan uang zakat telah berhasil di suatu tempat 
j1!ka diterapkan di daerah yang berbeda bisa pula akan gagal, karena 
motivasi dan .tingkat masyarakatnya berlainan. Oleh karenan itu 
adanya penjajakan yang teliti secan1 sempuma dalam menentu
kan program apakah yang sesuai, faktor ini sangat penting. Dalam 
is:tilah yang lebih populer biasanya hal ini disebut "studi kelayakan"' 
yang mampu menelaah secara menyeluruh (komprehensif) dalam 
m.enentukan setiap program, sehingga program atau proyek yang 
akan dikembangkan sangat dimungkinkan dapat berhasil. Di 
bawah ini selanjutnya diketengahkan, bagaimana menyusurY suatu 
proyek, artinya aspek apa yang harus diperhatikan atau dirumus
kan secara jelas, sehingga proyek tersebut dipandang dapat dilak.: 
sanakan. Sudah barang tcntu uraian di bawah ini hanyaJah bagian
bagian pokoknya saja, yang perlu dijabarkan lebih lanjut. 

A. Penentuan Jenis Proyek 

Sekurang-kurangnya dalam menentukan jenis proyek apa 
yang sesuai, ada dua hal yang diperhatikan. Pertama, adalah besar
nya dana yang tersedia dan kedua 1 ptoyek a pa yang paling di
butuhkan oleh masyarakat (mustahik) setempat. Besarnya jumlah 
daJta dibandingkan dengan jumlah para pemakai dana harus di
pertimbangkart secara realistis, sehingga proyek yang akan diker
jahn tidak terlalu ambisius. Misalnya, ka1au dananya kurang un
tuk mendirikan poliklinik, tentu sebaiknya mernbuat saja "Proyek. 
Ctana Sehat" yang secara terbatas dapat menolong kaum dlu'afak 
dalam pengobatan tertentu. Demikian· pula, ·s;lQranya dl da~rah 
tcrscbut ternyata sekolah-sekolah sudah ada. maka mungkin lebih 
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baik dana zakat disalurkan dalam bentuk 0 beasiswa 0 
kepada anak

anak tertentu yang dianggap berprestasi nntuk meneruskan pelajar
annya ke tingkat yang lebih tinggi, a tau meneruskan pelajarannya 
ke lembaga-lembaga pendidikan kejuruan di tempat Jain, seperti 
ke pesantren pertanian dan lain sebagainya, yang dianggap nanti 
setelah selesai akan bermanfaat bagi masyarakatnya. Jadi dua haJ ini 
harus selalu diperhitungkan, yakni tentang kemampuan dan: 
yang tersedia dan sejauh mana kaitan dengan kebutuhan masya· 
rakat setempat yang dipandang paling mendesak. 

Ked ua hal terse but di atas tida!< mungk.in dapat diperrutung
kan, tanpa terlebih dahulu adanya data yang konkrit, mengenai 
jumlah zakat yang diterima setiap tahun serta perk..iraanrryii pada 
tahun-tahun berikutnya. Di s2.mping itu juga harus ada keterangan 
b~~·.: latarbeJakang infonnasi yang cukup, mengenai keadaan sosial 
t.konomi rnasyarakat setempat, dalam n.rng!rn rnengctahui potensi 
potensi dan kebutuhan apakah yang dapa t ciijanglv:iu olch proyek 
ini. Besamya dana dan perluraan perkembanG~m zakat yang dapa l 
dikumpulkan pada tiap-tiap tahun akan sangat bergwrn untul: 
memperkirakan kelangsunga."'1 proyek pada tahap-tahap berikut
ny a, agar tidak terjadi suatu proyek seteiah did.irikan tidak bisa 
jalan atau tidak bisa d.ikembangkan lagi, karena tidak didukun_g 
adanya dana secara tctap. Demikian puJa akan periunya latar be· 
lakang informasi sosio-kultural dan ekonomi masyarakat sangat 
berguna untuk menentukan apak.ah proyek tersebut meman_g 
benar-benar didukung oJeh daya kemampuan masyarakat. Sebaga1 
contoh, kalau kita membuat proyek perbengkelan untuk mendid0.: 
dan sekaligus menyalurkan tenaga kerja muda dari kauin mustahik. 
perlu diperhatikan apakah ha] ini realistis dan memiliki tingkat ke· 

layakan yang tinggi untuk dikembangkan. Sebab, dalam hal ini k.i· 
ta tidak saja mendidik anak-anak terse but memilik.i ketrampila n 
perbengkelan, namun lebih jauh dari itu, harus dipikirkan sampai 
.sejauh mana perbengkelan itu bisa hidup berdasarkan kebutuha.n 
sosial~konomi masyarakat di sek.itarnya. Dan tentunya Iebih jau.h 
lagi harus dipikirkan kem ungkinannya apakah perbengkelan tcr· 
sebut daoat berdiri sendiri, setelah sekian waktu dikelola badan 
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amil zakat. Artinya kita juga harus memikirkan keterampilan ma
najemen yang dapat diberikan kepada anak-anak tersebut, sehingga 
nantinya perbengkelan itu bisa k.ita ·serahkan kepada mereka· sen
diri untuk dikelola dan dikembangkan. 

Contoh yang lain, misalnya jika kita akan membuat proyek 
penjahitan. Pertama harus dipikirkan apakah proyek seperti ini 
bisa berja)an dengan baik. Bill.a saja kita mampu membeli alat-alat
nya, menyedi.ak.an tenaga pengajamya dan lain seterus:nya. Namun 
:masalahnya, apakah usaha penjahitan ini secara ekonomis di 
daerah tersebut akan dapat berkembang dengan baik. Di sin.Bah 
:perlunya disurvei terlebih dahulu kemungkinan pemasaran basil 
])Cnjahitan tersebut dan Jain seterusnya. sehingga setelah proyek 
ini mulai berproduksi tidak sulcar dicari pemasarannya. Dan de
ngan demikian nilai daya guna atau produktivitas proyek zakat ini 
dapat d.ipertanggungjawabkan. 

Sejalan dengan uraian di atas, maka suatu survei yang agak 
I uas dalam rangka mencari keterangan tentang kemungk.inan ke
tepatan mu tu proyek ad.al.ah suatu keharusan dan harus di.kerjakan 
dengan sungguh-sungguh. Di sinilah pedunya apa yang disebut 
'•data dasar" yang dapat memberikan gambaran ~engenai kemung
kinannya proyek tertentu h!uus disiapkan. Data tersebut menca
kup semua aspek yang berkaitan, seperti data tentang para mus
tahik~ data muzakkia data perekonomian daerah; data tentang po
tensi sosial; dan data tentang relasi-relasi apakah yang dapat men
dukung proyek te~ebut. Dengan data tersebut, kita dapat menyu
s.un peta kebutuhan masyaljl.kat, melalui ~kala-skala prioritas yang 
}elas untuk dituangkan kedalam proyi!k-proyek rintisan. 

Masalah beri.kutnya yang perlu dicatat ialah tentang besar 
kecilnya suatu proyek. Sering.kali ada anggapan bahwa suatu pro
yek rintisan perlu didukung dengan dana yang besar dan kemam
puan pengelolaa.n yang memadai. Angga pan semacam ini tidak 
aclamanya benar, sebab banyak sek.ali contoh bahwa proyek-proyek 
rintisa.n kecil tetapi temyata memiliki da.mp~.k atau ~garub so
sial YI.DB besar. Misalnya suatu proyek dana sehat atau perbaikan 
gizi yang tampaknys hanya dengan penanam&n S&yur d.Bn buah-

347 



buahan tertentu yang benihnya dapat dibagi-bagikan oleh amiD 
zakat. Memang selintas proyek semacam ini nilai ekonomisnya 
rendah, tetapi kalau ditinjau secara kon~psionaJ dalam jangk.a 
panjang, tentu akan sangat besar artinya dalam rangka membuda· 
yakan masyarakat agar terbiasa dengan makanan bergizi serta 
preventif membekali masyarakat dari gangguan kesehatan yang 
tidak perlu, akibat daya J:ahan tubuh yang rendah. Demikian pula 
misalnya dengan proyek beasiswa, yang kelihatannya setahuR 
hanya bisa mengirimkan ana.k ke beberapa sekolah tertentu saja, 
namun jika hal ini dikelola secara terenc.ana dan dikaitkan secara 
nyata dengan kebutuhan masyarakat seternpat di masa-masa men· 
datang, tentu dampaknya akan sangat nyata sekali Oleh karena 
itu tingkat analisa yang tepat daJam menentukan kebutuhan dasa.r 
masyarakat kaitannya dengan proyek-proyek yang akan ditangan i 
adalah sangat penting. 

B. Penyusun.an Kerangka Acuan. 

Jika data dan informasi sudah dianggap cukup serta keputus
an tentang proyek apa yang dianggap sesuai telah diambil, rnaka 
tahap berikutnya dapat segera disusun rencananya atau dengan is
tilah sekrang dinamakan kerangka acuan. Dalam kerangka acuan 

ini memuat patokan-patokan bagaimana proyek tersebut hendak 
dilaksanakan> misalnya tentang : Mengapa proyek ini yang didahu
lukan bukan proyek lain dan bagaimana selanjutnya kaitan 
proyek ini dengan proyek-proyek yang telah ada serta dengan pro
yek lain yang mungkin akan segera diadakan. Kekhasan dan ke
khususannya di mana. Selanjutnya dalam kerangka acuan ini juga 
hams sccara jelas dinyatakan tentang tujuan atau hasil apakah 
yang hendak diharapkan dengan proyek tersebut. Misalnya, bahwa 
tujuan proyek ini adalah untuk membantu fakir miskin serta orang 
orang yang terjerat ijon, agar memperoleh mod.al usaha di bidang 
tertentu, mclalui birnbingan usaha dari badan arnil zakat. Dan 
biasanya untuk mencapai suatu tujuan yang telah digariskan, 
perlu dilalui tahap-tahap tertentu. Tahap-tahap ini juga perlu di· 
"jelaskan. Sebagai contoh, misalnya bahwa mereka yang memperoleh 
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dana nanti akan diseleksi berdasarkan syarat-syarat tertentu dan 
setelah itu mereka akan dilatih dalam keterampilan tertentu yang 
kemudian dalam jangka waktu tertentu pula mereka akan menga
larni "magang .. di suatu tempat, baru setelah semua tahap ini di
lalui maka diberikan modal dengan syarat-syarat yang ditentukan 
juga. Semua ini harus jelas dalam kerangka acuan, sehingga benar
benar dapat' berfungsi sebagai acuan atau penuntun dalam pelaksa
na proyek terse but. 

Selain itu, dalam kerangka acuan juga perlu dijelaskan siapa
kah yang akan mengeloia proyek ini. Dalam hal ini bukan orang
orangnya, tetapi yang lebih penting adalah persyaratan yang harus 
dimiliki sert·a beberapji jumlah tenaga yang dibutuhkan, bila perlu 
apa hak clan kewajiban masing-masing serta dimana Ietak organisasi 
para pengelola ini dalam struktur badan amil zakat yang ada. Tan
pa adanya kejelasan tentang para pengelola ini, dikhawatirkan bah
wa proyek ini akan ditangani secara tidak profesional dan merupa
kan kerja sambilan yang biasanya sulit dipertanggungjawabkan ca
ra kerjanya. Demikian juga tentang waktu dan biaya juga harus 
jelas, kapan akan dim ulai setiap masing-masing ta hap kegiatan dan 
kapan akan berakhir serta kapan akan dievaluasi pada setiap tahap, 
semuanya ini harus disusun dalam tahap kegiatan dan jadwal wak
tu yang rapi pula. Begitu pula tentang perk.iraan biaya, harus jelas 
perinciannya berapa jumlah biaya keseluruhan kalau ada, biaya 
sekretariat dan lain seterusnya serta berapa modal yang akan dise
diakan untuk proyek tersebut. Komponen biaya yang jelas akan 
memudahkan dalam mengontrol serta mempertanggungjawabkan
nya. 

·Suatu kerangka acuan yang baik akan memudahkan b1.Ji 
siapa saja yang akan melaksanakan dan kita semua akan terbiasa 
bekerja melalui suatu perencanaan yang jelas. Semua tahapan ke
giatan dirancang secara jelas melalui target-target dan setiap tar
get !mempunyai kaitan yang jelas pula dengan target berikutnya. 
Misalnya saja, kalau kita akan membuat perbengk.elan, kapan 
tempatnya akan dipersiapkan, siapa yang bertugas mempersiap
kan, di mana, berapa _ukurannya serta baga.imana ruangan yang di-
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butuhkan serta darimana tempat itu akan diperoleh, ini semuanya 
harus dituangkan. Demikian pula tahap berikutnya, setelah ruanr
an tersedia, bagaimana rekruitmen diadakan', apa syarat-syaratnya 
siapa yang akan memberi training kepada mereka, kapan dan bera
pa biayanya dan begitulah seterusnya, sampai tahap-tahap tera~hir 
dari setiap tahun kegiatan dan menyusul tahun kegiatan berikut
nya. Ini semua harus bisa digambarkan secara jelas, termasuk dana 
darimana saja bisa diperoleh. Sebagai misal mungkin saja sebahagi· 
an dana bisa diperoleh dari instansi lain atau bantuan dari orang· 
orang tertentu dan dapat juga bantuan ticak harus berupa uang, te
tapi berupa alat-alat atau tenaga pengajar. Kemungkinan-kemung· 
k.inan akan bentuk kerjasama dari piha!< mana serta berupa apa sa· 
ja harus dituangkan dalam kerangka acuan ini secara matang. Se
hingga kerangka acuan ini tidak hanya berguna bagi amil zakat, na
mun juga bagi pihak-pihak pemberi kerjasama untuk menentukan 
bagian-bagian manakah kemungkinan mereka dapat mengambil 
peranan dalarn proyek kerjasama ini. 

Dengan demikian dalam suatu kerangka acuan proyek, se-
kurang-kurangnya memuat deskripsi atau penjelasan : 

1. alasan tentang mengapa proyek ini akan dilaksanakan; 
2. tujuan atau targetnya apa~ 
3. langkah-langkah atau tahap-tahapnya bagaimana; 
4. biayanya berapa dan dipero]eh dari mana; 
5. siapa dan bagaimana o_rganisasi pengelolanya; 
6. jadwal waktu atau kalender kegiatan proyek ~ 
7. Siapa saja a tau lcmbaga apa saja yang terlibat dalam proyek 

ini. 

C. Pelabanaan. 

Jika kerangka acuan telah disusun, maka :t>adan amil zaka I 
selanjutnya dapat mulai melakukan pelembagaan, artinya rnem· 
bentuk organisasi pelaksanaannya. Organisasi ini dapat terdiri dari 
orang-orang lingkungan badan amil zakat dapat pula dari lingkung. 
an luar, ka.rena pertimbangan kemampuan bidang yang akan di ta.· 
nganinya. Sifatnya dapat pennanen untuk jangka waktu tak terba.· 
tas, tetapi juga dapat dipilih atau dipercayakan dalam jangka wak· 
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1entu, misalnya · tiap tahun sekali. Dan juga dilihat dari jenis 
proyek yang akan dilaksanakan, kalau proyeknya dianggap cukup 
ditangani anggauta amil sendiri dalam bentuk kepanitiaan, maka 
lidak perlu dilcmbagakan tersendiri. Misalnya, Proyek Dana Sehat 
dengan modal usaha yang n1asih kecil, barangkali cukup dikelola 
amil sendi.ri dengan mempercayakan pada satu dua pengurus untuk 
menangani secara khusus. Dan perlu diingat bahwa dalam menen
tukan jumlah orang yang duduk dalam suatu organisasi penge
lolaan proyek, ha.ruslah didasarkan pada rasionalisasi beban ke
giatan yang akan ditangani. Jum!ah yang besar dengan beban tugas 
yang tidak seimbang, seringkali justru menghambat karena meru
pakan pemborosan, baik dari segi dana dan sulitnya mengambil 
keputusan. Oleh karena itu harus jelas, siapa jadi apa, bertanggung 
jawab ten tang apa, kepada siapa harus bertanggung jawab dan apa 
hak-haknya. Semuanya ini harus diperinci secara jelas. 

Jika pembentukan organisasi pengelola proyek telah dilaksa
nakan, maka tahap berikutnya dapat disusun perincian lebih lanjut 
tentang kerangka acuan yang ada. Agar dengan demikian lebih 
terperinci dalam pelaksanaannya, dalam hal ini biasanya disebut 
Disain Operasional. Disain ini disusun oleh tirn pengelola s~bagai 
penjabaran Iebih lanjut dari kerangka acuan dan biasanya diminta
kan persetujuan dari pihak ·sponsor, dalam hal .ini dalam amil 
zakat setempat sebagai pengarah dan sekaligus pemegang keputus
an tertinggi dan juga melibatkan lembaga-lembaga lain pemberi 
kerjasama. Dalam Disain Operasional harus tercermin lebih terpe
rinci tentang semua aspek d;ilam Kerangka Acuan, seperti rencana 
penggunaan dana, jadwal waktu misalnya kalau dalam Kerangka 
Acuan masih tercantum dalam satuan bulan, maka dalam Disain 
Operasional harus sudah tcrgambar sampai dalam satuan minggu 
bahkan kalau mungkin satuan hari, dengan uraian ke&!atan secara 
terperinci dari masing-masing tahap. Demikian pula ten tang tujuan • 
atau target, tidak bisa hanya menyebut garis besarnya secara 
abstrak seperti "Untuk memberi bantuan keterampilan perbeng
kelan bagi anak-anak yatim dan anak-anak miskin yang berbakat". 
tapi harus dirumuskan lebih operasional lagi, misalnya dengan ke-
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mampuan dana yang tcrsedia tahun ini. berapa anak yang. ak<tn di· 
didik dari anak-a nak yatim dan an ak-a na k misk in terse but. Bt..'gitu 
pula dalam disain ini harus jclas, alat-alat apa dan berapa hJrganya 
yang dapat dibeli tahun pertama. kedua dan.- setcrusnya. Masing· 
masing aspek harus konsisten. artinya dipertimbangkan secara rea· 
listis dan rasional. antara tujuan, target. kemampuan danJ dan ~~

rana yang t1..·rscdia. waktu s1..·rta faktot-foktor lain Y<-tng. bl·rsanµkut
an dengan proyek 

D. Evaluasi 

Salah saru aspek yang st!rmg d1abaikan dalam pengelolaan 
suatu proyck ialah evaluasi. Aspek ini sangat penting. st'bab dari 
evaluasi dapat din1onitor dan ditin1au lebih lanju l secara teratur 

ten tang kelemahan dan kegagalan dari tiap-tiap tahap yang sedang 
berlangsung. Bahan dari evaluasi ini s::mgar berguna untuk keber
hasilan ta hap benku tn ya. karena da pat belujar dari kesalahan yang 
ada untuk tingkat perhaikan yang lebih sempurna. Dan biasanya 
evaluasi ini juga tergambar baik dalam Kerang.ka Acuan dan harus 
lebih terperinci lagi dalam Disain Operasional. Evaluasi dilakukan 
berd·asarkan pernyataan (st~temen) yang tercantum dalam Disain 
Operasional, oleh karena itu .. ukur.in keberhasilan" proyek ini dari 
tiap-tiap ta hap harus din ya ta kan secara tegas. M isalnya dalam ta· 
hap training. ukuran apakah yang dapat dipakai melihat gagal atau 
berhasilnya suatu training yang diadakan. Bisa jadi sett!lah dilak· 
sanakan sekian hari training seperti yang direncanakan, para peser
ta masih banyak yang belum dapat menggunak.an alat-alat dasar. 
Hal ini mungkin karena pengajarnya kurang menguasai, k~rikulum· 
nya kurang jelas a tau ada kesalahan dalam tahap rekruitmen peser
tan ya. Oleh kar~na itu 1nasing-masing tahap harus dapat ditinjau 
kaita nnya ata u penga ruhnya. st> bah ta hap st: belumnya biasanya 
sangat men~ntukan keberhasilan tahap sesudahnya. 

Begitu pula harus se...:ara jelas dinyatakan. ukuran apakah 
yang akan dijadikan .. penilai .. kegagalan atau keberhasilan setiap 
tahun kegiacan proyek. Di sini maka perlu menyusun indikasi ope
rasional yang menjabarkan .. pemyataan tujuan •· yang biasanya di· 
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susun atau Jirumuskan sec:.ira <..1hstrak. Sebagai contoh, jika proyek 
pt>rbcngkdan yang mcl<..1 ti h 20 anak, dala m tah un tera khir te lah 
m::impu menyalurkan sepuluh uari mcreka keperbengkelan besar 
m1Lik peru~haan tertcntu atau mis<.1lnya scparuh dari mereka ini 
kemudian dapat berdiri sendiri, apakah hal mi dapat dinilai bahwa 
proyek kr~but telah berhasil atau belum. lni tentunya barulah 
s.alah satu contoh "ukuran keberhasilan·· tersebut, yang selanjut-

nya secara past i <la pat d irum uskan senJiri berdasa rkan jcn is pro

yek masing-masing.. Sehubungan dengan evaluasi ini. maka pihak 

pelaksana harus sccara terutur menyusun laporan proyek dari Sc!

tiap tahap dan laporan tahunan. sebagai bahan cvaluasi yang me

ngekngabkan perkem bangan masing-masing ta hap, terutama jika 

Jda yani d iangga p menem u1 kegagala n. Hal seperti terakhir ini 

sangat penting sebaga1 bah:Jn yang bermanfaat, agar jangan sampai 
kita tergoda dengan hal-hal yang bersifat menunJukkan keberhasil

an saja. Di sinilah dituntut kt:!mampuan para pdaksanaan penyusun 

laporan proyek yang bisa mengungkapkan permasalahannya secara 

jernih, agar semua pihak dapat membantu memherikan jalan atau 

saran pemecahannya. Tradisi laporan kita seringkaJi tidak berani 

mengungkapkan kegagalan atau mungkin tidak mampu menunjuk
kan mengapa sampai terjadi kegagalan. akhirnya kita semua tidak 

pernah dapat maju karena tidak mau belajar dari kegagalan yang 

ada. Suatu kerangka laporan proyek juga hendaknya disusun 

berdasarkan c.lisai11 uperasiu11al. karena disain inilah titik tolak 

semua kegiatan terse hut. 
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V. PENUTUP 

Diakui bahwa naskah ini bukan rnerupakan "buku pinter" 
sehingga siapapun yang telah membacanya akan dengan mudah 
memperoleh kemampuan mencerna dan melaksanakannya. Naskah 
ini tidak lebih dari usaha memberikan motivasi dan petunjuk se
cara garis besar ten tang perlunya mendayagunakan zakat dalam 
proyek-proyek rintisan yang lebih produktif. Oleh karena itu 
tanpa pretensi lebih jauh naskah ini diharapkan dapat dikembang
kan sendiri oleh para ami!, dengan berbCJ.gai jahn, seperti penin
jauan terhadap proyek-proye k yang telah ada, membaca buku
buku pengembangan masyarak2t yang dapat diperoleh di bursa
bursa buku atau naskah ini dipakai sebagai bahan diskusi bagairna
na selanjutnya dapat diterapkan sesuai dengan keadaan daerah 
masing-masing. 
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I. PENDAHULUAN 

I. Tujuan Pengelolaan 

Pada zaman Nabi masih hidup, segala yang menyangkut 
urusan zak.at selalu diurus dan ditangani oleh beliau dengan di
bantu sahabat-&ahabatnya, dan beliau bertindak sebagai ketua 
umumnya. Dalam bertindak sebagai penyuluh dan pembimbing 
ibadah zakat beliau selalu memandang bahwa zakat bukan hanya 
se:bagai kebaikan perseorangan semata, tetapi meruapakan suatu 
perwujudan hidup bermasyarakat. Dalam pembagian zakat beliau 
membentuk badan arnil yang penggunaannya sesuai dengan prinsip 
sebaga.imana tersebut dalam Al-Qur'an dengan disesuaikan situasi 
dan kondisi masyara.kat pada waktu itu. Seperti untuk membiayai 
tempat-tempat ibadah, tentara. menjinakkan ha ti orang kafir agar 
masuk Islam, membayar hutang dan memerdekakan budak. 

Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan sekaligus sebagai 
Kepala Pemerintahan yang didukung oleh para sahabat pada waktu 
itu, menaruh perhatian yang sangat terhadap pengurusan zakat ini. 
S ebab, pengelolaan zakat berdasarkan pada prinsip-prinsip penga-

1 turan yang baik, jelas akan lebih meningkatkan manfaatny_a yang 
nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itulah Rasulullah dan 
k.hulafaur rasyidin terutama Khalifah Abu Dakar, sebagai pengen
llali pemerintahan~ secara langsung mengatur pelaksanaan zakat. 
Khalifah Umar, meneruskan kebijaksanaan-kebijaksanaan uu 
antara lain dengan mendirikan baitul mal, yaitu lembaga dana 
umum. 

.... 

Pada zaman Khalifah Utsman, mula-mula zakat dilaksanakan 
oleh pemerintah, akan tetapi setelah persoalannya demikian ba
nyak dan luas karena banyaknya orang berzakat, maka pelaksana
:annya diserahkan kepada masing-i:nasing yang berzakat. 

Dengan demikian dapat dirumuskan ada beberapa pilihan 
tentang pengelolaan zakat, antara lain: 

a. Pihak Pemerintah (Umara) dalam masyarakat kawn muslimin 
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menduduki tempat yang sentral da)am hubungannya dengan 
pelaksanaan zakat. 

b. Pihak Pemerintah tidak turut campur sama sekali. Keseluruhan 
pengelolaan zakat diserahkan masing-masing orang. 

c. Pihak Pemerintah memberikan bimbingan dan dorongan kepada 
umat Islam untuk menunaikan zakat <;tan pengaturannya secara 
modem (terorganisasi) oleh tokoh-tokoh masyarakat yang men
dapat restu dan petunjuk dari Pemerintah. 

Tidaklah mustahil bahwa bangsa kita, khususnya umat Islam. 
mempunyai kekayaan (dana) yang amat besar yang belwn sempal 
digali dan perlu dipecahkan bersama. Titik tolak pemecahan mi 
terletak pada kesadaran dan keinsafan dan rasa tanggung jawab se
tiap muslim dalam beragama dan bernegara. Kalau kita hubungkan 
dengan ilmu hukum, antara norma agama dan norma hukum mem
punyai sanksi yang berbeda dalam pelaksanaannya. Norma agama 
sanksinya bersifat otonom, artinya apabila seseorang tidak mema
tuhi. a tau melanggar agama maka sanksinya tidak dipaksakan dari 
luar jadi hanya berupa tekanan dalam batinnya sendiri. Sedangkan 
norma hukum sanksinya bersi fat heteronom, artinya a pa bi la se· 
seorang tidak mematuhi a tau rnelanggar hukum sanksinya bisa di
paksakan dari luar berupa denda a tau hukuman. 

Untuk memenuhi tuntutan pelaksanaan zakat dipcrlukan 
bimbingan, pembinaar. dan peningkatan kesadaran beragama di 
kalangan umat Islam. Motivasi z.akat perlu lebih. diperjclas, penga
wasan pelaksanaan zakat lebih d iperha tikan dan penerangan zakat 
agar dikaitkan dengan situasi dan kondisi masyarakat daiam 
pembangunan dewasa ini. 

Dalam alam pembangunan dan pemikiran moderen seperti 
sekarang ini, maka orientasi pembagian zakat hendaknya disesuai
kan dengan situasi dan kondisi masyarakat, sepanjang tidak me
nyalahi aturan-aturan yang ditetapk.an oleh hukum Islam. Sebagai
mana dimaklumi bahwa zakat yang merupakan sumber dana, se
lama ini baru dilaksanakan oleh sebagian kecil orang Islam. Pada· 
hat jumlah orang Islam yang kaya semakin bertambah. baik mere-
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~a sebagai pedagang, pejabat, usahawan, dokter, petani dan sebagai 
11ya. Zakat seringkali dikembangkandi lingkungan inasyarakat ter
batas, akibatnya maka mustahik lain dan para fakir miskin yang 
bukan dalam ling~un.gannya tidak memperoJeh manfaat darinya. 

Secara nasional seben€lrnya kita bisa memperkirakan betapa 
biesarnya potensi zakat. Menurut catatan data dan statistik rakyat 
Indonesia berjumlah hampir l 50 juta jiwa, dan dari jumlah ini 90% 
bseragama Islam. Katak.aniah a pabi!a yang membayar zakat itu jum
lahnya hanya 1 % saja dz.ri seluruh umat Islam maka bisa dihitung : 
L_ x 90 x 150.000.000 ji1.-.ra = l .330.000 jiwa. Apabila !nereka 
I 00 100 
tiap tahun membayar zakat Rp. l .000,- maka akan terkumpul 
uang sebanyak Rp. 1.350.000.GQO,- (satu milyar tiga ratus lima pu
luh juta rupiah). Dana sebanyak itu tentu akan besar manfaatnya 
bagi pembangunan manusia seutuhnya terutama untuk memberan
tas kekufuran, kemisk..inan, kebodohan dan keterbelakangan. 

Pada masa Nabi SAVI, beiiau benar-benar rnengarahkan zakat 
1 untuk kesejahteraan umatnya. Beliau mengc.njl!rkan agar dapat 
membebaskan seorang yang fakir dari k~fakirannya, karena tangan 
di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Apabila di sesuatu 
daerah tidak ada mustahik, maka dana zakat tersebut dapat di
transfer atau cjikiriml~an ke 1luar daerah atau dimasukkan ke baitul 
mal. 

Kendatipun zakat pada dasarnya untuk pembangunan umat 
namun ada ketentuan-ketentuan di mana zakat tidak boleh diberi
kan, yaitu kepada : 

ai. Keluarga clan keturunan Nabi Muhammad 

b. Orang yang hidup berkecukupan dan mampu 

~· Anak, isteri, orang tua yang menjadi tanggungan orang yang 
wajib zakat. 

d. Orang kafir yang dalam keadaan memerangi dan memusuhi 
kaum muslimin. 
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2. Peranan Pemerintah, Ulama clan Pemuka Masyarakat 

Pada zaman penjajahan Belanda, hal-hal yang berkenaan de· 
ngan urusan agama dibiarkan begitu saja, kecuali untuk kepenting
an undang·undang dan ketertiban umum. Hal ini adalah politik 
penjajah yang men1ang pada hakjkatnya untuk melumpuhkan sya

riat Islam secarn keseluruhan. Dalam rangka kepe11tingan Undang· 
Undang dan ketertiban umum inilah, Pemerintah Belanda menga
tur hal-hal seperti : masjid, zakat dan fitrah, naik haji, nikah, talak, 
rujuk dan pengajaran Islam. Dalam masalah zakat, Pemerintah 
Belanda mencantumkan kebijaksanaan agar pcmerintah Hindia 
Belanda. mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilaksana
kan oleh penghul_u supaya tidak terjadi penyelewengan keuangan. 

Politik netral terhadap aganrn semacam ini tetap berlaku di 
masa penjajahan Jepang. Tradisi pengumpulan zakat oleh petugas. 
Jawatan Urusan Agama masih terus berlangsung hingga Kemerdeka· 
an Indonesia. Zakat dilakiianakan oleh umat Islam Indonesia secara. 
perorangan atau melalui para kyai. guru-guru ngaji atau melaluu 
lembaga-lembaga keaga1naan atau orga1tisasi Islam dan belum adai 
suatu badan resrni yang dibentuk oleh Pc1nerintah. 

Sejak zaman kemerdekaan, mulailah Pemerintah, dengan 
adanya Departemen Agama, memperhatikan masalah zakat ini de· 
ngan men1berikan bimbingan pelak.sanaannya yang sesuai dengar1 
tuntunan agama. 

Tahun 1968 ,merupakan suatu suasana baru bagi pelaksanaarn 

zakat di .Indonesia, karena sejak tahun itu Pemerintah mulai ikut 
serta menangani pelaksanaan zakat. Seruan Presiden tanggal 26 

1 

Oktober 1968, sangat besar artinya bagi pelaksanaan zakat di In
donesia. Adalah wajaJ:, Pemerintah mendorong dan membimbing: 
umat Islam untuk meningkatkan pelaksanaan zakat sebagai ke
wajiban bagi yang memiliki harta di atas nisab dan amat bergunai 
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Bertolak dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bag·i 
seluruh rakyat Indonesia dan pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi: 
"Fakir miskin don anak terlantar dipe/ihara o/eh negara", maka 
Pemerintah pertama-tama berusaha menciptakan kondisi yang me-
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mungk.inkan kepengurusan zakat bukan hanya merupakan kepen
tingan kearamaan kaum muslimin nH~lainkan jug:.t merupakan 
konsepsi yang integral bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Mem
perhatikan hal tersebut. maka pengorganisasian zakat dipandang 
menuntut pelembagaan dalam wujud organisasi pelaksanaan, per
timbangan dan pengawasan. Agar kesadaran dan tanggung jawah 
menjadi luas dan luwes. maka para pemimpin informal seperti 
ulama dan para ahli dari un1at Islam, baik itu ahli ekonomi mau
pun ahli kemasyarakatan, rerlu diikutsertakan dalam organisasi 
zakat ini. 

Adanya peranserta para ulama dalam kepengurusan. akan le
bih menjamin kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam n1u
salah zakat. Ulama sebagai pemimpin dan kepercayaan umat lslarn 
diharapkan dapat memherikan penerangan. bimbingan dan moti
vasi pclak.sanaan zakat. Para tokoh kaun1 m uslimin di min takan 
dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat akan arah peng
organisasian dengan ~dalu memberikan pcrhatian perkembangan 
mas.a kini dengan pengaturan yang lebih maju. Dengan demikian, 
maka zakat diharapkan dapa t lebih bcnfayaguna dan berhasilguna. 

Jadi, pengelola organisasi Zakat akao. terjadi dari beberapa un
sur masyarakat. Pihak Pemerintah memberikan pengarahan dan 
bimbingan dalam kegiatan pendayagunaan zakat untuk kesejah
teraan umat dengan memperhatikan perkembangan situasi dan 
kondisi sosial ekonomi yang ada. Ulan1a sebagai kepercayaan ma
syarakat dan sebagai pemimpin keagamaan m~mberikan penjelasan 
penerangan dan motivasi zakat, baik sebagai suatu kewajiban mau
pun sebagai tanggung jawab sosial sesama kaum muslirnin. Tokoh 
masyarakat sebagai pemimpin informal yang berhadapan langsung 
dengan masyarakat dapat menggerakkan dan memberikan se
mangat ben:akat serta memberikan petunjuk pada pemerintah ten
tang cara-cara yang terbaik tentang pelaksanaan zakat. 

3: Organisasi Zaka t Oewasa ini 

Zakat yang merupakan rukun Islam ke tiga, lazimnya n1asih 
berjalan di tanah air dalam semangat ritual keagamaan. Artinya 
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hanya sebagai ajaran n1oral, agar setiap pengikut agama Islam me· 
n1iliki sikap menyantuni sesamanya_ Mereka berzakat karena ada
nya dorongan agama untuk memberikan sebahagian hartanya yani 
telah ditentukan dengan mengharapkan pahala tanpa memikirkall'l 
segi sosialnya agar zakat tersebut mampu merubah secara nyat;a 
atau pasti krhadap status penerima zakat (mustahik) menjaJi 
pemberi (muzakki). Jadi hanya sampai pada penunaian syari'ait 
tetapi belum terpikirkan langkah pe1nanfaatan yang lebih jaull. 
Oalam hal ini menjadi penting langkah kedua, yaitu pemantaatam 
1:aka t secara maksimal guna keseja hteraan uma t Islam secara lu3lS 
canpa mcngurangi s~gi ritual kl.!agan1aan. 

Telah d1kemukakan bahwa organisasi zakat yang selama ini 
banyak dikembangkan di kalangan masyarakat masih bersifat 
kdompok-kelompok yang am3t terbatas, sehingga mustahik lain 
yang bukan keloinpoknya tida"k ikut mengambil manfaat. Ling· 
kungan terbatas itu bisa saja para kyai, guru ngaji, u)ama setempal 
atau pimpinan organisasi Islam di mana yang bersangkutan menja
di · anggotanya. Hal ini beraki bat pem bagian zakat antara suatu ke
lompok dengan k~lon1pok Jain berbeda, tergantung pada banya'k 
sedikitnya muzakki dan ~ustahik. 
Di suatu daerah, sua tu kelompok memperoleh hasil zakat yang me
limpah sedangkan mustahiknya sediki t, sehingga setiap mustahiilc 
memperoleh bagian yang besar. Namun sebaliknya di suatu daera~ 
mempunyai muzakki sedikit, sedangkan mustahiknya banyak, 
rr\aka bagian terse but menjadi sedik.i t. Lagi pula pembagian itu 
hanya berdasarkan pa da kepercayaan yang diserahkan pada amiJ 
tanpa ada pengawasan a tau pengaturan yang rapi. 

Bila· dibandingkan syiar ibadah zakat dengan ibadah wajib 
la inn ya, terasa masih adanya perbedaan yang cukup tajam. Shala t 
di mana-mana didirikan baik oJeh kyai, guru ngaji, kalangCUl elite. 
maupun kalangan karyawan kantor, demikian juga ibadah puasa1. 
Bahkan ibadah haji menunjukkan adanya grafik yang se1alu me:
ningkat dari tahun ke tahun. HaJ ini menunjukkan bahwa organi1· 
sasi dan pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut bertambah bail<. Akan 
tetapi dalam hal kesadaran, kerapian organisasi dan pelaksanaan 
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ibadah :z.akat tampak sekali tetap statis. Padahal di segi lain k.ita 
melihat bahwa kemakmuran di Indonesia terus meningkat, ini me
nunjukkan bahwa tiap tahun jwnlah orang kaya terus bertambah, 
yang notabene 90% dari merelUt itu adaJah umat Islam. 

Berbagai usaha pengembangan zakat telah dilakukan di 
beberapa daerah. seperti di Jakarta telah dibentuk lembaga Badan 
Amil Zakat lnfaq dan Shadaqah (BAZIS) yang kegiatan dan ruang 
lingkupnya mencakup pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah. 
Dengan lembaga ini hasignya cenderung naik dari tahun ketahun 
bahkan tahun 198 I/ 1982 n1enc21p:ai Rp. 43 7 .5 59 ,041 ,-. Namun 
angka tersebut betapapun be~um sebanding dengan jumlah urnat 
Islam di kota ini , yang jumlahnya lebib kurdfig 6, 7 juta jiwa 86% 
l.lmat Islam, ·s~dangkan pusat kekayaan ada di kota ini. Di Jawa 
Barat, Sulawesi Selatan, Aceh .. Swnatera Barat, zakat menunjuk
kan hasil yang meningkat setelah dilakukan pengorganisasian yang 
sarananya didukung olch Pemerintah. Rintisan timbulnya dukung
an Pemerintah pada organisasi zak.at diawali dengan seruan Bapak 
Presiden di dalam Pidato Pcringatan Jsra' ~i'"raj, di lstana Negara, 
tanggal 26 Oktober 1968. Beliau menganjurkan agar pelaksanaan 
zakat dapat dilakukan secara lebih intensif guna menunjang pem
bangunan negara. dcmikian juga adanya kesediaan Bapak Presiden 
sendiri sebagai amil zakat tingkat nasionaL 

Setiap pembaharuan clan pembanguna!l sudafl barang tentu 
akan mendapat tanggapan. baik pos.itif maupun negatif. Untuk itu 
dalam rangka pengembangan organisasi zakat ~rlu diperhatik.an 
hal-hal sebagai berikut : 

a. Pengertian dan kesadaran zakat di kalangan masyarakat Islam 
perlu lebih diintensifkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa 
dalam menanamkan penc1idikan keagamaan, khususnya zakat, 
kurang dipahami di kalangan wnat Islam. 

b. Sikap tradisional masyarakat yang memberikan zakat hanya ke
pada guru ngaji, kyai atau- ulama di lingk.ungannya perlu di
luruskan. Hams diingatkan bahwa seluruh umat Islam adalah 
saudara dan hasil pengumpulan z.akat secara keseluruhan diper-
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untukkan bagi umat Islam seluruhnya. 

c. Perlu diberikan penjelasan bahwa adanya lembaga-lembaga 
keagamaan termasuk adanya organisasi zakat tidak akan menim· 
bulkan penciutan logistik dan ruang gerak organisasi mereka. 

d. Masih ada kekuatiran dari sementara masyarakat bahwa z.akat 
yang disampaikan tidak akan dibagi sebagaimana mestinya. Ka
renanya yang bersangkutan · berkemungkinan menyerahkan 
langsung kepada yang ia kehendaki. 

e. Masih adanya anggapan yang kurang menguntungkan dari sudut 
politik dalam pengorganisasian zakat. Sehingga hal ini tidak ja
rang menjadi per1ghambat. 

4. Prinsip-prinsip Pengorganisasian 

Agar pendekatan dalam rangka pengurusan dan pengelolaan 
zakat dapat dikembangkan secara sistimatis dan efisien maka be
berapa prinsip pengorganisasian untuk menjamin dan memcnurui 
rasa kebutuhan muzakki, wajib zakat, dan mustahik, penerim;a 
zaka t. perlu dijadikan landasan yaitu : 

a. Penanggung jawab tertinggi adalah pimpinan BAZ yang terdiri 
dari tokoh-tokoh masyarakat/ulama yang mendapat restu dan 
petunjuk Pemerintah Daerah. 

b. Pelaksana merupakan lembaga tetap dengan pegawai fulltimer, 
dengan tenaga profesional yang jika perlu urrtuk modal kerj;a 
pertama dibiayai dengan subsidi pemerintah, kemudian berang· 
sur-angsur dengan dana amilin. 

c. Perlunya perumusan kebijaksanaan zakat, yang menjadi dasar 
bagi perencanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sum
ber zakat dan obyek pendayagunaannya untuk suatu waktu 
tertentu. 

d. Pelaksanaan dari kebijaksanaan dituangkan dalam prograrn 
pendayagunaan zakat, supaya lebih efektif dan produktif ba~ 
pembangunan masyarakat sejahtera. 

e. Mekanisme pengawasan zakat melalui administrasi, peraturJn· 
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peraturan, penyusunan cara pembukuan dan penatausahaan dari 
dana zakat. Sctiap tiga bu Ian dan tahun-buk u. mengeluarkan 
laporan kegiatan kepada masyarakat melalui media-masa ber
dasarkan hasil kerja mekanisme pengawasan. Perkem bangan 
zakat haruJ dapat direkam dengan statistik, demikian juga 
dengan program dan hasii k~giatal!r:.ya. 

f. Penelitian dan ~c:1r,;-;;L~0a::1g~n tciltang dasar-dasar hukum dan 
pemahaman-pemahaman baru ten tang zakat, potensi zakat, 
permasalahan pengurnpulz.n zakat dan pendayagunaan zakat. 

g Pengembang;J.n pencbyagunaan melalui usulan proyek baik 
program lembag~ pener!ntah maupun program yang dilaksana
kan oleh organisasi m3.syar~kat yang inenggunakan dana zakat. 

h. Penyuluhan kepnda m~s~,rarakat dalam rangka menciptakan 
partisipasi masyara~at dalmn menunaikan ibadah zakat, dengan 
teratur dan terus-menerus. 

Lembaga badan amil zakat infaq dail shadaqah seyogyanya 
diperkembangkan menuju baitul mal sehingga dapat menjadi lem
baga dana sosial dan keagamaan yang moderen. Kemungk.inan pe
ngembangan lembaga ini dapat diselidiki oleh bagian pengembang
an dan penelitian dengan suatu studi kelayakan. 
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Il. SUSUNAN ORGANISASl9 TUGAS9 WEWENANG 
DANTANGGUNGJAWAB 

Sebaiknya susunan organisasi zakat adalah sebagai beriku t : Badan 
Amil Zakat ad2.lah organisasi masyarakat dalam rangka pengum
pulan dan penyaluran zakat, infak dan shadakah. Sebagai ketua 
umum ialah seorang tokoh masyarakat/ULAMA yang disegani 
umat serta memperoleh restu dan petunjuk dari Pemerintah Dae
rah sebagai pengayom. 

Kantor Wilayai1 Departemen Agama Propinsi, Kantor Depar
temen Aga..rna Kabupaten/Kotamadya, Kantor Urusan Agama 
Kecamatan, berikut aparatnya yang beragama Islam merupakan 
unsur pembimbing, penggerak dan pendorong. 

Tugas dari organisasi terse but ialah merumuskan ke bijaksana
an mengenai pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan shada
qah kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam. 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksana
an tugas pokok adalah : 

a. Melaksanakan pengumpulan segala macam zakat dari masyara
kat, menyimpan sementara serta mengatur dan mengawasi 
penyalurannya menurut ketentuan syari'at Islam. 

b. Mengusahakan agar zakat, infaq dan shadaqah tersebut dapat 
dirnanfaatkan Le bih produktif dan terarah untuk kepentingan 
pembinaan dan atau kehidupan beragama bagi umat Islam. 

c. Membirnbing, mengkoordinasikan dan mengawasi kegia tan pe
ngumpulan zakat, infaq dan shadaqah oleh BAZ wilayah kabu
paten kotamadya, kecamatan, dan kelurahan serta mengatur 
penyalurannya kepada yang berhak menerimanya. 

d. Menunjuk pelaksana pembantu pengumpulan zakat, infaq dan 
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shadaqah dalam badan/instansi-instansi yang dianggap pcrlu. 

Aparat yang mengelola organisasi zakat tersebut mempunyai 
unsur sebagai berikut 

1. Pimpinan 

Badan ini dipirnpin oleh seorang ketu.a umum, yaitu tokoh 
masyarakat/ulama yang dis~gani dan dipercaya umat, serta men
dapat restu dan petunjuk dari Pe1nerintc;.h Daex-cll setempat. Dalam 
tugasnya sehari-hari ketua umutn dibantu E.2dan Pel.aksana Harian 
yang terdiri dari ketua, b~berapa orang waldi, sekretaris, ketua
ketua bidang dan bendahara. Lem bag~. ini dibentuk secara vertikal 
saI11pai ke desa/kelurah2n dengan tugas d2.n 'i:anggung jawab masing 

masing diatur tersendiri. Badan ini di masi.r•!?;-n1asing tmgkat dalam 
pembentukannya juga setelah memperolch restu dan petunjuk 
dar:i Pemerintah setempat. 
Ad.apaun tugas, wewell2.ng dan tant:gt!ng ja:wab ketua umum, ialah: 

a. ~1enetapkan garis icebijak.-ranaan UffiUm Z/J...Z.. 

h Menetapkan 
shadaqah. 

kebjjaksanaan infaq dan 

c. M~netapkan kebijaks.o-u1aan perldf'l.ya::;tl.1~.?r.rl z.al:at, infaq dan 
shatlaqah, serta keiornpok mus::;J-<i~ di d2er~h kecamatan, dae
ra.h kabupaten/kGtarnatlya dfln pada !;_1-:'.gk.J.t p:rcpinsi. 

d. Menetapkan rencana pend::.patan c-in !;:;~ri.&~y~gun·'.lan dana BAZ 
e. !<henetapkan personalia p!"!ngun1:£ i1A2. 

f. M'e1npe.rtanggungj.awabkan pelo.~i:.~..an[VJH te.~~snya kepada masya
ra.kat/umat s-=>-eara terbukat. 

2 Pemba.ntu Pim~--n 

Untu.k m~!!!~~:r'!}'h:;h Jc:=;bi_~2ksZo.£12rui yf!ng tepat da!am pelaksa· 
naan sehari-hari, ketua umum n.a.c:~&1&!~;:.-~ ~~?-ll;~ Perthr.bangan 
yang t~rcih-i dari ula.TI'!a dan cendekiawan ya~ diusulkan oleh 
majlis ulama, lembaga Islam dan pemimpin masyarakat - Warn . 

.. 
Tugas, wewenang dan tanggung jawab Majlis Pertimbangan 

ialah : 



a. Mcmbantu memberikan pcrtimbangan ( tentang) pengembangan 
hukum dan pem<.1haman-pcmahaman 7.akat 

b. Mcmhantu pclaks<.1naan opcrasional pengedaran :zakat 

c. Memberikan pcrtimbangan akan kebijaksanaan-kebijaksanaan 
pengurnpulan. pc,1dayagunaan dan pcngcmbangan zakat. 

d. Meng..:tahui da.n mengesahkan pertanggungjawaban nerac:a BAZ 
atas dasar pcmeriksaan akunlan 

t!. Menampung dan menyalurkan pendapat umat tentang 7.akat. 

Cntuk pengawasan pelaksanaan z.akat sehari-hari, Ketua 
Umum membentuk Badan Pengawas. Pengawasan itu terdiri atas 
segala aktivitas dan ti11dakan untuk me1-igamankan rencana dan ke
putusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan serta sedang 
diselenggarakan. Jadi mengawasi keseluruhan daripada aktivitas 
dan tindakan-tindakan untuk menjamin agar semua pelaksanaan 
dan penyelenggaraan zakat berlang:>ung serta berhasil sesuai de
ngan apa yang telah direncanakan, diputuskan dan diinstruksikan. 

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Sadan Pengawas ada
lah: 

a. Mengawasi pengumpulan zakat, pendayagunaannya sehari-hari 
dan pelaksanaan proyek-proyek pendayagunaan zakat 

b. Menunjuk akuntan untuk memeriksa pendapatan dan pendaya
gunaan dana zakat 

c. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kerja
nya kepada ketua umum. 

1 Pela.kSana· 

Pelaksana di sini merupakan lembaga tetap dengan pegawai 
fulltimer (diangkat penuh) de.ngan tenaga profesional yang di
biavai dene:an subsidi Pcmrintah yang kemudian secara beranRsur
angsur diu4'3hakan dengan dana amilin. Mereka aclalah pelaksana 
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rumusan kebijaksan~an zakat yan~ meliputi perencanaan, pengum
pulan dan pendayagunaan zakat. Di sampin~ pelaksana harian di 
atas. ada lagi pelaksana harian yang dibantu oleh unsur staf tata 

usaha yang bertanggung jawab kepada ketua umum. Unsur bidang 
pelaksanaan terdiri dari: Bidang Perencanaan, Bidang Penelitian 
dan Pengembangan, Bidang Motivasi dan Pedayagunaan, yang ~e
semuanya bertanggung jawab kepada ketua pengurus harian. 

Pelaksana-pelaksana tersebut n1en-ipunyai tugas, wewcnang 
oan tanggung jawab sebagai berikut : 

a. Pengurus harian 

Melaksanakan garis kebijaksanaan BAZ dalam program pe

ngumpulan. pendayagunaan dan pengembangan zakat (BAZ) 
-- Mcn1impin pelaksanaan program-program B.l\Z 
- Merencanakan pengembangan. pengumpulan dan pendaya-

gunaan dana -BAZ 
- Bertanggung jawab kepada ketua umum tentang pelaksanaan 

tugas. 

b. Se kre taris 

Melaksanakan kegiatar:i ketatausahaan 
- Menyediakan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan

kegiatan BAZ serta mempersiapkan bahan laporannya. 
- Menyediakan fasiJitas untuk kelancaran pelaksanaan program 

dan kegiatan sehari-hari 
·- Membantu kegia.tan ketua harian dalam mengkoordinasikan 

urusan-urusan serta bagia n-bagian. 

Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh star 
Sekretariat dan bertanggung jawab pada ketua harian. 

c. Ta ta Usaha 

- Melaksanakan tata administrasi umum 
- Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan BAZ serta 
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- Mempersiapkan bahan-bahan laporan hasil kegiatan 
- Mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada ketua 

pengurus harian 

d. Bendahara 

- Melaksanakan sistem administrasi pengawasan, pengumpulan 
dan pendayagunaan dana BAZ 

- Membuk.ukan pendapatan dan pendayagunaan dana, menyu
sun neraca k wartal dan tahunan 

- Menyediakan dana operclsional dan mengatur efisiensi peng
gunaan anggaran operasional 

- Mempertanggungjawabkan qana BAZ dan hasil kegiatan lain- . 
nya kepada ketua pengurus harian, 

e. Bidang Perencanaan, Pene/itian dan Pengembangan 

- Menyusun rencana pengumpulan dan pendayagunaan zakat 
propms1 

- Melaksanakan segala usaha penelitian dan pengembangan 
sumber dana BAZ, obyek pendayagunaan, pengembangan or
ganisasi, administrasi dan ta ta usaha 

- Mempersiapkan peraturan-peraturan, ~ormulir, sistem kerja 
dan penyuluhan 

- Melakukan penelitian dan ·pengembangan inasalah-masalah 
sosial dan kcagamaan dalam rangka pengembangan zakat. 

- Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran menge
nai pendayagunaan zakat untuk pengembangan sosial. · Usul 
ini berbentuk usulan proyek dari organisasi Islam. 

- Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pengurus 
harian 

f Bidang Pengumpulan 

- Mengatur dan . melaksanakan program pengumpulan dana 
BAZ --

- Menyerahkan hasil pengumpulan dana ke rekeniPg bank 
BAZ dan membukukan kepada bendahara 

- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kerja kepada ketua 
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pengurus harian. 

g. Bidang Pendayagunaan 

Melak..~anakan program pendayagunaan dana BAZ 
Melaksanakan bimbingan dan pengarahan pelaksanaan proyek 
proyek pendayagunaan. baik yang diseJenggarakan oleh BAZ 
desa, kecamatan, kabupaten/kotaniadya maupun orga.nisasi 
[slam 
Menetapkan proyck pendayagunaan oleh orgariisasi Islam 
Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ke
tua pengurus harian. 

h. BAZ Kabupaten/Kotamadya 

- -Melaksanakan pengumpulan dan pendayagunaan dana BAZ 
yang telah ditentukan 

- Penghubung antara BAZ propinsi dengan BAZ kecamatan 
dan keluratian. 

i. BAZ Kecamatan 

- Melaksanakan pengumpulan dan pendayagunaan dana BAZ 
yang di tentukan .oleh BAZ kabupaten/kotamadya a tau BAZ 
prop1ns1 
Penghubung antara SAZ kabupaten/kotamadya dengan BAZ 
kelurahan 

j. BAZ Kelurahan 

- Melaksanakan pengumpulan dana BAZ dari muzakki. 
- Menyetorkan hasil pengumpulan melalui rekening bank BAZ 

propmsi 
·- Melaporkan seto"ran ke instansi di atasnya 
- Melaksanakan pembinaan proyek-proyek pendayagunaan da

na BAZ oleh masyara kat 
- Mela porkan dan mempertanggungjawa bk an hasil kerjanya 

kepada ins ta mi dl a tasnya. 

4. · Susunan Organisasi 

Susunan organisasi zakat propinsi adalah sebagai berikut 
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a. BAZ Tingkat Propinsi/Daerah Tingkat I 
b. BAZ Tingkat Kabupaten/Kotamadya : 
c. BAZ Tingkat Kecamatan : 
d. BAZ Tingkat Kelurahan. 

I. Tingkar Propinsi 

a. Ketua Umum 
b. ~adan Pembina Tingka t Propinsi terdiri atas : 

-~ Ket u a 
- Wakil Ketua 
- Sekretaris 
- Anggota-anggo~a 

c. Pelaksana Harian 

Unsur Pimpinan - Ke tu a 
- Sekretaris 

Unsur Staf Urusan .PerencanaaP Penelitian dan 

Pengembangan 
Urusan Pengumpulan 
Urusan Pendayagunaan 
Bagian Tatq Usaha 
Bagian Keuangan 

2. Tingkat Kabupaten/l(otamadya 

a. Ket u a 
b. Badan musyawarah Tingkat Kabupatcn/Kotamadya tcrdiri 

alas : 
-Ketua 
- Sekretaris 
- Anggota 

c. Pelaksana harian wilayah Kabupaten/Kotamadya: 

Unsur Pimpinan -Ketua 
- Sekret aris 

Unsur Staf -· Seksi Pengumpulan 
- Seksi Pendayagunaan 
- Seksi Tata Usaha 
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- Seksi Keuangan 
3. Tingkat Kecanwtan 

a. K e t u a 
b. Penasihat tt:knis tingkat ke<..:amatan terdiri : 

-Ketua 
- Sekretaris 
-.Anggota 

c. Pelaksana harian wilayah kecamatan : 
Unsur Pimpinan - Ketua 

- Sekretaris 
Unsur Staf - Sub Seksi Pengumpulan 

-- Sub Seksi Pendayagunaan 
- Sub Seksi Tata Usaha 
- Sub Si.:ksi Keuangan 

4. Tingkat Kelurahan 

a. Ket u a 
b. Penasihat teknis tingkat kelurahan terdiri : 

376 

- Ketua 
- Sekretaris 
- Anggota 

c. Pe1aksana harian wilayah kelurahan : 
- Ke t u a 
- Sek re Caris 
- Para Petugas 



III. PERENCANAAN DAN ANGGARAN 

I. Beberapa a.spek perenc:nuaan 

Perencanaan mer.Jpai:::an fungsi utama dan pertama dari pada 
manajemen pada segaia biilin~ dan tingkat manapun. Semakin 
tinggi keduduk3n s~sec:ar..g pemimpin organisasi. maka harus ma
k.in jauh ke de;:>an i_X:.~!dangannya, dalam hal perencanaan, tujuan 
pokok dan po!icy sert~ :<:•-1g:-:::ah-langk.ah jangka panjang a tau garis 
besar usah.a. P-:.renc:;;~~<c:.n .::::.~e:-r.oangl-:~n 1nelalui latihan diri dalam 
berfikir, sei.:2ra sistim~~i-; (_i2Zc._rr_ mengenati. kemudian merumuskan 
masalah y~ng GaiJ2 ~ s?c::_;. p~rh.~ dihadapi, dinilai, diana lisa kemu.
dian memiiih suatu alte~:1c~if selx1gdi keputusan. 

Faktor-faktor pokoi-;: untuk diperhatikan dalam perencanaan: 

a_ Faktor manusia .- baik dalam arti hukumnya, pelakunya, group
nya, masyarakatnya maupun diri pribadinya sendiri. Manusia 
bisa jujur akan teta9! tidak dapat dipercaya janjinya, di samping 
itu orang bisa jujur dan dapat dipcreaya akan tetapi tidak cocok 
untuk tugasnya. · 

b. Faktor keterbatasan : bahwa manusia tidak bisa meramal 
keadaan nari depan, bisa melihat tendensinya tetapi tidak 
mungkin mengetahui bagaimana kelanjutannya. 

Dalarn hlkmah dan prinsip zakat telah digariskan arah dan 
tujuan yang menjelaskan keiuasan fungsi zakat. Baik yang me
nyangkut bidang sosiat seperti rnenolong sesama manusia· dala~ 
kesukaran dan kemisljnan sehingga mcnumbuhkan tali pei-saudara
an maupun bidang ekonorni yai1g dapat mempercepat gerak sirku
lasi uang, tidak adanya penumpuk.an uang/harta yang berlebihan 
hingga tercipta pemerataan pendapatan dan memperkecil perbeda
an antara orang yang berada dengan orang yang tak berada. 

Sumber zakat dan pendayagunaannya memberikan dasar un
tui: memperinci obyek pengumpulan dan arah pendayagunaannya, 
sedangkan ketentuan-ketentuan zakat yang a~a dalam nas maupun 
ijtihad para ulama tentang ketentuan nisab zakat hanya berlaku 
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untuk waktu tertentu. Dengan demikian cukup dasar dan bahan 
bagi pengurus pengelola zakat untuk dapat merencanakan hasil 
pengumpulan zakat. 

Dengan demikian maka dalam perencanaan zakat dapat di 
rumuskan sebagai berikut : 

a. Aktivitas-aktivitas berupa . pengumpulan data dan informasi 
disertai pemikiran : 
- a pa yang hendak dicapai 
- mengapa harus dicapai 
-- di mana harus dijalankan 
- bilamana waktunya 
- siapa-siapa yang menjalankan 
-: baga1mana caranya menjalankan 

b. Membuat pasti segala apa yang dapat dipastikan oleh karena 
faktor-faktornya berada di tangan 

c. Menentukan- dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh si
tuasi dan kondisi dari pada badan usaha/unit organisasi. 

Dalam menyusun percncanaan zakat diperlukan 4 unsur, 
yaitu : 

a. Tujuan yang jelas 

b. Fakta-fakta, yaitu apa yang terdapat sekarang yang merupakan 
laniutan dari yang telah ditentukan masa lampau 

c. Perkiraan hari, kemudian di sini harus ada perkiraan jalan dan 
arah serta pangkal tolak pik.iran. 

d. S~rangkaian perbuatan dan aktivitas tertentu yang berhubungan 
dengan upaya pencapaian tujuan. 

Jadi perencanaan z.akat pada pokoknya adalah mengerjakan 
urusan zakat dengan mengetahui zp~ yang dikehendakf untuk di
capai,baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap 
waktu selalu mengetahui apa yang akan dan harus dituju. Dalam 
perencanaan diperlukan semacam kemahiran untuk mcla1cukan, 
bisa melalui latihan a tau pengalaman, mak.in kompleks pe~cncana· 
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annyCJ makin diperlukan kctin·ggian dan kompleks tingkat kemahir
annya dalam mcnilai dan menyusun yang dipcrJukan. 

2. Langkah-langk.ah percncanaan 

a. Menjernihkan dan mcnunuskan tujuan yang akan dicapai. Tuj u
an itu bisa beraneka ragam namun bagi ki ta. harus jelas dahulu 
kemana dan apa yang hl'IHiak dituju sebelum memulai sesuatu 
langkah. Misalnya : ar..th pendayagunaan zakat yang paling tepat 
untuk ·rnengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan 
kerja, tempat yang paling tepat untuk berkumpul. lokasi yang 
paling tepat untuk mendirikan pabrik/perusahaan. j_umlah 
tcnaga yang akan menangani sampai kapan lcmbaga itu selesai · 
beroperasi. 

b. Mengumpulkan data d<.rn informasi y~111g sekngkap-lengkapnya 
untuk nteng~tahui langkah alas aktivitas apa yang pokok dan 
mana yang akan mempeng.aruhi pelaksanaan rcncana itu. Di sini 
yang dipelajari ada la h ke~ daa n si tuasi da n kondisi, misalnya 
peraturan-ix:raturan yang t1uak boleh dilanggar. jurnlah tenaga 
dan biaya maksimal yang tidak bol~h dila.mpaui. 

c. Penelitian ulang data informasi, apakah. semuanya sudah l.eng
kap dan benar-benar relevant dengan tujuan perencanaan. 

d. Penentuan premise atau assumsi rencana. :Hasil oenelitian akan 
mt:nentukan ketepatan, karena bila salah perkiraan keadaan. 
akan salah pula assumsi yang justru merupakan titik tolak dari
pada perencanaan. Pada langkah c c.Utn d diperlukan banyak pe
ngalaman untuk menimbulk.an suatu firasat. 

e. Penyusunan beberapa rencana alternatif masing-masing dengan 
perhitungan untung ruginya dan kemungk.inan-kemungkinannya 

f. Merumuskan target untuk tiap re11cana alternatif mempertegas 
tujuannya masing-masing dan mengadakan evaluasi penyeJesaian
nya. Tiap langkah yang akan dilakukan dinilai menurut urgensi:
nya, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan biaya. 

g. liap rencana altematif ditentukan urutan dan waktu untuk 
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setiap aktivitas yang akan dilakukan. 

h. Terakhir ada1ah mengadakan persiapan untuk pengawasan pe
laksanaannya. 

Ki ta terapkan Jang.kah-langkah perencanaan terse but dalam 
proyek yang akan dilaksanakan oleh organisasi Islam yang ingin 
memanfaatkan dan mendayagunakan dana BAZ. MelaJui metode 
usulan proyek di samping metode kerja yang teratur juga mem
punyai aspek peningkatan cara kerja dan arah dari proyek-proyek 
organisasi Islam. 

Apabila carakerja semacam ini teJah dikembangkan dan ke
sanggupan organisasi JsJarn untuk bekerja secara metodik telah 
dapa~ dilaksanakan, maka efektivitas dan efisiensi ·penggunaan 
dana BAZ akan mudah dirasakan baik oleh muzakki maupun 
mustahik. 

3. Aspek Keuangan 

a. Subsidi Pemerintah 
~ 

Dalam menunjang ke1ancaran operasional pengelolaan..., 
zakat agar berkesinambungan dibutuhkan suatu dana/keuangan 
yang memadai. Dalam hukum Islam, :zakat teJah ditetapkan bah
wa dana bagi amil/pengelola zakat diambil dari bagian zakat itu 
sendiri. Namun apabila dana zakat itu telah habis terbagidalam 
waktu sesaat perlu dibutuhkan adanya dana lain yang meno
pangnya. Pada tahap rintisan/pe1mulaan organisasi zakat ini me
merlukan subsidi berupa dana dan tenaga. Dana atau keuangan 

.sebagai penggerak organisasi tersebut dapat dimasukkan daJaui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk waktu terbatas. 
Adapun tenaga dapat dengan mengangkat pegawai full timer 
yang khusus menangani zakat, ditambah dengan pegawai negeri 

yang diperbantukan pada organisasi ini. 

b. Dana yang diambil dari zakat 

Setelah organisas.i ini dipandang cukup kuat dalam bidang 
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keuangan, maka sedikit aemi sedikit dilepas untuk selanjutnya 
pengelolaan zakat baik pengumpulan dan pendayagunaannya 
harus diperhitungkan dan dicukupi oleh dana zakat itu sendiri. 
Tcnlang b~rapa jumJah dana untuk amil seperti juga berapa 
bagian mustahik tidak didapat ketentuan. Di sini harus diperha
tikan kebutuhan wajar dari masing-masing mustahik. Umparna
nya : 87¥2% untuk mustahik (selain amil) dan 12~% untuk amil 
dengan perincian sebagai berikut : 

- 2,5% untuk biaya administrasi 
- 7 ,5% untuk operasional petugas lapangan 

Jadi :iang pokok di sini. bagaimana caranya pengelolaan 
zakat yang baik, teratur, berkesinambungan dan dapat meng
hilangkan beberapa kesan masyarakat, yaitu bahwa anjuran 
pengorganisasian zakat seolah-olah Pemerintah bermaksud meng
ambil alih manfaatnya. Dengan pengorganisasian itu diharapkan 
masyarakat secara langsung dapat menanggulangi keadaan ma
syarakat yang berkekurangan, berubah menjadi berkecukupan. 
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. 
IV. SISTEM ADMINISTRASI 

Sistem pengumpulan zakat mempunyai sasaran yang ber
(da berdasarkan levelnya : 

· Untuk tingkat Propinsi. Lembaga-lembaga pemerintah/swasta 
tingkat pemerintah dacrah, perusahaan daerah, sesuai keadaan 
masing-masing. 

1• Untuk .tingkat kabupaten kotamadya. Lembaga-lembaga peme
riintah/swasta tingkat kabupaten/kotamadya, perusahaan pe
rusahaan menengah, suku dinas propinsi. 

I. Untuk tingkat kecamatan. Len1baga-lembaga pemerintah/swasta 
1 kecamatan. perusahaan-perusahaan kP.cil dan pedagang-pedagang 

pengusaha-:pengusaha di pasar . 
. Tingkar keluraha.n. Perorangan yang ada dalam wilayahnya atau 
juga badan-badan usaha yang ada. 

Guna kelancaran dan ketertiban pengeJolaan zakat diperlukan 
t>mllllir-formulir pencatatan . 

Fonnulir yang diperlukan dalam mengelola zakat infak dan 
hadakah di antaranya sebagai berikut : 

. Formulir yang dipergunakan untuk menyerahkan zakat. infak 
maupun shadaqah. 

!. Formul4" register penyetoran. 

Fonnulir yang dipergunakan untuk bukti penenmaan setoran 
dari BAZIS wilayah bawahannya. 

4. Formulir pengeluaran/tanda terima formulir zakat, in fak dan 
j shadakah. 
!~ 

p. Formulir yang dipergunakan untuk pengawasan hasil oprasiona1 
·pengumpulan ZIS yang dihasilk.an wilayah di bawahnya. 

6, Fonnulir yang dipergunakan untuk membuat laporan BAZIS 
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wHayah Kelurahan. 

7. Fonnulir yang dipergunakan untuk membuat laporan BAllS 
wilayah Kecama tan. 

8. Formulir yang dipergunakan untuk mcmbuat laporan BAZl5 
wilayah Kabupaten/Kotamadya. 

f'ormulir yang lain dapat dihuat menurut kcperluan dan ben· 
tuk formulir diserahkan kepada BAZIS setcmpat,.asalkan meme· 
nuhi persyaratan sebagai instrumen yang dapat menjaring kepen· 
tingan pdaporan dan administrasi pengelolaan zakat. s~bagai 

~ontoh fonnuhr dimaksud bersama ini dilampirkan pada bagian 
terakhir buku ini. 

384 



V. PENUTUP 

Demikian Pedoman Pengelo)aan Zak.at, sebagaimana dikemu
kakan dalam uraian ferdahulu merupakan sesuatu hal yang pen
ting dalam keseluruhan sistem motivasi dan penggairahan zakat. 
Keberhasilan pengelolaan akan meningkatkan kepercayaan masya
rakat _yang pada gilirannya meningkatkan pula kegairahan masya
rakat ·untuk berzakat. 
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FORMUUR SETORAN 

D ZAK.AT 

Yang bertanda tangan di bawah 

Nam a 

Alam at 

Pekerja2...'1. 

D INFAK/SHADAKAH 

lnl . 

I \lli.layah Kelurahar1/Kt:earnz.~~~ ....................... · · · 

'-IENURUT NISAB DAN HAUt .. >JYA.
1

b~rsedia ;ncn~~luarkan: 

SYIRKAH (l""~rusahaan) 

'D ZAKATO Maal D 7!Ji'.RA.H (Perdagangan) 
{harta) Z~R.AAH (Pertanian) 

- uang 

wrupa - emas/perak 
- hasil pertaruan 

LJ lNf AKJSHADAKAJi 
sebcsar 

sebanyak 

I / ..____ ____________ ----------~ 
......... - . - . - . . I '} 

Yang mr:nyerahka.11 

( . . . . . . . . - . . . - . - .... 

-----------··--·--·-- -----TANDA TERIM:\ --- · ·· ----- -

~o Reg 

S:.d.ah tenma dan 

Banyaknya pembayar:m /,\KAT/tNFAKiSf-L·\DAKAH: 

la.l\w1 : . . . . . . . . . . 

fakarw .... 

Alamat Petugas : ......... . 

No.Surat tugas/dari: ....... . 

D tanda.i apa yang diserahkan. 

. .... - ......... 19 

Nama jclas. 
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,,, I dnggal 

Pt·11c:nn1adJ1 

I 
~ . 

BAZIS KABllPATEN I KOTAMADYA 

HAZIS KECAMATAN 

REGISTER PENYETORAN 

l n Nu_ Mcnt=-
Jumlah I ·mg r a I d 

hll Ull~ LIS 

J 4 " 

JUMLA.H 

I( t" t e ran gAn 

b 

l - . . . . . . ............ - . . ) 



~----

HU KTI PENl:.RIMAAN SIITORAN 

KABUPA TEN/KOT AMA DY A 

KECAMATAN 

Banyalcnya Formulir 
dis.et or Norn or yang 

·. ·· · ............................ CODE ........•.......... 

........................... · ...... CODE .................. . 

Formulir Jumlah Uang yang disetor 

Jumlah Kotor .•.........•.. = Rp .......... 

Potongan ................ % = Rp .......... 

Jumlah bersii1 = Rp .......... 

JUMLAH BERSIH YANG DISETOR : Rp. .. ............................. · .. · .. .. 

Terbilang L/-----------------------------
Yang menyetor . . . . • . • . . • . • • . • . . . . . . . . . . 19 •..•.. 

BAZIS ............................ 

( ...................... , ...... ) 
Yang menerima, 



BADAN AMIL ZAKAT. INFAK DAN SHADAKAH 
KADUPATEN/KOTAMADYA : ................................ -

K.ECAMATAN ................................. -
DAFT AR: TANDA TERIMA FORMUL!R ZAKAT, INFAQ 

DAN SHAOA KAH -

No. Urut 
Tangga] Norn or Pen ye toran Zaka t, lnfak & Sludakah 

Ketc:ra: 
cliberikan. Formulir Nam a Alam at Td. Tangan 

1 2 3 4 5 6 7 

. 
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c;~~m-.=,... 1-..-.-•1 ••'-J' •'"'''"'"•''I""'' "'6Yll'"\ 1 n.N • t •'I. t. '0 '' 0. • ... 'I• ------...... 

Uraian 
Pc:nyctocan Nomor Jumlah S<:toran Banyaknya Tanda Tang;m Tan<b langan 

Keteranpn 
Ke Tang.pl Bukti Ka.s Rupiah Formuhr Pcnerima Penyetor 

J 2 3 5 6 7 8 9 . 

I 

I 

I I 
I, 

I 
I 

.I 

I 
I I I 
1_ •. I 

I 
I 

I 
l. I 

I I 
I 
' I .. 

I 
' I . 

I 

I 
.. ' .. ., 

I 
I JUMLAH .. I 

I 

- ' .. • -



Catatan: PENGAMBIL.AN DAN PENYETORAN FORMUUR 

No. TanggaJ No. Ponnulir Terima For Oise tor lean Sisa For 
Yang menerima Yang menyerahk.an 

Urut Penerimaan MZJS. Dan ..... MZ.IS. MZJ.S. Nama/Tanda Ta Nama/Tanda Ta - Ke te ran gian 

ng;L1 ngan 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 

s/d 

s/d 

s/d 
. 

s/ d 

s/d 

s/d 

s/d 
-

s/d 

s/d 

s/d 

s./d 

s/d ·-
1/J 



LAPORAN REKAPfT\J LA.SI 
HASIL ZAKAT, INF AK DAN SHADAKAH 

KAB/KODY A/KECAMA TAN : 

PENYETORAN 
JUMLAH 

No. Sampli da'\pn tan ual: Harl lni tanggal : KE TE RAN GAN 
J\amlah F ormulir Jumlnh Uang Jumlah FormuHr Jumlah uang Form\.lllr U~t--·~-

1 2 3 4 s 6 7 8 --- --

· .••.•... ' .•...•....•••.• 19 ••••• 

Ketua BAZIS Kab/Kodya/Kecamatan, 



LAPORAN REK.APITULASI 
HASIL ZAKAT, INFAK DAN SHADAKAH 

KAB/KODYA/KECAMAT AN 

BULAN 

Nama Wilayah K.erja PENYETORAN Jumlah Hasil 
No. 

(Kecamatan I Desa) s/d Tanggal : Hari ini tanggal : Funnulir Uang 
KETERANGAN 

1 2 3 4 s 6 7 

........................... 19 .... 

K.ctua BAZIS K.ab/Kody11/Kccamatan 



No. 
Nan ""1a )'lh Kl rjl 
(IClcnatm I Ona) 

l l 

LAPORAN REKAPITULASI 
HASIL ZAKA'f. INF AK DAN 

KAB/KOOYA/KECMtATAN: 

BULAN 

PE NYE TORAN 
1/d TangpJ Harl l.ni tan ggii1 

Juml. For 1umlah Uang Juml. For 

3 4 s 

SHA DA KAH 

J~MJl FormuUr Uans .......... __._....,. 
___ ..... 

6 7 8 9 . 
. 

•' • f •I• I• I I I I I I I I I I I I I I 19 I• I I I 

K.etua BAZIS Kab/Kodya/K.ecamatut. 





HliTuillPUNAN 
MATERI PENYULUHAN 





L PENDAHULUAN 

Ajaran Islam terdiri dari dua bahagian besar yai tu yang ber
s.ifat teoritikal dan yang bersifat praktikal. Yang pertama rukun 
iman sedang yang kedua rukun Islam. R ukun iman ter<liri dari 
~nam pokok keyakinan (keimanan) sedang ruk.un Islam terdiri 
i!ui Hrna pokok peribad~tnn (kei:ilc.•·r::::n ). Ado.i<!h sukar mengukur 
~eimanan seseorang kar~na sifotr;.ya yang tidak nyata. Sebaliknya 
~eislaman seseorang menjadi nyata d.engan pengamalan rukun 
i:slam yang lima. 

Di tanah air kita penr:(a.malan rukun Islam oleh pemeluknya 
belum merata Di satu pfr:2k !curz.ng menonjo! sedang di pihak lain 
liebih kuat pene~anannya. E~! iii1i rnungkin di~ngaruhi oleh sikap 
dan pemahaman terh~dap pctok-pokok rukun Islam itu sendiri. 
Pada rukun yang kedua dc~'.1 !~·~Cff1;;at y""Zitu "~hala t'' dan "puasa" 
ternyata lebih merata dila!-::s::u-:.aj:an oleh umat islam. Mungkin ka
rer.a pandangan pem~J1..:k t~Ec:,)t:.t yang bersifat lebih individual. 

I Lain lagi dengan ruk un Is~2m yang kehma y&itu "haji .. boleh di
, k.atakan dilakukan di "tas. :G~r:.a·mi)uan bilu. ditinjau dari segi eko-
1 nomi atau masa depan e!{onomi kehi:lupan s~atu keluarga yang 

menunaikan ibadah h&ji. D~-1htiil ha!-ini rr.ungkin karena pandangan 
terhadap "haji" sebagai s~atus di masyarakat yang P':rlu di1<ejar 
d3-n diperoleh disampin3 seoa~a~ ibact&h wajib bagi yang mampu. 
Sebaliknya dalam pengamalan zakat tarnpak sekali belum dilaku· 
kan secara rnerata oleh n!erek5 yang sudah tericena kewajiban 
z.akat tersebut. Mun3,.kin karena pandangan sosialistis yar:g lebih 
rnenipis bagi kebanyak.::n pemduk muslim yang mampu. Atau ka
rena faktor-faktor lain y"ng bersifat teknis. Namun adalah suatu 
kenyataan bahwa rukun Isl~m yang ketiga yang lebih menonjol 
aspek sosialnya ini belum dilaksanakan sepcnuhnya. Dan ini berar
ti pula bahwa potensi dana dan daya yang besar yang terkandung 
dari ajaran zakat .ini belum tergali oleh kita. 

Dalam perkembangan pelaksanaan zakat di. tanah air kita 
tampak kecenderungan baru yang merupakan perobahan ciri dari 
pelaksanaan zakat tersebut. Bermula dari politik agama yang une-
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tral .. di zaman Hindia Belanda dan diteruskan zaman Jepang, za-
kat dilaksanakan secara perorangan atau melalui para k.iyai, guru 
ngaji atau lembaga keagarnaan Islam sampai kepada perkembangan 
baru di zaman Orde Baru sekarang ini di mana Pemerintah me
naruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap zakat bahkan di 
beberapa tempat pengumpulan dan penyalurannya dilakukan oleh 
suatu badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah. 

Salah satu faktor kurang meratanya pelaksanaan iakat ialah 
kurangnya pengertian dan pengetahuan masyarakat akan penting

nya kewajiban zakat tersebut. 
I ni berarti penyliluhan merupakan hal yang pertama dan utama 
menjadi pilihan. Penyuluhan se bagai salah satu bagian dari pada 
penyiapan kondisi agar unlat Islam favourable untuk melaksana
kan sebaik-baiknya, menjadi faktor yang sangat pen ting. 

Titik awa1 dari perkembangan dimaksud di atas ialah adanya 
seruan Presiden di dalam pidato Isra~ dan Mi'raj di lstana Negara 
pada tanggal 26 Oktober1 I 968 di mana beliau menganjurkan pe
laksanaan zakat secara intensif untuk menunjang pembangunan 
Negara dan beliau sendiri bersedia menjadi amil zakat tingkat na
sional. Tahun ini sekaligus merupakan tahun di mana Pemerintah 
muJaiikut serta menangani pelaksanaan zakat. 

Terbentuklah badan badan zakat sebagai lembaga pengelola 
zakat yang dibentuk Pemerintah di berbagai daerah seperti Aceh, 
Sumatera Barat, Lampung, OKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. 
NTB dan Kalimantan Selatan. Badan-badan tersebut dibentuk de· 
ngan Surat Kepu tusan Gubemur Kepala Daerah masing-masing. 
sebagai tindak lanjut dari seruan Bapak Presiden tersebut di atas. 

Yang amat penting dari perkembangan ini ialah bahwa sejak 
seruan Bapak Presiden tersebut maka muncullah pula seruan dan 
ucapan para pejabat Negara lainnya yang berbicara m~ngemu 
zakat. Di tanah air kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang
Undang Dasar 1945 ucapan seorang pejabat Negara mempunya.i 
arti yang besar untuk mendorong sesuatu motivasi. 
Bahkan di samping seruan dan ajakan para ul~ dan mubaligh 
yang sebenamya sangat kurang dan minim sekali untuk suatu 



l>Okok ajaran yang penting ini, maka seruan pejabat Negara ter
SCbut telah mewarnai pandangan bahwa zakat bukanlah sesuatu 
rnonopoli individual namun sangat penting artinya bagi Negara 
dan Ban g.5a. 

Oleh karena itu untuk memberikan cakrawala pemikiran bagi 
kita terutama para da~! dan penyuluh zakat sengaja ditampiikan 
dalam Himpunan M~~er! Penyuh.:.han tersebu t pidato dan uraian 
dari : 

1. Presiden RI Suh~trto pada berbagai kesempatan peringatan 
hari Besar Islam. 

2. Menteri Aga.'Tla, H. ft.Jamsjah Ratu Perwiranegara·, pada 
bemagai kesempatrn d2.n 

3. Dirjen Bimas Is!am ~gn Urusan Haji, pada dies-rede Uni
versitas Kusumanegara dzn khutbah Jumat di Masjid lstiqlal. 

Uraian-uraian tersebut yang dihimpun menjadi buku dimak
sudkan agar menjadi bahan bacaan dan sumber motivasi bagi para 
penyuluh khususny·a dan masyarakat dalam peJaksanaan zakat 
pada umumnya. 
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II. I. ZAKAT ADALAH MODAL UMAT ISLAM UNTUK 

PEMBANGUNAN DAN MEMERANGI KEMELARATAN 

DENGAN CARA-CARA YANG LEBIH PRINSIPllL 

Sam bu tan Presiden Pada Pcrin!?atan lsra· Mir'raj Nabi Muhammad SAW, 
Tangcll 26 Oktober I 968, di istana Ne(!ara 

Pada saat ini, kita bersama-sama memperingati suatu ke
:Jdfarr· yang sangat pen tin~ hu!<:in saja khusus bagi umat Islam, 
~e]:rinkan juga bagi seluruh umat manusia dan alam scmesta ini. 
\ejadian yang luar biasa dan s<lngat penting itu, adalah Isra' dan 
~i"raj yang telah dialami .oleh junjungan N abi 13esar· kita Mu· 
•a.mmad SAW. Kejadi~Jl tersehut tclah terjadi 13 abad yang 
lffipau; akan tetapi artinya yang dalam dan tamsil-tamsil yang 
iirnbul dari kejadian itu sungguh iuar biasa pengaruhny~ bukan 
aja bagi Nabi Muhammad yang menga!aminya sendiri, bukan 
'."Jla bagi umat Islam yang meyak.ininya, bahkan merupakan ke-
1cLlan besar yang rnenentukan sejarah dan peradaban umat 1na-
1usia selanjutnya Marilah kita, pada .peringatan ini - dan juga 
c!tiap peringatan yang akan datang -- herusaha keras untuk men-
1ahmi setiap hikmah yang dapat kita .. amhil dari peringatan lsra' 
ian Mi'raj ini; untuk kemudian kita amalkan dalarn ibadah dan 
nu:imalah. Dengan mendalaini dan mengama.Ikan hikmah setiap 
iari besar Islam. maka peringatan yang kita adakan ini akan men
:apai tujuannya. Dengan mendalami dan mengamalkan hikmah 
tadi. sekaligus berarti memberikan gerak dan selalu menghidupkan 
ajaran~jaran Islam. Menghidupkan ajaran Islam. berarti menerap
k.an ajaran-ajaran itu daJam kehidupan oennasyarakat; bahkan 
ajaran-ajaran Islam sebenamya merupakan pendorong bagi ke
ma.iuan. 

I Sudah menjadi tradisi umat Islam di Indonesia, bahwa pada 
setiap peringatan Isra' dan Mi'raj, kita mendengarkan uraian
wajan di ~kitar kejad.ian ini. Makin banyak dan makin sering 
kjta mendengarkan uraian-uraian mengenai mu10jizat Tuhan kepada 
Nabi Muhammad SAW - · seperti yang tadi juga kita dengarkan 



berswna, makin bertambah tebal iman kita kepada Allah swr. 
Oleh karcna, kejadlan itu jelas menunjukkan kebesaran, keagUng
an dan kemutlakan kekuasruln Tuhan Rabbul Alamin! Iman ber
arti menyatakan dengan lisan, memb2narkan dengan ha.ti dan 
mengamalkan dengan perbuatan nyata segala perin tah-perintah 
Tuhan. Oleh karena itu, dengan bertamba.h kuatnya iman kita 
dengan setiap kali peringatan Isra' dan Mi'raj ini, maka bagi setiap 
muslim hal itu harus juga berart.i makin bertam bah nyata dan 
bertambah banyak amal p~buatan kita. Tuhan teJah berfirrnan: 
"Hai orang yang beriman, kenapa !camu berbicara padahal kamu 
tidak mau berbf#Jt". Firman ini seolah-olah merupakan tegoran 
dan harus menjadi cambuk bagi semua mukminin dan mukrninat 
untuk bekerja dan berbuat lebih banyak, lebih baik dan Jebih 
benncmfaat lagi. Segi-segi arnaJ perbuatan yang nyata inilah, juga 
hendaknya Jebih banyak lagi dibuktikan oleh segenap umat 
Islam. 

Dari uraian tentang Isra' dart Mi'raj, demikian juga apabila 
kita mendalami. sejarah per,Joangan N abi Muhammad dan semua 
Nabi yang lain, jelas tampak adanya unsur perjoangan. Unsur per· 
joangan itu, bukan pulp sekedar diperlakukan untuk menghadapi 
musuh-musuh Nabi waktu itu, bukan pula sekedar melawan 
faham-faham yang menentang pembaharuan yang dizjarakan 
oleh Nabi; melainkan juga sangat d.iperlukan untuk membangun 
masyarakat baru. Kita semua telah menyadari, bahwa setiap agama 
yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa selamanya merupa
](an penunjuk jalan, bahkan perin tah un tuk memperbaiki kehidup
an masyarakat di dunia. 

Islam sendiri berarti patuh, menyerah dan damai; patuh dan 
menyerah kepada Allah dan damai kepada sesama umat manusia. 
Walaupun demikian, seluruh ajaran Islam juga menegaskan kepada 
kita bahwa pengertian patuh dan menyerah kepada Tuhan itu, 
sarnasekali tidak berarti berdiam-diri tanpa berbuat se~atu clan 
hanya menunggu saja. Keseluruhan ajaran Islam mencerminkan 
adanya cita-cita yang luhur, selalu memberikan se·mangat kepada 
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~p muslim dan penuh dengan gairah kehidupan yang dinamis. 
=ristiwa lsra· dan Mi'raj itu juga menunjukkan kepada kita semua
!!fa, bahwa tidak ada satu cita-cita besar yang dapat dicapai tanpa 
=suatu pcrjoangan. lebih-lebih tanpa sesuatu pengorbanan. Se-
11Clum ada mu"jizat. itu~ Nabi telah berjoang keras untuk me
~yebark:an Islam; dan sesudah ada mu"jizat dari Tuhan Yang Maha 
=a.. Nabi bahkan berjoang !ebih he bat lagi untuk menyiarkan dan 
:Jetlgamalk~ Islam. Kita henili!kn.ya menyadari sedalam-dalam
•Y~ bahwa Nabi Muhamm~d, y211g Ian~ung mend.apat perintah 
!iri Tuhan. tetapi menghada.pi w11~tangan dan perjoangan besar; 
:pmg; kita umat manusia yang bias~ pasti menghadapi tugas
ngas perj03ngan dalam keh.idupan kita. Hidup dan perjoangan, 
~j.ian d:an tant.angan, sungguh merupakan dua segi yang tidak 
ilpat dipisah-pisahkan. Perjoangan, tantangan, bekerja keras dan 
mal perbuatan nyata deng&"l ikhias inilah salah satu rangkaian 
likmah yang harus kita ambil dari peringatan Isra' dan Mi"raj ini. 

Hikmah yang lain adalah penyucian diri; baik penyudan n1en
lal maupun penyucian perbuatan kita. Penyucian mental adalah 
lmgbh yang pertama-tama harus kita lakukan, agar kita dapat 
rocnepkk2 n ma"ruf dan mencegah kemuhgkaran. Usaha me
nyucikan mental dan perbuatan kita sendiri adalah ~ah satu sum
ber daripada kekuatan kita; oleh karena hal itu berarti keberanian 
kita untuk melakukan instrospeksi. Usaha instrospeksi bentrti 
kebcranian dan kemampuan untuk menilai dengan jujur diri kita 
SC'ldiri, sehingga kita mengetahui kekurangan-kekurangan dan 
kcmampuan-kcmampuan kita. Mengetahui kekurangan tidak 
bcrarti kita menjadi berputus asa; demikian juga mengetahui 

kenwnpuan tidak berarti kita menjadi sombong. Kepu tusasaan 
dan kesombongan dilarang oleh Islam. lnstrospeksi juga berarti 
k.ewajiban untUk jajur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain 
dan jujur dalam menilai keadaan. Oleh karena itu, setiap pe
mimpin wajib juga memikirkan segala scsuatu dengan sernasak
ma.utnya, bahkan juga dengan mengukur dirinya sendiri, sebelum 
ia menyuruh orang lain menjalani sesua tu. 
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Demikianlah bcberapa hikmah dari peringatan lsra' dan Mi'raj 
yang harus <lapat kita ja<.Jikan pedoman dall dorongan dalam me-
laksanakan tugas-tugas bangsa kita dcwasa ini pada umumnya, dan 
masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia khusus
ny a. Dal am mernccahkan m ar;alah-ma:--.alah dan melaksanakam 
tugas-tugas tcrschut. satu haJ hentlaknya yang selalu harus kita 
tn)!al. hahw0:t Tt1han Yang Maha E, ... tdah mcnciptakan kita se
haga1 ~atu kl"~tuan ban15a. M~m~:lili;.ira pt'r.;atuan dan kesatuan 
han~·~ ini 1111..·n1p<.1kan ju~ pclaks~rnaan tugas-t~gas keagamaam 

k1ta. 

B1.:hcra11a hari lagi. kita.akaJ1 mempcringati satu hari na.sional 
yang penting. yaitu Hari Sumpah P~muda. S~jak proklamasi ke
mcr<lekaan, semangat <lalam sump~h itu hukan saja menjadi milik 
pcmuda; melainkan teJah merup2kan kenyataan dan terus ak3Jl 
k11a pertahankan sclama-lamanya~ yaitu Satu Nusa. Satu Bangs.a 
dan Sat\1 Bahasa lndo11esia. Sduruh rakyat Indonesia bukan saj.a 
wajib memeJihara persatuan itu. mdainkan harus meningkatkant· 
nya dan memheri isi yang nyata melalui pemhangunan Nasional 
Dalam tahun depan, lnsya Allah, kita akan mulai melaksanakam 
Rencana Pembangunan Lima Tahun Kita hendaknya menyadari 
sedalam-dalamnya. bahwa pem hangunan i tu sendiri tetap me
rupakan satu perjoangan yang pen uh tan tangan. Seperti tacti saya 
jelaskan. menghadapi tantang-.m dan mdaksanakan pcrjoangan 
itupun dihadapi oleh Nahi Muhammad SAW. Ringan atau beratny;a 
perjoangan itu, terutama terletak dalam sikap, cara menilai dan 
cara-cara k.ita memecahkan masalahnya. Kita akan merasa berat 
menghadapi perjoangan dan tantangan itu, apabila kita merasakan· 
nya sebagai be ban yang tidak ada gunanya. SebaJiknya,. kita akan 
tetap dapat memandang ke depan dengan penuh kepercayaan, 
apabila kita menganggap perjoangan itu sebagai hagian daripada 
nikmat Tuhan; yaitu sehagai batu ujian bagi kit a semuanya untuk 
mencapai cita-cita beBama, ialah kemakmuran dan kebahagiaan 
bagj seluruh Bangsa kita. 
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DaJam melaksanakan pembangunan itu. kita juga dapat mc
nerapkan ajaran-ajara.n Isla.in secara kongkret dan riil, khususnya 
mengenai pembangunan masyarakat. Marilah kita umat Islam da
lam hal ini mengamaJkan kemumian ajaran Islam; yang.antara 
l'ain mewajibk.an kita untuk saling tolong-menolong. bergotong
royong dan memerangi kemiskinan. Say a rasa, ki ta semuanya sc
pendapat, bahwa adaJah kurang sesuai dengan Jjaran-ajaran Islan1 
::ipabila kita hanya menggantungkan diri kepada Pemerintah da
lam usaha-usaha kemasyarakatan, demikian juga dalam usaha men
rlirikan · rumah-rumah ibadah dan lain-lain keperluan kegiatan 
1ceagamaan. WaJaupun demikian, sepanjang kemampuan yang di
miliki Pemerintah memang telah berusaha untuk mem ban tu umat 
Islam dalam melaksanakan ibadahnya~ antara lain dengan mem · 
berikan subsidi sebesar satu milyar rupiah bagi penunai ibadah 
haji tahun ini. Banyak ajaran-ajaran Islam mengenai pembangunan 
masyarakat ini, yang apabila Japat kita · amalkan sebaik-baiknya, 
dikoordinasikan dan diarahkan setepat-tepatnya akan dapat mc
rupakan usaha yang sangat besar. Marilah kita ambil sebagai misa.l. 

' yaitu salah satu dari lima rt.tkun agania, dalam haJ ini zakat. Kita 

1 
mengetahui bahwa zakat adalah salah satu kcwajihan, merupakan 
fardu'ain bagi mereka yang mampu. 

Sebahagian terbesar bang:;a I ndonsia, diperkirJ.kan 90% terdiri 
dari pemeluk-pcmeluk agama Islam; dan dari jumlah itu umpama
nya terdapat IO ju ta umat Islam yang dianggap mampu mengduar
kan zakat. Ambillah sebaga.i angka rnta-rata bahwa mereka masing
masing pada saat mengeluarkan zakat memiliki kekayaan sebesar 
Rp. 10.000,-. Maka apabila 2.5% dari kek~yaan itu wajib dizakat
kan1 umat Islam akan marnpu mengumpulkan modal sebesar 
1/40 X 10 juta X Rp. 10.000.·-~ hal ini berarti pengumpulan mo
dal sebesar Rp. 2.5 rnilyar setiap tahun! Sungguh suatu jumlaJ1 
modal yang lumayan. Modal ini, marilah kita gunakan secarn 
efektif dan cfisien, kita kembangkan dengan carn-cara yang lehih 
luas dan kita arahkan pada sasaran-sasaran yang lcbih tepat. Modal 
ini dapat kita gunakan untuk mendirikan rumah-rumah ibadah, 
mendirikan rumah-rumah sak.it, mcndirikan panti-pan ti asuhan. 
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n1enolong orang-orang tua. memberikan lapangan pekerjaan bagi 
f akir-miskin; dan lain-lain pem bangunan di bi dang sosial, mental 
dan keagamaan secarn lebih produktif. Jumlah tersebut memang 
beluJJl merupakan angka yang pasti; mungkin masih dapat be·r
tambah apabila hartawan-hartawan Islam benar-benar menyerah
kan 2.5% dari kekayaan yang dimilikinya untuk men~Juarkan 
zakat. 

Pengumpulan modal dan pemanfaatannya dalam ruang lingkup 
nasionaJ seperti yang saya gambarkan di atas~ berarti sekaligus 
dapat memerangi kemelaratan dengan cara-cara yang lebih prin
sipiil. Pembangunan dengan modal sebesar itu telah berarti me
nam bah lapangan pekerjaan yang han1, dapat menggerakkan ke
giatan ekonom i di sc: ktor-~ktor lain dan sebagciny o.. Ia1iiah sckedar 
salah satu contoh J.iripada tantangan yang harus clijawab oleh 
umat· Islam. Sebagai langkah pertan1a, di sini saya a.kan men~ 
umumkan kepada seluru)l umat Islam !ndonesia, bahwa saya pri
badi bersedia untuk m~ngurus pengu:npuh:m z.akat secara besar· 
besaran ini. Marilah kita buktikan, bahwa umat Is.lam Indonesia 
benar-benar umat yang bersatu pad.u, umat yang benar.:benar 
dapat n1emberikan amal perhuatan nyata bagi kemajuan urnat 
I slam khususny a dan-- seiuru h bangsa Indonesia umumnya. Say a 
pribadi mulai saat ini pu!a menyediakan diri untuk secara langsung 
menerima wesel pengiriman zakat dalam bentuk uang dari segenap 
umat Islam di seluruh pelosok tanah air. Insya Allah, saya secara 
berkala akan mengumumkan kepeda seluruh rakyat Indonesia 
berapa besar uang yang saya terima dan akan saya pertanggung
jawabkan penggunaannya. Say a min ta seruan saya ini benar-benar 
mendapatkan perhatian dan tanggapan yang pqsitif dari pemimpin
pemimpin dan seluruh umat Islam. 

Demikianlah sam bu tan dan seruan say a pada peringatan lsra· 
dan Mi'raj inj. Sekali Jagi marilah kita teguhkan iman masing-
masing, marilah kita tingkatkan ama] perbuatan kita yang lebih 
nyata dan lebih berm an faat, marilah k.ita tingkaikan persatuan dan 
kesatuan seluruh rakyat Indonesia unn k rnelaksanakan tugas-



tugas besar di depan kita; ialah peJaksanaan Pembangunan Lima 
Tahun. Saya akhiri sambutan ini, dengan mengajak seluruh un1at 
Islam untuk mendalami dan menga1naJkan firrnan Allah : "Ber
tolong-tolonglah kamu dalam usuha hakti dan takwa, dan jangan
lah kamu bertulong-to/ong dalt11n berbuat dosa dan permusulzan ·:. 
Marilah kita. senaritiasa memohon ke hadirat Allah swr semoga 
kita semuanya diberiNya kebijaksanaan. bimbingan. kekuatan lahir 
dan batin. dalam pengabdian kita bersama kepada Agama, Tanah 
A..ir dan Ban~a. 
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II. 2. ZAKAT MENGHAPUS SUMBER-SUMBER KEMISKINAN 

Sam bu tJn Prf'slden Sesudall Scmbahyan~ ldul F1tri, 
T an~al 21 Dcsember 1968, di Halaman htana 

Pertama-tama marilah kita memanjatkan segaJa puji syukur 
kehadirat Allah SWT, bahwa pada hari ini telah memberikan 
karunia kebahagiaan dan nikmat kepada k.ita c;emuanya, untuk 
merayakan Hari Raya ldul Fitri. Kebahagiaan dan nikmat itu, 
pa~ti lebih dalam dan bulat rasanya terutama bagi kita yang teJah 
dapat menunaikan ihactah puasa dengan semestinya; dan disertai 
dengan membayar zakat fitrah, zakat harta dan scgaJa amaJ per
bu<itan yang lchih hanyak dan lcbih baik. Semoga semuanya itu 
diterirnaNya. Dan s~sungguhnya segala puji hanyalah bagi Allah 
semata-mata. 

Sungguh luar hiasa arti pelajaran yang dapa t k.i ta am bil dari 
ihadah puasa dan h1kmah Hari Raya ldul Fitri ini. Mari1ah kita 
tanpa jemu-jemunya mengambil pelajaran dan mendaJami hikmah 
itu. untuk bekal penyempumaan amal perbuatan dan pelaksanaan 
tugas-tugas kita di masa depan. Puasa bukan sekedar merupakan 
ujian ketahanan lahir, melainkan sekaligus juga ujian ketahahan 
batin, bahkan ukuran dan pendorong keluhuran moral, akhlak 
dan budi pekerti manusia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 
telah ditegaskan: "/fai orang beriman : Dwajibkan kepadamu 
mengerjakan puasa. sehagaimana te/ah diwajihkan kepada orang 
yang .terdahulu. supaya kamu oenar-benar menjadi orang yang 
bertakwa ". Sangat jelas, bahwa tujuan utama dari ibadah puasa 
adaJah untuk menjadikan umat Islam agar lebih bertakwa. Ber
puasa bukanlah sekedar untuk menahan haus dan lapar, bukan 
sekedar untuk melawan nafsu dan godaan bukan sekedar me
nahan keinginan, yang da1am keadaan biasaadalah hak dan halal~ 

melainkan terutama agar kita dapat mengendalikan diri dan kuat 
menghadapi pcnderi taan, agar kita dapat ikut merasakan pen
deritaan orang lain. Dengan demikian akan lebih kuatlah rasa per
saucfarMtn, rasa persatuan dan rasa perikemanusiaan kita. 
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Takwa berarti taat dan tunduk kepada Allah SWT; menjauhi 
S?_gala larangan-larnnganNya dan dengan pcnuh keyakinan men
i.ilan~n perintah-perintah dan petunjuk-petunjukNya tanpa n1un
dur tcrhadap percobaan, ujian dan rintangan. Junjungan kita, Nabi 
Bcsar Muhammad SAW. telah memperingatkan : ''Berapa banyak 
orang yang berpuasa, hasil yang dipcrolehnya hanyalah lapar dan 
haus saja. Dan berapa pula banyaknya orang yang ber:sembahyang 
malam, hasilnya hanyalah sekedar berjaga malam". Peringptan ini, 
h;arus senantiasa menggugah kita semuanya untuk terus-menerus 
mendalami hakikat \ puasa dan sembahyang, agar ibadah kita yang 
berat itu terlaksana di jalan Allah. 

Apabila kemarin magrib kita mengc.tkhiri ibadah puasa dengan. 
sernpurna, maka kita merasa lapang dada, merasa seolah-oah men
jadi insan baru, yang penuh dengan ketenten1n1an jiwa, kejemihan 
fikiran, semangat bekerja yang baru dan penuh keyakinan me
mandang masa depan. 

ldul Fitri berarti kembali kep::icfa fitrah sejati, ken1 bali kepada 
kemumian dan hakikat. Oleh karena itulah. maka sesudah kita men
jalankan ibadah puasa selaina scou1an ini; Sesudah kita berusaha 
terus·menerus ma was diri sesudah kita Julus dari ujian lahir dan , 
batin, semoga kita telah berhasil menyutikan diri kita masing
masing, sehingga kita dapat memelihara kemurrtiari ·sifat dan cita
cita kita sebagai umat Allah. Sebelum merayakan ldul Fitri ini, 
umat Islam diperintahkan untuk terlebih dahufu memberikan 
zakat fitrah kepada kaum fakir dan miskin. Dan barang siapa tidak 
menghiraukan kaum fakir dan miskin ini, maka mercl ... a sebenamya 
mendustakan agama. Islam sebenamya mengajarkan hal-hal yang 
lebih dalam; artinya, bukan sekedar mewajibkan kita menolong 
fakir misk.in melalui zakat atau zakat fitrah setahun sekali, me
lainkan kita diwajibkan bertindak lebih prinsipiil lagj, yaitu meng
hapuskan sumber-sumber kemiskinan dalam masyarakat. 

DaJam hubungan ini, pada kesempatan ini saya ingi.n mengu
langi untuk kesek.ian kalinya ajakan saya kepacla umat Islam untuk 
terus meningkatkan usaha mengumpulkan zakat secara besar-
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besaran seperti yang tclah saya serukan beoerapa waktu yang lalu. 
Gagal atau berhasilnya usaha ini, tidak tergantung kepada saya 

( 

pribadi sebagai seorang muslim, melainkan akan ditentukan sepe-
nuhnya oleh kesadaran, rasa persaudaraan dan pe~atuan antara 
semua umat Islam Indonesia. Bahkan, besar a tau kecilnya. hasil 
pengumpulan zakat ini akan merupakan ukuran besar atau kecil
nya kesadaran kita daJam menunaikan salah sat4 rukun Islam. 
Saya juga ingin menjelaskan, bahwa penggunaan selanjutnya dari 
hasil pengumpulan zakat itu akan kita tentukan bersama melalui 
sesuatu musyawarah antara para ulama dan pemirnpi.n-pemimpin 
umat lslam yang saya anggap kompeten untuk itu. Dari hikmah 
puasa dan ldul Fitri seperti ~'ang saya sebutkan tadi, maka jelas, 
bahwa ibadah puasa bukan hanya merupa.kan pendidikan diri 
pribadi, melainkan juga menipakan pendidikan sosial, terutama 
agar kita hidl;lP bennasyarakat dengan sebaik-baiknya. Hikmah 
puasa dan ldul Fitri bahkanmengharuskan kita, untuk merombak 
masyarakat, melalui, perjoangan di bi<lang pem bangunan. Itulah 
sebabnya, sebagai seorang n1uslim, berulang !{a)i saya selaJu meng
ingatkan kita semuanya, bahwa Islam adalah pembaharuan; oleh 
karena Isian1 mengharuskan terwujudnya persamaan derajat, 
persaudarnan, persatuan dan kcbahagiaan bagi umat rnanusia. 

Kita umat Islam, sungguh merasa berbahagia dan bersyukur, 
bahwa Allah SWf telah menurunkan agama yangjelas, mudah clan 
terpikul oleh kemampuan kita sebagai mahluk Tuhan untuk me
laksanakannya. Yang saya maksudkan ialah, bahwa ajaran-ajaran 
Islam, suruhan dan Iarangan-laiang.anNya, adalah sangat wajar dan 
dapat dilaksanakan asaJkan ada niat kita masing-masing. Tidak ada 
satu segipun dari ajaran Islam itu ya.'lg memberatkan kita, lebih
Jcbih yang me1nberdtkan orang lain apabila kita melaksana.kannya. 
Rukun Islam yang lima ialah : pernyataan kepercayaan bahwa 
Allah itu Esa - yang tidak bersekutu - dan bahwa Muhammad 
adaJah hamba dan Rasul All21h; menegakkan shalat yang lima 
waktu ; beq:>,uasa kalau kuasa, s~]:Pr1a bu]an Ramadhan; berzakat, 
kalau mampu; dan naik haji Yk:.: kuasa, jelas menunjukkan apa 
yang saya n1aksudkan di atas. 
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Dalanl hubungan ini, ingin saya menyinggung ma.5alah pcl(jk 
Jl)aan rukun Islam yang kelima, ialah pelaksanaan iba<lah haji 
·Jgi umat Islam Indonesia. Selama ini, penunaian iba<lah haji tclah 
~ibantu dengan subsidi yang besar. Dalam tahun 1968 ini, subsidi 
-e~ebut sebesar satu milyar rupiah; yang dengan subsidi tadi ber
•n.i sebahagian kecil unrnt Islmn mendapatkan hantuan dari 
<bJgian besar umat lslan1 yang la.in. Ketentuan agania, yang mc-
1yebutkan naik haji bagi mereka yang mampu, sebenamya tidak 
-:iengharuskan adanya subsidi yang rupikul oli:>h scbagian besar 
~mat Islam yang lain ini. Kctentuan agarna tadi jelas jug.a mcng
~iruskan adanya persyaratan kcma1npuan fisik, rohani d&n pem
t!3yaan; baik pcmbiayaan perjalanan pulang-pergi dan sc)::tma. di 
T311ah Suci, pcmbiayaan bagi tanggungan yang ditinggal di rumah 
da.n kelancaran kehidu pan sehari-hari scsudah selesai nlenun.ai kan 
iradah haji terscbut. Da!am hubungan inilah, makJ Pcmerintah 
~rmaksud untuk memindahkan dan menggurn-i.kan dana yang 
biasanya digunak;.'ln bagi su hsi di haji ini ke bi dang-bi dang Jain. 
terutama yang manfaatnya d2pat diras~kan lebih merata oleh 
scluruh u.mat Islam. Kebijaksanaan ini sarna sekali tid3k me
ngurangi usaha-usaha Pemerintah untuk lebih nler.yempumakan 
dan memperlancar pelaksanaan i hadah haji. 

Hari Raya ldul Fitri kali ini, me1npunyai arti yang dalam bagi 
ban~a Indonesia, oleh karena dalam tahun depan~ Insya Allah, 
kita akan mulai mclaksanakan Pembangunan Lima Tahun. Pem
btangunan itu, merupakan langkah permu!aan dan usaha kita yang 

I 
~yata untuk memerangi kemiskinan dan kemelarat~n. Oleh karena 
1tu, bagi umat Islam dan bersama-sarna dengan umat beragama 
yang Jain, wajib mengambil bagiaP. dalam pelaksanaan pe1n bangun-
dll tadi. Seperti tadi telah saya jelaskan, memberantas sumber 
kemiskinan adalah tugas yang diwajibkan oleh Islan1; dan juga 
diwajibkan oleh setiap aga~na. Oleh karena itu pula, maka men
gikseskan Peinbangunan yang alcan datang, sekaligus merupakan 

I 
ke~ajiban agama kita masing-masing dan kewajiban kita se bagai 

, 'iiiarga negara yang bertanggung jawab. 
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Tidak ada perubahan tanpa usaha~ tidak ada kebahagiaan tanpa 
perjoangan. Demikian pula, hasil pembangunan yang akan kita 
laksanakan itu, barulah dapat kita nikmati scsudah kita luhls da
lam ujian pcrjoangan pclaksanaan pembangunan itu sendiri. Pem
bangunan Lima Tahun yang akan datang, mcrupakan kewajiban 
Nasional kita yang mendesak untuk scgerc1 dilaksanakan dan tida·k 
boleh tertunda-tunda Jagi. Seluruh rc1kyat telah menunggu-nunggu 
dan menyiapkan diri untuk melaksanakan peniban'gunan ini. 
Sementara itu, hasil-hasil usaha kita bersama untuk mewujudkan" 
stabi!isasi politik dan stabiJisasi ekonomi telah menunjukkan 
kemajuan-kemajuan dan kemantapan-kemantapan yang memadai 1 

sehingga_ kondisi obyektif kita telah cukup siap untuk melaksana
kan pembangunan. Pemerintah, sesuai dengan tugas dan haluan 
yang diberikan oleh MPRS, telah menyiapkan Rencana Pemba
ngunan Lima Tahun. itu. Dengan demikian, tinggallah sekarang 
kemampuan dan kemauan kita untuk melaksanakannya dengan 
penuh rasa tanggung jawab dan sebaik-baiknya. Dalam Pem-

1 

bangunan yang akan datang. bidang keagamaan mendapatkan per-
hatian, dengan tetap memperhatikan kemampuan pembiayaan 
yang tersedia dan prioritas-prioritas sasarnn yang telah ditetapkan 
oleh MPRS sendiri. · 

Dalam rcmgka pem bangunan di bidang agama, sasaran yang 
ingin kita capai adalah mengusahakan perluasan kesempatan me
Iaksanakan ajaran agama menurut kepercayaan masing-masing. 
Untuk ini, maka saya minta perhatian yang khusus dari kita se
muanya . mengenai tolerclnsi agama, ·yaitu kehidupan yang rukun 
dan saling harga menghargai antara semua pemeJuk-pemeluk 
agama; yang kesemuanya itu menjadi inti clan wujud daripada 
sila Ketuhanan .Yang Maha Esa dari Pancasila yang menj~d.i pan
dangan hidup ban~a Indonesia, menjamin kebebasan memeluk: 
agama dan kebebasan melaksanakan ibadah agama menurut ke
percayaan masing-masing. Apabila kita semua cukup memiliki 
dada yang lapang, apabi1a kita semua berkemauan untuk salinr 
harga-menghart?ai, maka pelaksanaan ibadah ini sama sekali tidak 
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rnerupakan t.alangan bagi sbp2pun. Kit~ scmuan)'a hendaknya 
s.adar, bahwa Tuhan Yan3 ~.'l~!hu E~a nicndpta kan kita scbagai 
satu bang;a, yaitu b~mc;a ~ ndcm~:ia. Kcmtunian ajarnn setiap 
•:gama tidak ad.a y2ng s:;:'..·.r:~j:bb.:."1 kiia untuk memusuhi pe
meluk-pemeluk agt]ma y~in:; i:J~n. 

Sungg11l1 h~nay~ 1· '""'•·'~;·: ··, > · ···:.--:.-~ .. ~ .-:i·,~~'--';;r~a ~ ... ~>n :;•: a.n PK.I yang - ~ •1....,,.a;_;..~i.•--·s.~r.:;>-·'·"~ ~--...:.do o...:-e""" , A'9.V,."\.t...r. ·•"' -

anti agama, apabila ._.:;.;::J<..:.i"n :_.)·;_-..:;:J~~n3an menegak~·G:m ki.::n1undan 
Pancasila sekarang inz, i:~i~:. ;.:,·,;r.·s 1.-;~·c:t l~e ddmn benih-benih pcr
t-entanw.n agamz.. yc:-m~ ;·.:.: .. : .. r.:;:;e:~ (~rnoui o~ri s~ba~-~eLnb yang 
b~rada di l~ar kemtH·n!c,.t · ._: · :-~,11 ~- .:.:, .. :_~i!~~ i~u S·.:.raw.ri. Daiarn hu
bungan ini, ma.rilah kita u:m~:~ ;~s:~r.n !dnts-Llsnya, rnentb~a1ni f!rman 
AUah dalam Surat A't-Murntahz . ..-ic:h <-.yz.t 8 : "Aiiall tit.!0.1~: 1r.wlarang 
kamu berbuat kebai ko.11 den hl'rla ,~u adil terhadap orang-orang 
}'ang tidak memerangi ko.rn.u dala.rn (urusa11) aganw dan tidak 
mengusir kamr..: dart knmpungrnu. SeS'.Angguhnya, Allah itu me11-

cintai orang yang her!aku adf!". Fim1an Allah ini, dengan tegas 
menunjukka.n, b~hwa <len3?;1 or::ing-orang yw-tg b~:dainan agama, 
sama sekali tida;-c me::-up;<~:l~1 I:::o~~k::~:;2ri be'.[~ o~·u.n£; Isia1n antuk 
bert1ahabat clan berk:man a£:rc.b. 

Dengan mend3~~m! h:"·~~r~at fi:r-num Agah tc!d~, marilah i~ta 
tumbuhkan rum kita \'FiJ.il: . .db:in tc!eninsi c~ma daiam kehidupan 
b kit • ' v ~ 0 ·1 ...,... . . . h . angsa a yang oeraascff .. ~~n :.. ;;u1<:8..S! a. !' nnun liU, S?..lnggu mc-

rupa.1<an tahun yang mch~mb-1.·nf']~an kdu.~~san toleransi tadi. 
Beberapa hari yang lclu urnat bcr~g.Rm~ Hh1dt1 baru saja n1e
rayakan Hari Raya Gah1nr;an, hari ini umat ~slam mcrayc.k;}n 
Hari Raya ldul Fitri ~n bebern~a hari !agi un1::t-umat Kristen, 
Protestan dan K~.to!jk, &.!can rncl?.y~kan hari N ata1; yang semuanya 
merupabn hari-atiari yang sud menuru t kepercaya(!n agama ma
sing-masing. 

Dengan bekal hikn1ah puasa d3n Idul Fitri ini, dengan b~kaJ 
'ketahanan lahir dan ket~bahan ba~in ya."lg telah kii:a capai selarna 
~rpu&Sa dalam bula.n R~m:!<lhan, dengan hasil mawas diri kita 
mlling-masing, dengm be&~I p6ning~latan persatuan, marila.h ~ta 
~rbaharui tekad dan ~t!!Uln&ii keajc'1 kita untuk mensukseskan 
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Pembangunan Nasional yang akan datang itu. Marilah kita se· 
muanya. umat Islam khususnya, saling maaf meruaafkan segala 
kesalahan lahir clan batin kita. Seba~ seorang muslim, kesempat· 
an ini juga saya gunakan untuk meminta maaf lahir dan batin 
kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala kekhilafan yang 
mungkin telah saya perbuat, baik sebagai kepala negara maupun 
sebagai scorang manusia biasa .. 
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II. 3. TIDAK MENGHIRAU~AN NASIB FAKIR MISKIN 

MENDUSTAKAN AGAMA 

Sam bu tan Presiden Pada Sembahyang ldul Fitri, 
Tan£l!al 30 Nopcmbcr 1970, di Lantai Masjid lsliqlal 

Syukur alhamdulillah, saat ini kita berkumpul di lantai yang 
luas dari M asjid Istiql<.~J ini u n tu k bersama-sama bersem bahyang 
'Id. Bagi say·a pribr.d.i, kcscmpatan kali ini sungguh merupakan 
kebahagiaan yang sangat d2I~n1. Karen.n, berbeda dengan bcberapa 
tahun terakhir ini, di mana saya bersembahyang 'Id di halaman 
lstana Negara yang tidak begitu Iu!!s itu, maka saat ini, saya dapat 
bersembahyang bersama-sarna dengan puluhan ribu umat mus
limin di Jakarta. 

Tadi kita telah bersama-sama berscmbahyang 'Id. Seluruh 
umat Islam Indonesia hari inipun melakukan sembahyang yang 
sama. Dari semb~hy::mg jni sc:1.ja, lubuk hati kita tclah tergugdh 

1 oleh kebcsaran dan ?'c2<.iil2n Tu~1::in Yang Maha Esa. D[!Jan1 sem-
1 bahya:1g ini, seluruh kaurn muslimin dcngari ti<lak membedakar. 

wama kulit, asal-usul, vembesar atau anggota masyar~kat hiasa, 
kaya atau tidak kaya, !aki-laki atau wanita, arrggota-anggota 
partai politik atau organisasi-organisasi yang berlai_n-lainan, mcm
punyai niat yang sama, gerakan yang smna dan- tujuan yang satu 
dan sama pula. Tidak lain aciaiah menyerahkan diri, men1uji dan 
mensyukuri segala rah mat Tuhan semata-mata. Dari· sinilah antara 
Jain kesadaran kitR, bahwa sesungguhnya semlla umat muslimin 
adalah sama di hadapan Tuhan. Kesamaan ini membawa keduduk
an kita sederajat; dan kedudukan yang sederajat itu membawa 
perasaan persaudaraan yang sangat erat. Dan semuanya ini, hanis 
dapat merupakan landasan kerohanian bagi kita semuanya untuk 
mewujudkan persatuan umat, yang memang men1pakan salah 
·satu inti ajaran Islam. 

Tahun ini, kita umat Islam Indonesia juga merasakan sangat 
bersyukur; karena kita sernua dapat memulai ibadah puasa dan 
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merayakan ldul Fitri· pada waktu yang sama, di seluruh Indonesia 
Mudah-mudahan, dalrun waktu-waktu yang akan datang, - lnsya 
Allah seterusnya - kitapun akan dapat memulai ibadah puasa dan 
merayakan Idul Fitri pada waktu yang sama pula. Kesamaan wak
tu, yang bukan saja karena diumumkan oleh Pemerintah; melain
kan karena kesimpulan be~ama yang lahir karena iktikad baik, 
keyak.inan dan kcbenaran. Dengan demiJrJan, maka dalam me· 
masuk.i bulan Ramadhan, dalam menjalankan ibadah puasa yang 
suci dan dalam merayakan hari besar ini, kita tidak la'gi terganggu 
oleh perbedaan-perbedaan pendapat yang sebenarnya kurang 
perlu. 

Ya, justru karena pegangan kaum musHmin adalah satu, ialaJh 
finnan ·Allah dan hadits N abi Ivl ul1ammad; jvstru karena niat kit:a 
satu ialah nicnjalankan perintah agama~ maka saya yakin, bahwa 
sesun&c<YUhnya, da1arn soal-soal yang besar clan menyangkut ke
pentingan seluruh uinat rnus.lim5~ kita juga hams dapat mengam
biI sikap yang sat 1..J dan benar. Mudah-mudahan) harapan kit.a 
semua itu benar-benar menjadi kenyataan. 

Harl ini bu!an Ra.madhan telah kita lampaui. Tetapi segala 
hikmah yang tcJah kita dapatkan dalam bulan itu tidak akan kita 
tinggalkan. SebLliiknya, teius k.ita jadikan bekal dan kekuatan da· 
!am hidup bennasyarakat dalan1 bulan-bulan selanjutnya. Bulan 
Ramadhan ada!ah bulan suci. Se lama se bulan kita berlatih, kit a 
diuji oleh keadaan dan rnenguji diri kita sendiri, malahan se
sungguhnya kita berjoang. Bukan hanya jasmani kita yang dilatih, 

· diuji dan hants berjoang itu; te~api juga batin dan moral kita. 
Da1a.J.n· hal ini Rasulullah sendiri telah mengingatkan kepad.J 
kila: "Betapa .banyak orang yang bcrpuasa, tidak ia peroleh hasll 
dari puasanya ini, selain lapar dan haus,,. Dari peringatan ini, 
kita jclas dapat mengetahui, bahwa berpuasa sesungguhnya buka11 
sekedar tidak ma~..an dan tidak rninum! Jauh lebih luas dan jauh 
lebih banyak kewajiban-kewajiban kita dalam berpuasa itu. Kit.a 
hams menahan din dari segala fikira:1 dan perhuatan yang me
n1sak atau menodai keimanan kita, kita harus menjauhkan diri 
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dari segala yang tidak sesuai pengan ketakwaan. kita harus men 
iauhkan d1ri dari segala sifat yang membawa keruntuhan moral dan 
kemanusiaan. Malahan bukan saja berbuat buruk, berfikiran dan 
berkata yang burukpun harus kita hindan sejauh-jauhnya. I tulah 
St>babnya, ta di say a katakan, bahwa walau pun bulan Ram adhan 
tclah lewat, walaupun hari ini kita bergembirn karcna tclah ber
hasil menjalankan ibadah puasa yang berat itu. ktapi segala pc
lajaran dan hikmah yang kita pcroleh sclama berpuasa 111ahd1an 
harus kita pcJihara dan kita laksanakc:tn ualam hid up bcrmasy a
rakat. 

Ada inti pe!ajaran lain yang sangat dalam artinya sclama 
ibadah puasa dan pada hari I dul Fitri ini. Sebelu m me ray akan I tlul 
Fitri ini kita umat [slam juga diwajibkan tcrlebih dahulu menu
naikan tugas zakat fitrah untuk fakir-miskin. Islam juga m~ngajar
kan kepada kita, bah wa barang siapa yang tidak mau memperhati
kan nasib fakir-miskm ini. mereka sesungguhnya mcndustaka.n 
agama ! 

Kita juga mengetahui. bah wa A!Jah S\.VT se~ungguhnya bukan 
saja memerintahkan kita - yang kebetuJan mampu ·- untuk mem
hantu fakir-miskin ini; meJain kan m ewajib k.an juga kepada u mat
Nya untuk langrung memberantas sumber-sumbcr kcmiskinan itu, 
ba.ik kemiskinan jasmani maupun kem iskinan rohani. I tu ]ah ju ga 

sebabnya, saya juga berular1g kal! mengingatkan, bahwa Islam se
sungguhnya merupakan kekuatan lahir dan batin. merupakan ke
kuatan yang mem beri dorongan yang luar biasa· kcpada pem
bangunan bangsa dalam arti yang se1uasnya ! \.kmang, kcmisk..in
an dan kemelaratan hanya dapat kita berantas mdalui pemhangun
an bangsa ~ yang kita kcnakan ber;am a-sama, yang kita piku1 
tanggungjawabnyo. bcrsama-sama dan yang nanti hasilnya kira 
nikmati bersama-sama. Sekarang, kita sedang bergerak untuk 
melaksanakan .Pem bangu nan itu. H asil-hasil yang k; ta .:a pai dalam 
tahun kedua pelaksanaan Pem bangunan Lima Tahun ini cuku p 
menggembirakan. 

Di sini saya tidak akan memerinci satu-persatu proyek-proyek 
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pem b:.ingu nan apCJ yang telah kita selcsaikan. jalan-jalan dan jcm· 
batan man a yang telah kita perbaiki, pabrik-pabrik apa yang kita 
hangun. bendungan dan irigasi mana Y.ang sekarang telah meng· 
airi sawan-sawah, herapa kenaikan produksi padi. dan scbagainya. 
Kita lihat dan kita rasakan sendiri hasil-hasil itu. 

Dalain merayak.an I dul Fitn tahun inipun demikian juga ta-
hun yang Jalu kita scdikit lega, karcna harga-harg~ tiduk me· 
lonjil k-lonja k. Ya. say a katakan sedi kit le ga seb<1 h tidak mdonjak· 
lonjaknya harga bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah 
masyarakal yang ~erha kecukupan. 111asyarakat yang makmur dan 
yang auiL masy arilkat yang maju dan harrnonis. masyarakal yang 
t idak di belcn ~111 oleh kece mas an. m asyarakat yang anggota· 
anggota11 ya de ngan ten an g dan te ku n menjalankan ibadah agama· 
nya. Saya tahu. jutaan rakyat kita masih menghadapi kemiskinan 
dm1 kemelaratan ; mereka masih tC>tap cemas menghadapi hari 
besok. Justru itulcih maka kita tidak holeh berhenti dengan usaha· 
usaha mensukseskan pernbangunan yang sekarJng ini; dan se
terusnya. Tetapi, apapun juga - betapHpun masih jauhnya harapan 
dan ke.nyatam1 - . satu .hal sangat jclas: hari ini k.ita tclah lebih 
maju dari kemarin. tahu!1 ini pcrekonomian kita telah lebih baik 
Jari tahun-tahun yang lalu. Tahun ·70 ini ekonomi kita jauh lebih 
baik dari tahun "65. Tetapi say a juga harus berterus terang; bahwa 
pcrjoangan kita dalam memhangun masa depan itu masih cukup 
berat dan memakan waktu. Kita jangan mcngharap ya11g bukan· 
bukan, kita jangan mengharap mu 'ji zat. Satu-satunya yang harus 
kita lakukan ialah mempertebal iman dan takwa kita. Sebab. 
dengan iman dan takwa itu kita pasti akan dapat bekerja lehih 
keras. lebih tekun. lebih tepat dan lebih jujur. 

Dal am rangka pem hangunan umat dan untuk memerangi 
sumber-sumhcr kemisk.inan itu. di samping melaksanakan Pem· 
bangunan Lima Tahun. maka saya - sebagai seorang musLim -
juga mengajak umat Islam mengumpu}kan zakat secara besar
besaran. Ajakan saya beherapa tahun yai~g lalu saya lakukan se· 
kedar sebagai usaha untuk memusatkan rengumpulannya. meng· 
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him pun kcmampuan-kemam puan yang kecil dari ki ta mas1ng
rnasing agar dapat menjadi kekuatan yang bcsar. Saya pemah 
mengatakan. bahwa dengan pengumpulan zakat secara besar
besaran ini. kita akan mam pu mengcrjakan hal-hal yang lebih 
bcsar dan lebih bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas. 

Saya akan melaporkan kepada umai Islam hasil-hasil dan 
penggunaan pengumpulan zakat ini. Sejak saya sc.rukan sampai 
Gt!nr;in tangg~l 26 N opembe r 1970 bebcrapa hari yang lalu, ju m
lah yang kita kumpt.df-:an mencapni Rp. 39.542.940,80. - dan 
2.473.48 dollar Ameril:.~. Sesu dah mendapat nasihat da ri para 
alim ulama dan pemimrin-pemin1pin umat Isl~r!l. maka jumlah 
itu saya serahka.n kcmhali kcpad.a umat Isla1n. Dalarn pcrtengahan 
tahun ya11g lalu, telah saya serahkan kembali sejumlah Rp. 
17.200.000,- yang pengg,unaannya tersebar di seluruh dacrah. 
Dalam tahun ini, sebagian tei~h saya serahk.an dan sebagian dalam 

, ·penyelesaian sejumiah hp. 18.200.000,- kepada 265 huah masjid 
Jan mushaia, 241 b~wh m:Hiras~h d2n pe5.1.1.ntren. 222 bua.h badan
badan dan yay"'.!::.an-y~y~snn Islam lainnya; semuanya tcrsehar 
di seluruh Indonesia. t(.epada mereka yang mcnerima zakat itu. 
saya tegaskan lagi di si~li, bahwa uang itu bukan \Jang Pernerintah. 
lebih-lebih bukan uang saya pribadi; mela.inkan sumb~gan dan 
usaha kaum muslimin sendiri. 

Ada pengumpula.1 d(}na-dana lain dari i:..aurn muslin1in untuk 
umat yang h<isil-ha.,tjh1ya kit3 rasckP.:.li bersa1na-s.arna. ·pengumpulan 
ini adaJah dari jemaah haji. Memang, sejak tahun yang lalu tahun 
'69/'70, Pemerintah tidak lagi mer!: beri~can su bsidi perjala nan 
haji. Sebagian dari anggarnn yang biasa d!gunakan u ntuk su bsidi 
itu diperintukkan b?.61 kepentingan-kepentingan lain yang ber
manfaat bagi kesejah teraan rakyat, khususnya yang beragamJ 
Islam. Penggunaannya dialihk3n kepada proyek-proyek lain clan 
kepentingan-kepentingan lain yang dirasak.an man faatnya bagi 
umat Islam yang !ebih iuas. Penyelesaian Masjid lstiqlal i.ni. antara 
lain, scbagian juga dibiayai dengan uang yang tadinya digunakan 
untuk subsidi haji -itu. Di samping itu sumbangan dari para jemaah 
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haji ialah keJebihan uang ongkos naik haji. yang discbahkan oleh 
terkendalinya }aju inflasi yang jauh lebih ba.ik <laripada yang di
perkirakan scmula. temyata mencapai jumlah yang cukup besar 
pula, sehingga mcmungkinkan untuk mem herikan banruan
ban tu an gu na mcm perbai ki madrasah-m adrasah, pondok-pondok. 
pem bangu nan dan perlu asan rn asjid-masji d dan lain-lain unJuk 
le bih m eningkut kan f asi lit as rnenjalankan i bad ah agama scrt~ 

da k wah I slam, yang mclipu ti ju m lah ratusan ju ta rupiah. 

Saya sangat bcrterima kasih. bahwa akhimya. umat Islam 
sendiri mcmahami kc bijaksanaan yang digariskan Pemerintah da
lam pengurusan haji itu. Jni krbukti hahwa jumlah calon gaji un
tuk t<.1hun ini jauh Jcbih banyak d::i.nrada tahun sebeJumnya_ 
meskipu n su hs1 di h aji tel ah di t iaJJkan. D<tlam musim haji ini .. 
Saudara-saudar3 kita yang akan menJalankan rukun Islam yang 
kelima itu mencap~i jurnlah kbih dari 12.000 orang, jauh Jebih 
besar, jika dibandingkan dcng-an tahun ] 969/ 1970 yang berjumlah 

·Jebih kurang 9.000 orang. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan 
<latang jumlah itu akan· mcningkat terus. Kita semuanya gembira, 
mcliha( kcnyataan itu. Data-data tatli mcnunjukkan, bahwa kaum 
rnusiimin sesungguhnya mempunyai kcmampuan yang cukup 
besar dan meningkat. asalkan kemampuan itu benar-benar dapat 
dihimpun dengan baik. 

Ten tu, kit a akan le bih gem bira, bi la kit a dapat mengu mpulkan 
jumlah dana-dana yang sah dan halul yang lebih besar lagi, se
hingga manfaatnya bagi umat Islam juga akan meluas dan men-

. dalam. Banyak kegiaran-kegiatan. dakwah. rumah-rumah yatim
piatu, · rumah-ru mah sakit I slam, madrasah-madrasah dan sebagai
ny a yang mengharapkan bantuan yang Jebih besar; dan bantuan 
itu memang sungguh-sungguh diperJukan. Bantuan yang diperlu
kan itu tentu dapat kita berikan, apabila kita juga dapat mengum
pulkan dana yang lebih besar. 

Pada saat--saat sesudah semhahyang ~Id ini, pada hari sesudah 
seJama sebulan k.ita berusaha menyucikan diri, saya ingin sek.ali 
lagi. mengetuk hati dennawan·dermawan muslimin, men~tuk 
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hJt1 kica yang ment.!c..1~~il '.~an rczckl yang sed1 ktt lebih longgar dan 
}ang l.Jin-l.11n. Say~ ;1i~·::: 1111..'ll!!akhiri sdmhulan in1. Dan lerasa ti-
Jak IL'ngkap. ;.tp;1bi~J .... tidak 111c11y<.1mp;..iik;J11 -;elamat hati ldul 

f-1tn da11 ma;if l;::!I· 1•1 Sd1;1ga1 manusia hi;hJ, k1t;..1 m.1si11~-

masm~ -;ad;.ir say;q·,_:1~ <>c:-:.iar - hahwa Jiri kita tidak terlepas dari 
kckhibfan. 

Untuk ttu. pada '\atil y;Jng tcpat mi. ~kali lagi. saya minta 

saudara-sau c..ia ra m l't 11aa fkan kekh il;_i fan-k~ khiia fan say a. Sava 
sangat gemhira. h ... ·r~ida di t1..:ng.ah-kng:th ruluhan ribu k:.ium 

mu slim 111. Say a in ~in h1..· rj J ha t~m can g;.m den gan sau<larn-sau d.i r;1 
semua. Tetapi. saya kira waktu11y~1 ;.ik;Jn krlarnpau :-'anj;__in~ IL,; 

1111 - saya per ... ·aya tidak nll·ngurangi silaturr:lhrni ~tntJra h.it.1 
semu<J Dan iauh. "ay;1 llH~·1 1 y:11111)aika11 sal;_im l-:1 . .'k1..•luar!!~1:111 ·11;: 

lalu1 h.iti say a. DJn "·'~ .1 1';.:n.:a~ a. hahwa :-;ay:1pu11 mL·r11...·ri1?1.1 -..1l.•·1. 
yangsama lL.lf1 saudara-~al1<fara semu:tnya. 

423 



II. 4. ISLAM MENGAJARIKA.N SOLIDARITAS SOSIAL 

S:.trnbu tan Prc:\idcn Pada Sh.,bl ldul .. itri di Mlasjid lsbqlal. 
Toan1'fT..tl 19 Nupcmh4:r 1971 

Hmi 1ni, kita bersama-sama berst"mbahyang "Id di Ma.sjid 
IstiqJaJ yang <.;angat bcsar, walaupun dl:"wasa ini belum selesai ke· 
sc]uruhannya. Jutaan k.aum mushmin berhuat yang sam~ di Ii· 
pangan-Japang.an di seluruh tanah air. di kota-kota bes.ar maupun 
di dcsa-desa: laki-laki, wanita. pemuda-pcmudi d.an anak-anak; 
tidak me1nhcJar...an asaJ-usul, keturunan. k~suk.uan, kekayaan atau 
jahatan, semuanya mcmpunyai niat yang sa!u, r.1enghadap k~ 

kiblat yang satu, membuat gerakan-gerakan yang satu memuji dan 
tunduk kepada yang Satu pula : Allah SWT. 

Di sini, didas-ar Juhuk hati kita tcrgugah hikmah y~g mulia: 
bahwa di hadapan A!la.h manusia sesu.ngguhnya sama. E.eda ma
nu~a yang s.atu dci)gan yang lain sebennrnya ditcntukan o1eh 
ibadah dan besarnya an1al. .Persamaan dcrnjat meJahirkan rasa per
saudaraan dan solidaritas yang hidup. Rasa persaudaraan melahir
k2n :;jkap dan perbuatan yang bijaks.ana dan adil. Adil da1am arti 
menHai djri sendiri dan adil temadap scsamanya. Solidaritas yang 
hidu.p melahirkan perasaan senasib sepenanggungan, mengem
bangkan sikap toJon,;-menolong, gotong-royong dan tanggung 
jawab bersama tcrhadap nasib bersama pula. Sifot-sifat demikian 
sangat kita perlukan dalarn masa pembangunan bangsa kita dewasa 
IDJ. 

Hari ini, kita seo]ah-olah menjacJi manu!iia-manusia haru; 
dengan semangat baru dan h"1rapan-hara!)an baru. Selama sebuLa.n 
kila telah berpuasa. Kita telah berusaha met1yucikan diri kembali~ 

bukan hanya secara lahiriah, tetapi - kbih-l~bih - rohaniah. 

Sesungguhnya sangatlah daJam arti hikmah puasa itu. Puas.a 
bukan sekedar menahan haus dan Japali, bu~n pula perbuatan 
0 menyiksa diri sendiri... Dengan bc•p}•ar.J kita jup berusaha 
meng;uasa.i d~n mengendaBikMJ hawa na.iTc~J: bukan • mmshin· 
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d.Jri perbuat an-per bu;;\ :~-.ii yang tidak pant as, te ta pi l)ah kan be r
fi k.ir yang tidak sen c; 1 < ~nm harus kit a buang jauh-jau h. Puasa 
~sungguhnya peij0; ' ; :hadap di ri se ndi ri, un tt~ k menemu kan 
k~pribadian sendi·C:. j ~'~ .:ntuk menanamkan rasa cinta kcpad3 
~s.ama manus.ia. Tu.l:; .. ;;-;wc.jib!<c.!r1 kit3 berpuasa unt'.lk mem-
buat d"" i,.·.t ~ .·~ -- - ... , · ~~~·· · , 11, .... 1.a menJZ'.!: ,.,.1. 1~ yang lc.,.\;1a. 

I Takwa berarii ta;:.;.~ tJ< !i tun<luk kep2'.dc Tuhan: dengan ik~1la~ 
: menjauhi segala l:::-.:;:-~~1g .... n~,:·•rs.n gc-.ni'l ya s~ na dengan key akin an 
1 menjalankan segaia peli;·? ~ah da n petu nj1..~k-petu njuk-N ya. T aat 
d:m tunduk bui;:an !·12.nyn !<:arena t:!ku t. K it2:. taat dan tu nduk 
Urena cinta kit3. kcpadz TLJhan Yang ·Mai1a Esa yang telah rnen
~iptakan alam sernesta ini, y ar1g tdah mem be1i kesempatan kt!pada 
kita untuk dapat membnatr sega1a kekayaan aiam. untuk rncngem
bangkan kepribadian d:.dar!1 masyarakat kita. 

Segala perintah dan laranganl'Tya~ t!d8.k lain untu.k mem bim
bing kesempumaan hidup manusia di dunia dan di akhirdt nanti. 
S-egala·galanya memang akhin1ya ha.rus kjta kernbalikan ki!pad3 
Tuhan. Dalam menghadapi kesulitan, dalam tertimpa musihah. 
d.alam masa duka, kita tid1k perlu mengeluh. Malahan kita harus 
mempertebal taki.va~ sebab semuanya itu mcrupakan cob<Jan atau 
ujian mental bagi uma:N ya. Tan pa cobaan dan ujian, manusia ti
dak ak.an kuat kep1ibadiannya. Sebaliknya, dalam menikmati 
Sllkses atau kebahag1aan, kitapun tidak akan lu pa di ti, le bih-\e bih 
tidak boleh takabur. Di sinipun kita kembalikan segala nikn1at itu 
kepada Tuhari. Y:ing Maha Esa, k.ita panjatkan syukur kepada.i'\lya. 
Sikap ini sama sekali bukan sikap beku. Sehingga, kita hany~ ber
diam diri membiarkan tertimpa oleh kesulitan yang bertumpuk
tumpuk; atau hanya mt.!nengad.ahkan tangan menunggu-nun~'11 

I 
datangnya k~bahagiaan. Sikap_ <lemiki~- bukanlah sikap manusia 
yang bertakwa; dan sama sekah tidak dtaJarkan oleh Islam. 

Islam mengajarkan umat manusia untuk bergerak, mem
pcrbaiki diri sendiri dan membangun masyarakat. Muslimin adalah 
umat yang giat berusaha. Islam mendorong umatnya untuk me
robah nasibnya sendiri: yang masih buruk agar berusaha menjadi 
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baik; yang sudah baik agar berusaha terns menjadi lebih bail 
Semua agama yang lainpun mengajarkan inti yang sarna. Dan ht
nya ada satu jalan saja untulc merobah ncnib itu iaJah dengan mew 
Jaksanakan pem bangunan. Islam men~jarkan kepada kita, bahwa 
orang yang paling dicintai oleh AUah adaJah mereka yang be~ 
manfaat bagi sesama hidup. Kita sungguh ingin dicintai oleh Tuhan 
dan kita memang mencintai Tuhan. Sebab itu, marilah kita ber
buat ama1 yang se banyak-banyaknya dan yang ·berrhanfaat bagi 
sesama hidup. JaJan itu antara lain dan yang terutama dewasa ini 
ada1ah bcrsama-sama melaksana..1<.an pcmbangunan. Bagi mereka 
yang hidupnya agak cukup, maka dalarn menja1ankan ibadah 
puasa itu, rasa lapar dan haus .. hanyan dirasabn da1am wa.ktu se
bulan, itupun·antara subuh dan magrih saja. Tet3pi, masih sangat 
banyak di antara bangsa ini yang dapat dikatakan menahan haus 
dan lapar sepanjang hari; dan sepanjang tahun. Dengan ·berpuasa, 
kita selaiu diingatkan kepada n~.sib sesama ban~a kita itu; dan 
tergerak hati kita untuk.. menolong mex-eka, p4¥4 fakir miskin. 

Sebelum merayakan ldul Fitri inipun kaum muslimin yang 
mampu diwajibkan menunaikan tugas zakat fitrah untuk fakir 
miskin. Ajaran Isian1 mengenai hal ini malahan tampak sangaU 
nkeras". Barang$iapa tidak mau memperhatikan fakir miskin. 
sesungguhnya mereka mendustakan agama. Demikian Islam me
ngajarkan kepada k.ita. Kita tidak akan mendustakan agama! 
Sebab itu, marilah kita bcrbuat sesuatu untuk fakir miskin ini. 
Malahan, kita harus berbuat yang jauh lebih besar~ bukan saµ 
mern bantu fakir mis.kin hanya aen~.n berzakat fitrah setahun 
sekali. Kita hams berusaha meniadak&n b.kir miskin di tanah air 
c!an di ten!!}ili-tengah ba.11g$a Indoneda, yang dikaruniai Tuhan 
den~n kelr.ayaan aJam yang berlimp3h-ruah ini. Dan seperti tad:i 
saya katakan. uniuk itu har1ya ada satu jalan ialah dengan me
!aksanakan pembangunu1 lahir dan batin. Dengan pembangunan 
ekonorn~, kita memberantas kemis:tln~m 1ah!r; dan dengan pem
bang.unan di bidang sos.iaJ-bud3ya rbn k~Rg::1maan; kita sek.aligu! 
jug3 ff1emberantas kehampaan rohruiL A)~bHa kita benar-benar 
mendalami halr...ikat a~ma dan buk.an 7,.~iya kulitnya saja - saya 
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ya kin ha.hwa reri~ '.:::'~::; ..... :nan yang kit a jalan kan in i hen a r~tienar 
::il<Jn bcrllasil. Per. <•· .(~t.Eum=yang kita jal;;;nka.n, ini ·tidak lain 
adalah pc-mbangu.·:: ~ 1:rn£: ~pemhail~unan okh manusia :t1ntuk 
rnanusia dan kem;i·w:.:.a~·.n. 

Pemh<lnguna;! <:':~o~omi yang kit.a dahulukan sckarang ini. 
tidak lain adalah <1L;t untuk mcncapai tuju~m yang kbih besar. 
Tidak ada gunanya kita memhang-un seg.ala macam proyek-proyck 
pembangunan ap1bila proyek-proyek · itu pa<la akhimya tidak 
mcndatangkan kcbah:ig.iaan lahir dan batin kcpada k..ita semua. 
lidak dinikmati oleh se!u ru h raky at ini tan pa kecuali: a tau <l~ngan 
perkataan lain, tid:-ik mcndatangkan keadilan sosial. Sebaliknya. 
keadilan scsial juga tidak akan muncul apabila kita tetap terbe
lenggu dalam kcmunduran. Keadilan dalam kemiskinan sama saja 
dcngan memhagi rata kernclaratan. Bebcrapa waktu yan~ talu 
saya telah menegask:m, bahv1a saat-saat yang gawat <lari perkem
bangan ekonorni kita telah lcwat. Dalam merayakan Idul ·Fitri 
yang sekarangpun keadaan kita Jebih ba.ik dari tahun yang lampau; 
dan tahu11 yang lampau itu pun lebih baik dari tahun ~chelumnya. 
H~l ini men.1pakan tanda-tanda bahwa pembangunan yang k.ita 
kerjakan itu m•:!mbawa hasil. Tetapi saya p'erlu menegaskan satu 
hal. Jangan ki ta le11gah; dan jan gan kit a Jepaska~ kepriha tin an! 
Sungguh. belum waktunya kita puas diri dengan segala keniajuan 
yang kita capai sekarang ini. Benar. dalam tahun-tal~un tcrakhir 
ini kita mencatat kemajuan-kemajuan. · Tt:tapi peTJ~ilanan pcm
bangunan bangsa ini masih jauh. s~ya ibaratkan perjalanan pem
bangunan ir.i teL.-1h menc~pai jaJan yang lapang, tctapi hclum se· 
mua hambaran tersingkir. Sehah itu. kita masih harus tetap rhengc
ratkan ikat pinggang dan hiJup berhemat. Kira harus rnenguinpul
kan tiap rupiah dari masyarak~t untuk mcrnbiayai pcmhangunan 
yang rnakin banyak kita r~rtukan. Bagi mt!reka yang mampu. 
memang mereka berhak untuk mcnggunakan uang hasil jcrih 
payah yang didapatkan secara halal. Tctapi saya merasa ·wajib ,. •. 

rnenyerukan agar uang itu ti.dak diham bµrkan untuk keperluan 
. . . I • 

yang konsumtif, apa(agj han·ya untuk memamerkan kekayaan S;lj~. 
' ; .... 
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Perbuatan seperti itu hanya mem buan~uang rezcki dan barang· 
kali mubazir saja. Rasa keagamaan yang kuat pasti melahirkan 
sikap yang konstruktif mengcnai hal ini. Segala rezeki yang di
peroleh sccar.l halal adalah rahmat Tuhan; dan kita Jcembalikan 
terima kasjh kepada Tuhan melaJui ainal perbuatan kemasyarakat· 
an. Dalam hentuk yCtng moderen dan cocok dengan tuntutan 
pembangunan, uang itu scpantasnya .kita tanambn kepada usaha· 
usaha yang pro<luk ti f. a tau kit a ta bung mclalui bank-bank, sebab 
JL· ngan demiki;Jn se kaJigus berarti mcmpertancar pelaksanaan 
pem hangu nan. 

Bulan suci Ramadhan telah berakhir. Tetapi hikmah puasa 
dan I du l Fit ri ti dak herakhir sekarang ini. M arilah ?~ita pelihara 
hi km ah puasa i ~u u n tuk setahun yang akan datang dan demik.ian 
seterusnya. Selama k~ta berpuasa mampu menahan diri, kit.a ber 
joang terhadap diri- sendiri, kita menghindari nafsu-nafsu duniawi, 
ki ta mencegah tindakan dan fikiran-fikiran yang tidak perlu. 
Sikap-sikap demikian sangat kita perlukan dalam masa pem· 
bangunan. Mari!ah kita pusatkan segenap pikiran dan kegiatan 
ki ta pada usaha-usaha yang bermanfaat yang produktif, yang 
dapat n1emperlancar pelaksanaan pembangunan bangsa, mening
katkan tingkat hidup bangsa. lahiriah dan rohaniah. Marilah k.ita 
laksanakan bersama program-program dan usaha-usaha pem· 
bangunan yang telah digariskan itu. Kita tingkatkan disiplin na· 
sionaJ, kita gairahkan gerakan menabung, kita laksanakan secara 
tepat keluarga berencana, kita penuhi kewajiban terhadap negara 
membayar pajak dan lain-lain. Ini · semua merupa.kan amal per· 
buatan yang dituntut dari umat lndonesi~ yang mempunya.i 
landasan falsafah Pancasila, yang taat pada agama, dan yang de
wasa ini sedang membangun. 

Mudah-mudahan kita benar-benar dapat mena.ngbp arti 
yang dalam dari puasa Ramadhan dan ldul Fitri ini. Nabi Mu
hammad SAW, sendiri mengingatkan : .,Berapa banyak orang 
yang berpuasa, basil yang diperolchnya hanyalah lapar dan haus 
saja. Dan berapa pula banyaknya orang yang bersembahyang m .. 
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lam, hasilnya adal~h :e!:edar berjaga malam n. Dan marilah ki ta 
rayakan ldul Fitri. i; {(,-;lam arti yang seben.ar-benamya. Bukan 
hanya dengan pak.ui~.·-p :kaian yang ind.ah dan pesta-pesta yang 
mewah, melainkan d~ngan bertam bah tebalnya takwa. 
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II. S. PU ASA MENGINGATiKAN IPENOERITAAN ORANG LAIN 

Sam bu Ian Prcs1dcn Sctclah Scmbahy;rnf.? ldul ritri. 
T;rn~J?al 27 Oktobcr I 973. d1 M<1'iJid lsliql;il 

Marilah kita bcrsamc.t-sama memanjatkan segala puji syukur 
ke hadirat Allah SWf. yang telah memberikan kanrnia perasaan 
bahagia yang dalarn dan kenikmatan yang besar kepada kita semua 
pada hari ini untuk merc:iyakan ldul Fitri. Lebih dalam dan Jebih 
bulatlah kebahagiaan itu terasa oleh kita yang selama sebulan 
penuh dapat mclaksanakan i hadah puasa secara sem~stinya. Ke
nikmatan tcrasa bertamhah besar hagi kita yang juga telah dapat 
membayar zakat fitrah. zakat harta dan segala amaJ perbuatan 
yang baik bagi orang lain dan masyarakat. 

Semoga djterimaNya semuanya itu. Dan sesungguhnya se
gala puji hanyalah bagi Allah semata-:nata. M?:grib kemarin kita 
telah mengald'iiri ibadah puasa. Te ta pi hi km ah puasa akan k.ita 
gunakan terns sepanjang tahun mendatang. Kita berpuasa tidak· 
lah hanya untuk me!av·/an godaan dan menahan nafsu, yang halal 
dan hak hukumnya apabila kita kerjakan dalam keadaan biasa. 
Kita berpuasa untuk menjadikan diri kita benar-benar orang yang 
bertakwa. I nil ah tujuan u tarn a k1 ta berpuasa yang ti dak boleh kita 
lupakan. Takwa berarti tunduk dan taat kepada Allah SWf. Tun
duk dan taat bukan karena takut, melainkan tunduk dan taat 
karena cinta kepadaJ"\l'ya. Kita cinta kepadaNya karena la te1ah 
mernberikan segala k.arunia berupa kekay3.an alam yang membuka 
kesempatan kepada kita untuk menggunakannya dengan sebajk. 
baiknya dan pen uh rasa tanggu ng jawab demi kebahagiaan dao 
keselam.itan be rsama. Dala.i-n arti i tu maka takwa kepada Tuhan 
mempunyai arti langsung yang penting artinya bagi usaha kita 
untuk mcmbangun. Saya katakan Hmembeii kesempatan", karena 
tanpa kit.a jamah dan tanpa kita olah, alam rikan diam atau ak.an 
terasa kejam. Alam akan "diam" karena ia F1emang tidak deng::in 
sendirinya memancarkan minyak dari burni, ;zdak dengan sendiri· 
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nya merobah kckuatan Llir ml_•nja<li listrik, tidak dcng£m sendiri
nya menumbuhkan tumbuh-tumbulrnn yang kit.a perlukan untuk 
maka.i1 dan seterusnya. Alcrn 111ungkin malahan terasa kcjam ka
rena ia dapat mendatangkan bencana banjir di daratan atau meng
hcmbuskan prahara di lciutan atau menycbarkan hama yang me
rusak tanaman dan sebagainya. 

Apabila itu tcrjadi bukanlah alam yang salah, melainkan 
kita umat manusia. Bukankah Tuhan tclah menciptakan segala 
sesu:.itunya di muka bumi dan di alam scmesta ini untuk kebaha
giaan manusia? Dan bukankah Tuhan telah berfirman, bahwa 
nasib kita harus kita robah sendiri? Mcrobah nasib berarti mem
perbaiki kehidupan di hari esok dcngan bekerja keras di hari se
karnng. Merobah nasib berarti memperbaiki mutu kehidupan 
batin kita diliputi kebahagiaan. Kemaju;_in lahir dan kebahagiaan 
batin yang selaras itu lah yang menjadi tujuan a khi r ki ta dengan 
melaksanakan pcmbangunan sckarang ini dan selerusnya. 

Masih ada arti lain dari ibadah puac;a yang makin terasa pen
tingnya dalam zaman sckarang. Bukan saja perbuatan perbuatan 
tercela yang dilarang, berfikir buruk pun han1s kita jauhkan apa· 
bila kita in gin mencapai tujuan puasa. Be rfi kiran buruk sela1nany a 
mendatangkan prasangka menyimpangkan orang dari bimbingan 
akal sehat, merenggangkan orang satu den~art yang lain atau ke
lompok satu dengan kelompok yang lain karena saling tidak per
caya, menjauhkan tukar fikiran satu dengan yang Jain karen~ telah 
disekat oleh prasangka itu sendiri. 

Teranglah bahwa tanpa akal sehat, tanpa persatuan dan tanpa 
tukar fikiran yang jujur dan terbuka pembangunan tidak akan 
berjalan lancar dan persoalan-persoalan bersama yang kita hadapi 
tidak akan teratasi. Pendeknya dengan berpuasa kita berusaha 
menahan diri dan berusaha mengendalikan diri. 

Dengan berpuasa kitapun dapat lebih merasakan penderitaan 
orang lain. Haruslah kita akui bahwa berpuasa itu berat, kita me
nahan haus dan lapar dari pagi-pagi bu ta sampai menjelang malam, 
selama satu bulan. Dengan itu kita menjadi lebih sadar, betapa 
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lebih bcrat kehidupan ornng Jain yang k.arena kemiskinannya harus 
menahan haus dan Japar bukan hanya sepanjang hari, tetapi mung
kin sepanjang hari dan sepanjang malam; bukan juga hanya satu 
bulan, melainkan barangkaJi sepanjang tahun. Jclaslah hahwa de
ngan berpuasa selama sebulan kita merasa diingatkan terhadap 
penderitaan orang lain. Dan ini mempunyai makna yang lebih 
dalam karena dengan ingatan itu dan karena merasakan sebagian 
dari penderi taan itu akan tergugah kembali rasa kemanusiaan 
kita. Tanpa rasa kemanusiaan, hidup ini tidak mempunyai arti, 
maJahan mungkin mendatangkan bencana. 

Rasa kemanusiaan yang mendalam itulah yang kita rasakan, 
tatkaJa sebelum merayakan ldul Fitri ini kita umat Islam terlebih 
dahulu memenuhi kewajiban menunaikan tugas zakat fitrah untuk 
fakir miskin. Kita tahu suruhan Islam mengenai hal ini sangat 
keras. Islam menga_iarkan kepada kita, bahwa barangsiapa yang 
tidak mau mempcrhatikan fakir miskin, mereka sesungguhnya 
mendustakan agarria. Kita tidak ingin mendustakan agama, karena 
itu kita harus memperh.atikan fakir miskin. Perhatian ini tidak 
cukup dan tidak akan selesai hanya dengan zakat sekali setahun. 

Masalah-masa1ah kemiskinan yang kita hadapi masih besar. 
Karena itu kita harus memberantas kemisldnan ini tidak secara 
setengah-setengah atau musim-musiman saja. Kita harus mem
berantas kemiskinan itu langsung dari sumber dan akar-akamya, 
baik kemiskinan lahir maupun kemiskinan rohani. Dan satu-satu
nya jalan untuk itu adalah dengan melaksanakan pembangunan 
yang dapat memberantas sumber kemiskinan itu. lni berarti k.ita 
faksana~n pembangunan yang dapat memberi kesempatan bekerja 
pada setiap ·orang, pembangunan yang mampu memberikan per

luasan lapangan pekerjaan, pembangunan yang dapat menaikkan 
penghasilan semua orang; juga pem bangunan yang mencenninkan 
keadilan sosial dan meninggikan martabat manusia. Tetapi juga 
harus kita sadari bahwa jalan pembangunan yang demikian itu 
masih akan panjang. Kendatipun dalam setiap tahap pembangunan 
akan terasa perbaikan tingkat dan mutu kehidupan kita semua, 
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akan tetapi juga harus d1sadan bahwa melaksanakan pembangun
an 1tu akan terasa tetap berat terlebih-lebih karena situasi ekonomi 
dunia, sebagai akil.:a t daripada krisis moneter dan krisis pang.an 
baru-baru ini, yang mas1h belum mem berikan kemantapan, sehin~ 
ga mau tidak mau akan mempengaruhi usaha-usaha kita dalam 
melaks.anakan pembangunan itu. 

Pembangunan yang demikian dalam rangka mencapai cita
cita bangsa yakni masyarakat adil makmur, jelas tidak akan se
lesai dalam satu, dua REPELIT A saja. Landasan masyarakat adil 
dan makmur berdasarkan Pancasila baru dapat kita rasakan dan 
nikmati, apabila kita telah dapat mencapai keseim bangan. an tara 
kemajuan industri dan pertanian yang meningkat dan man tap, dan 
itu ak.an dapat kita capai apabila kita terns menerus melak.sanakan 
pembangunan dengan sungguh-sungguh empat atau lima kali 
REPELIT A. Dengan bekal usaha menyucikan kem bali lahir dan 
batin kita selama berpuasa, dengan bekal pem baharuan kesadaran 
akan perlunya berjoang bersama-sama memerangi fakir miskin, 
dengan bekal silaturrahmi saling maaf memaafkan dan menguat
kan kembali persaudaraan, marilah kita bulatkan lagi tekad dan 
usaha kita meneruskan pem bangunan yang akan mem ba wa ke-
bahagiaan bagi k.i ta semua_ • 

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ·wajarlah kiranya 
apabila kita seluruh bangsa Indonesia dan khususnya kaum mus
limin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 
tercapainya putusan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menye
rukan gencatan senjata di Timor Tengah, di man a saudara-saudara 
kita bangsa-bang;a Arab berjuang untuk menegakkan hak-haknya 
yang adil. Kita berharap dan memohon kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, agar semua pihak diberikan kebijaksanaan yang luas dan Ja
pang dada dan dengan berkemauan baik berusaha melaksanakan 
Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 196 7. demi ten.:apainya 
perdamaian yang man tap, kemajuan bersama dan keadilan. 

Untuk kedamaian. kemajuan dan keadilan yang aJcan kita 
rasakan bersama itu pulalah bang;a Indonesia berjoang. baik da-
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lam mencapai kemerdekaan dahulu, maupun dalam mengisi ke
merdekaan itu dewasa ini. Untuk itu, sekali lagi, pe:rsatuan di an
tara kita sendiri merupakan kekuatan yang tidak temilai harga
nya. Marilah kita perkokoh persatuan itu dengan semangat da11 
suasana ldul Fitri yang kita rayakan hari ini dan hari-hari yang 
akan datang dengan bersilaturahmi. 

Kaum muslim in Indonesia telah mengem bangkan kebiasaan yan!! 
sangat baik, dengan kunjung mengunjungi, meminta maaf atas 
kesalahan sendiri terhadap orang lain. Ini mem buat kita terus ber· 
usaha mawas diri. lni mendorong kita untuk berusaha tidak me
ngulangi kesalahan yang telah kita perbuat dalam tahun rani 
silam. Ini mengu tuhkan kembali persatuan dari kemungkinan 
cacad retak-retak di an tara kita selama tahun yang lewat. Dan 
persatuan ini mu tla.k diperlukan untuk .kes:entausaan bangsa., 
lebih-Jebih bangsa yang sedang men1bangun dirinya seperti k.ita 
sekarang ini. 

Pada saat-saat seperti ini dalam hati saya mendesak-desak 
hasrat untuk bersalam-saJaman dengan sesama muslimin dan mus.· 
limat yang berbahagia sekarang ini. Tetapi hal itu tidaklah munt 
kin saya Jakukan, karena akan memakan waktu yang tidak ter· 
kira. Karena itu, izinkan saya dari mimbar ini menyampaikan 
salarn kekeluargaan dari lubuk hati saya. Mudah-mudahan cara 
ini tidak mengurangi arti silaturrahmi k.ita. Dari jauh saya me
nyampaikan salam kekeluargaan juga kepada semua muslimin dan 
muslimat di seluruh tanah air. 
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kembali Ji iv:asjif~ fs~: 
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men reiesai kan i: :3 u.~h 

renuh. 
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hangunan nrnsy.:tr~tkat. . 
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Yang dal:tm l<raclu.:rn ~'Jia~~~ ha~a! apa bi la kit a kerjakan dan hak 
hukumnya. Kita di\.vajibkan puasa agar diri ki'la benar-benar mcn
jadi orang yang beri:akv1a. Takwa berrn3kna tunduk dan taat ke
pada Tuhan. Kita tunduk dan ta<.1t kepadaNya tidak karena takut 
yang berarti selalu cemas dan was was, melainkan k.ita tunduk dan 
taat kepadanya ka1·ena kita cir. t3. kepada Tuhan dan karena itu 
k:ita selalu yakin pada amal perbuatan kita yang baik. Sikap demi
k.ian membuat hid up ini terasa mem bahagiakan dan indah. Kita 
cinta kepada Tuhan karena Ia 1nem beri kesempatan kepada kita 
semua untuk. mengolah dan menikmati segala kekayaan alam ini 

1 uintuk kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Saya katakan kita 
I diberi "kesempatan·~ karena berhasil atau tidak berhasilnya kita 

menikmati kekayaan alam itu tergantung pada perbuatan kita 
S(ndiri, te1gantung pada kemampuan dan kesungguh-sungguhan 
kita dalam mengolah dan memanfaatkan segala kekayaan alam, 
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anugcrari Tuhan Y 2.n5 ~; .. :i:..J~li E.;a itu, tergan tung pada kesang.gupa.n 
dan kesungguh-sun~'7llh?n kira daiam melaksanakan pembangunan. 

Kita tunduk kepada Tuhan, karena k.ita sadar, bahwa di h;a
dapan kebesaranN ya, maka manusia hanyaJah keciJ saja artiny.a. 
Kesadaran demikian membuat kita rendah hati. Ini membuat kita 
mampu menahan diri dan tidak berbuat berlebih-lebihan terhadap 
apa yang meJekat secara duni~wi pada dir! kita _: apakah itu pang
kat, kcdudukan, kekayaan, kepandaia.n atau kehormatan. lni ak.an 
melahirkan sikap sal1ng rnenghargai <lan kesetiakawanan antara 
manusia, yang me1upa!rnn u nsur pen ting bagi terciptanya suasaJlla 
am an, ten teram dan d2mai yang mem balrngiakan. Perasaan kecu 
di ha_dapan Tuhan tidak bera.rti membuat kii:a menyerah tanpa 
cfaya. Kecil di h2dap6 .. 1 Tuhan JU:stn.1 mer-!Ui;<.1!': rasa yang p~it:if. 
mengembalikari segala-galanya dcngan penuh kesadaran kepada 
Tuhan. Dabrn hal k~ta berhasil atau menerima rezeki, kita syuk'l..:!ri 
hal itu seba.1ai r'cii~rnat yang dilim~3tJ.-.anNya kepada kita atasjenh 
payah yang teJah kita ~urahk":1n. I)a!~m hal kita tertimpa musib.ilh 
a tau keg,ag.alan. kita angg~:;.9 i tu sc: ~,Dgai coo::rnn T uh an; yang mem· 
beri dor.on5an kita u11tuk bersikap iebih ber;"!ati-hati <lan bckerja 
leoih b~ik c~ masa datang~ 

Sek~Ji bgi kii.a menguc~p syukur kc hadirat Allah S\Vf yang 
telah mem bcrikan karunia rasa bahagia yang dalam dan kenikrnat· 
an yang besar kepada kita semua pada hari merayakan ldul Fi1lri 
ini. Lebih mendalam dan lebih u tuh rasanya kebahagiaan itu tera.sa 
oleh kita yang selama sebulan penuh dapat menjalankan ibadah 

'puasa secara semestinya. Nikmat yang bertam bah besar menyeli· 
n1u ti kalbu kita yang tel ah dapat mem bayar zakat fit rah, zakat 
harta dan se6ala amai perbuata1.1 baik bagi orang lain dan masya· 
rakat. Ada segi yang pcrlu kita renungkan lebih dalam dari segaJa 
r~a syukur kita itu. Selarna bi::rpuasa kita menahan haus dan 
lapar sepanjang hari. Tetapi se~iurn subuh kita mendapat keserm· 
patan makan sahur dan sesudah n1agrib kita berbuka puasa. de· 
n&in hidangan yang mungkin lezat atau mungkin sekedamya 
Kita bersyukur karena kita dapat rnakan sahur dan berbuka puasa 
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\;k-upnya, karena ada rez:!ki pada kita. Tctapi dalam kita n1en
Auri keadaan nikmat d<t,! karunia Allah S\VT, janganlah kita 
llbur dan lupa diri. 

Dalarn menyatakan syukur itu kita harus selalu ingat dan 
~lihat pada keadaan sekitar kita. Di sekitar kita masih ada orang
mg yang bclum mampu menyediakan makan sahur dan ber-
' u puasa secara cukup karena memang tidak berpunya. 

Tiap orang Islam yang mampu memang telah membantu 
~reka dengan memberikan zakat fitrah yang dibagi-bagikan ke
fa fakir miskin. Hal ini an tara lain dim a ksu dkan agar fakir 
skin itu paling tidak pada hari raya itu tidak min ta-min ta untuk 
;ncukupi kebutuhannya. Tetapi zakat mempunyai tujuan yang 
::ihi dalarn dan luas. Tujuan zakat adalah untuk meratakan ke
)'aan di satu negeri, demikian pulalah tujuan pem bangunan kita, 
lh untuk menghilangkan penderitaan dan meratakan kemakmur-
dan kebahagiaan. Demikianlah seharusnya sikap kita dalam 

~nsyukuri segala suka duka kehidupan ini, dan demikian pulalah 
la wajib rnenyukuri suka duka pembangunan ini. 

Kita membangun masy arakat untuk memperbaiki taraf . . 
hidupan lahir dan batin kita semua, secara pribadi maupun 
:ara bersama-sama. Kita bersyukur, bahwa setelah lima tahun 
la melaksanakan REPELIT A I maka banyak kemajuan yang 
ta capai. Jauh lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan se
lum kita melaksanakan pembangunan lima tahun dahul_u. Kita 
ngguh bersyukur, bahwa kita kali ini dapat bersilaturahmi da
m suasana yang lebih tenang, karena sandang-pangan yang sangat 
ta perlukan dalam menghadapi lebaran kali ini tersedia dengan 
!kup dan harganya dapat dikendalikan. Ini adalah salah satu 
t1da saja, bahwa pembangunan yang kita kerjakan itu memang 
:!ah membawa perbaikan. Suatu tanda kecil, tetapi mempunyai 
~yang besar. 

Memang banyak masalah-masalah lain yang masih harus kita 
Hap dalam tahun-tahun yang akan datang agar kehidupan k.ita 
~iua bertambah baik. Tetapi adalah keliru dan tidak sesuai de-
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ngan kenyataan, jjka ada yang mengatakan bahwa pembangurnan 
ini tidak berhasil. 

Pendapat seperti ini bukan saja berarti buta atau tidak mau 
mengerti terhadap kenyataan dan jalannya pembangunan, tctapi 
sikap yang demikian berarti pula ingkar akan nikmat karuni~ 

Allah SWf,. Kita seharusnya mensyukuri hasil pembangunan irti 
yang teJah mcmbawa perbaikan, dan dengan perasaan syukur d.ar 
bekal perbaikan itu kita terns bekcrja lebih baik dalam REPELITA 
II dan seten1snya. Jangan kita menyesatkan diri send.in dan lebih 
Jebjh jan gp.n kit a menyesatkan orang lain dengan mengatak ar 
bahwa pembangu;ian ini tidak ada hasilnya_ Perbuatan demikian 
hukan saja ti da k bennan faa t bagi p\:la k·~.1naan pem bangunan, 
tctap-i bahkan ak;m mL'n1sak da11 meniadak<..n i1~i)-hasil yang tel.ah 
dicap~i okh J)Cm lxmgunan ini, yang akibatnya malah mcnyeng
sarakan raky<..t banyak_ Bany~k bl!kti yang berbicara St!nd..iri 
mengenai kcmajuan yang kita c:1pai itu, baik dilihat dari scgi ma· 
teriil maupun d<1d s~ci rohaniah. i(1t~ hr:rsvukur, hahwa setel;ah 

~ . 
5 tahun pcmbangunan ini produk::;i miny:1k kita dan produksi· 
produksi ekspor Jainnya m~ningk;-'t, sehingga kita mampu ber· 
?ah an clan melanju tkan pem bangu nan. meskipun kcadaan dunia 
diianda herbag:ii kn.sis yang gawat. 

Kita bersyukur, bahwa cuaca dalam tahun-tahun '73 dan '74 
ini cukup baik buat usaha pertanian kita, sehingga produksi padi 
kita terus meningkat. Kita juga bersyukur, bahwa jumlah jemaah 
haji di Ir.donesia naik dari tahun ke tahun. suatu pertanda adanya 
peningkatan kemampuan di kalangan rakyat, terutama dari ling-
kungan petani. Di samping kenaikan jumlah jemaah haji itu me
nunju kkan perbaikan tingkat kehidupan rakyat, maka ini me
nandakan bahwa semangat dan jiwa keagamaan bang:;a_Indonesiai 
bertam bah tebal. 

Dalam pada itu tidak sedikit dari orang-orang Islam Indonesia.. 
yang telah menunaikan haji lebih dari sekali, bahka.n ada di antar:a
nya yang sarnpai belasan kali. Perlu diingat kembali bahwa ke
wajiban haji itu hanyalah satu kali S[lj3. Sedangkan haji yang kedua 
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kali dan seterusnya itt.: 3d3.h\h sunat hukumnya. Dalam hubungan 
Lili, karena kita dalaJT' r-ZE?ELIT A II ingin menggarap lebih luas 
rnasalah-masalah sosi"!, lapangan kerja, kepemudaan, penctidikan 
dan agama, say a rasa p•?riu juga kit a fikirkan : apakah ti da k lebih 
baik jika biaya yang semuia akan digunakan untuk pergi haji yang 
kedua kali dan seterusnya itu, dapat ditabung dan dimanfaatkan 
bagi kepentingan pembangunan, termasuk pembangunan tempat 
ibadah agama dan sosia1, untuk mendirikan masjid, madrasah, 
rumah yatim piatu dan lain-lain yang berguna bagi masyarakat 
luas. 

Dengan berbuat demikian jtu, bukan saja kita bersi kap le bih 
sesuai dengan tuntu tan pem ban gun an yang serba muka itu, tetapi 
kita juga memperbanyak amal jariah kita, suatu amal yang pa
halanya tidak ada henti-hentinya selama hasil amal kita itu masih 
dimanfaatkan oleh orang lain. Saya mengharapkan pengertian dan 
bantuan para pemirnpin dan tokoh-tokoh Islam untuk meneruskan 
dan memberikan penjelasan kepada para umat Islam Indonesia 
mengenai masalah ini. Dengan amal perbuatan ini maka sum
bangan dan partisipasi umat Islam dalam pelaksanaan pembangun
an ini pasti bertambah besar dan nyata. 
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Ill l. ZAKAT SEBUAH ALTERNATIF PEMECAHAN 
MASALAH .KEMISKINAN DAN 

KEADILAN SOSIAL 

Ccramah Mentcri Aµrrui pada Stadium Gener.al 
Penpuus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. 

tan~al 7 Agustus 1980 
di la ka.rta. 

I. MU<1addimah 

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Atlah SWf. 
atas bcrkat dan karu nia-Nya pada mabm ini kita t}crs<.1ma-sama · 
dapat be rte mu muka, be rmu wajah ah dalam malam Ra.rnadhan 
yang bcrkah dan mcmberkahi. 

Saudara Pcngurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB. HMI) 
telah meminta kcpada saya untuk memberikan uraian atau ce
ramah mcngcnai "Zakat sehuah alternatif pen1ecaha11 nzasa/ah 
.k.emiskillall da11 keaclilan snsia/': 

Berangkat dari asumsi bahwa saya herhadapan dcngan kc
lompok yang mcngctahui pcrsoahm .. -pcrsoafIDi agruna lshun, saya_ 
Udak bcnnaksud untuk mcngur_aikan persoalan _yang diminta sc
cara mendetail, tetapi Jehih banyak kcpada · pcrsinggungan satu 
masalah dengan mas<:iJah lain, tcrutama mar.alah z~kat yang dikait
kan dcngan masalah kcmiskin an dan keadila.n sosial dan pcm
bangunan nasional pada umumnya. 

II. Kcmi:>kinan. Kebodohrnt dan Keterbelakangan 

Dalam bcrbagai kesempatan saya sering mengemukakan hahwa 
umat· Islam· dewasa ini dihadapkan kepada berbagai tantangan. 
Umat Islam di sini, berlaku untuk umat Islam di Indonesia, 
bcr1aku di Timur Tengah dan juga berlaku di seluruh pelosok 
dunia. 
Tantangan tersebut diantaranya adalah hahwa umat Islam di
t·antang untuk ikut -menyelesaikan masalah Kemiskinan. 
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Say a niempuny ai key aki nan, karen a persoalan kemiskinan 
i tu m eru pakan persoalan besar yang perlu mendapat perhatiam 
kita dan berupaya mengatasinya, maka sabda Rasulullah adal1h 
sangat tepal hahwa "Kcmiskinan mendekatkan kepada KekafiJJ
an'~. Scorang dapat saja, atau hampir-hampir rnenjadi kafirkarena 
kern iskinan. Sa hda Rasulullah terse but dapat diterjemahkan dan 
di tafsirkan !c bih luas dan lehih tegas. Hadi ts ini akan tcrus releva n 
dcngan kcadaan sekarang dan juga masa mendatang selama ma.si h 
ada kemiskinan. Karena kemiskinan itu pada Iazimnya Jebih ba
nyak terdapat di negara yang sedang herkcmbang, maka hakikat
ny a persoalan kcmiskinan in i merupakan persoalan umum padla 
scluru h ncgara-ncgara yang sedzn g ocrkcm bcm g, tennasuk per
soalan bangsa Indo11csia. lni tidak bcrarti bahwa kemiskinan tidak 
ada di negara yang sudah maju. 

Kemiskinan bukan pule~ satu-satunya tantangan bagi um~t 
Is1am, tan tangan yang ti dak kurang pen tingnya untuk dijawa·b 
adalah masalah kebodohan. Kcbodohan yang merata di seluruh 
negara berkcmhang, cidak hanya dapat disalahkan kepada pihak 
penjajah, tetapi juga menjadi tantangan yang harus dijawab denga11 
usaha pendidikan, mencerdaskan umat dan bang;;a. Hal-haJ ter· 
sebut merupakan persoala~ yang herkaitan antara satu dengam 
yang Iain. Kita harus meningkatkan kesadaran soJidaritas sosiad 
dalam masyarakat IsJam sec.:ara luas. Masalah kemiskinan, keb<> 
dohan dan keterbelakangan adalah masalah umat manusia dari · 
dahuJu sam pai dcwasa ini. Di mana-mana di kofong langit ini ko
miskinan selalu ada,dan manusia 1secara.sadar atau tidak, denganke
rnampuan yang besar atau kecil terns berjuang memeranginya_ 
Kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan men~adi ciri dari 
pada masyan1kat di Dunia Ketiga di mana rakyat dan masya
rakatnya sedang tumbuh dan berkembang untuk men~jar ke
tinggalan dari negara-negara maju. 

Namun demikian masalah kemiskinan, kebodohan dan keter
belakangan ini tidak hanya persoalan negara-negara yang sedang 
be rkem bang, seba b di Eropa pun masalah ini belum hilang sama 
sekali. Masih dijumpai di Portugal. di SepanyoJ, bahkan di be-
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beraps negara maju fi· ;t 1'1~~s!h saja dijun1pai. Misalnya di Pcrancis 
yang penduduk:iy;:i. '.) j· · i2. .. i tu masih dijumpa! sejun1lah kira-kirJ 
~ juta penduduk y;-_:· · !:r.<>ih tinggal di lorong-lorong gelap, di 
gubuk-gubuk bek2-~ ;-._ -:-, ;_ di tengah-tcngah gedung._gcdung bcr
tingkat dan hiruk-pi~~~;'.;:n;1 a kehidupan kota. Dcmikian juga di 
Italia dan ncgara-neg;::r<: ":ropa lainnya. Manya saja di Eropa dan 
negara-negara maju iainny?i. dijumpai lcbih banyak yang hidup 
berkecukupan d!'..Jandi;-igk2.n y~ng miskin. Di ncg;.tra negara yang 
sedang berkernbang sebc,ii:-::r.ya k::nih banyak yang miskin. Per
soaJan tersebut ju~ bukc,n persoatan u mat Isl~ saja. sebsb 
umat Kristen dan Ka~oHk di Portugal dan Sepanyol. dan di ne
gara-negare1 Amerik.a Latin, un1at Hindu dan Budha di kawasan 
Asia pun masih behm1 d.a.pat melcpaskan diti dari lingkaran ke
miskinan, ke-.bodohan dan keterbdakangan tcrsebut. Tetapi harus 
diakui. kita umat Islam yang masih jauh ketinggalan dal'-4.m me
nangani masalah tersebut. 

Ajaran Islam merupal'C2.n moral force yang kuat untuk mengubah 
masyarakat dari kemiskinan kcpad2 hi<lup bcrkecukupan. dari 
kebodohan kcpada kcmajuan ilmu pcngctahuan dan peradaban. 
dari keterbelakangan kepada kemajuan dan inodernisasi. 
Hal ini telah dibtiY~ikzn o:~h keb-:=naran scjarah ketika Islam mulai 
muncul di jazirah Arab pada abad kc 7 ke(Tludian berkembang dan 
meluas. Ke ba.rat sampai ke bagian selatan Perancis, ke timur sam
pai ke Philipina dan Indonesia, ke sclatan masuk jauh ke peda
laman sampai ke bag:ian selatan Afrika. Pada waktu itu Dunia 
Islam menjadi tumpuan perhatian dunia. Orang-orang Eropa yang 
saat itu terbelakang dibanding dengan kemajuan Islam, teJah be
lajar banyak dari Dunia Islam yang akhimya marnpu berdiri sen
diri bahkan meninggalkan jauh Dunia Islam yang telah mengajari 
mereka. 

Abad ke 10 menjadi titik awal disintegrasi du11ia /slanz ditandai 
dengan perpecahan dalarn wilayah pengaruhnya yang sangat luas. 
Luasnya wilayah pengaruh Islam tidak didukung oleh kekuatan 
solidaritas Islam. Beran~ur-angsur sejak abad ke 12 Dunia Islam 
menjadi terbelakang, jumud, statis dan bahkan jatuh ke dalam ke-
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kuasaan penj;ljahan b?..ngsa-h~:n~~gs1 E,-opa yang teJHh mcnjadi dtr
nam~ dan maju sctcRah berkenruml da.n belaj~r dari kemajuan dri 
peradaban Islam. 

Syukur bahvva umat lslmn ~imya sadar aJcan keadaan nasi~ 
nya ycmg b11ruk tern.~hut, umat ]s!imn mufai sadm- akan temis
kinan, kebodohan dan keterhelakang.annya setcJah memasuk.i 
abad ke 19. 

M uncuJny3 sederetan nan1~-nama mujaddid atau pembaharu se
p~rti Muhan!mad Albduh di Mesir, Jamaluddin al Afghani auJ 
Afghan~stali yang p.~ngzmbara., iVJuharnmad lqbaJ di Pakistan, 
HOS Tjokr·o;uninoto, K.U-~. Ahmod D;i;hhm. K.H. He.syim Asy'ari 
di l ndoncsia adalah buk ti kesci.dnran a kan ketiemkbcruntungm 
urnat !s1:am - pada abad Cl:e J 9 dan pada awal abad ke 20. Ke
sad~nm ini rnakin me:nin~ intens!tzsnya ketika muncul gcrakan
gcrakan kemerdckaan di rnana-mana, tcrutama selelah Konforen!i 
Bandung tah un 1955 dan Kon fcrensj hiam Asia Afrika tahu11 
1965. Pacla tahun 1 '970an kcsadaran ini meningkat tidak hanya 
dalarn forum-forum in temasi cnal deng.an nama Islam scperti1 
~(on forcnsi IVicn teri-:WZc!l tcri Luar Negcri Islam, Konfercnsi M~n
£eri-Mcnteri Urus:m 1sirun, Muktarnar Media Massa Islam ke J 
yang akan berlangsung di Jakarta tangga1 l sampai 3 September 
1980 yang akan datang dan lain-lain, tetapi juga dapat tercennin 
dari forum-forum intemasional dengan nama l~jn seperti Kon·· 
ferensi Negara-Negara Non Blok, Konferensi Kclompok 77 di 
Manila, Konferensi Bukares tentang Kependudukan, Konfe~nsi 
Bahan Makanan di Roma serta forum-forum PBB lainnya. Dek· 
larasi-deklarasi PBB seperti deklarasi ten tang usaha mencipta
kan tata ekonoml dunia baru, u<..lalah tidak terlepas dari rang
kaian usaha clari masyarakat Duma Ketiga di mana k~lompok mt

syarakat Islam mempunyai peranan yang pentin& dalllJll me
wujudkan keadilan sosial, menciptakan Dunianya dan Dunia Baru 
yang lebih baik. 

Usaha-usaha ini tentulah timbul dari kesada&r.ill untuk menptui 
masalah kebodohan, kemiskinan dan keterbd2.kangan. 
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Karena itu asumsi bci.~ -:.:.· -_ ;_::. r.1ut Islc:1n ku rnng pcka terhadap ke-
mislcinan, kebodoh~:;! :. 7 ~terbeh1k<.1!.nga_.n dan lain-lain itu ada 
benamya bila. d!.m~I<--~u .•· - ~~--::Qad.a masa-rn~a pcnjajilian di mana 

u mat Islam teng~eLa_~}.: ;.~.i. :::.~a lcejum,1dan, statis c!an terhentinya 
kernampuan ijtih~d s.~rt~ p;;~;;baharuan perniki.ran yang berakibat
kan keterbelakangan d2I~~::o bertw.gai hal terse but. Tetapi asu msi 
tersebut. tidak tepat b~J<;_ dimaksudk~ kepada kon.disi u m~t 
Islam pada 2-.,V"cil kcbang!d:i:0:1nnyz sampai kepada zaman sekar.mg. 

Saya s.angat rnengi-:;,i.rg.~i dilaksanakannya berbagai kegiatan 
oleh PB HM1 kh:.isusnya dengan diselenggarakannya DISKUSI 
RAMADHAN. Say a melihat berbagru topik rnenjadi. perhatian dan 
minat. Bukan saja topik itu menyangkut masalah-masalah yang 
berka.itan dengan aga.rn~ tetapi juga masalah sosial kemasyarakat
an, bahkan juga masalah ekonomi. 

Memang 1-Il-!al lebih dikenal sebagai organisasi yang berdasar
kan kepada keagamaan (Islam) yang didukung oleh sebagian besar 
dari mahasiswa Indonesia. Tetapi pengelompokan sebagai organi
sasi keagarnaa.n tidak dapat melepaskan persoalan sekitar ag-ama. 
Karena agama tidnk dapat dilepaskan dari masalah-:masalah ke
masy&rakat~ dengan bertn.~gai pernoalan yang timbul dalarn ma
syarakat itu st!ndiri. M<iSyarak:at memerlukan bii:nbingan agama, 
itu pokok. Tetapi hidupnya masyai-akat menyangku t m<t.'ialah 
s~al budaya lainnya, masalah pendidikan, kesehatan, dan se
terusnya. MClSyarakat memerlukan terjaminnya ketenang:a.n hidup 
yang dilunj::.."'ls; o!eh ekonor.'j yang mantap. Masyarakatpun tidak 
culrup dengan ekonomi yang mantap, juga diperlukan kcamanan, 
linskungan yang serasi clan st~bil dan seterusnya dan seterusnya. 

Untuk itulah, HMI sebagai kelompok masyarakat, sebagai 
kelompok mahaSiswa, hams mempunyai perhatian dan kesadaran 
terhadap masalah agama dan berbagai soal yang saya sebutkan 
di atas.' 

Ant.ua satu kepentingan dengan kepentingan lain berkaitan, 
antara persoalan satu dengan persoa.Jan lain memP,unyai hubungan. 
Adalah sangat tepat apabila HMI se bagai generasi muda, ~nerasi 
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penerus yang menerima cstafet perjuangan bangs.a memilih juctui 
pem bahasan °Zakat siebuah altcmatif pemecahan masalah ke
miskinan dan keadilan sosiaJ" dengan thema "Peningkatan Tak~ 
dan amaJ sa.Jeh untuk kesejah terctan bangsa". 

Bukanlah satu haJ yang kebetulan apabila kegiatan ini d.an 
kegjatan Jain yang sejenis diJaksanakan pada bulan Ramadh.an. 
Bulan Ramadhan hendaknya justru diisi dengan berbagai kegiat.an 
yang mencerminkan bulan yang diberkati dan memberkati. 

Ill. Islam dan M&4;alah SosiaJ 

Ajaran Islam pada dasamya adalah tentang .ajaran tauhid : 
'lidak ada Tuhan selain Allah dafl Muhammad adalah Utus.an
Nyau. · Ajaran tauhid, yang meng-Esakan Tuhan ini, membawa 
akibat pengertian bahwa manusia seluruhnya adalah satu keluarga. 
AJ-Qur'an menyebutkan bahwa umat manusia seluruhnya di
ciptakan dari satu .orang. Keanekaragaman manusia daJam segala 

· segi dan aspeknya, adalah tan da-tanda kebesaran dan kekuasa.an 
Allah swr. 

Maksudnyli : Manusia itu adalah u mat Ylllni! satu .. I) 

Persaudaraan dan persatuan segenap umat manusia adalah me
rupakan alcibat yang langsung dari keyakinan terhadap ke-Esaan 
Tuhan. Pemikian juga kesatuan ·moral adalah merupakan akib.at 
langsung dari keyakinan bahwa Tuhan adalah satu. Sekalipun 
umat manusia berbeda dalam adat kebiasaan dan tata cara 
hidupnya, namun seharusnya ada satu ukuran mo~itas ba;gi 
m~reka semuanya. Bagi Islam, manusia seluruhnya adalah satu, 

ukuran moralnyapun hams satu pula. 

J.) Q.S. Al-Baqarah ayat 213. 
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Jadi kesatuan moral adalah akibat yang langsung dari pada kesatu
an .urnat manusia dan kesatuan umat manusia adalah akibat 
Yang langsung dari pada ke-Esaan Tuhan. 

Bertitik tolak dari p~ngertian di atas. sekalipun u mat ma
nus:ia itu berbeda dalam kebudayaan dan adat kebia.;;aannyu. her
beda dalam kondisi kehidupannya, namun harus disadari bahwa 
keselamatan sekelompok umat manusia itu tergantung kepada 
keselamatan kelompok yang lain. Perdamaian b::igi sckelnri1noi-.. 
umat manusia itu banyak tergantung pada kclompok lam .... .J.11 

nasib sekclompok manusia tcrgantung pada kelompok manusia 
lain. 

Adalah suatu hal yang pcrlu kita sadari bah wa dewasa ini 
jurang yang memisahkan antara dunia kaya dan dunia mikin. 
belumlah dapat dijembatani sebaga.imana diharapkan. Bahkan 
dikhawatirkan bahwa jurang itu makin hari menjadi makin lebar. 
Ajaran Islam menekankan agar kemiskinan itu dikurangi dan 
bahkan harus dihilangkan hingga setiap manusia, haik sebag:..· 
individu maupun sehagai kelompok masyarakat, dapat hidup x
bagai manusia yang patut. 

Dalam ajaran Islam. tiap-tiap perintah untuk berbuat ibadah 
yang langi;ung berhubungan dengan Tuhan Selalu dibarengi dengan 
perintah untuk berbuat amal saleh. yakni amal. perbuatan yang 
bcrguna untuk kepentingan u mat manusia. · Dalain nafas yang 
sama, diperingatkan hahwa orang-orang yang m~1akukan shalat 
tetapi lalai akan makna d;;m hik.mah shaJat itu. bahk;111 suka her
buat yang berlebih-lebihan dan tidak suka menolong orang lain 
dengan perbuatan-perbuatan yang berguna. akan di tim pa mala
petaka. Perhatian ke arah saudara-saudaranya yang kekurang:m. 
perhatian kc arah masalah-masalah sosial. perhatian kt: arah meng
hilangkan kepincangan-kepincangan sosial, usaha untu k menim-

buni jurang yang memisahkan antara si kaya dan si mis kin, adal3h 

merupakan kewajiban agarna, juga kewajiban sosial. 

Menghilangkan kepincangan-kepincan~n sosial dengan mem°'. 
berikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang kekurangan 
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tidaklah cukup hanya· didasarkan kepada rasa k.asih sayang saja. 
Tetapi hendaknya juga ditanamkan suatu kesadaran bahwa adalah 
kewajiban bagi orang yang berkecukupan untuk mcmbantu orang 
yang kekurangan, clan adaJah kewajiban bagi orang yang rnampu 
untuk mengurangi kepincangan-kepincangan sQSiaJ. Selain itu juga 
perlu ditanam rasa percaya pada diri sendiri di kalangan orang
orang yang dibantu, bahwa mereka adalah juga mempunyai ke
mampuan yang sama sebagai yang lain, untuk merubah keadaan
nya dengan kerja keras dan kesadaran. 

IV. Zak.at dan Usaha Pemecahan M2Salah Sosial 

Uraian-uraian di atas memberikan pemahaman kepada kit.a, 
bahwa ajaran Islam telah menggariskan ketentuan-ketentuan yang 
tegas dan jelas · dalam usaha memerangi kemiskinan. memecahkan 
masalah-masalah kepincangan. 

Allah SWf secara te~ memperingatkan kepada umat ma
nusia untuk mempcrhatikan kewajibannya terhadap masalah· 
masalah sosial. sebagaimana yang difinnankan : 

/~~ "" ~ 
:.· ~}\""'~~~\~'~ y c_;:~~\,l,~~.J\e::,\/\ r -:7=' t: - , /' .. ./ - "" .:.-- . "" - ' _!) 

'r-\:c.>_;U, - ~\y.\~l;__J~~j 
Terjemahnya: ''Tahukah kamu (orang) yang menduatakan mp.ma; llulah orq yan1 

menghardik anak yatim dan tidak meng;.tn)ubn mcmberi mabn 
or.mg miskin. I) 

Dari ayat-ayat tersebut di atas jelaslah bahwa Islam mewajibkan 
memelihara ana.k yatim dan menyantuni fakir miskin. Bahkm 
orang yang tidak berbuat yang sedemikian itu dinamakan orang 
yang mendustakan agama 

I) Q.S. Al-Maa'uua. 107: 1 - 3 
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Selanjutnya, ~alah satu· bcntuk yang paling kokoh dalarn usaha 
memecahkan masalah-masaJah sosial, adalah kewajiban mem
bayar zakat bagi mereka yang mcmiliki harta dalam jumlah dan 
keadaan tertentu. Zakat, sehagai 'Salah satu rukun Islam yang 
lirna itu, adalah merupakan kewajiban agama yang melembaga da
lam kehidupan umat Islam. 

Kekokohan dan kesempumaan sarana dalarn usaha memerangi 
kemiskinan, mengingat zakat memiliki landasan-landasan pengerti
an berikut : 

(I) Dalam bentuk pengertian tauhid, zakat dilaksanakan ber
dasarkan pada petunjuk-petunjuk Allah SWf, sehhigga tujuan 
pvkok pelaksanaannya ~dal3.h untuk mendekatkan diri kepada 
Tuhan Yang Maha Kuasa. Beriman dan ikhlas beramal dalam 
usaha beribadat kepada Tuhan. 

(2) Dalam pengertian hukum, zakat adalah hukum Tuhan 
yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam alam beserta 
isinya, agar manusia dapat hidup saling mencintai dan tolong me
nolong yang didasari rasa kasih sayang dalam ikatan hukum di 
m ana keadilan lebih tinggi dari kekuasaan. Ia meniadi jiwa hukum 
dari kebudayaan manusia untuk menciptakan kcadilan sosial yang 
hakik.i dalam masyarakat. 

(3) DalaJTI pengertian akhlaq, zakat adalah isi dari penjelmaan 
bi..idi manusia yang mulia, suci dan sempuma dalam arti menyedia
kan barang-barang keperluan hidup dengan tujuan ibadat. kepada 
Tuhan. Ia menjelmakan cita, rasa, kehendak manusia ke arah 
hndup yang hannonis an tara sesama manusia, an tara si kaya dan 
si miskin, antara yang mulia dan yang hina. la sumber praktek 
piersamaan dan persaudaraan kemanusiaan dalam aspek kehidupan 
sOiial. 

(4) Dalam pengertian ilmu sosial, zakat tum buh untuk mem
persamakan dan mempersaudarakan seluruh umat manusia da
liltl muyarakat kemanusiaan yang satu yang berwujud pengor
banan benda bagi hidup bertolong-tolongan dengan takwa ke-

, pada Allah SWT. 
I 
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Ia menduduJd fungsi h.•dup yang harmonis dalam budi dan pr<>
duksi, dalam sfrkulasi pem bagian rejeki bagi sesama m~u :it 

(5) DaJam kaitannya dengan iJmu jiwa, zakat merupah:i: 
pengikat batin yang mempen;amakan dan mempersaudarah= 
kelompok-kelompok manum yang kuat dan yang lemah, blg: 
penciptaan masyarakat adil dan makmur yang abadi dalam pem 
bagian rejeki. 

(6) Dalam pengertian ekonomi. zakat meninggikan hasra 
produksi m oderen bagi keper1uan hidup, · meiancarkan jaafa: 
distribusi dan mengadakan stabilisasi konsumsi, karena konstar. 
nya peredaran/sirkulasi uang, di an tar.1 kaum yang lemah, y;an_ 
miskin, yang terjamin hidupnya dengan zakat. Begitu juga b~~ 
ped.agang-pedagang kccil, bagi ibnu sabil, mereka inipun wajii 

menerima zakat. 

Kaum lemah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalar: 
agama, memberikan aspirasi kepada kita dalam pernikiran y211; 
tidak memihak, bahwa tenaga konsumsi yang terbesar, ada.h: 
tenaga kaum yang Iemah di dunia ini. MerekaJah yang telah mem 
bayar seg.<Jla kesenangan, kemewahan hidup kaurn pengus3.h; 
yang kaya raya, pcmilik modal, dan scbagainya. Pembayaran it 
berwujud pertukaran tenaga kaum buruh yang menerima uan! 
kaum buruh mem beli bahan-bahan makanan dari kaurn tani da.:
begitu seterusnya. Dari hasil perdagangan, pcrtanian. petemaka11 
yang banyak n1endatangkan kekayaan dan harta benda ituh1 
diwajibkan membayarkan zakat, untuk diberikan kepada yani 
berhak n1enerimanya. di antaranya ialah kaum fakir miskin yani 
iebi}? banyak mereka yang berpcnghasiJan lcmah yang ikut mem 
bayar kesenangan para pengusaha terse but. 

Sesuai der. ~an namanya9 tujuan mengeluarkan zakat adaI:aJi 
mem bersihkan harta kekayaan dari kotorm yang mungkin ter
kandung di dalamnya. 

Begitulah zakat itu. mempuny.ai beraneka· ragam aspek yang 
suci dan sangat berman faat bagi hidup dan kehidupan manusia, 
untuk menikmati pengertian iman dan ibadat kepada Allah SWT 
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secara nyata. 

Usaha-usaha selanju tnya yang pcrlu dilaksanakan dalam me
ngisi pembangunan hendaknya dapat dilakukan sesuai dengan tun-
tunan agama dan tun tu tan pem bangunan. 

Pada dasamya, gagasan pembangunan dilan<lasi olch keperca
yaan akaQ kemarnpuan manusia untuk membuka dan mcngatasi 
hambatan proses kem~juan scraya memperbaiki dan meningkat
kan kondisi kehidupan masyarakat, ekonomi, politik, sosial 
maupun kebudayaan. Dcngan demikian pen1bangunan itu iidalah 
usaha manusia yang : 

(a) herangkat dari kondisi dan kenyataan sosial, politik. 
ekonomi dan budaya bangsa; 

(b) berjalan melalui usaha yang teratur dan terarah dalam 
peningkatan kernampuan-kemampuan dan pembukaan kesem
patan-kesempatan bagi manusia untuk membangun diri, ma
syarakat dan lingkungannya: 

(c) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan ke
hidupan manusia, badani maupun makn.awi, mempertinggi ke
makmuran bangsa, lahir batin, sesuai dengan hark.at, martabat dan 
kodrat manusia scbagai makhluk berbudaya. 

Bertitik tolak dari keterangan di alas maka manusia sebagai 
makhluk sosial berusaha mcnemukan pola-pola kegiatan_ yang 
bcrsumberkan pada dirinya untuk kepentingan dan kemajuan 
hidup manusid.. Pola-pola kegiatan tersebut seharusnya dibentuk 
tanpa mengorbankan keutuhan pribad.i manusia. Dalam hal ini 
diperlukan landasan filos

0

ofis yang dapat menerangkan keberancka
an pandangan hidup sesuatu kelompok yang menafasi segenap 
aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Bagia bangsa Indonesia, 
landasan filosofis itu tercakup dalam falsafah negara Pancasila. 

Bagi umat manusia, agama adalah merupakan faktpr moti
vafif yang mendorong, mendasari cita dan amal perbuatan ma
nusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Keyakinan dan pengha
yatan k.eagamaan akan men ghindarlcan manusia da ri situasi kc-
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pribadian yang pecah, sehingga mampu menghadapi bennacam
macam tantangan dan risiko kehidupan. Kenyataan di dalam ke
hidupan masyarakat mungkin masih belum seperti yang diharap
kan. Oleh karena itu masaJah yang periu dipikirkan bcr.Jrna, 
teru tarn a urn at Islam, adalah : bagaimana meningkatkan pertDan 
agama dalarn kehidupan masyara.kat sehingga cita-cita dan ~ 
kehidupan bangsa Indonesia mewujudkan masyankat adil dan 
makmur yang merata inateriiJ dan spiritual ber<Jasar.kan Pan~a 
scperti yang ditegask~ dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) benar-benar menjelma sebagai kenyataan dalarn kehidup
an umat manusia dan bangsa Indonesia. 

Berdasarkan atas pemyataan di atas itulah, mungkin Pen~rus 
Besar Himpun~ Mah~iswa Islam (PB HMI) menyelenggarakan 
forum ini, di man a zakat merupakan topik pennasalahannya 
dalam menjem batani kemiskinan dan kead.ilan sosial. Ajaran 
Islam tentang zakat yang telah dijelaskan terdahulu perlu dipildr
kan penjabarannya dalam usaha memerangi kemiskinan. Untuk 
itu, forum ini hendaknya mampu memikirk.an usaha-usaha yang 
kongkret bagaimana caranya : 

(a) menerjemahkan '~nilai-nilai" zakat dalam kehidupan ma· 
syarakat teru tama di kalangan umat Islam sendiri; 

(b) menjabarkan nilai-nilai te~ebut dalam kerangka pem· 
bangunan nasional dcngan bahasa yang dimengerti oleh masya
rakat, terutama oleh urnat Islam itu !endiri. 

(~) mendoroo.g masyarakat · terutama umat Islam untuk 
iku t secara akfif mewujudkan nilai-nilu.i yang telah ditunjuk.kan 
itu dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. 

Apabila forum ini mampu merrjabarkan bentuk4'entuk ke
giatan yang· kongkret, tennasuk cara pengorganisasiannya, ten
tang pelaksanaan :zakat sebagai usaha ke arah terwujudnya ke· 
m aJcmu ran dan kea dilan scsial malca hal ini berarti HMI telah 
mam pu memecahkan suahA masalah yang pertu diseles~ 
oleh umat Islam, daJam usaha mengisi pembangun1n nmiooal. 
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V. Hasil Pembangunan Nasional 

Dewasa ini bang;;a Indonesia sedang giat-giatnya mclaksanakan 
pcmbangunan di segala bidang dan telah sampai pada Pclita III 
Tahun kc 2. Orang dapat bertanya sudah :-;ampai di mana hasil 
pembangunan ini dicapai dan scjauh mana ha~ilnya dapat dirasa
kan dan di~1ikmati oleh rakyat banyak. Berangkat dari apa yang 
saya kcmukakan dan kcinginar! kita untuk berpartisipasi dalam 
pcmhangunan nasional, maka kita harus :ncngadakan pcnilaian 
yang mendekati kcpada kebcnaran, n1cmpunyai penilaian yang 
obyektif, dari herhagai arah dan bukan dari mata sebelah. 

Seluruh rakyat Indonesia tentunya dapat mengikuti proses 
dan perkembangan pembangunan, walaupun tidak sccara tengkap 
dan penuh, karena sistim in formasi kita yang belum lengkap. 
Tidaklah bcrlcbihan kir.1nya apabila kita mengatakan bahwa 
pembangunan yang kita lakukan memberi harapan yang baik 
bagi masa dcpan bangsa dan negara kita. Ini tidak berarti kita 
menutupi scgala kekurangan atau hambatan pada pcmbangunan 
nasional kita. 

Di bawah ini saya ingin mcngemukakan bebcrapa indikator 
hasil pcm bangunan nasional ki ta. 

Pada tahun 1969 (Tahun pcrtama) ekspor Indonesia scbcsar 
US $ 1.0~0 juta dan pada tahun 1979 yaitu scpuiuh tahun kc
mudian menjadi US $ 15.400 ju ta yang berarti naik sekitar 15 
kali dan irnpor Indonesia pada tahun yang sama sebesar US$ 1.070 
dan US$ 1 1.100 yang berarti kenaikan 11 kali. 

lndikator lain dapat kita lihat adalah dari kemajuan yang kita 
peroleh dalam. bi dang pckerjaan um urn Ualan, jem batan, irigasi) 

yang saat ini cukup memadai sebagai pr.asat"ana yang akan terus 
meningkat. Demikian pula prasarana/sarana sektor perhubungan 
(darat, laut, udara) sudah dapat ditingkatkan. Selama 10 tahun 
(1969 - 1979) pcmbangunan jaJan, jembatan, irigasi (rehabilitasi, 
pemeliharaan, peningkatan, pembangunan baru) terus meningkat 
dengan perbandingan angka se bagai beriku t · 
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Tahun 1969 Tahun J 979 

Jalan 990 km. 12.400 km. 

Jcmbatan 6.800 m. 25.400 m. 

I rigasi 2 J 0.300 ha. 297.000 ha. 

Tc~cdi~mya prasarana/~arana terse but mcmudahkan hubungan 

.:tn tar pub..1u at:lu an tar kota di sclun1h pC'losok tan;.1h air. schingg.a 
hampir-hampir tidak ada dacrah yang tcrisolir. Sam'pai daerah 
pt!d~laman St:!kaJipun kita tclah mcrnpunyai lapangan terhan1 
pcrintis yang mcmu ngkin kan scluru h wilayah dupat tcrjangk..au 
okh h«t<;i] pemhangunan. 

Dcmikian pula bidang prasarana/sarJna ibadah. dari tahun 
ke tahun sen1akih haik. kita bersyukur mcnyaksikan kegiat;an 
kcagamaan yang scm:..ikin maju dan masjid-masjid yang mcgah di 
scl:Jruh pclosok tarrah air yang mcnccnninkan kemampuan masya
rakat dalam mclaksanaka1~ pcm hangunan. 

Di b!dang-bjdang Jain scpcrti produksi pcrtanian, induslri 
tekstil, kita mencatat kemajuan yang h~rarti proyek-proyek tel ah 
merata kc scluruh pelosok. tan3Ji air, sererti Puskcsmas, lnpn:s 
SD, In pres Pasar, dan sc teru sny a. Ten tu masih ban yak lagi ya11g 

dapat disebu tkan se bagai hasil pem hangunan kita sekarang ini. 
Dengan tidak menutup mata masih adanya kcho~oran. birokrasi 
dan seterusnya, hasil-hasil yang tel ah kita capill harus kita syukun 
dalam u pay a ki ta bersama dengan sungguh-sungguh untuk mem
perbaiki. dan menyempurnakan usaha kit.a untuk lebih mem
pcrlancar pcmbangunan. 

Kebcrhasilan kita dalam pcmbangunan dan pertumbuhan 
ekonomi sem akin m em bai k, sclalu mem bawa pergeseran nilai. 
ka<lang-kadang juga pergeseran kepada nilai budaya dan kehidupan 
bangsa dan juga agama. Pem bangunan selalu melihat berbagai 
masalah dan berbagai sektor. Masalah mana yang segera han,.s 
dipecahkan dan sektor mana yang harus didahulukan. Faklll'r 
prioritas merupakan satu pertim bangan dalam pembangunaa. 
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Pcmhangunan nasional kita masih mcmprioritaskan pada pcan
bangunan bidang ckonon1i, terutama pada sektor ·pcrtanian. Ka
rena prioritas ini. kadang-kadang membawa kesan seolah ·Olah pem
bangunan sektor lain dikeduakan •. dianaktirikan dan scterusnya. 
Sesuai dcngan hidang dan tanggung jawab saya sebagai Menteri 
Agama, saya mcnginginkEln agar pcmbangunan di bidang agan1a 
mendapat prioritas pcrtama. Tctapi mcnyadari bahwa pembangun
an nasional mcmpunyai kaitan yang satu dcngan yang lain, maka 
hakikatnya pembangunan dalam satu sektor mcmpunyai kaitan 
dan pengaruh kepada scktor lain. Mcningkatnya ekonomi masya
rakat Indonesia mempunyai pengan1h langsung dalam k_ehidupan 
umat Islam. 

Dalam hubungan inilah saya sering menghimbau, agar umat 
Islam menjadi unsur pertama dalam pem bangunan bangsa, negara 
dan agama. U mat beragama hendaknya melaksanakan kewajiban 
agamanya. Umat Islam hendaknya melaksanakan ajaran Islam 
seperti berzakat, bersedekah, bcrinfak yang kesemuanya itu tidak 
dapat dilepaskan dengan kewaji ban. ki ta untuk pem bangunan. 

Kita semua menyadari, bahwa untuk menjadikan Islam sebagai 
kekuatan yang berwibawa dan diperhituj1gkan, _tidak terlcpas dari 
u~aha kita dalam pembangunan bangsa dan ncgara. Saya ingin 
rnelihat di In doncsia se bagai con toh. 

Di dalam ncgara Pancasila kchidupan beragama bukan hanya men
dapat tempat yang mcmungkinkan cita-cita dari syiar Islam bcr
kembang secara maksimal, tetapi lebih dari itu, agama, ·khususnya 
Islam mendapat tempat terhonnat dan peranan penting dalam 
hidup dan kehidupan bangsa dan negara. Negara Pancasila dengan 
program pem bangunannya adaJah hasil dari pada kemufakatan 
seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Hal ini benuti program
program pembangunanpun akan sejalan dengan kehendak dan 
cita-dta seluruh bangia, tennasuk cita-cita bagian terbesar dari 
bangs a kita y ai tu um at I slam. 

Karena itu umat beragama khususnya umat Islam diminta 
untuk bcrpartisipa~i secara aktif dalam 1nensukscskan progrnn; -
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program pembangunan yang pada hakikatnya juga merupak.a.1 
program dan untuk rnenmgkatkan kemampuan seluruh umat 
lsJam karena dia a<lalah mayoritas dari bangsa, baik dalam bidan1 
poli tik, ekonomi, pendidikan, maupun bidang-bidang sosi a1 
lainnya. 
Saya yakin apabiJa bangsa Indonesia berhasiJ meningkatkam 
k,emampuannya melalui pem bangunan yang telah digariskan mak.a 
kemampuan untuk mengga]ang soJidaritas sosial umat Islam akan 
meningkat baik untuk tingkat nasionaJ, regional maupun inter· 
nasionaJ. Dengan kata Jain soJidaritas · umat Islam akan be-r· 
wibawa dao umat Islam akan menjadi kekuatan yang berwibawa 
dan diperhitun-gkan apabila individu-individu mus]im memberri· 
kan dukungan. dan partisipasi penuh dalam pembangunan bangs:r 
dan negaranya. Solidaritas sosiaJ masyarakat Islam yang memang 
menjadi ciri utama dari masyarakat Islam akan tumbuh menjadi 
kekLiatan_ yang berwibawa~ dan menentukan bersama perkern· 

. bangan dan kemajuan di bidang ekonomi, politik, agama, pendti
dik~. dan bidang-bidang lainnya. 
Semangat solidaritas itu scndif:i, tidak dapat lahir dengan sendiri
nya. Tetapi harus dibina dan dikembangkan dalam berbaga.i bidarng 
yang dapat mengikat dan mempersatukan atau menggalang pelf· 
satuan .. 

\/I. K e s i m p u I a n 

.Sebelum saya mengakhiri ceramah saya, saya ingin mengajui
kan beberapa kesimpulan : 

I. Zakat sebagai rukun Islam, tidak dapat sepenuhnya difaharni 
oleh umat Islam dengan tidak mem berikan motivasi yang 
kuat daJam pelaksanaan zakat. Motif pelaksanaan zakat di
maksud dapat mendorong men~naJnya bahwa melaksanaJcan 
zakat bukan saja sekedar motivasi kewajiban untuk kepen
tingan dirinya, tetapi hendaknya memperluas cakrawala pe
mikiran untµk kepentingan masyarakat banyak. 

2. 1<.esadaran berzakat apabila dimiliki oleh sebagian kecil saJ.1 
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dari kurang le bih 130 ju ta dari umat Islam Indonesia akan 
dapat merupakan satu kekuatan yang tidak kecil dalam meng-
himpun dana umat Islam dan dengan demikian utnat lslam · 
dapat mengakhiri 0 mengedarkan list". 
Kaitan zakat dengan kemiskinan adalah sebagai upaya umat 
Islam dalam menanggulangi ken1iskinan yang masih meng
hantui kelompok t~rbesar, bukan hanya di Indonesia tetapi 
juga di dunia. Dal am pem hClJ!gunan ban gsa diusahakan mem
perkecil jurang antara yang kaya dan yang miskin, seperti 
ditegaskan dalam ajaran agama bahwa zakat, infak dan sa
dakah adalah merupakan salah satu upaya pemerataan _kese
jahteman dan menghindari penumpukan kekay~an pada satu 
kelompok orang saja. 

Selama ini pengaturan atau tata Iaksana masalah-masalah 
zakat, infak, sadakah dan seterusnya belum men1adai. Kita 
bersyukur bahwa di beberapa daerah usaha pengaturan zakat 
sedang dibenahi. Dalam usaha inilah harus diusahakan terus 
penyempumaan tata laksana, manaje1nen za kat, in fak dan 
sadakah sehingga benar-benar· man faatnya dapat dirasakan 
oleh masyarakat banyak. 

Selama ini pcnerirnaan zakat, in fak dan sadakah masih ber:. 
sifat tradisional. · 

Dalam satu masyarakat umparnanya, seorang mengeluarkan 
zakat wajibnya atau sadakahnya kepada satu kelompok ter
tentu yang pada lazimnya dapat disebut sebagai muallim, 
ustadz, tuan guru, kyai yang telah berjalan turun temurun. 
Usaha-usaha untuk lebih meratakan dan memasyarakatkan 
zakat, termasuk pembagiannya kepada masyarakat luas tclah 
pula banyak dilakukan, tennasuk usaha pengumpulan dan 
pembagian zakat yang dapat dikembangkan dalam bentuk 
usaha produktif. Untuk itu, diperlukan .perencanaan yang baik 
dan mental yang baik untuk dapat memobilisir pengumpulan 
zakat, infak dan sadakah dan pengaturan pem bagiannya de
:ngan sebaik-baiknya sehingga masyarak.at dapat merasakan 
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man faat zakat dan zakat, in fak, dan sadakah itu sendiri dapat 
menanggulangi masalah-masalah sosial kemasyarakatan, ke· 
miskinan, bahkan pem bangunan masyarakat. 

6. Dalam meletakkan zakat sebagai salah satu tuntunan agama, 

hanya Islam lah yang menempatkan soal zakat sebagai sal<lh 

satu rukun Islam. Ini berarti beta.pa ajaran Islam memperhati· 
kan masalah tersebut sebagai masa1ah pent:ing dalani mene· 
gakkan kehidupan sosial dalam Islam, terutama dalam masalah 
menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kehidupan yang 
berkeadilan sosial. 

Apabila semen tara ini belum terlaksana secara baik apa yang 
diajarkan Islam,_ maka buka11 ajaran Islam yang salah, tetapi 
kita han1s sadar bah '.Va yang salah adalah pemeluknya yang 
bclum melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan tuntunan 
agamanya itu. 

7.. Selama ini memang kita akui bahwa umat Islam pada umum· 
nya kurang mampu, sehingga tidak mampu dan tidak wajjb 
menge]uarkan zakat. Ambil contoh umat Islam lndonesi~ 
Apabila dari seluruh umat Islam Indonesia (dari 130 juta)1 
l 0% saja yang mampu dan berarti wajib za.kat dan mengeluar· 
kan zakat, dengan perkiraan terendah rata-rata dapat mern· 
bayar Rp. I .000,- pertahun (berarti tiap bulan sekitar 
Rp. 80,-) x 13 ·ju ta umat Islam, maka tiap tahun akan da· 
.pat terkumpul Rp. 13 milyar, merupakan jumlah yang tidak 
keciJ. 

8. Menjadi persoalan kita adalah mampukah kit.a merubah ke
adaan dan merubah cara berfikir kita, sebab hakikatny~ apa
bila umat Islam tertoJong karena sesama umat melaksana
kan agamanya berarti bangsa Indonesia i.lrut tertolong. Karella 
umat Islam merupakan golongan terbesar dari ban~a Indo
nesia. Menjadi tan tangan kita bersama untuk dapat mem· 
berikan motivasi yang kuat yang dapat rnenggerakkan zakat 
dan sekaligus mengatur manajemennya yang baik dan tertib. 
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VII. P e n u t u p 

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan ·dalam 
)(cscmpatan yang berharga ini. 

Pada kesempatan ini, berha<lapan dengan satu kelompok 
gcnerasi muda yang akan memberi corak pada masyarakat yang 
akan datang saya mempunyai harapan sepenuhnya bahwa masa 
depan yang akan kita ban gun akan le bih baik. Menjadi ti tik tolak 
!kita bersama bahwa umat Islam adalah "partner in progress0 

di dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam kita ber
partner, k.ita harus memahami pennasatahan dari dua arah yang 
timbal balik. Kita memahami yang dilakukan oleh Pemerintah 
dengan seluruh rakyatnya dari penilaian apa adanya dengan se
;gala totalitasnya, baik kekuatannya ataupun kelernahann"ya. 
Dalam kerjasama harus kita tum buhkan saling percaya mcmper
cayai, sating mem ban tu dan saling melen gkapi. 

Sikap demikian mem bawa saling pengertian an tara sesama 
partner. 
IDalam partnership kita harus salin.g membangun, saling mengisi 
dan saling memperkuat. Ini tidak berarti bahwa kita tidak me-
111gadakan saling mengingatkan dengan cara yang baik dan wajar. 
Sering kita berbicara kerjasama, tetapi yang menonjol dan di
tonjolkan adalah kepen tingan sen di ri. 
Kepribaclian bangsa Indonesia yang selalu · memen tingkan kc
bersamaan, gotong royong dan musyawarnh memberikan jalan 
untuk menyelesaikan persoalan be~ama secara bersama-sama. 

Demikian ceramah saya, mudah-mudahan bermanfaat da1am 
u~a kita bersama menanggulangi masa1ah kita bersama dan 
kita selalu berada dalam bimbingan dan ridlo Allah SWf . 

••••• 
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III. 2. ZAKAT DAN USAHA PEMECAHAN 
MASALAH SOSIAL 

Sam bu tan Menteri Agama pada pembukaan Lokakarya 
lntensifikasi Pelaksanaan Zakat,.tanggal 14 April 1981 

di Ponorogo 

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan pu.iii 
dan syukur ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan inili 
yah-Nya kita dapat menyaksikan upacara pembukaan Lokakarym 
Zakat yang akan berJangsung selama sepuluh hari di Ponorogo in: 

Kemudian pad a kesem pa tan ini perlu saya tandaskan la!= 
bahwa masalah zakat ad al ah persoalan yang am at penting dal arr 
kehidupan masyarakat. kita. Karena sebagaimana kita keta.ilu._ 
zakat adalah ibadah fardu 'ain dari rukun Islam yang mempunya 
aspek kemasyarakatan tetapi kurang mendapat perhatian perne· 
luknya. Oleh karena itu, sua tu Penataran a tau Lokakarya me· 
ngenai zakat ini saya anggap sangat penting, henda.knya menjadi 
perhatian yang sungguh~ungguh terutama bagi pesertanya. 

Dalam hubungannya dengan zakat sekurang-kurangnya adl 
tiga hal yang perlu mendapat penekanan, yaitu : (I) pandang:an 
filosofisnya, (2) hukumnya dan (3) pelaksanaannya. 

Dari segi filosifisnya zakat memiliki pengajaran dan makna 
yang jamak, y~ng satu sama Jain memperkuat zakat seqagai sa.Jah 
satu pilar dari lima tiang pokok agama Islam yang wajib diltl· 
sanakan oleh setiap pemeluknya. Segi-segi tersebut antara lain : 

a. dari segi tauhid, zakat adalah manifestasi kecintaan kepada 
Allah SWT yang tujuan pokoknya untuk mendekatkan diri 
kepada-Nya dengan cara mengorbankan sebahagian dari 
miliknya untuk diberikan kepada orang lain. 

b. dari segi hukum, zakat adalah hukurn Tuhan yang sesuu 
dengan hukum yang berlaku dalam alam beserta isinya, agar 
manusia dapat hidup saling mencintai dan tolong-menolong 
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yang didasari rasa kasih sayang dalam ikatan hukum, di mana 
keadilan lebih tinggi dari kekuasaan. Ja menjadi jiwa hukum 
dari kebudayaan manusia untuk menciptakan keadilan sosial 
yang hakiki dalam masyarakat. 

c. dari segi akhlaq, zakat adalah isi dari penjeJmaan budi manu
sia, suci dan sempuma dalam arti meuyediakan barang-barang 
keperluan hidup dengan tujuan ibadat kepada Tuhan. la men
jelmakan cita, rasa, kehenda.k manusia ke arah hidup yang 
harmonis antara sesama manusia, antara si kaya dan si miskin, 
antara yang mulia dan yang hina. la sumber praktek persa
maan dan persaudaraan kemanusiaan dalam aspek kehidupan 
sosial. 

d. dari segi sosial kemasyarakatan, zakat bertujuan untuk mem
persamakan dan mempersaudarakan seluruh umat manusia 
dalam masyarakat manusia yang satu dengan cara mengor
bankan sebagian harta benda dengan bertolong-tolongan demi 
takwa kepada Allah SWT. 

e. dari segi kejiwaan, zakat merupakan pengikat batin yang mem
persamakan dan mempersaudarakan kelompok-kelompok ma
nusia yang kuat dan yang lemah serta melenyapkan kesen
jangan mental antara keangkuhan si kaya dan rasa tertekan 
si miskin. 

f. dari segi ekonomi, zakat menllorong melancarkan jalan dis
tribusi dan mengurangi penumpukan modal· karena konstan
nya sirkulasi uang di tangan si kaya, dan kaum miskin dapat 
terjamin hidupnya dengan zakat. 

Demikianlah zakat itu mempunyai multi aspek yang irnani 
dan manusiawi yang sangat bermanfaat bagi hidup dan kehidup
an manusia dalam memperkembangkan irnan dan ibadatnya ke
pada Allah SWT secara nyata. 

Tidak kurang pentingnya ialah aspek hukumnya. Dari segi 
ini, terutama dalam kaitannya dengan rukun Islam yang lima 
agaknya terdapat perbedaan dan hirarki di mana zakat tampaknya 
agak dilemahkan dari kewajiban-kewajiban lainnya. Padahal di 
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dalam AI-Qur'an perintah zakat sama kerasnya ~ahkan dalarn 
hal-hal tertentu lebih keras dari perintah shalat. 

Seharusnya ji.ka demikian indah dan hebat makna kewajiban 
zakat dilihat dari segi .. hikmatuttasyriknya•' maka tasyrik atau 

hukumnya juga Jebih hebat dan keras. 

Di sinilah moral dan watak manusia diuji ketakwaannya k.e
pada All ah dan rasa persau daraannya dengan sesama manusiia. 
Ke-Islaman seseorang yang u tuh adalah dengan ibadah zakat yaitu 
di satu pihak menunjukkan ketakwaannya kepada AUah SM 
di pihak lain n1enunjukkan kecintaannya kepada sesama saudara 
yang berhak menerima zakat. 

Dal am pelaksanaan zakat h ~~nd2knya dip.!7";iatikan persoaJa11· 
persoalan pokok. Yang menjadi perhatian kita umparnanya ten· 
tang petani padi dengan hasil panennya yang sebenamya keciJ 
itu dikenakan zaka'i: karena telah mencapai nisab. Sebaliknya pen
dapatan pekerja prof~si seperti dokter, insinyur dan sebagainya 
yang sangat besar tidak di.l<ena.kan zakat, karena alasan hukllm 
normatif yang sangat kaku. Oleh karena itu, barang-barang kon· 
vensional yang wajib dizakati yang delapan yaitu emas, perak, 
tamar dan kurma, gandum dan biji-bijian, unta, sapi dan kambi.ng, 
harus ditafsirkan lebih Juas. Sebagaimana Imam Abu Hanifah 
d an Imam Malik lebih memperluas panafsiran dari delapan macam 
terse but. Bagi kita yang hidup di a bad yang sangat maju dewa.sa 
ini akan ditemukan seribu satu jenis harta benda dan penghasilan 
yang dapat dizak.ati apabila kita mampu menarik garis yang Iebih 
Iuas. Dalam hukum zakat terdapat illat dan illat itu.iaJah terdapat
nya pertumbuhan harta, bail< secara langsung dikerjakan maupun 
tidak seperti uang, maka termasuk wajib zakat. 

Demikian pula dalam hal penyaluran zakat. Menjadi pemi
kiran kita arti delapan ashnaf yang menjadi mustahik diartikan 
secara harfiah. Oleh karena itu, ashnaf yang delapan tersebut hams 
ditafsirkan untuk seluruh kcbaikan yang berdaya guna dan ber· · 
hasil guna. Dan di sinilah suatu zakat produktif dapat dikem· 
bangle.an dengan tidak menyimpang dari dasar hukum yang sebe· 

namya. 
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Berdasarkan hal-hal di atas, pelaksanaan zakat di Indonesia, 
hendaknya disesiiaikan dengan kondisi Indonesia sebagai Negara 
Pancasila. Zakat di Indonesia walaupun bukan kewajiban yang 
bersumber hukum positif akan tetapi sebagai ibadah haruslah di
kembangkan, dilembagakan dan dianjurkan untuk dilaksanakan 
oleh setiap pemeluknya. Apa lagi zakat selain kewajiban ta'
abbudi, zakat juga mempunyai aspek sosiaJ kemasyarakatan yang 
menunjang pem bangunan nasional kita. 

Dalam pelaksanaan zakat ini yang perlu diperhatikan ialah : 

I. Usaha menggerakkan motivasi dan pengembangan zakat se
hingga ~akat benar-benar menjadi kewajiban yang melem baga 
yang dilaksanakan secara jujur dan terbuka .serta keikhlasan 
kepada Allah SWT. Oleh karena itu biasakan untuk menge
luarkan infak dan zakat sebagai latihan dari juml:ih yang ke
cil, hingga terlatih sebagai dennawan dan sosiawan. 
Dan bila kewajiban zakat telah sampai, seseorang tidak ragu-
ragu lagi mengeluarkannya. · 

2. Penataan organisasi zakat adalah hal yang CUkup penting. 
Oleh karena itu, agar organisasi pengelola zakat disempumakan 
baik yang dilaksanakan oleh lembaga keagamaan ataupun 
oleh Pemerintah sendiri seperti BAZIS. 

3. Dalam hal penyalurannya, agar diingat bahwa sesuai dengan 
ketentuan agama, di samping bertujuan untuk meningkatkan 
dan memeratakan kemakmuran, agar dikembangkan pula 
segi--segi yang bersifat produktif, sehingga zakat benar-benar 
dapat menunjang dan mempunyai arti yang besar dalam pem
bangunan nasionaJ. 

Dalam berbagai kesempatan saya sering mengemukakan bahwa 
dewasa ini umat Islam dihadapkan kepada berbagai tantangan. 
Tantangan tersebut di antaranya adalah bahwa umat Islam di
tan,tang untuk ikut menyelesaikan masalah uKemiskinan ': 

Saya mempunyai keyakinan, karena persoalan kemiskinan itu 
rnerupakan persoalan besar yang perlu mendapat perhatian kita. 
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dan bcrupaya mengatasinya, maka sabda Rasulullah adalah sangat 
tepat bahwa ''Kemiskinan mendekatkan kepada kekafiran". 
Satxla Ra.sulullah tersebut dapat diterjemahkan dan ditafsirkan 
lebih luas dan Jebih tegas. Hadits ini akan terns relevan dengan 
k:eadaan sekarang dan juga masa mendatang selama masih ada, ke
miskinan. 

Kemiskinan bukan pula satu-satunya tantangan bagi umat 
Islam. Tan tangan yang tidak kurang pentingnya untuk dijawab 
adalah masalah kebodohan. 'Kebodohan yang merata di seluruh 
negara berkem bang, tidak hanya dapat disalahkan kepada pihak 
penjajah, tetapi juga menjadi tantangan yang harus dijawab dengan 
usaha pendidikan, mencerdaskan um at dan bangsa. Hal-hal ter
se but inertlpakan persoalan yai:g berkai tan an ~ara satu dengan 
yang lain. Kita harus meningkatkan kesadaran solidaritas sosial 
dalam masyarakat Islam secara luas. MasaJah kemiskinan, kebo
dohan dan kcterbelakangan actafah masaiah umat manusia dari 
dahulu sampai dewasa ini. Di rnana-mana di kolong langit ini 
kemiskinan sela!u ada dan manusia secara sadar atau tidak, dcngan 
kemampu<:m yang besar atau keciJ terus berjuang memeranginya. 

Kerniskinan, ;, .::!~od::>han d2n keterbelakangan menjadi ciri dari
pada masyarakat di Dunia Ketiga di mana rakyat dan masya
rakat.nya seda'1g tumbuh dan btrkembang untuk mengejar keting
galan dari negara-negara maju. Namun demikian masalah kemis· 
kinan, kebodohan dan keterbelakangan ini tidak hanya persoalan 
negara-negara yang sedang berkem bang, sebab di Eropa pun ma
salah ini belum hilang sama sekali. Masih dijumpai di PortUgai, 
di Sepanyol, bahkan di beberapa negar? maju pun masih saja di
jun1pai. Persoalan tersebut juga bukan pe~soalan umat Islam saja, 
sebab umat Kristen dan Katolik di Portugal, Sepanyol dan dine
gara-negara Amerika Latin, umat Hindu clan Budha di kawasan 
Asia pun masih belum dapat rnelepaskan diri dari lingkaran kemis
kinan, kebodohan dan keterbe1akangan tersebut. 

Sesungguhnya ajaran Islam merupakan moral force yang 
kuat untuk mengubah masyarakat dari kemiskinan kepada hidup 



berkecukupan, dari kt!bodohan kepada kemajuan ilmu pengeta
flUan dan peradaban. dari keterbelakangan kepada kemajuan dan 
:modemisasi. Hal ini telah dibuk tikan oleh kebenaran sejarah ke
lilca Islam mulai muncul di jazirah Arab pada abad ke-7 kemudian 
berkembang dan meluas. Ke barat sampai ke bagian selatan Peran
cis, ke timur sampai ke Philipina dan Indonesia. ke selatan masuk 
jauh ke pedalaman sampai ke bagian selatan Afrika. Pada waktu 
itu Dunia Islam menjadi tumpuan perhatian dunia. Orang-<>rang 
Eropa yang saat itu terbelakang dibanding dengan kemajuan Is
lam, te]ah belajar banyak dari Dunia Islam yang akhimya mampu 
berdiri sendiri bahkan meninggalkan jauh Dunia Islam yang telah 
mengajari mereka. Syukur bahwa Islam akhirnya sadar akan kea
daan nasibnya yang buruk tersebut, umat Islam mulai sadar akan 
kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangannya setelah me
masuki abad ke-19. 

Usaha-usaha ini tentulah timbul dari kesadarannya untuk 
mengatasi masalah kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. 
Karena itu asumsi bahwa umat Islam kurang peka terhadap kemis
kinan, kebodohan dan keterbelakangan dan lain-lain itu ada beT 
narnya bila dimaksudkan kepada masa-masa penjajahai:i di mana 
umat Islam tenggelam dalam kejumudan, statis dan terhentinya 
kemampuan ijtihad serta pembaharuan pemikiran yang berakibat
kan keterbelakangan dalam berbagai hal tersebut. Tetapi ~msi 
tersebut tidak tepat bila d.imaksudkan kepada kondisi umat ls
lam pada awal kebangkitra.nnya sampai kepada zaman sekarang. 

ISLAM DAN MASALAH SOSIAL 

Ajaran Islam pada dasamya adalah tentang ajaran tauhid: 
'1'idak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Utusan
Nya". Ajaran Tauhid, yang meng-Esa.kan Tuhan ini, mern bawa 
akibat pen~rtian bahwa manusia seluruhnya adalah satu kelu
arga. Al-Qur'an menyebutkan bahwa umat manusia seluruhnya 
tliciptakan dari satu orang. Keanekaragaman manusia dalam se
ga.la segi dan aspeknya, adalah tanda-tanda kebesaran dan kekua
saan Allah swr. 
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Artinya : "Manusia itu adalah um at yang satu" I) 

Persaudaraan dan persatuan segenap umat manusia adaJah me
rupakan akibat yang langsung dari keyakinan terlladap ke-Esaan 
Tuhan. Demikian juga kesatuan moral adalah merupakan akibat 
langsung dari keyakinan bahwa Tuhan adalah satu. Sekalipun 
umat manusia berbeda dalam adat kebiasaan dan tata cara hidup
nya, namun seharusnya ada satu ukuran moralitas bagi mereka 
semuanya. Bagi Islam, manusia seluruhnya adalat satu ukuran 
moralnya pun han1s satu puia. 

Jadi kesatuan moral adalah akibat yang langsung daripada kesa
tuan urn at rnanusia, dan kesah1 an un1at m anusia adalah ak.ibat 
yang langsung da.ripada ke-Esaan Tuha.~. 

Bertitik toiak dari pcngertian di atas, sekalipun umat manu
sfa itu berbeda dalam kebudayaan dan adat kebiasaannya, berbeda 
dalam kondisi kehiduptL"'lnya, namun harus disadari bahwa kese
l:unatan seke!on:.pck umat manusia itu tergantung kepada kese
lamatan kelornpok yang lain. Perdamaian bagj sekelompok umat 
manusia · itu banyak tergantung pada kelompok lain dan nasib· 
sekelompok manusia tergantung pada kdompok manusia lain. 

Adalah suatu hal ·yang perlu kita sadari bahwa dewasa ini ju
rang yang memisahkan antara dunia kaya dan dunia miskin, be
Jumlah dapat dijembatani sebagaimana diharapkan : Bahkan di
khawatirkan bahwa jurang itu makin hari menja<li makin Jebar. 
,t\.jaran Islam menekankan agar kemiskinan Hu dikurangi dan 
bahkan harus dihilangkan hingga setiap manusia, bai.k sebagai 
individu maupun sebagai kelompok masyarakat, dapat hidup se
bagai manusia yang patut. 

Dalam ajaran Islam, tiap-tiap perintah untuk berbuat ibadah 

1) Q.S. Al-Baqarah. 2 : 213 
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yang langsung berhubungan dengan Tuhan selalu dibarengi dengan 
perintah un tuk berbu2.t am al saleh, yakni am at perbuatan yang 
berguna untuk kepentingan umat manusia. Dalam nafas yang sa
ma, diperingatkan bahwa orang-orang yang melakukan shalat 
tetapi lalai akan makna dan hikmah shalat itu, bahkan suka ber
buat yang berlebih-lebihan dan tidak suka menolong orang lain 
dengan perbuatan-perbuatan yang berguna, akan ditimpa mala
petaka. Perhatian ke arah saudara-saudaranya yang kekurangan, 
perhatian ke arah masala..l-t-masafai1 sosia1> p~rhatian ke arah meng
hilangkan kepinc~ngan-~;_epincang~n ant«.&-a sj kaya dan si miskin. 
adalah merupakan ke'.vajicun agar.na, juga kewajiban sosial. 

Meng_hila.ng1:Cln kepinc~mgg_n-kep<:ncangan sosial denga!1 m~m
berikan bann1zn kepad2 l:eloE1po!c masyarakat yang kekurang
an tidaklah cu~(Up hc.n.ya d:1dasark.a:"'! kepada rasa kas:il1 sayai'1g saja. 
l~etapi hendaknya JUg~ di~an~rrJ.:Qn si.121:u kesadaran bahwa adalah 
kewajiban b~gi ora..11g y2.r.g ber!\e(,'lJ . .k...;pan uniuk rn~n1 ban-iu orang 
yang kekuran13011, da..1 ·\dab.h ke•Nzjiban bagi o:an3 yang rnari1pu 
untuk mengi.uc.ng~ kepincang<in-~< cpincant?.n s0sial. Seiain itu j\.1ga 
perlu ditanam rnsa percaya p.a.da dhi sen.did di kalangan or'"'.ng
ornng yang dibarrtu, brillvva mereka adaiah juga mempunyai ke
mampuan yang smna seb2'3ai yang lain, untuk merubah keada
annya dengan kerja keras dan kesadaran. 

ZAKAT DAN USAHA PEMECAHAN MASALAH SOSIAL 

Salah satu bentuk yang paling kokoh dalam usaha meme
cahkan masalah-masalah sosial, adalah kewajiban membayar zakat 
bagi mereka yang memiliki harta dalam jumlah dan keadaan ter
tentu. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam yang lima itu, adalah 
merupakan kew-a.iiban agama yang melembaga dalam kehidupan 
umat Islam. 

Kaum lemah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aga
ma, memberikan aspirasi kepada kita dalam pemikiran yang tidak 
rtiemihak, bahwa tenaga konsumsi yang terbesar, adalah tenaga 
kaum yang Jemah di dunia m1. Merekalah. yang telah membayar 
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segaia kesenangan, kemewahan hidup kaum penguS3.ha yang kaya 
raya, pemilik modal, dan sebagainya. Pembayaran iru berwujud 
pertukaran tenaga kaum buruh yang menerima uang, kaum buruh 
membeli bahan-bahan makanan dari kaum tani, dan begitu se
terusnya. Dari hasil perdagangan, pertanian. petemakan, yan~ 
banyak mendatangkan kekayaan dan ha11a benda itulah diwajib
kan mem bay ark an zakat. untuk diberikan kepada yang berhak 
menerimanya. di antaranya ialah kaum fakir miskin yang lebih 
banyak mereka yang berpenghasilan Jemah yang ikut membayar 
kesenangan para pengusaha terse but. Sesuai dengan namanya, 
tujuan mengeluarkan zakat adalah membersihkan harta kekayaar1 
dari kotoran yang mungkin terkandung di dalarnnya. 

Beg:itulah zakat itu mempunyai beraneka ragam aspek yang 
suci dan sangat be.unanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia. 
untuk menikmati pengertian iman dan ibadat kepada Allah SWT 
seca.ra nyata. 

Usaha-usaha se!anjutnya yang periu dilaksanakan dalam 
mengisi pembangunan hendaknya dapat dilakukan sesua.i dengan 
tuntunan agama dan tuntutan pembangunan. 

Pada dasamya, gagasan pembangunan dilandasi oleh keperca
yaan akan kemampuan manusia untuk membuka dan mengatasi 
hambatan proses kemajuan seraya memperbaiki dan meningkat
kan kondisi kehidupan masyarakat, ekonomi, politik, sosial mau
pun kebudayaan. Dengan demikian pembangunan itu adala.J:t usaha 
manus1a yang : 

(a) berangkat dari kondisi dan kenyataan sosial, politik, ekonomi 
dan budaya bangsa. 

(b) berjalan melaJui usaha yang teratur dan terarah dalam pening
katan kemarnpuan-kemarnpuan dan pembukaan kesempatan
kesempatan bagi manusia untuk membangun diri, masya
rakat dan lingkungannya. 

(c) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan 
manusia, badani 1 maupun maknawi, mempertinggi kemak
muran bangsa, lahir dan batin, sesuai dengan harkat, mar-
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tabat dan kodrat manusia ~bap.i ma.kh.luk berbudaya. 
Bertitilt tolak dari keterangan di alas, maka manusia aebagai 

makhluk sosial berusaha menemukan pola-pola kegiatan yang ber
sum berkan pada dirinya untuk kepentingan dan kemajuan hidup 
manusia. Pola-pola kegiatan tersebut seha.JUsnya dibentuk tanpa 
mengorbankan keu tuhan pribadi manusia. Dalam hal ini diperlu
kan landasan filosofis yang dapat menerangkan keberanekaan 
pandangan hidup sesuatu kelompok, yang menafasi segenap akti
vitas manusia sebagai makhluk sosial. Bagi bangsa lndonesiat 
Jandasan filosofis itu tercakup dalam falsafah negu;a Pancasila. 

Naran Islam tentang zakat perlu dipikirkan penjabarannya 
dalam usaha memerangi. kemisk.inan. Untuk itu, lokakarya ini 
hendaknya mampu memikirkan usaha-usaha yang kongkrit bagai
mana caranya : 

(a) menerjemahkan ... nilai-nilai zakat dalam kehidupan masya-
rakat.. terutama di kalangan umat Islam sendiri, 

(b) menjabarkan nilai-nilai tersebut daJarn kerangka pembangunan 
nasion~ dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat. 
terutama oleh umat Islam itu sendiri, 

(c) mendorong masyarakat terutama umat Islam untuk ikut se
cara aktif mewujudk.an nilai nilai yang telah ditunjukkan itu 
dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. 

Apabila forum ini mampu menjabarlcan bentuk:-bentuk icegi
atan yang kongkrit. termas.ak cara pengorganisasiannya, tentang 
pelaksanaan zakat sebagai usaha kc arah terwigudnya kemak
muran dan keadilan sosial, maka hal ini berarti kita telah mampu 
memecahkan suatu masalah yang perlu diselesaikan oleh umat 
blam, daJarn usah a mengisi pembangunan nasional. 

Demikian s.ambutan saya. kepada Saudara Bupati Kepala Da
enh Tingkat JI Ponorogo dan masyarakat saya ucapkan terima 
kuil daa pcndt•gaan atas perkcmbangan pclaksanaan zakat di 
daerahnya. 

Sc:mop Allah SWT llCl.W memberikan taufik clan hi~yah· 
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Nya kepada kita semua dan dengan ini Lokak.arya dan penatann 
intensifikasi i>elaksanaan zakat se Jawa Timur ini saya bu.ta de
ngan bersama-sama membaca : '"BISMILLA.HIRAHMANIRRA· 
HJM.,._ 

••• 
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ID. 3. UMAT ~ERAGAr~iA DAN PEMER1NTAH 
MELAKSANAKANPEMBANGUNAN 

Pcnp.rahan Menteri Ag.ama dalam Kon~tasi llmiah Terbatu 
unluk men.mus.Un koruep dasar REPELIT A IV 

Sektor Agama. unggal 14 Seo~mber 1981 
di Jakarta 

BAB I 
Pendahuluan 

Dal1111 GBHN antara Iain disebutkan bahwa hakikat pemba
ngunan l~donelia adalah pembangunan mamusia- Indonesia se
utuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. 
Seai.ai dengan pruwp tersebut di atas, maka apabila kita berbi
e&ra tentang pembangunan di Indonesia ini dalam jangka panjan1 
titik sentnl perllatian kita seharusnya ditujukan kepada manusia
manusia Indonesia dalam bentuk seutuhnya. 

Apa artinya ini? lalah bahwa manusia yang ingin k.ita bangun 
ini iallh m.mmaa Indonesia built in denpn lcultur Indonesia. 
Y akni m3nusia Indonesia dalam kaitannya dengan fi.lsafat lndone
s ia, denpn £ejarah Indonesia, dengan agama yang dipeluk oldt 
r.akyat Indonesia, dengan ad.at istiadat Indonesia dan lain-lain, 
pendck kata dengan komponen-komponen yang membentulc 
ku ltur Indonesia ini. 

AnaliA terhadap hubungan antara komponen-komponen kul
tur tenebut di atas dengan sekelompok manusia, memberilcan 
identitas yang membcdakan antara suatu kelompok manusi.a yang 
di.sebut banasa, yang mernbedakan antara suatu bangs.a dengan 
banpa yq lain. 

ldcntitn 111&tu bangsa, juga dapat dianalisa dari kadar sifat
riflt internal yang membentuk manusia-manusia sebagaj bangs.a. 
~Cltjpwl meqvkur kadar sifat-sifat internal ini tidak sernudah 
menaukur lead• -.aatu benda yang nyata (tangible). 

MuUh kita coba sec.ara sederhana menganaJisa ma.salah· 
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masalah tersebut di atas. Karena yang ingin kita rumuskan seka
rang mi adalah konsep pembangunan sektor agama, maka pem
bahasan atau analisa terhadap hal-hal tersebut di atas kita arahka.n 
dan kita paka.i sebagai input konsepsi pembangunan sektor agama. 

Apabila kita mengamati sifat-sifat internal manusia, maka ada 
beberapa hal yang sangat dominan, yakni : 

1. Akal 
2. J i w a. 
3. Perasaan 
4. Kehendak 
5. Nafsu 
6. Keya.kinan (kepercayaan) dan lain-!ain. 

Kombinasi dari sifat-sifat internal tersebut membentuk tipe· 
tipe manusia yang apabila berkelompok menjadi tipe-tipe masya
rakat atau bangsa. 
Pandangan manusia terhadap alarn sen1esta dan tata kehidupan 
manusia banyak juga ditentukan oleh kombinasi sifat~ifat internal 
tersebut. Mengenai pandangan manusia terhadap alam semesta, 
sekarang ini terdapat tiga golongan besar, yakni : 

I. Golongan sekularis, memandang bahwa masalah yang me· 
n~angku t tata kehidupan manusia ini, terb~tas pada bendl· 
benda yang nyata ada di alam semesta ini 
Masalah yang tidak nyata, misalnya agarna, keyakirtan (ke
percayaan), kehidupan setelah mati, pengadilan terakhir, 
pem balasan dan pahala di akhirat, dianggap tidak ada, oleh 
karena itu tidak perlu dipikirkan oleh manusia. KelomPok 
yang paling ekstrem dari golongan ini ialah kaum atheis/ 
komunis yang menganggap semua yang ada di dunia ini adalah 
benda semata-mata yang semuanya akan berakhir. Bagi mereka 
tidak ada kehidupan abadi di akhirat dan bahwa Tuhan itu 
adalah angan-angan manusia saja. Agama hanyalah angan
angan orang, sela."Tla mereka tidak berpija.k pada bumi kenya
taan. Kebahagiaan yang diajarkan oleh agama oleh karenanya 
adalah kebahagiaan yang palsu. Kcnsekwensinya melenyapkan 
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agama dari muka bumi ini oleh mereka dianggap perjuangan 
yang benar, yakni me!enyapkan kebahagi~n yang palsu dan 
menggantikannya dengan kebahagiaan yang sejati. Golongan 
ini menitilc beratkan pada kehidupan dunia material. Kehi
dupan dunia yang bahagia secara material, adalah akhir segala
gaJanya. 

2. Golongan lntelektual. pada prinsipnya beranggapan bahwa 
segala gejala~ejala alam semesta yang rnenyangkut manusia 
dapat dianalisa dengan kekuatan pikiran manusia. Kebenaran 
dapat dicapai dengan proses penalaran manusia. Terhadap 
masa.Jah-rnasalah metafisis, mereka berpendirian bahwa selama 
hal tersebut dapat dibenarkan melalui proses penalaran manu
sia, me:eka percaya juga. Colongan ini yang mengam bil 
spesialisasi dalam bidang-bidang tertentu boleh juga disebut 
golongan teknokrat. Golongan ini mementingkan penalaran 
dalam menghadapi tantangan alam semest.a. 

l. Golongan atau kaum agama, dalam menghadapi tantangan 
alam semesta ini di samping akal, perasaan, kehendak dan 
lain-lainnya juga melengkapi dirinya dengan keyakinan dan 
keperc.ayaan. Mereka berpendapat bahwa kemampuan pena
laran manusia adalah terbatas. Hal ini disebabkan karena ma· 
nusia sangat dipengaruhi oleh ruang clan waktu, pen~laman 
serta angan-angan. Mereka percaya bahwa alam semesta de
ngan berbagai tata kehidupannya tidak hanya terbatas pada 
.hal-hal yang dapat dijangkau oleh daya penalaran manusia. 
Ada sesuatu yang di luar jangkauan penalaran manusia, yang 
dengan kasih sayang Tuhan melalui ajaran-ajaran agama, 
manusia akhirnya dapat mengetahuinya. 

Di sinilah ciri pokok dari golongan agama. Mereka percaya 
kepada Tuhan, percaya ajaran-ajaran agama, percaya kepada dok
trin, masalah-masalah baik buruk, siksa dan pahala, pengadilan 
di akhirat clan lain-lain. Mereka menganggap bahwa masaJah
masalah tersebut adalah hal yang prinsip. Oleh karena itu kalau 
di atas bumi yang serba nisbi ini hal--hal yang idea! tersebut tidak 
ditemukan, mereka yakin akan ditemukan pada kehidupan setelah 
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II 

kematian. 

Lebih daripada itu mereka berkeyakinan akan mutlaknya ke 
benaran ajaran agama. Oleh karena itu segala aesiatunya yani 
menyangkut tata kehidupan manusia, harus diatur sesuai atll 
tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama yang dipelul 
masing-masing umat. 

Oleh karena kaum agarna percaya kepada Tuhan sebaga 
pencipta alam semesta dan menga.kui dirinya sebagai ma.khlul 
Tuhan, maka sikap mentalnya penuh dengan dedikasi, yang 1e1 
salur dalam bentuk pengabdian kepada sesama manusia, pengabdJ 
an kepada rnasyarakat dan negara serta pengabdian kepada Tuh an 

Dal am ben tuk yang tertinggi, maka kepercayaan adanya Tu 
han, ad any a h ari pem b 3-!«san, adanya bail< buruk, menim bulk.al 
iman dan taJ{wa serta mengembangkan kepekaan perasaan. Dan ha 
ini yang diang.gap masclan prins.ip oleh golongan agama. · 

Galongan agatna L.-U m.empunya.i p0ralata11 i1rkmal yang ter· 
lengkap, daiafn menghadapi tan~angan alam semesta. Hanya sa· 
yangnya, di negara--negara Yfili6 h~rkembang di mana tingkat 
pendidikannya tu::i.urnnya n1.as.ih .rendah, maka peralatan inteflll] 
yang be:-sifat ke::·e:rc2yaan terlalu be~s sehin&,17Ci tidak seimba.ng 
dengaJ1 alat penalaran atau a.lat int-e1na1 lainnya. Inilah yang me· 
nyebabkan hi du p su bu mya kctak.hayulan yang kadang-kada..rij 
menghambat modernisasi cialam pembangunan. 

Apabila tiga tipe kelompok manusia terse but k.ita terapk an 
di Indonesia, maka dapat dikarakan bahwa n1asyarakat di. IndonC' 
sia ini terdiri dari gabungan tiga kelc-mpok tipe manusia tenebut 
dengan perbandingan kurang lebih bahwa kelompok tipe agarm 
merupakan jurnlah yai1g terbesar, disusul kelompok tipe intelek 
tual, yang terakhir ialah golongan rekuler yang boleh dikatakan 
sed.ikit sekali. 

Dalam masyarakat Indonesia dengan susunan sebagaimana 
tersebut di atas, dengan sendirinya kehidupan agarna sangat pm
ting sekali. HaJ ini dapat dilihat dari berbaga.i segi, baik dari segi 

filsafat, s.eja.rah, kemasyarakatan. poHtilc. kehidupan serta adat-
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istiadat dan kebudayaan Indonesia pada umumnya. 
Dari sejarah ban~ Indonesia mulai sejak zaman kerajaan asli 
melalui penjajahan Barat dan Jepang sampai zaman kemerdekaan 
dapat dilihat betapa pentingnya peranan agama daJam pembinaan 
bangsa dan negara, demikian juga betapa pentingnya kedudukan 
para pcrnuka-pemuka agama dalam masyarakat dan pemerintah. 
Hukurn-hukum negara yang berlaku ban yak pu la didasarkan dan 
dipengaruhi oleh hukum agama yang ada pada waktu itu. 

Ditinjau dari segi filsafat dan pandangan hidup bangs.a In
donesia, agarna mempunyai kedudukan yang penting. Apabila 
ditanyakan kepada orang Indonesia, apa tujuan dan hakikat hidup 
ini. Maka pada umumnya akan dijawab, bahwa hidup ini bukan 
hanya 5emata-mata untuk tujuan duniawi saja tetapi yang tidak 
kalah pentingnya ialah untuk tujuan hidup·sesudah mati, sebagai
mana diajarkan oleh agama. 
Di samping itu ada unsur pengabdian terhada.p Maha Pencipta. 

Ditiajau dari segi sosiologi, maka adalah merupakan ciri 
bangsa Indonesia betapapun juga tinggi tingkat akademisnya, 
maka dalam kehidupan sehari-hari, sebagai anggota masyarakat, 
mulai hal yang sederhana sampai hal-hal penting (kelahiran, per
kawinan. kematian), ia tidak dapat melepaskan diri dari agama di 
manapun ia berada. Contoh yang paling menarik ialah betapa para 
teknokrat Indonesia yang sedang belajar di luar negeri masih tetap 
menghadiri dan merayakan hari besar agama dengan khusyuk 
dan khidma t. 

Ditiajau dari segi politik, maka dapat di.katakan bahwa agarna 
kecuali merupakan doktrin, dapat pula merupakan ke.kuatan 
:SOsiopolitis. Di Indonesia agama Islam dalam peranannya sebagai 
kekuatan sosiopoli tis sangat besar, tern tam a dalam zaman pen
jajahan dan dalarn masa revolusi fisik, untuk membangkitkan 
semangat joang, menen tang penjajahan. Dalam hubungan ini dapat 
dikatakan bahwa partai politik yang moderen yang ada di Indone
sia, deng1m ciri-cirinya organisasi yang rapi, menghimpun semua 
potensi kekuatan dari segenap Iapisan rakyat, untuk tujuan yang 
bersk.ala nasional, mula-mula adalah justru partai (geraXa.n)yang 
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b~rdasarkan isl~n. 

Dari segj ekonon1i ma1~a dapat dinyalakan bahwa blau di 
Eropa Barat calvinisrne meRuberikan MilUa.ngat ruhaniah terlwlap 
usai1a-usaha di bidang pe:ri.udustrian clan perdagnngan, maka di 
Indonesia, Islam memberikan semangat ruhaniah kepada pen»J· 
saha-pengusaha pribun1i daiarn n1empertahankan usaha-Osaha di 
bidang ekonomi terhadap ancaman usah a-usaha asing. Hal ini 
antara !ain ctibuktikan bahwa lokasi pusat-pusat perdagangan 
dan perindustrian rakyat yang dikelola pribumi berada di pusat
pusat masyarakat Islam, misalnya Pekajangan (Pekalongan), Ku
dus, Kauman dan lain sebagainya. 

Ditinjau dari segi budaya bangsa, J.d1ust1snya y~-ig berbentuk 
keseniar.., maka jelas bah.wa oorbagai c~&>ims ke&enian ~ In
donesia teru tan~a dalam bentuk as.linya, selalu mengandung ruh 
keagama.an. 

Dengan gambaran te:rsebut di atas, maka k.iranya jelasla.h be
tapa pentingnya kehidupan agarna di dalam tat.a kehidupan ma· 
syan~Jrnt d:m neg.am .!cita . 
. Hal h1i buk<;m "Sl.~ja Cli.<:-:cengerti, tetapi dihayati betul oleh pemim
piJ1-peY-nirf1pin penJiri r~(;;gara kita. Oieh karena itu hal-hal te.r· 
sebut <Hpancarkan ken~bali, dilanggengkan da.n dikuatkan da.Jam 
bent.uk dokumen yuridis, an~"Ia laiI! dalam Pembukaan UUD 
1945, Pm1casila, p~$-al 29 Undang-und.'JJ1g Dasar 1945 dan GBHN. 
dalrun beniuk rumus~"l yang singkat dan cerdik (Ketuhanan Yang 
Maha Esa). 

Oleh karena itu apabiia kita kem bali kepada pokok masaJah 
ya.!rni hakikat pe1nt-111gunan cii Indonesia ini sesuai dengan GBHN, 
ma.ka yang hendak ldta wujudkan ialah manusia Indonesia yang 
beragamn dafam konteks kuitur Indonesia sebagaima.na diuraikan 
cU atas. (Manusia seu ruhnya). 

Darl ur'F!Jan dan analisa di atas, m~a jelas bahwa posisi dan 
fun:.o:.a-si aga:ma bagi bangsa dan negara Indonesia adalah sangat 
pen ting. 

••e 
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BAB U 
Mmalnh-masalah Yang Menonjol 

SeteJah kita ketahui betapa penting posisi dan fungsi agama 
dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka apabila kita hendak 
merumuskan konsepsi pem bangunan sektor agama, maka hal yang 
~rtama-tama perlu kita ketahui ialah masaJah-masalah pokok 
)'ang menyangku t ta ta kehidu pan keagarnaan di Indonesia. 

Menurut hemat kami ada beberapa pennasalahan pokok ke
agamaan yang perlu mendapat perhatian k.husus dalam pemba
ngunan nasional sekarang ini yang mempunyai sangku t pau t de
ngan berbagai aspek kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan dan kearnanan). Di bawah ini akan diruaikan secara 
singkat permasalahan-permasalahan terse but. 

l. Fungsi pokok daripada agama dalam era pembangu nan 

Untuk suksesnya pembangunan dibutuhkan ilmu penge
tahuan tek.nologi mutakhir. Untuk mengetahui ilmu pengeta
huan dan teknologi diperlukan pendidikan yang menitikberat
kan pad a pengem bangan otak manusia melalui proses pena
laran. 

Jadi, di satu pihak pembangunan membutuhkan pengembang
an ota.k rr.elc!lui proses penalaran, di lain pihak kultur Indone
sia menghendaki dikendalikannya proses penalaran ini agar 
tidak menjurus ke intelektualisme yang ekstrem yang akhirnya 
wenuju ke sekularisme/atheisme. 

Di sinilah fungsi pokok daripada agama, yakni sebagai peng
arah dan pengirnbang dalam bentuk menanamkan iman dan 
ketakwaan kepada Tuhan, bagi manusia Indonesia. 
Semantara itu untuk akselerasi pembangunan, diperJukan mo
dernisasi baik dalam metode, peralatan, organisasi, tatakerja 
maupun mentaJitas c.q. sik.ap kerja/disiplin. Dalam rangka ini 
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hanyak didatangkan berbagaj rnacam peralatan danfasilitas 
kerja, demikian juga ahli-ahli dari htar negeri. Akibat sarnping
nya ialah pengaruh kultur luar negeri tidak terhindarkan lagi. 
Pengaruh ini le bih terasa lagi dengan didatangkannya berbagai 
al at rek.reasi audio visual dalam rangka kerjasama kebudayaan 
maupun perdagangpn. 

Golongan anak-anak dan remcija dari masyarakat Indonesia 
lah yang paling mendapat pengaruh, daripada unsur-unsur 
kultur luar negeri tersebut. Karena golongan ini yang mern
punyai kepekaan yang tinggi dalam apresiasi kultur dalam ber
bagai ben tuk kesenian dan rekreasi khususnya. 

Karena kultur asing dalam proses pcmba.ngunan tidak dapat 
kita tolak menta.h-menta..h, maka unsur-unsur yang positif kita 
biarkan, sedangkan unsu r-unsur yang neg;:itif perlu kita elimi
nir. Di sini pulalah pentingnya pe!"anan dan fungsi agama yakni 
sebagai penyaring dan penangkal unsur--unsur ;1egatif. Dengan 
kata 12.in, maka untuk akselerasi perr:ba.ngumrn memang pcrlu 
modernisasi dah:.m teknis dan peralatan. Akan tetapi ini tidak 
secara otornatis berarti westemisasi. Karena kata "moderni
sasi" esensinya rnenjurus ke konotasi .. pen~oUnaan hasil-hasil 
ihnu dan teknologi mutakhir" (Iepas apakah itu dari negara
negara barat a tau tiinur), sedangkan kata "westemisasi" me
nunjukkan konotasi ke arah "meniru kultur barat 0

• 

2. Masalah ek.stremitas dan fanatisme 
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Salah satu sifat yang menyebabkan agarna seolah-olah ti
dak mudah diterima oleh gerakan-gerakan pembaharuan dan 
usaha-usaha ke arah modernisasi, ialah karena semua agama 
terikat pada suatu doktrir., yang bersifat mutlak dan mernper
tahankan statusquo. 
Sifat ya..ng demikian ini dipersempit lagi dengan adanya prak· 
tek-praktek kehidupan keagamaan ya.ng memutlakka.n seruatu, 
sedangkan sesuatu itu sesungguhnya bukan ajaran agamanya 

yang asli. 



Apabila pada suatu waktu karena perkem bangan ilmu penge
tahuan dan teknologi dapat diciptakan penemuan-penemuan 
baru yang dalam gilirannya dapat menimbulkan harapan dan 
tata kehidupan baru yang leb1h baik daripada yang lama, 
ak.ibatnya terhadap perkembangan agama ada dua kemung
lcinan. 

Kemungkinan pertama ialah bahwa penemuan baru terse but 
sesuai dengan ramaJan-ramalan rahasia yang dikandung oleh 
ajaran suci sesuaru agama. Apab~a demikian halnya keduduk
an agama tersebut akan lebih kokoh di dalam masyarakat. 

Kemung!dnan kedua ialah bahwa penemuan-penemuan baru 
terse but tidalc coc:ok dengan keyakinan sekel-ompok masya
ra.kat yang mengangs2.pnya berasal dari ajaran agama yang 
bersifat dokt.ri.ner. Apa.bi.la demiJrjan halnya, maka agama ter
sebu t secara bera.n651_;.r-u.ngsur akan ditin&galkan oleh umat
nya, dimulai dari ang2;::a-;:z..n J.nudanya. 

Kemunekinan !~eGtJ.a ini disertai deng.an proses disintegl-asi 
bah.kan kadang-~~2idang suatu konflik sosi21 yang dapat men
jurus ke !~l:!nca.h perang s.9uda.ra. 
Hz.I im t-~rjadi k8I•ena. dr ~-uatu pjha.k go1ongan tua mas.ill me
megang tegah f2.J.~ lr.'ep·ejce\yaan yang dianggap sebagai mutiak 
kebenarannya, bahkan lebih daripada itu mereka menganggap 
dosa lutlrumnya untuk rllO!Ubahny~, dan oleh karena itu perlu 
dipertahankan, jika perlu dengan nyawa. 

Di pihak lain teru tam a golongan angk.atan muda berorientasi 
kepada kehidupan yang nyata yang lebih bail< daripada kehi
dupan yang lalu. 
Tergantung daripada temperamen sesuatu bangsa dan kebi
jaksanaan pemimpin-pemimpinnya, apakah konflik sosial ini 
dapat diatasi atau menyebabkan pecahnya &1.1atu ban~a. 

Dalarn proses ini peranan golongan ekstrem sangat menentu
kan. Biasanya golongan ekstrem ini cenderung untuk meno
lak pendapat pihak lain secara apriori. 

Kalau dari kedua belah pihak, baik dari golongan muda mau-
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pun goiongan tua rr1en1punyai ke!oinpok ekstrem, mak.a per· 
ten tangan yang rn enym1gku l m asalah a~11a in i akan menjadi· 
jadi. Lebih-lebih kalau pertentang.m itu terjadi antar agarna 
ma.ka peranan kaum ekstrem akan lebih membahayakan. Di 
samping itu yang paling me1nbahayakan ialah pertentangan. 
antara penguasa pen1erintah dengan golongan keagmnaan. 
Karena hal ini sering r.ienjadi sebah pecahnya perang saudara 
yang sulit didamaikan. 

Ekstremitas ini banyak sekali se babnya, akan tetapi yang ter
penting ialah karena kepicikan a tau daiam istilah yang lebih 
populer disebu t fanatisrn<-! biua. F ana tisme bu ta disebabkan 
k<.i..i.·ena !-(urangnya pe:.:.didil:an m2,u pun per1~'l~?ri1 :_~ baik yang 
fonnal maupun yz..r.r.,g nc~"! f·:::n-n:.al. 

~i. Eksistensi dtill kon tirzuitos cgarna 

... ,.. ~ . d . . 
p~-.J. Ctlui:.: an, pf;;~nr1.o1&7! c.::1, pf .. a;_:;.n.c:.y·~:.:. ,_ 2.:1 zs1 ~e;!1gar: :uan ~a.ran 
"~<' ..... tj'"'"'·""" (")~ ~ ...... ·r--. ..,r-. .:--~r1 ;-;-·~ tr~"'' 1 \TI C .·,~r~=
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~1. --~'US .::.~--r-~-;-·· .,;"'l:;().~i .... ,,.--c-,':.;Ji •·1 ;e ... , ~ 1l·J·-:· - :~ t-· -;-.... , ~,~., .... r_,~ ....... t c~..:.J.:· -.:2.lilu· ignya - c._;_ ~~·~\,,,,_._ .. ._ __ -"-• ~--._;:~:;'4.1:"' • ,. • '·• _ l, -~ • •- ·-U.) /;> <..L:\,G. ~ J •'J • I 

dernildar1 juga ~)~r:.:;~~·5_t::.:ln-~)ene:nE1'.'..!Z1 ~2-n.t ..::.i bida.rig ilrnu pcnge

l:31H!an d~n ~0kt1v!c--·::;i. 

Sebf!o kafau tid~i'.: tk~z,."i.i1-:J:i:~ he:,~_-:y:::~, !:hal~a ~eclah-oinh aaruna 
t; n--: ,,. n p ... 0 c·l ~ -:-,,. '1-:· .. 1 71-:,~. ·1 ;- .. , L .:--1 ~I - ,; l ~;<>." r.: '>"':'> ,--~·}y~ l· ,,bl .• "'1 ai}"ma 

_ _..L:....1'\r.. ~ "' ~~"'-""' .... ..,;,..>"""-• JL. c-.a. -lC.µ u.1.l , __ ... J V-''·v .. c. • ..,1 vvn. 1i...ui 0 a..u& 

.... ,l.,-7,.. n.-,..,.,. ..... >l_ ... ..., ,,,....'\. -,~,,:..-~·.,'";' .. < ... ~·~r_-·, ... j" 
!.I.:'-._~, .l•..:.·-·-·1,,,.z\i..C'-.. .s1 ... <;.i:_.c'.'····. :..:.l .,.._;i.-._• • ... ;., 

Se~ain ciar~pac'.~ i.·w z.:_;<UYic~ hc;~.~~·Jc~;ra cHj~di.b:.211 da&:rr dan 
p-:::clorr~aD dcl&n p0E-Jge.!i"' b@:g2..n 0.:;~t,~~.;zj aspe!{ !(ehidupan di 
.. • • • • ... l " • • .. • • - • '/ d d "k" i!.11Ciones1a nu . .o;J.' :.;en p0n,~1:ng ~~' . .;:~Jl. .:.~.a.r.~na eng::m e:au 1an 
mak2 ajara:: agan1C?; tetap h_ici,up dan ~-l:enjiwai kehidupan se
hari-ha.d. Kernan.a 1nanusia pergi dari d~Jarn profesi apapun, 

mereka ak3Il menerr;.ui jiwa againa. 
Seba.gairnana dikct.rmui prinsip ini telah dicantumkan pula 
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dalam REPELITA III yakni dalam salah satu tujuan pemba
ngunan sektor agama. 

Agar eksistensi dan kontinuitas agama dapat dijarnin, maka 
agama perlu dipelajari sejarahnya, isi ajarannya> peninggalan
peninggaJannya, tokoh-tokohnya dan nilai-nilai yang masih 
belum terungkapkan perlu digaJi. 

Demikian juga ajaran-ajaran agama sebagai ilmu yang telah 
berkem bang menjadi berpuluh-puluh ca bang iLtnu pengetahuan 
agama perlu diteliti, digali, dijabarkan dan diajarkan. 

Sebagai konsekwensi dari haJ-hal tersebut di atas, maka agama 
harus dipeJihara, dijaga clan dikem bangkan oleh umat dan 
pemerintah. 

4. Masalah agama yang 1nenyangkut aspek politik 

Untuk eksist.cnsi dan pen gem bangan agama, pcrlu dijaga agar 
pelaksanaan ajaran agama tersebut selalu scrasi dcngan ko»disi 
politik dari suatu negara, atau paling sedikit tidak bcrten
tangan dengan kebijaksanaan-kcbijaksanaan yang diainbil 
olch penguasa negara, juga tidak menya1ahi akidah. 
Adalah suatu kenyataan sejarah bahwa eksistensi dan pengem
bangan agama di beberapa negara pernah mengalami ancaman 
karena pelaksanaan agama terse but tidak sesuai dengan kon
disi poli tik negara yang bersangku tan. 

Tentu saja yang dimak.sud atau yang diasumsikan bahwa ke
bijaksanaan-kebijaksana.an negara terse but tidak berten tangan 
dengan jiwa agama. Ha.I ini didasarkan atas suatu pemikiran 
bahwa ada kesamaan tujuan ookok antara suatu pemerintah
a..11 negara dengan ajaran agama, yakni sama-sama menghendaki 
pemngkatan kualitas hidup manusia. 

Keadaan yang tragis pemah dialami oleh umat Islam di Indo
nesia~ di mana umat Islam Indonesia meskipun jumlahnya 
mayoritas, akan tetapi kehidupan pol!tisnya terpojok. Karena 
ada sekelompok kecil umat Islam ekstrem hendak mengganti 
Negara Repu blik Indonesia yang berdasarkan Pancasila de-
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ngan dasar lain. 
Karena peristiwa terse but di atas pada puncaknya menirnbul
kan clash fisik dan pemberontakan-pemberontakan bersenjata, 
maka kedudukan umat IsJam makin terjepit lagi. 
Penguasa pemerintah dan hampir se1uruh kekuatan sosi.aJ 

· politik memusuhi setidak-tidaknya mencurigai umat Islam. 

Antar':l lain umat Islam dituduh pemberontak, anti Pancasila. 
golongan ekstrem kanan dan Iain sebagainya. 
Akibat Iuka-Iuka parah ini masih terasa, terutama pada saat
saat suhu politik naik, karena terjadinya suatu peristiwa na
sional, misalnya PEMILU. 

Karena posisi politis yang demik.ian itu, maka um at Islam 
mendapat kesulitan dalam merrjaga eksistensinya dan daJam 
mengembangkan agarna Islam. Misalnya kalau rnereka beror
ganisasi, organisasinya clicurigai, kaJau ingin berda'wah dan 
mem berikan ceramah agama selalu diawasi dengan ketat, 
kalau ingin mendapatkan izin un tuk kegiatan-kegiatannya 
mendapat kesulitan dan lain sebaga.inya, sebaliknya dari pihak 
Islam sendiri tidak berusaha untuk meluruskan pengertian 
yang salah terse but. 

Sebagaimana dik.etahui untuk mengatasi masalah ini tahun

tahun yang lewat telah diambil langkah-langkah dan kebijak· 
sanaan antara lain sebagai berikut: 

a. Mem berikan penje]asan kepada umat Islam mengenai la
tar belakang sejarah lahirnya Pancasila yang- sekarang. 
Antara lain ditekankan bahwa Pancasila yang sekarang 
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,. 
berasa1 dari dokumen yang terkena] dengan nama Piagam 
Jakarta. 
Piagam ini dimak.sudkan sebagai konsensus nasional yang 
selanjutnya akan dipakai sebagai dasar daripada pemben· 
tukan negara Repu blik Indonesia. Akan tetapi ada bebe
rapa golongan antara lain golongan luar Islam yang ber
kebera tan terhadap salah satu rumusan dari Piagam Jakarta 



tersebut, khususnya yang menyangkut pelaksanaan sya
riat Islam. 

Demi persatuan dan kesatuan bangsa, ma.ka dengan kebe
saran jiwanya. pem im pin-pcmim pin Islam merdakan ru
musan Piagam Jakarta terse but disempumakan, agar dapat 
diterima oleh semua pihak. Dengan penyempu maan ter
se but, maka k:ita-kata "Ketuhanan (Y=-.ng Maha Esa) 
dengan kewajiban menjaJankan syariat Islam bagi pern~
luknya" d1u hah menja<li "Ke tuhanan Yang Maha Esa .. 

saJa. 

Berdasarkan fakta sejarah tersebut. maka <la1ain penlb~n
tukan Panc..~sila. urnat Islam n1empunyai andil yang besar. 
Untuk menarik dan untuk n1embangk.itkan Stnce of be
longing J:.irr sen::i.e of responsibility. bahkan saya katakan 
bahwa P;;.incasila yang sekarang ini adalah pengorbanan 
atau had1~~ te.rb~sar dari um2.t Islam. Dengan demikian 
tidak m:...:.ngki~ Pancasila dipertentangkan dengan urr.at 
islam. 

~- Ur..tuk 1111.!n~~ Jangkan sali::g curiga antara um at Islam khu
susnya pe:mimpL'1-pemirnpinnya dengai1 pemerintah, maka 
kepada pemerintah say2 yakinkan bahwa yang mengada
kan pem beron takan dengan J~ih agama Islam. hanya se
kelompok umat Islam ya."1g ekstrem yang kurang menda
pat penjelasan-pt!njelasan dari perr.erintah. 

Oleh karena ttu tidak perlu seluru!i. un1at !slam dicuri
gai. Dan untak membuktik:m kem~uLm !)a.ii( pemerinrah 
in!. maka khutbah. ku-iiah subuh. da'wah dan ..:ermlah 
ag.arrict kepada umum tidak perlu mendapalkan .izin ter
lebi.h dahulu. Asal is: k.hurbah dan cerarnaJ1 rersebut ti
dak bersifat negatif. 

c. Untuk menghapuskan saling curiga antara umat yang ber
lai.nan agamanya yang sering menjurus ke clash fisi.k, 
maka telah diambil dua kebija.ksanaan pokok, yakni : 
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1) Mengeluarkan suatu kepu~san bersama yang mcng
a tur tentang tatak.rama penyiaran agama dan pen
dirian tempat-tempat ibadah. 

2) Mengem bangkan · konsepsi tri kerukunan hidup ber
agama, yakni kerukunan in tern umat beragama .. ke
ruku nan an tar urn at beragama dan kerukunan antara 
urn at beragam a dengan pemerintah. 

Setelah diam bil kebijaksanaan dan Iangkah-langkah se
bagaimana tersebut di atas, maka tri kerukunan h1dup 
beragama kelih a tan rn akin berkem bang, dan tel ah dapat 
dibentuk suatu wadah yang berwujud Wadah Musya
warah Antar Umat Beragama, yang sepuluh tahun yang 

laJu dianggap su atu hal yang sangat sulit dilaksanakan. 
Hasil kebijaksanaan ini merupakan sumbangan yang besar 
bagi kemantapan stabilitas dan ketahanan nasional. 

5. Masalah agama yang menyangku I aspek-aspek sosial budaya 
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Ada masalah-masalaf1 keagamaan yang menyangkut aspek 
sosial budaya yang perlu diperhatikan demi suksesnya pem
bangunan nasional. 
Masalah-masaJah ini sebagian telah mulai ditangani pada 
REPELIT A III. 
Masalah yang dianggap paling menonjol di bidang ini ialah 
masalah pendidikan agama dalam kaitannya dengan adanya 
dualisme dalam sistem pendidikan di Indon~sia. 
Sebagaimana diuraikan di muka bahwa manusia Indonesia 
yang hendak kita wujudkan ialah manusia Indonesia yang built 
in dengan kultur lndonesia. Di dalam kultur Indonesia maka 
agama merupakan "a need'', bukan "a must,. lagi. Oleh karena 
itu, perlu ada usaha-usaha untuk menjaga eksistensi, continu
itas dan pengem bangan agama. Hal ini dapat dilakukan dengan 

berbagai cara. 
Cara yang paling efektif ialah transfer of knowledge ten
tang ajaran agama melalui proses pendidikan agama. 

Yang menjadi masalah pokok daJam haJ ini ialah dua hal, 



yakni: 

a. Lem baga Pergu ru an Agama. 
b. Pendid.ik.an Ag:ama. 

Sebagairnana diketahui bahwa di Indonesia ini terda~t t.ir:T

bagai macarn perguruan agama, yang jumlahnya diperk'iT~x~r• 
sarnpai 50.000 lebih dcngan pclajar-pefajar lcira-kJt~ 

10.000 000 orang. 

Lembaga perguruan agama ini telah berurat berakar di maaya-
rakat, sejak sebelum penjajah datang kc Indonesia. Bah.ka.?"J 
menurut salah satu teori, lembaga ini adalah dari lembaga pen
didikan asli Indonesia. 

Lembaga ini kadang-kadang disebut pondok, yakni tempa1 

memondoknya para pelajar yang belajar di perguruan ter
sebut. Kadang-kadang disebut pesantren, yakni tempat pan 
santri (pelajar agama) mendalami ilmu a~a. 

Pada bentuk a.slinya pondok/pesantren ini mengajarkan ilnr..:
ilmu yang dianggap relevan dengari t.ata kehidupan pada w2k
tu itu. Bahkan mengajarkan pub ilmu bela diri baik yang di
dasarkan atas teknik-teknik Kecepatan dan kekuatan fi.sik. 
maupun yang didasarkan atas kekuatan dalam, yang bersu.c:
berkan dari aj aran agama-agama yang ada. 
Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka banyak JJU~ 
putra orang penting y~ memasuki perguruan-pergunu.::i 
terse rut. Bah kan cruon-calon ,Penguasa 'pada waktu itu ~ 
mendapatkan pendidikan dasar dari perguruan tersebut (rc
jangga Jawa terkenal R. Ng. Ronggowarsitcrpun mend3p:!L~2:: 
pendidikan dasnr dari perguruan terse but). 

Oleh karena sifat perguruan yang demikian itu. maka ~01i.::~ 
pin pcrguruan tersebut harus memiliki ilmu ynng kn~k.lp -.:i:! 
cukup tinggi tingkatannya. 

Ia harus ahli daJam berbagai cab~g ilmu yang mcmr;"n~~~~~ 
tata kchidupan masyarakat pa<la waktu itu, 3hli ~~un.t ~~ 
merupakan tokoh yang salcti serta arif bijaksana. 
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Sc tel ah orang Bar at da tang clan menj'2j'7'1l beratus;atus tahun, 
maka dalam proses peralihan kekua~mm d.ari JM:llDJ&Q-pent;Jl

asa pribumi ke pcnguasa-penguasa penj<Uah (or.mg Ba.rat). 
tim bul!ah berbagai implikasi yang menyentub scmua aspct. 
kehidupan bangsa Indonesia. 

DaJam bidang politik timbullah perlawanan-pertawanan, 
mula-mula secara tidak teratur, mak.in lama mBkin tero~ 
sir. Dalam pemjuangan po!itik terkenal dua cara yak.ni mdalui 
sistem koperasi dan non koperasi. 

Dalam sistem kopera~i, maka tujuannya iafab menckldukk.an 
caJon-caJon wakiJ rakyat plib'.Jmi sebanyak mungk.in. untuk 
du duk di dalarn dew an-dew an penvakilan yang 3dt:., ~J.Da mem
pengaruhi kepu tusan-kepu rusa.ri yang hendak ditetaptan olch 
dewsn perwakilan. I',(LeF~.ka bzkerja:..~ma ~ pmierinbh 
penjajah. Mereka percaya bahwa dengan car3 demikian k.epen
tingan rakyat pribumi akan dapat <lib~a. Lettrih ~ itu . . 
mereka percaya bahwa larnbat k.un kemerdel:aan <Ian tedal-
latan yang telah hilang d~pat dipero!eh kemb:ili. Sebalibiya, 
dalam sistem non koperasi, maka penganut-penganulnya tidll 
mau bekerjasama dengan pcnjajah. Merek.a tidak pe:rcaya bah
wa dengan duduk dalam dewan-dewan perwakilan ymg ada 
yang didominir oleh orang-orang Barat. kepentinpn pn"huni 
akan dapat dibela. Mereka berjuang dengan ketuatan ~ 
diri, dengan mengem bangkan kebudayaan asl:i unbl.t m~ 
bulkan semangat dan gairah berjuang mencapai kcmcrdcbm. 

Dal ain du ni.a pen didikan sjstem non kopeiasi ini pun dijalm
kan pula. Banyak )em baga-lembaga pendidikan yang diuvll• 
kan oleh rakyat, tidak mau menerima g.absidi pemerinlah 
penjajah. 

Pondok pesantren menjalankan salah satu benblt non k& 
perasi terse but. Seh ingga bukan saja tida.t m .. menerima ban
tu an pemerintah pertjajah,, akan tetapi lebih da:ri itu. 
Bersamaan dengan kun.an waktu men)'UJ'amnya dunia Islam 
yang pemah menyinari du nia Barat lewat Como.a clan &.ma 



Timur lewat Bagdad, maka suru t pulalah perkembangan ilmu 
dan pengetahuan di lembaga-len1baga pendidikan yang mem
punyai identitas. Islam. Hal ini pengaruhnya sangat besar 
sekali"juga di Indonesia. 

Pondok-pondok Pesantren yang dalam bentak aslinya mem
beri pelajaran berbagai ilmu yang menguasai tata kehidupan 
masyarakat, lambat laun menitikberatkan kepada ilmu agama 
yang menciu t kepada segi su fi dan fikihnya. Proses ini di
percepat dengan rasa kebencian dan non koperatif kepada 
sekolah-sekolah umum kreasi penjajah yang mengl\iarkan 
ilmu pengetahuan umum. 

Akhirnya, setelah Indonesia merdeka ditemuilah pondok 
Pesantren dalarn keadaan di mana sebagian besar hanya meng
ajarkan ilmu agama saja. 
Proses tersebut di atas terjadi beratus-ratus tahun, hingga 
mempunyai efek sampingan lainnya, yakni bahwa alumni 
pondok pesantren orientasinya berlainan dengan alumni 
sekolah umwn. 

Dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya lambat 
laun dua kelompok alumni ini membentuk identitasnya sen
diri-5endiri. Alumni pondok pesantren banyak yang menjadi 
pemimpin masyarakat di pedesaan, sedangkan alumni seko
lah-selcolah umwn banyak yang menjadi peja.bat-pejabat pe
merintah di kota-kota. 
Dengan sendirinya yang demikian ini tidak menguntungkan 
bagi pem binaan persatuan dan kesatuan bangsa. 
Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut 
perlu diciptakan dan dikaitkan dengan program-program pem
ban~nan dewasa ini. 

Salah satu bentuk usaha hlah memperkenaJkan ilmu penge
tahuan umum dan berbagai macam keterampilan pada pon
dok-pondok pesantren khususnya madrasah, sedemikian ru
pa, sehingga tinglcat pengetahuan umum mereka kurang lebih 
sarna dengan pengetahuan umum mereka yang mendapat 
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pendidikan di sekolah-sekolah umum. 

Untuk ini tentunya dibutuhkan guru-guru berbagai cabang 
ilmu pengetahuan umum dan segala macarn peraJatan per
lengkapannya. 
Problem berikutnya ialah pendidikan agama, sebagaimana 
diu raikan di muka bahwa dalam kultur Indonesia agama me
rupakan a need. Oleh karena itu perlu dihayati dan diarnalkan 
oleh selu ruh warga negara Indonesia. 

Upaya yang paling efektif ialah pendidikan agama untuk se
mua jenis sekolahan dan untuk semua tingk.at. 
Dal am hu bungan ini mak:a masalah yang paling dirasakan 
ialah kurangnya guru-guru agama yang rnemenuhi syarat 
pada sekoJah-sekolah umwn. Di SOJnping itu kurika.1lum, cara 
mengajar dan belajar serta buku-buku pelajaran dan berbagai 
jenis kelengkapannya masih merupakan masalah juga. 

Kerjasama yang erat terutarna di tingkat pelaksana teknis 
antara Departemen Agama dan Departemen P dan K sangat 
diperlukan. Masalah-masalah tersebut di atas penyelesaiannya 
pun perlu dikait.l(an dengan program-program pembangunan. 

Di sarnping n1asa!~~ perguruan dan pendidi.kan ag.ama, masalah 
penerangan dan birnbingan keagamaan terutama terhadap ge
nerasi muda tidak kalah pentingnya. 
Masalah yang paling menonjol dewasa ini ialah masalah metode 
dan alat-alat perlengkapannya. 
Ada beberapa macam metooe penyampaian ajaran agarna yang 
perlu dipilih sehingga dapat djterima oleh umat terutama 
generasi muda. 

Kesenian sebagai eksponen kebudayaan bangsa masih meru
pakan media yang efektif dan mendapat apresiasi yang tinggi 
dari golongan muda. 
Dalam pada itu sebagaunana telah diungJcap di muka, maka 
masalah penyiaran agama dengan ma.ksud untuk menclapat-
kan pemeluk-pemefuk baru, demikian juga pendirian tempat
tem_pat peribadatan menapakan rnasalah tersendiri yang perlu 
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digarap den32n h8,ti-h~ti dalam program-program pembangun
an sek tor aga~~-

6. Masalah birok.nssi d(!n administrasi 

Sebagai konseI;:~!:e:-.-;.:i daripada kedudukan dan fungsi agama 
yang begiru pe:•Zir:g b~ei pembinaan bangsa clan negara, ma
ka mau tidak n12u p~~merintah harus mempunyai perangkat 
dan jaring-j;:.;-i;-!3 tl-;:o:::rn .. si cian ad~ninistrasi yang baik untuk 
menyelengg~ra.b:?.n rugrJs-tugas peinerintah druam tata kehi
du pan kea~:m c2 .. n. 
Dalan1 hu bungan ini maka yang perlu mendapat perhatian 
ialah organis&si d~n ta ta keda yapg efisien, personaJia yang 
ahli, te.rampiJ, berdedikasi dan berintegritas tinggi, peralatan/ 
sarana yang cukup serta gedung kantor dan aJat komunikasi/ 
mobilitas yang memadai. 
Semen tara itu sistem bir~!crasi dan ad..111inistras1 yang konvensi 
onal perlu segera disesu aikan dengan siste1n ad1ninistrasi pem
bangunan (development acL-ninistr~tion), di mana fungsi
fung.si pene!itian, perenca.naan, pengawasan clan pengendali
an mend2pat pemaiia.n khu.sus. 

7. A1asalah proscvan-!J do.n saFana 

AdaJah suatu ke:nustahiian untuk mengharapkan suksesnya 
suatu missi tanpa adanya prasarana dan sarana. 

Dernikian juga halnya untuk sulcsesnya missi pembangunan 
sektor aga.ma diperluk::ln prasarana dan sarana. 
Dewasa ini prasarana Jan sarana kehidupan keagamaan masih 
perlu mendapatkan bantuan sepenuhnya dari pemerintah. 
Alasannya ialah di dalam sistem pemerintahan Indonesia f!le
mang dikenal adanya badan-badan pemerintah yang meng
urus tata kehidupan keagamaan. yang tentunya di1engkapi 
dengan prasarana dan sarananya. Di samping itu pendidikan 
agama adalah merupakan mata pelajaran yaiig w~ib diikuti 
oleh pa,ra pelajar dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. 
Tentunya pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana 
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dan sarana agar pendidikan a~ama berjalan dengan baik. Juga 
pernerin tah berkewajiban melayani kebutuhan masyarakat 
yang mempunyai aspek keagamazn, misalnya pemeriksaaan 
pen daftaran dan pengawasan pemikahan, peradilan perkara
perkara yang mempunyai sangkut pau t dengan hukum agarna, 
haji dan lain-lain. 
Ten 1llnya un nik semuanya itu diperlukan prasarana dan sa
rananya. Di sampi.ng it.u kebutuhsn masyarakat akan tempat
tempat ibadah, kit.ab suci dan kitab-kitab keagamaan lainnya 
perlu mendapat ban tu an dari pemerintah, mengingat bahwa 
keadaan ekonomi rakyat pada umumnya masih lemah. 

Pem bangunan akan le bih sukses apabila program-program 
dapat dilaksanakan dan dikembangkan oleh satuan-satuan 
masyarakat kecil. 
Model ini terkenal dengan nama community development. 
Dalam pembangunan sektor agama pun model ini perlu di
kem bangkan. Oleh karena itu pondok-pondok pesantren perlu 
mendapat perhatian khusus. Di samping itu untuk di daerah 
perkotaan perlu adanya Islamic study centres, rumah-rumah 
pertemuan yang dilengkapi dengan perpustakaan secukupnya 
dan lain-lain. Museum keagamaan tidak kalah pula pentingnya 
dalam mengabadikan peninggalan tata kehidupan keagamaan 
pada masa-masa yang lewat (heritage of religious life). 

8. Kekhilafan dalam mendudukkan posisi dtin fungsi agama di 
masa yang lalu. 
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Konsepsi pembangunan sektor agama pada R ~ELITA I. 
II, III sudah baik. Akan tetapi sesuai dengan mentalitu pem
bangunan, yang menghendaki adanya proses pengembangan 
terus-menerus, maka perlu konsepsi tersebut disempurnakan. 
Untuk itu perlu diteliti mulai ditingkat perenungan pernikir
an, konsepsi-konsepsi dasar sampai pada perumusan program 
dan proyek-proyeknya. 

Barang ten tu f orurn ini bukan tempatnya yang tepat untuk 
merumuskan program-program dan proyek-proyek yang ter· 
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s.ang_-qt mend.2.:.~l.r rY!E.:."!:;-,~n:-d pembangunan s.:-;?aor ag2.1."11a untuk 
REPELIT A fV. 

G · · · · · J • • ·r~ t.. t, • ag~s.an in! ~~~;;·~v: Glw·:-~.;;;_~::u.sna.-can oRn u:::<:eerr; va.."1g;<..an ocngan 
g,~-:"'"n-~L~r-.n -:'~::·~·--- ~· -.!:~:; o:~n3!rJt~· ti::?b-u~. d::m berke:mhang 
dari forum iaL 
Adal.r~l1 ·suatu fz~:ts ;r~:n:~ pahit bahwa ~g,gar-an De:parternen 
Agan1a b3!.k. un'.~-~k k~p::rhrn.n ntti.n, n1aupun un.tuk pemba
ngun:m saa-i.gat secli~dt s~k3li. Seden1D.-dan kedJnya hanya cuku p 
untuk menjag2 agr~ Dcpr:.rtemen A3ama tidak mati. Mengapa 
hal ini terjadi? 

Kecuali n1as.!"11;ili pliorit~s sebabnya y?.~ne lain ialH.h s:3tah pe
ngertian terhcdap funt;Si dan posisi agama <lalam kultnr In
donesia. Celakanya, salah pengertian i.ni tidak hanya terdapat 
pada kaIMigmi awam, a:~an. tctapi terda!=i&t pula di ka1angan 
intelektoal, ya.1g mezupunyai wewenang membuat keputusan
ke..;wt~. 

KesaJ2hfah.,9 :;i:·u.::n yang ;;>clb."1£ fat:tl ial&h a.nggapan bahwa aga.-na 
hanya merup.:l:n:e Sll£il\.i ra .... i~.i.""11_; ?.:.ecil dalaril !c'~l!ur Inclonesia 
yang besar. 
Jika boleh diurnparnai.ca.i"'l, lcu!tur Indonesia itu teidiri dari 
seratus :.Ltting ko,;.npo:.a.~n 11 maka a.:,<Y3.Illa hanya rnerupakan 
satu kornponcn dari seratus kultur tersebut. 

Karen& konsep-:-,i ini mempengaruhi pula jalan pikiran peja
bat-pejabat yang berwenang me~mutuskan daJam berbagai 
bidang, maka dalam kepu tusannya itu pun tercermin pula 
jalan piki.ran tersebut, misalnya dalam bidang pendidikan, 
agama temyata meru pale.an sebagian kecil daripada keselu
ruhan kurikulum. 
Demikian juga daJam catalogue perpustakaan yang dipa.kai 
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seko1ah-sckolah umum. D£ dak•m p-euyediaan anRSWID belanja 
untuk agama, karena ~rna hanya merupakan sebagian kecil 
dari ku!tur lncionema. raae(a porumya juga hanya sedikit. 
Misalnya dalam REPELIT A HI an~ sektor agama hanya 
n·iendapat kura.ng lebili 0,6% dari seluruh aloka.si anggaran 
pernbangunan nasiona.L 

Kesalahfahaman ini antara lain aldbat pendidikan Barat yang 
telah berkembang berabad-abad yang dalam perkembangan 
proses penalarannya sangat di]!Jengaruhi oleh gerakan-gerakan 
pad a masa au Odarung dan ren~_.nce yang akhlmya menjadi 

p~ncetus revolusi industri di Enrpa Barat. Cirinya yang me
nonjol antara 12.in pen<rewaan aJ~ d_:m pen1iscllan yang ketat 
antara urusan pemerintahan dz.n urusan agama, di samping 
kckeliruan yang kaini sebutlrn11 ieni.flhu!u. 

Sedangkan scmestinya posisi agama dalam tatanan lrultur 
Indonesia merupakan induk dari ~a-gatanyB dan fungsinycr 
menjiwai, menyelubungi dan me..irn2yungi semua aspek kulbfr 

Indonesia. 

Dengan ketega..cran Pembukaan UUD 1945, Pasal 29 UUD 
I 94 5, G BHN, PE LIT A Ill Sek tor Agarna dan di mana sclalu 
dicanangkan bahwa bangsa Indonesia adaiah bangs.a yang reli
gious maka menjadi tantangan bagi Dep~emen Agarna dan 
umat beragama . bagaimana/langkah apa yang paling tepat un
tuk mengadakan suatu mental switch dari semutl pihak (pe
jabat), sehingga dapat melahirkan 2 (dua) hal : 

I. menganggap agama is a need. 
2. agama bukan sekedar satu dari scratus komponen kultur, 

tetapi agama menjiwai semua dari aeratul lwltur banpl, 
sehingp anggaran belanjanya pun akan berubah, meng
inpt pentiognya pcranan terscbut . 

••• 



BAB RI 
frognn-a-rnc~GTI 

Berdasarkan pokok-pokok pikiran dan permasalahan yang 
telah d.iuraikan di atas, maka adanya program-program sebagai 
tersebut di bawah ini mutlak diperlukan. Barang tentu program 
ini masih pertu dikembangkan lebih lanju t oleh forum ini. 

Program-program yang kiranya penting ialah : 

1. Yang menyang/wt eksistensi da.111 kontinuitas agama: 
a. Program pendidikan agruna tingkat dasar, 
b. Program pendidikan agan1a tingk.at menengah, 
c. Program pendidil<a.11 agama tinrJc.at ting,gi, 
d. Program pengemba.~gan pondok pesantren dan satua.r1 

masyarakat agama, 
e. Progra_rn penerang<ill ag~a uniuk masyarakat umum, 
f. Program ~nyuluhan agama untuk keiompok masyarakat 

tertentu, 
g. Program pembinaan generasi muda, melalui jalur agama, 
h. Program penyantunan aga..'lla untuk ana.k--anak luar sekolah 
1. Program pembin~!l ag~ma untuk kesej~teraan keluarga, 
J. Progr-arn per.gembangan ibadah sosial,. 
k. Program pembinaan ten1pat-tempat peribadatan, 
1. Program pembinaan tempat-ternpat keagamaan pening

galan sejarah, 
m. Progr-r.m pcnyedL."\:~n kitab-kitab suci dan kitab keaga-

maan lainnya, 
n. Progr-d.111 bantuan fisik tempat-tempat peribadatan, 
o. Program peningkatan pelayanan ibadah haji, 
p. Progtarn pendidikan umum dan keterampilan pada pen

didikan agama 
q. Perpu'itakaan untuk semua tingkatan. 

2. Yani mempunyai implilcasi sosial politis : 
a. Program pembudayaan P4 melalui jalur agama, 
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b. P!"ogram stabiliias dz.:1 ketr"Jh:inan nasional melalui jahir 
agam3/tri kerukunan hid~JP beragama. 

3. Prt:!Sara.na dan saran.a : 

a. Program pr&s<l .. ra.na fisik perk an to ran, 
b. P;og:ram pr-.as.arana fisik pendidikan agama, 
c.. P!"og~~am kelen~ap2n mo bilitas dan alat-alat komunikas1; 
d. Program keiengk.apnn peralai:an kantor. 

4. A gama sebagai motivator : 
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a. Program keium-ga berencana mchdui jalur agama; 
b. Proqsarn kesejahter2an kdua.rga rne!alui jalur agama, 
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BAB IV 
Pendukung/Oana 

Pem~angu.nan nasionaJ Indonesia. menjadi tanggung jawab 
bersarna antara pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu pembia
yaannya pun dipikul bersama. 

Tentu saja pemerintah mempunyai ta.nggung jawab yang lebih 
be~r dalam haJ pembiayaan ini. Oleh karcna itu dalam haJ pem
biayaan ini telah diam bil beberapa kebijaksanaan, antard lain ialah 
bahwa sektor investasi modal jangka panjb.Ilg, yang tidak segera 
meng.hasilkan keuntungan dibiayai oleh pemerintah, demikian 
juga sektor-sektor yang menyangkut human investment dibiayai 
oleh pemerintati. Pada urnumnya dua sektor ini dah.m bentuk 
proyek-proyek prasarana ekonomi dan proyek sosiaJ budaya serta 
keagamaa.n. 

Partisipasi rakyat dalam pembangunan serta pembiayaan ini 
sangat penting, justru untuk menimbulkan rasa tanggung jawab 
bersama terhadap pembangunan nasional, jega untuk menyalur
k:rn inspirasi rakyat da.lam proses pembangunan. 

Khusus mcngenai p.::r:~bangu nan sektor keagamaan partisipasi 
rakyat ini justn..1 dapat dipak.ai sebagai indikator sampai sejauh 
mana penghayatan dan pengmna1an ajaran agama di kalangan 
rakyat. Sebagaimana dilcetahui dalam pengamalan ajaran agama 
dituntut adanya pengorbanan-pengorbanan sebagai ujian ke-
1manan sesec-rang. 

Oleh karena itu mengenai pembiayaan pen1bangunan sektor 
agama ini sebaiknya diperoleh dari dua surnber pokok yakni : 

I. Anggaran biaya pemerin tah (APBN). 
~. Umat beragama scndiri. 

Biaya dari umat beragan1a sendiri ini dapat diperoleh dari 
l:egiatan-kegiatan konvensional yang dilaku.kio oleh Pemerintah 
Pusat dan masing-masing daerah melaJui zakat

7 
wakaf, infak, 

S.'.ldakah amaJ jariah dan lain sebagainya. Dan ini tentunya untuk 

495 



pem biayaan proyek-proyek kezgrunaan bajk di pusat maupun d 
daerah yang bersangJ<.utan. 

Selain dari itu untu!' proyek-proyek yang besar, semisal ru 
mah sakit, rumah panti e1suhan yatim piatu, panti warak.awuri 
perpustakaan, inuseum dCl.Jn lain sebagainya diperlukan anggara.Il 
biaya yang besar dan harus diakumulir di suatu badan, misalny2 
saja Islamic Foundation. 
HaJ ini bukan tidak mungkin dilaksanakan. Kami yak.in bahwa di 
an tara lebih kurang 130.000.0QO umat I slam misalnya dapat di· 
kumpulkan I% yakni 1 ,3 ju~a. orang vang dengan sukarela mau 
mensadakahkan uangnya mimmum ·barang Rp. 1.000,- per 
bulan untuk amal jariyah. 
Uang Rp. 1.000,- untuk 1nereka tidak banyak, karena kura11g 
lebih sama dengan ongkos parkir Hrna atau sepuluh kali di Ja· 
kar-ta_ 

Dengan demikian tiap bulannya akan terkumpul dana sekitar 
Rp. l ,3 milyar, dan satu tahunnya menjadi 15 ,6 milyar. 

Juml&.h ini sudah cukup besar dan telah dapat untuk men· 
dirikan sebuah rumah sakit ls1run yang moderen dalam waktu 
1 t2hun_ Demikian juga untuk umat ag2.rna lainnya, sesuai dengan 
ketentuan ajaran agama. masing-masing dapat juga diatur. 

Kalau usaha tersebut suksesi tentunya akan disusul dengan 
usaha-usaha lainnya yang besar. 

Hal ini bukan suatu irnpian, akan tetapi adalah suatu konsepsi 
yang dengan perhitungan masuk akal (logis). 

Dal am hu bungan ini tentunya umat Islam yang menjadi pe
gawai negeri, harus memberi contoh terlebih dahulu. Dan setelall 
diadakan percobaan di Departemen Agama sendiri sejak bulan 
Mei 1981, hasilnya temyata menggembirakan. Meskipun ada cU 
antara pegawai yang rnemberikan sadakahnya dalam jumlah ra
tusan rupiah saja, akan tetapi kalau dirata-ratakan jumlahnya 
lebih dari Rp. I .000,- per orang. 

Tinggal lagi masalah pengelolaan dan penggunaannya yang 
perlu betul-betul diarahkan dan ditangani oleh orang<>rang yang 
terpilih (very selective people) . 

••• 
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BAB V 
Penutup 

Demikianlah pokok-pokok pikiran saya mcn~cnai REPELITA 
IV Sektor Agama, yang tentunya perlu dikemhangkan dan di
sempurnakan oleh forum ilmiah ini. 

Dan dengan "BISMILLAHIRRAHMANIRRAlllM" saya buka 
Konsultasi Ilmiah ini secara resmi . 

••• 
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IV. 1. BEBERAPA MASALAH DI SEKITAR 
ZAKATDANPEMBANGUNAN 

vies Rede pada Dies Natal~ Univcrsitas Kusumanegara 
Oleh H.A. Burhani Tjolaohandoko, Dirjen Bima5 

Islam dan Urusah Haj:i, tangp.I I 0 Juli 1980 
di Jakarta 

I. PendaLul•Jan 

ZAKA_T dan PEMBANGUNAN adalah dua patah kata yang 
lahir dan hidup dari dua dunia yang bcrlainan. yaitu dari ilmu 
dgama dan yang satu dari perbcndaharaan kehidupan kita dalam 
dunia ini. 
Akan tetapi kita semua mengebhui bahwa kedua patah kata ini 
mempunyai kaita•1 yang cukup dekat sepanjang ajarctn agama 
Islam, karena maksud zakat sesungguhnya adalah untuk me· 
'Wtljudkan secant ny ata hakika t da1' ma kn a agam a I slam dalam 
menyan tuni rriereka yang tidak mah1pu dan mcm bata.si terjadi 
penumpukan hai ta kckayaan pada satu a tau sekelompok orang. 
Demikian juga d~ngan sepatah kata PEMBANGUNAN telah cukup 
difahami ialah suatu upaya y~ng iterus menerus yang djlakukan se
cara sadar dan berencana untuk mengadakan pcrubahan menuju 
perbaika.J1 dan kesejahtcraan masyarakat baik kesejahteraan ma-
terial maupun kcsejah te raan spiritual · . 

Tid::ik dapat di ragukan bah wa permasalahan in i dapat dikaji 
!iecarn luas dan dengan pendekatan ilmiah untuk menunjukkan ke
dekatan di antara keduanya terutama dalam tubuh bangsa Indo
nesia yang mengumpul dan n1emiliki kedekatan dengan kedua 
patah kata tcrsebut. Bangsa Indonesia tcrdiri atas mayoritas pe
meluk Islam yang memi.liki kewajiban untuk melaksanakan zakat 
dan bang5a Indonesia juga adalah l>a.ngsa yang sedang melaksana· 
kan µcmba11gunan secara nyata dan bcrc11cana. 

Akan tetapi dalam kesempatan 1n1, saya meragukan untuk 
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menyampaikan suatu pidato ilmiah, apalagi di depan forum il
miah_ Dan saudarn saudara para guru besar, para dosen dan maha
siswa serta u ndangan yang dcngan sendirinya mengharcipk;,m suat~• 
uraian sedemikian rupa. Pendekatan saya dalam kcscmputan ihi 
lchih banyak aka.i1 melemparkan pei-masalahan untuk kita fikir· 
kan bersama. untuk didiskusikan lebih lanjut. dan suatu waktu 
dirumuskan secara lengkap. dikomunikasika11 kepada masyarakJt 
chm kalau µl.·rlu dikcmban!!kan dalam hcntuk proyek-proyek nn
tis<.Jn sehe1u111 dilcmpar kepada pasarnn masyarakat luas. 

II. Zak.at Se11a11jang Syari'a1 Islam 

1. Latarhelakang sosial ekononzi 

Na bi M uhan1mad SAW datang dengan ajaran-ajaran Islam, 
tennasuk zakat yang kita bil:arakan sekarang ini, dalam suatu 
susunan ekonomi, sosial dan budaya yang relatif sama dalam 
hal kepincangannya dengan yang tcrjadi dalam dunia dewasa 
1n1. 

Jalan dagang· antara Timur dan Barat sena.ntiasa melalui 
tiga daerah Timur Tengah yaitu Laut Merah--Perlembahan 
sungai Nil. Teluk Persia-Eufrat di u tara dan Yaman -- Hejaz -
S uriah di an tara kedua jalur u tara dan scla tan. 

Di ahad ke-6 Maschi jaJan sebclah utara dan jalan sebelah 
sclatan tidak aman kare.1a pcperangan-peperangan yang ter· 
jadi di sana. Se bagai akibat pen gangku tan barang-baraiig dagang 
d~ri Timur ke Barat pindah ke jalan Yaman, Hejaz ke Suriah. 
Kenyataan inilah yang dalam Al Qur·an digambarkan: 

I) Q.S- Al-Qurauy, 106 : 2 

soo 

1) ~,JI ~ _, // ....... _,,,/ \~ :.j\--''-· 
'-' .. .-.. \d ... f' ~'J _,,,,_v--..7/ / :;..-



Perjalanan ke Yaman cti musim dingin dan perjaJanan ke 
Suriah di musim panas. Banrng--barang dari Timur diambil di 
Yam an untuk dibawa kc Suriah. Di dalam perdagangan transit 
ini Mekkah bukan hanya menjadi pusat perdagangan, tctapi 
juga pusat keuangan. Kapital bcrtumpuk di kota ini. 

Perhatian masyarakat Mekkah dan sek.itamya pada soaJ 
dagang ini digarnbarkan dalam Al Qur'an antara lain : daJam 
surat An-Nur ayat 27. surat Al-Baqarah ayat I 6. 278 dan 279 
yang berbunyi : 

o'· ~\ ~\/ i 11 <; .~/,f•/~/r/,- ~:~j~ 
~ , v / !J jJ) ~;, '-Y !::· '..!) ~, .P'l- . ~ 

1) '"V • ·-·~ - '~\\ ~~\/ " ·_/~ \ - JYJ' '°~~ 

H:"- -'"~/~~{i ~ ,.~\t ~~,,, 1' \\\,/~ ~ \S.l\\~,\ 
~ (V...J 'l ~ ~ ~~ ~ -/ /~ 
.. ,, ,, ........ ., - ~· ' / / , • J" ' ~ ~ ' ·1+ '11' ""' /~ / ',_. ' .. \\, .""\\'• /_ ~\ '"· /~\',\\ --,, J/ ,.~ ._,,. w \} 

7 J. u/~~ ~cJ} ~_;~, ~ ~ ~ o;~ \.&>_~ 
./" ,,_, 

<;VA.~~· - ~:_.. -/ .,,,,,,.._, 
~!: /(. '!?~ ~ /Iii!- ., .I // ~ / ., / "-'· < t< "J' /":"-'./': { 

,.-~--si~~ \~ <.:;)_" ,.tlY"'-'-'P'~.>:-'~~ '.)~ ~&)(u/\; 
2) rva. 7., :.J /.:.11,:~~/</~ ":~~ •%•,.....,/, , ,,, ,, 
'\·~'- (J~.l.!JU~J~ ~~ <.Y"-'"'.J 

Perubahan kota Mekkah menjadi pusat dagang dan ke
uangan 1:1cm o<!wa pen1 :tahan daJam kebudayaan masyarakat 
Arab. Kalau sebelumnya keanggotaan dalam suku bau~a yang 
menjadi kriterTd status sosial, kini kriterianya berubah. Ke
kayaan membuat orang bisa berd.iri sendiri dan ketergantunfPJl 
kepHda kabilah menjadi berkurang. Selain materialisme, in
dividualisrne mulai tumhuh. Orang lebih banyak mementing-

1) Q.S. A~Nur. 24 : 27 

2) Q.S. Al-Beqanb, 2 : 16, 278 dan 279 
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kan µrib(:ldinya. Pedagang dan orang kaya mengadakan huhung
an erat untuk memelihard kepentingan bersama. Timbullah da
lam masyarakat du.a golongan sos1al, kaum bernda dan golongan 
tidak berada. Golongan kaya bersifat kikir, tidak mau men~
luarkan uang dan bcrtambah kaya. sedangkan golongan tidal<. 
herada hertam bah miskm. 0olongan kaya tidak mau men11gan
kan penderitaa.J1 golong.an rniskm dan yatim piatu. Bahkan 
harta anak yatim mi me~k<J kuasai untuk kcpcnt.mgan send.iri 
seperti d1singgung dalam Al Qur"an yang berhunyi 

,,, ., ~ / , */ / // 
.?.?w/ • .//.~''-' • /':Y,,.; .·-r\//.. ;/\ .. ,/ 
0 /_--.· ~ t -c -~ \,, ~ ~ Q /~ ~ 'l~. ~\,..o 4. 

v- / - / • _, "-=' - -- - c.rr- V""- ../ 

'' -A: '*1> 1 - J-;;; \~ {.<l ~ ~ ~ ~~ '5 ~ ::.~ 
DaJam keadaan ini)ah turun ayat-ayat yang mendorong 

orang bcrbuat baik terhadap golongan miskin serta anak yatim 
dan piatu. 

Dan suasana seperti milah yang saya ma.ksudkan kurang: 
lebih sama dalam kepincangannya, yaitu mereka yang dengan 
sistem ekonomi moderen dewasa ini menjad.i demikian :kaya. 
tetapi sebaliknya juga terdapat kelompok-kelompok masya
rakat yang akan tidak kurang penderitaannya kalau tidak. 
malah hertam bah-cam bah 

?. Pengertian za kat : 

Zakat menuru t Iughah atau bahasa mengandung bcberapa 
arti. Zakat berarti narna :::: kesu buran, bernrti thaharah = ke
sucian, berarti barakah = keberkatan dan berarti juga terakhir =
mensucikan. 
Du.a hal yang menyebabkaii pen~rtjan-rengertian te.rsebuc 
ialah pertama karena zakat dimaksudkan atau diharapkan akan 
mendatangkan kesu bu ran a tau menyu burkan pahala ba~ yang 

1) Q.S. Al-Lail. 92 : 8 - 11 



melakukannya. Dan kcdua haJ itu berarti pula usaha mcnyuci
kan diri dari kckotonm mental berupa kikir dan perhuatan 
dosa. 

Dalam pen~rtian zakat, Al Qur'an juga sering mempcrgµna
kan · is ti I all "shadaqah '\ wa)aupun daJam pcnge rtian fiqih ke
mud.ian dibcdakan menjadi pen~Juaran yang tidak lagi hemilai 
wajib, atau sunnah hukllmnya. 

Pen tingnya zakat <la.lam al-Qur'an au tara lain ki ta lihat 
begitu seringnya zukat digandcngkan penyebutannya dengan 
shalat yang kita ketahui sebaga.i liang agama yang u lama. Tidak 
kurang dari 28 ayat dalam wahyu AJlah tersebut zakat dising
gung beisama dengan perintah ibadah shalat. Artinya ke-Imanan 
dan ke-lslaman seseorang tidak cukup dengan ·shaJatnya yang 
banyak dan tanpa men~luarkan zalc.at bagi mcrcka yang juga 
telah mampu menuru t syarat-svaratnya. 

Definisi, zakat ini kita am bil dua definisi sbh. 

"Zakat adJ1l:r.h suatu nama b~ ~;nbi.bn tertentu dari sejumlah harta tertentu, 
menwut sif•t tertentu untuk diberib.D k.cpedn golomgan yang tcrtentu.'" 1) 

"Memberi suatu bahagian dari har1a yang sudah sampai nishab kepada orang fakir 
dan !emac.:amnya, dengan syarat-syaral lertentu yang tiada larangao baginya." 2) 

1) "Al Hun" Al Mawardi 
2) ''Nailul Authar" Asy Syauk.ani. 
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Demikianlah rumusan-rumusan definisi yang kemudian da
lam uraiannya dalam kitab-kitab fiqih dikembangkan dalam 
rumusan nishab, barang yang wajib diz~kati, besarnya zakat, 
mereka yang berhak menerimanya dan lain-lain. 

3. Fungsi h~rta dalarn pandangan Islam. 

MeJengkapi uraian dan sekedar latarbe1akang daripada 
kewajiban zakat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk 
meneliti kembali peranan harta dalam ajaran agama kita. 

Al Quranul Karim mengemukakan kata harta dalam ka
lim at "Amwal", sebagai bentuk plural dari pada "maal''. Pe
ngertian umum dari bahasa Arab tentang "maal" ialah semua 
milik yang baik., banyak atau sedikit. AmwaJ, juga berarti ka
pital atau modal, dengan melihat kepada fungsinya yang umum. 

Seorang ulama Islam Abu Ubaid Qasim bin Salam (234 H), 
menulis sebuah buku dengan judul ,,Amwa1" yang berarti atau 
maksudnya "Kapital n. Kita tidak tahu persis apakah "Amwal
nya" Abu Ubaid ini ikut memberi ilham kepada Karl Marx 
pendiri komunisme yang memulai dengan bukunya yang amat 
terkenal dan merupakan kitab "suci'' komunisme yaitu "Das 
Kapital". 

Dalam Al Qur'an sendiri, banyak kata "maal" atau "amwar' 
diikuti kalimat masakin dan sabilillah. Kiranya dari sini me
nunjukkan fungsi harta yang berfungsi sosial, tidak sekedar 
kekayaan yang hanya bagi pemiliknya. 

Agama Islam memandang semua bentuk harta dunia adalah 
dari Allah SWT. Yang menentukan pula kadar harta itu bagi 
manusia. Dalam Surat Ar Ra'du ayat 26 dan Az Zumar ayat 
5 2, dikatakan al. : 

''ALLAH meluaskan rez ki dan menyempitkannya bagi siapa 
yang Dia kehendaki. " 1 ). 

1) Q.S. AI Ra'd 13 : 26. 
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"ALLAH Tuhan ko~nu tidok tUla Tuhan selo.Jn Dia Pencipta 
segak sesuatu '· J J 
.. Dan berikaniah kepada mereka sebahagian dart hart a A //ah 
yang di!tmun.iakmiNya kepadtunu ''. 2) 

''/ngatlah, sesung;;-uhnya kepunyaan Allah apa yang ad.a di 
langit dan di bumi". 

Lebih tegnS !agi diknt~J;.an 

"Supaya harta itu jangC!n hanya beredar di antara orang-orang 
kaya sa/a di an taro kamu ". 4) 

Deng;m itu hukum ls.lam meyakinkan deng?.11 bekerjanya 
sisrem pem.ili.?::an ha~~a yang demikian, maka dalam satu atau 
dua genera~i, akan pecahJah kckayaan yIDig terkumpuJ di tangan 
sz.tv. keloinpok, meng.&lir k~pada lapangrul yang lebih lu:is, ke
pRda fuqarn ctan mmakm yang memerrukan, sehin~a bumi 
Alfah ak£m nycL:. seb~.~ rnhm~h bagi ~-eg--enap manusia bmkan 
afam dl cfa1~rn ny a. 

Jafo.nr::ya h;:irta ch!!am islam tidak hcasifat pribadi, tempi 
bcrfungsi sruia.1, h?I mana s~4.iHf!EUhnya rclevan sekali dengan 
sistem yanf! <lHuni..:!d~an (falam p.erur1dang-undang:an agrnria 
ki~, yairu Undztn.g-v.nnang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Ag.-aria yang dalrun salah satu pasalnya 
dengsl eksplisit menegaskan bahwa hill( milik atas tanah adruah 
berfu ngri = o:'.i ~. 

Beber<!.pa ha<lif-3 Ra..qxtulfa.h tentang pemilikan t:.mah bahkan 
amat mengecam orang yang memili.ki tana.11 dan kemu<lian tidak 
mempergunakannya, yang rerarti barang itu tidak lagi mem
beri kemakmuran kepad.a manusi~ bah.k.an cenderung mcruadi 
barang yang sia-si~ semen tara jumlah besar manusia memerlu
kannya 

1) Q.S. Az Zumar. 39 : 52 
2) Q.S. An Nuur, 2• : 33 

3) Q.S. Yunus, 10: SS 

4) Q.S. AJ Hasyi, 59 : 7 
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Pe mah Rasulullah mem berik.an kepada Bilal Al Haris Al 
Muzani, beliau berkata kepada Bilal °Kata Umar bin Khatab, 
bahwa beliau tidak memberikan tanah inf kepadamu untuk 
ditahan tidak ditanami. Hendaklah engkBu garap supaya meng
hasi!kan. sesuai dengan kesanggupan yang ada padarnu. Mana 
yang tidak dapat engkau kerjakan, kembalikan agar dapat dj. 
kerjakan orang lain''. 

Di lain kesempatan Na bi berkata : "Barang siapa yang tidal 
menggarap tanah yang menjadi miliknya selama tiga tahun ber· 
turu t-turu t, maka terlepaslah ia dari pemiliknya". A tau kat.4 
N abi pula : '"Hilanglah hak si penggarap, setelah tiga tahun ti· 
dak dikerjakan tanahnya itu,.. 

Demikianlah beberapa petikan ajaran dari Al Quran maupun 
sunnah Rasulullah yang menyangkut di sekitar pemilikan atau 
harta kekayaan, ajaran tentang zakat seb3gai manifestasi untuk 
menyalurkan atau mewujudkan sifat sosial dari pada kekayaan. 
Dan upaya untuk menumbuhkan rahmah, kasih sayang d.an 
tiadanya pertentangan yang tajam atau tersia-sianya insan ma
nusia di sebelah mereka yang berkecukupan dan orang yang 
berdemonstrasi kemampuan di antara hamba-hamba Allah yang 
lainnya. 

III. Pelaksanaan Zakat Di Tana~ Air Kita 

Pada dasamya dapat dikatakan zakat telah berjalan m tanah 
air kita khususnya di kalangan umat Islam dengan cara-cara 
yang seJ<edamya. Zakat maal, terutarna zakat fitrah di bulan Ra
madlan menjelang 'I dul fi tri cukup dikenal luas di kalangan kita. 

Tenta.11g zakat maal, seperti saya katakan tadi, juga pada da
samya telah dilaksanakan. Sebagai sekedar pembuktian baranikali 
dad kenyataan be..rdirinya puluhan ribu masjid, mushala, langgar, 
pesan.tren, sekolah, univetsitas, rumah sakit bahkan muktarnar
muktamar atau konferensi organisasi Islam tidak jarang yang juga 
dibiayai dengan dana zakat dari anggota, simpatisan atau yang 
sering disebut dennawan mus.lim. 
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Apakah zakat-zakat yang tertaksana tersebut telah berjalan 
sebagai man a mes tiny a, a tau sekedamya saja. lni yang menjadi ·mas
alah. Sebab kalau pada permulaan Jatar belakang sejarah, bim
bingan Ilahi tentang harta kekayaan dan tuntutan tentang zakat, 
nyata sekali bahwa zakat kiranya akan mampu mengatasi ke
melaratan dan kepincangan sosial di dalarn masyarakat. Jumlah 
masjid dan madrasah memang cukup besar. akan tetapi kalau 
sungguh-sungguh diteliti akan nampak bahwa kalau diuangkan ni
lai dari bangunan-bangunan tersebut. apalagi kalau dilihat ter
bentuknya dalam puluhan tahun, akan nampak kecil sekali. 

Suatu kecamatan atau desa mungkin berhasil memban~n 
suatu masjid dan madrasah dengan dana zakat. Tapi kita tahu 
masjid, sekolah dan madrasah di situ telah berdiri dalam l 0 tahu n 
atau lebih lama lagi di masa lalu. Kemudian apa hasil bangunan 
dari zakat dalam tahun-tahun berikublya? Jawabnya hanya satu 
yaitu tidak zakat atau· zakat itu begitu kecil sehingga memang 
tidak berwujud apa-apa. 

Kita ju~ cukup memaklurni bahwa zakat selama. ini banyak 
yang dikembangkan di lingkungan masin~masing secara amat 
terbatas, bahkan mustahik Jain, para fakir miskin yang bukan 

lingkungan terbatas tadi tida.k ilcut menikmatinya Lingkungan 
terbatM itu bisa para kyai, guru ng.rji, ulama setempat atau piin
pinan organisasi Islam di mana yang bersangkutan menjadi ang
gotanya. 

Pelaksanaannya be~ifat sukarela. Apakah benar-benar dike
luarkan sejumlah sekian persen menurut jumlah hartanya atau 
sekedar saja. 

Demikian bagi sejumlah umat Islam yang dekat dengan kyai 
atau yang menJadi jamaah dari organisasi seperti Muhammadiyah, 
Nadlatul Ulama dan lain-lain. Bagaimana pula terhadap umat 
kslam yang tidak memiliki kedekatan denf'Jlll kyai atau juga buk.an 
suatu organisasi Islam yang sec.ara biasa mengandalkan kegiatan
nya dari dana zakat? 



Dalam 35 tahun alam kemerdekaan yang kita nik.mati, sung
guh besar lapisan sosial masyarkat yang lahir dan berkembang di 
alam kemerdekaan ini yang hubungannya secara tradisional dengan 
para guru ngaji atau organisasi Islam berbeda dan tidak sekuat 
generdSi sebelumnya. Alangkah banyaknya umat yang memiliki 
kecu kupan dan kemakmuran akibat dari pem bangunan yang 
telah berjaJan dalam 13 tahun ini, baik dari usaha pertanian se
perti tanaman keras atau tanaman yang kuat di pasarm semacam 
cery gkih, kopi dll. A tau usaha pem iagaan, pem boron gan bangunan 
atau leveransir pelbagai keperluan pemerintah, usaha patungan 
dengan pihak asing dan lain-lain. Pendeknya pem ban~nan telah 
cukup mem beri rahmat bagi jumlah besar bangsa Indonesia baik 
yang hidup di kota maupun yang hidup di dcsa-desa. 

Kita menyaksikan masyarakat tel ah beru bah. Kekayaan telah 
menampakkan di mana-mana baik dalam hal pemilikan akan 
rumah mewah, perabotan yang serba luks, pemilikan kendaraan, 
pemilikan tanah dan lain-lain. Di luar dari sejumlah masyarakat 
berkekurangan seperti yang ~ering kita dengar cti Lombok Sclatan, 
Yogyakarta Selatan dan lain-lain. 

Memperhatikan itu semua, akan nampak serungguhnya bahwa 
dalam meresepsikan ltjaran agama, umat kita dapat dibagi dua 

bagian. Resepsi umat atas ibadah shalat. bahkan haji dewasa ini 
cukup baik dan menggembirakan. Di mana-mana shalat berdiri. 
Tidak hanya kalangan yang tradisional memang demikian seperti 
kalangan san tri, tetapi juga kalangan elite. kalangan kaeyawan di 
perusahaan dan kantor pemerintah bahkan universitas clan sekolah 
juga melaksanakan ibadah shalat. Demikian juga puasa yang me
narnpak di pulan Ram ad.Ian, teru tama dikala terawih atau kuliah 
shubuh. 

Akan tetapi terhadap zakat, ternyata kita menyaksikan rnasih 
jauh sekali. M asih amat kecil sekali pelaksanaannya. Banyak 

umat yang secara baik dan sungguh-suRggUh dalarn ibadah shalat, 
tetapi lalai dalam hal berzakat. 

Demikianlah kita saksikan beberapa usaha yang dikembangkan 
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untuk lcbih mcnmg.katk;.m L<.1kat dipelh<Jga1 dacrah tli tan<.1h ~11r 

k1ta. hdum 1111.:ni111jukka11 cukup h<.."rhas1I. 

Di ihukutJ JJkJrta ini :..id<.1 )1.:mhaga <lengan nama Bada11 .-\mil 
Zakat Infak <.ian Shadaqah atau B A Z l S , yang kegiatan Jan 
ruanglingkupnya tidak h;.rnya mengµmpulkan lakat tctapi ju~a 
mfak dan sha<laqah. ~1t.::mang ha..c;1lnya cenderung nc.ik dari tahun 
ke tahun, bahkan tahun ini k•111on mcndekati angka 400 ju ta. 
Tetapi Jan dngka ih1. yang h~nar-ht:nar 1.akat tidak mcrH.:apai 

10 persen. Dibanding.kan dengan jumlCJ.h umat Islam yang 90 
p~rsen di kola ini dari pen Juduk lebih kurang 6 ju ta dan se~i..lla 

kekayaan berada daJam kota ini. scgala perusahaan J;m pelhagai 
profesi yang mc>mbawa hasil hcsar st:pcrti doktcr. pt.:ng;IcarJ. 
remerin tahan. i-··..:daga11 g, pem horong.. pcm ilik hotc l dan lain-lai1 l. 

Di Jawa BLtrat yang lumayan berhas1l, haru usi.!ha pcn~'l.rr.1· 

p_ulan zakat iitrah. SeJangkan Jat:1ah-daerah lainnya ~perri Jawa 
-Timur hanya beberapa desa saja yang dikenal cukup h~rtia.c:;il. 

jadi ukurannya bukan bcht:rapa kabupaten apalagi propinsi. 

Demik.ian pula di Sulawesi Sdatan, Daerah lstim~wa Acl'h. 
Sumatera Barat yang dari segi pengorga.nisasian telah memilik1 
sarana yang didukung oleh pelbagai organisasi bahkan ditunjang 

Pemerin tah. 

Dal am keny ataan m1 juga, kita harus rnencatat keprih a tin an 
bahwa waJaupun Bapak Presiden telah pemah di tahun 1968. 
tepatnya :!6 Oktober 1968 dalam memperingati peristi'va Isr,1· 
Mi'raj, di mana beliau menyatakan diri sebagai amil za_kat dan 
menyerukan dikumpulkan dana zakat untuk rnenunjang kt.'her
hasilan amal sosial dalam agama Islam. tetapi nyatanya tidJk 
cukup menggerakkan arnat melaksanakannya. Pada hal kita 
memaklumi bahwa sehelum itu, yaitu pada tanggal 10 Januan 
1968 tclah pula di ru tu ska.n ijm a' Ulama J ndonesia ten tang pt:r
lu nya pengorgan isasian zakat secarn tc ratur. 

Kesepakata.n tersebut diputuskan di antara ulama-ulama 
ya..itu : Dr. HAMKA, Kya.i Syukri Ghozali, HM Saleh Su.aidy, 
!CH Muhammad Shodry, KH Taufiqurrahman (Allahuyarham), 
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Al Ustad Ali Alharnidy, Al Ustadz Much tar Lutfi el Anshory dan 
KH M aHk Ahmad. 

IV. Zakat dan Pembangunan Nasional 

J_ Hakikat dan makna Pembangunan Nasiunal ' 

Kalau kita menghubungkan zakat dengan Pembangunan 
Nasional, ialah karena. kita berkeyakinan dan sepcndapat ~ 
bagaimana telah dituangkan dalam keputusan rakyat' semua 
yakni dalam bentuk Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat 
No. IV/MPR/ 1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. 
Di situ semua kita (khususnya wakil kita dalam lembaga terting
gi ki ta MPR) memu tuskan perlu dilaksanakan pem bangunan 
Nasional bersama pedoman-pedoman pelaksanaannya yang di
kenal dengan nama Garis-Gans Bcsar Haluan Negara. 

Pembangunan bagi kita 3dalah kehutuhan prinsipiiJ untuk 
memenuhi janji kita sebagaimana terlukiskan dalam Pembukaan 
Undang-undang Dasar tahun 1945. Atau dapat juga dikatakan 
ialah bahwa pembangunan nasional bagi kita ialah karena klta 
menjunjung tinggi para founding fathers kita dengan mengisi 

kemerdekaan dengan usaha nyata berupa pembangunan na
sional. Sebab tanpa pembangunan nasional, maka cita-dta 
proklamasi hanya akan berupa tulisan belaka, dan masyarakat 
te.tap ketinggalan, masyarakat tetap terbelakang, yang akan 
terasa sekali dalam ahad ilmu dan teknologi dewasa ini. Di mana 
pengaruh negara-negara besar dan kaya sangat mudah untuk 
menonjol dan mempengaruhi negara miskin baik sebagai tempat 
penjualan barang hasil pabriknya, tempat mengeruk bahan 
mentah, bahkan tempat pclemparan pelbagai industri yang di 
negerinya diperk.irakan akan memj>Crcepat polusi atau memer-
lukan biaya tenaga kerja yang maha]; 

Pembangunan bagi lcita iaJah untuk menunjukkan e~ 
tensi kita sebagai bangsa yang tidak mau didominir atau dijajah 
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kembali oleh bangsa apapun baik secara terbuka atau secard 
samar-samar. 

Pembangunan nasiona1 kita mempunyai watak tcrsendiri 
bukan sekedar dicapa.inya kcmakmuran materi, banyaknya 
pabrik atau melimpahnya sandang <lan pangan. Pembang.inan 
kita adalah pcmbangunan yang komplit yang mencakup pemba
ngunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masya
rakat Indonesia. 

Untuk itu marilah sekali lagi kita perscgar ingatan kita de
ngan hcherapa landasan fundamental dari pembangunan ban~ 
kita yakni mcnyangkut tujuan. landasan dan asas pembangunan 
nasional. 

Tujuan pem bangunan Nasional dirumuskan daJam TAP 
MPR No. IVfMPR/ 1978 untuk mewujudkan suatu ma~yarakat 
adil makmur yang merata material dan spritual berdasarkan 
Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Repu blik Indonesia 
yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat 
dalam suasana peri kehidupan bang;a yang aman, tenteram, 
terti b dan din am is serta daJam lingkungan pergauJan dunia 
yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. 

Sebagai Landasan ~ik3takan, bahwa berdasarkan pokok 
pikiran bahwa Pembangunan Nasional adalah pembangunan 
manusia lndunesia seu tuhnya dan pem bangunan seluruh ma
syarakat Indonesia, maka Ian dasan pelaksanaan Pem bangunan 
Nasional ad"lah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Seterusnya dirumuskan pula u ju h asas yang diperguna-
kan dalam dan selama melaksanakan pem bangunan yakni 
( 1) Asas Man faat, bahwa segala usaha dan kegiatan pem bangun· 

an harus dapat dimanfaatkan sebesar-besamya bagi ke
manusiaan, bagi peningkatan kesejah teraan rakyat dan 
bagi pengembangan pribadi warganegara. 

(2) Asas Usaha Bersarna dan Kekeluargaan, bahwa usaha men
capai cita-cita dan aspirasi bangsa hams merupakan usaha 
bersama dari bangsa dan seluruh rakyat yang dilakukan 
secara gotong royong dan dijiwai semangat kekeluargaan. 
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(3) Asas Demokrasi, iaJah demokrasi berdasarkan Panca.sila 
yang meliputi bidang politik, sosial, ekonomi serta yang 
daJam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha se· 
jauh mungkin menempuh jaJan pennusyawaratan untuk 
mencapai mufakat. 

(4) Asas Adil dan Merata, ialah bahwa hasil-hasil material 
dan spiritual yang dicapai daJam pem bangunan harus dapat 
dinikrnati merata oieh seluruh bangsa dan bahwa tiap 
warganegara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan 
yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan 
nilai danna bhaktinya yang diherikan kepada bang.sa dan 
negara. 

(5) Asas Perikehidupan dalam Keseim bangan, iaJah keseimbang
an an tara kepentingan-~epcntingan, yaitu antara kepenting
an .kedunia.an dan keakhiratan, antara kepentingan material 
dan spiritual, antara kepentingan jiwa dan raga, antara ke
pentingan individu dan masyarakat, antara kepentingan 
perikehidupan darat, laut dan udara serta kepentingan 
nasional dan in temasionaJ. 

(6) Asas Kesadaran Hukum, ialah bahwa tiap warganegara In
donesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, dan 
kewajiban negara un tuk menegakkan dan menjarnin ke
pastian hukum. 

(7) Asas Kepercayaan kepada Diri Sendiri, yaitu bahwa pem
bangunan nasional harus berdasarkan pada kepercayaan 
akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan 

kepada kepribadian ban~a. 

Demikian tiga rumusan dasar dalam pem bangunan kita, 
yang kesemuanya memberi ciri dan watak pembangunan na
sional kita yang berdimensi material dan spiritual, fisilc dan 
ruhani. Pem bangunan yang mempunyai kepribadian sendiri bu
kan model Barat atau model Timur negara-negara sosial ko

mun1s. 
Dalam kerangka inilah kita melihat tantangan besar· untuk 
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mclaksanakan dan mcm~nuhi .k.ritcria serta watak di alas. Pem
bangunan ser-erti ini mcrninta sduruh lapisan rctkyat untuk 
ikut s.<rta beapartisipas3 di da.!amnya~ ~ar supaya pemban~nan 
ini bt:rhasil terh1ksana. Juga bukan hanya seluruh tenaga dan 
pikiran. letapi juga s.cJuruh mot.la.I dan <l~a hen~nya kHa 
kerahkan untuk mengisi. 

Prof. Dr. Muk~i AH, bck~ Menteri Ar,:;:ma pernah m~ngata
kan bahwa hcfak a<la sua:u modeR yang pcs ~persis) untuk suatu 
pcm hrng1..man <li su~tu ncgara. Karena itu tiap ne0it"3 me
milif:i o-"':Sp~rasi, ~arH.bs~n historis d~m kenyG!i<Jan sos.iolulJs <lan 
kuhur;;::l yang rierbeti~. Ban~a hHlcancsia yang b~rd< . .:sarka:n 
Pancasiia adaii;!h b~nu>a :ycsr.g ~bg~ru:s ba..1g;z y•mg 99 p~r.3en 
llma~nya menganul t.tga'"na. 

Oleh :.:~r...::ia ltu tidt!k mengi1erankan bilamana kita me
ngadc:kan ini:~;~.~.n\S! anrar~ rd.bi-nHai pcznbar;g-_1rnm nasionru 
d~ngan nilai-nilai · ya.;-:g t.erl'~.3.ncinng da!~u ajaran agama. Ap?-.l3gi 
pu ia nii~j-ni:ai fsJam su ngguh h~my(..tk yar~g tnenrarrg mendl!~ung 
<lan mempcrb1~1i. gag&an pembas1~n?J1 ba':.~21. Aj.:irnn ag~ma 
I ~lam p~nuh ckngrui ajar.t.11 un £uk bekerja keii"&, ajaran untuk 
men~ari iimu :..~Juas mungki.n~ ~jauhnya dan se~amanya. aja1"3Il 
agam~ kjta ~;;?.ra riiJ mt!merint.ahkan melaksanakan z.akat, 
infak. shad~q:.:!1, w~bf1 untuk menyemba~ni kepincangan 
sosie.tl 

Sepeni dikemukakan di muka, Pembangunan kita sekaJigus 
~raspd<. fisd( dan ruhani, ya manusia seutuhny~ den~;im segala 
nilai-ni1ai yaT!g dihayaii dan cliyakini ban~a kita. Dcngan demi
kian ki ta paJ::i dararnya tidal:t memisahk.an dunia dan ak.hirat, 
i!mLi agama Jan ilmu umum, pembangunan nasional dan pem
bangu mm agama. Sebatmya ialah k~rena nilai-nilai u!.:hrnwi dan 
kt!c.ganuian, Jan sebaliknya ajaran agama kiia bukan hanya 
berisi ~n.tang shalat, berdo'a dan puasa, tetapi juga ten~g 

·mencan Jlmu, tentmg bekerja keras, tentang harusnya bez:-
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ikhtiar, tentang harusnya mencari kebaikan di dunia dan ajaran 
tentang menyantuni orang fakir miskin, orang terbelenggu ke
merdekaannya bahkan orang terbelenggu hutang dan lain-lain. 

Dari sini maka akan nampak bahwa masalah pembangunan 
adalah masalah umat beragarna, kekurangan-kekurangan da
lam pem bangunan adalah kekurangan kita, dan tugas-tugas 
d alam pem bangunan adalah tugas um at Islam pula. 

Maka sebagai bangsa yang baru berkembang, dan baru 13 
tahun sungguh-sungguh berada dalam era pembangunan, masa· 
lah kita masih bertumpuk. Kita melihat sektor pertanian, rak
yat kita yang 81 persen berada di pedesaan pada bagian ter· 
besar masih belum mengecap nikmatnya pembangunan. Pen
didikan mereka masih terlalu jauh untuk menikmati dan mampu 
menggunakan fasilitas kredit, menggunakan teknik pertanian 
yang unggul, sebagian besar mereka rnasih menggunakan tenaga 
fisi.k yang bukan main kerasnya sebagai di zaman sebelum ada 
ala t teknologi masa lalu. 

Segi kependudukan kita yang tiap tahun bertambah 1 per· 
sen atau selcitar 3 juta jiwa yang berarti mengharuskan per
siapan dan persediaan sekolah, rumah sakit, masjid. jalan, 
pangan dan lain-lain, untuk mencukupi jumlah 3 juta jiwa, 
yang tahun berikutnya bail< teratasi atau tidak akan bertambah 
3 juta lebih dst, dst, sehingga penduduk yang sekarang 145 
juta, maka pada 20 tahun mendatang atau tahun 2000 akan 
berjumlah antara 250 juta, demikian taksiran ahli kependuduk
an kita (hal ini dengan memperhatikan berhasilnya KB). 

Masalah penduduk juga menyangkut masalah tenaga kerja 
yang jumlah terbesar masih menganggur. Tiap tahun tercipta 
d an disalurkan puluhan ribu lapangan kerja, tiap-tiap tahun 
jumlah angkatan kerja berlipat-lipat jumlahnya. 

Alumni pendidikan kita sering-sering tidak menunjang 
mengatasi masalah tenaga kerja. Mereka memiliki kecende· 
rungan untuk menjadi pegawai negeri atau karyawan yang 
mulia dan perlente. Sangat kurang sekali yang mau berjerih 
payah dengan kerja keras seperti menjadi perintis untuk pem· 
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bangunan pertanian di p~!osok-peJosok, mengembangkan aneka 
tanaman yang jelas m•;mpunyai hasi! !'ang tinggi., menggarap 
perikanan yang amat luas di tan ah air kita dan lain-lain. 

Bahkan ana.lc-anak kita di des.a, manakala tclah mengccap 
pendi"dikan tingkat mencngah. sudah segan kcmbali ke desa 
dan cenderung hidup di kota walaupun samhil mengmiggur 
at.au menjadi parasit pada familinya. 

Pcnduduk pul2;U Jawa yang menurnpuk beg!tu besar, 
lebih I 00 ju ta, semen tara daerah-daerah yang kosong beg: tu 
luas seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawe~, lrian Jaya dll. 
Pendeknya program transmigrasi yang oleh Pemerin tah di
biayai cukup tinggi hendaknya kita gaJakkan daJam usaha 
mt.."'flyej;!hterakan bangsa kita. 

Khusus_ pembangunan s.arana keagamaan tidak kurang 
Juasnya permac;.a!ahan yang kit~ hadapi. Dengan pertam bahan 
penduduk 3 juta setahun, maka k.ita tiap tahun harus mem
bangun 6.000 masjid yang berkapasitas 500 orang atau masjid 
yang berukuran 500 m2. Kita harus mcnye<li.akan kitab suci 
aJ Quran dc.·n bu ~u keagamaan yang berjumlah besar dalam 
u!<.u!"2n ju taan. 

Diperlubm adanya 6.000 guru agama, 6.000 mubaligh, 
8.000 -khatib seijap Cahun. Kita juga memerlukan pelbagai sa
rana keg:fatan da."wah yang ses:uai dengan alam tc.knologi maju 
dewasa ini. Kita perlu meningkatkan sarana-sarana keagamaan 
yang adz. 

M asjid, madrasah dan pesan tren yang 80 per.;en keadaan
nya sudah parah dan perlu rehabilitasi, bangunan masjid yang 
tanpa sistem penerangan listrik atau air bersih, tanpa WC dan 
kamar man di yang sehat. Madrasah kita yang umumnya tanpa 
halaman untuk anak bennain, tanpa sarana perlengkapan yang 
memadai bahkan tanpa guru dan tenaga administrasi yang 
memiliki kualitas yang dapat dibanggakan. 

Sistem majelis ta'lirn yang masih ala kadamya dan asal 
berkembang perlu kita tunjang menjacli suatu sistem pendidik
an non formal keagamaan bagi orang dewasa yang efektif da-
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lam rneningkatkan pengetahuan para pesertanya. Sistem majelis 
ta'lim kita dewasa ini hampir tidak berhasil meningkatkan 
pengetahuan jamaahnya walaupun sudah belajar 10 tahun atau 
15 tahun. Apalagi kalau majelis ta'lirn ikut meningkatkan ke
sejahteraan jamaahnya, meningkatkan kesehatan dan giz~ 
m eningkatkan pendidikan rum ah tangga dan anak-anak. lni 
suatu masaJah yang memerlukan perencanaan, persiapan, pe· 
nyusunan bahan dan masalah anggaran yang tidak kecil. 

Kita belum berbicara da 'wah dengan pelbagai lingkungan 
profesi yang berbeda di daJam masyarakat. Da'wah di zaman 
dulu hampir tidak memerlukan keahlian khusus, cukup ahli 
ilmu agama, karena profesi masyarakat begitu sederhana. 

Tapi kalau kita berda'wah kepada kalangan elite yang 
begitu sibuk, kepada para dokter, kepada para pengacara, 
kepada para pedagang kaya, atau pedagang kecil di pasar, ke· 
pad a sopir bus a tau becak kepada buruh kasar di pelabuhan 
atau bangunan, kepada karyawan atau ibu-ibu, semuanya me
merlukan pemikiran, perencanaan, keahlian dan bahan-bahan 
yang khusus. Tidak bisa lagi mereka kita undang untuk ber· 
kumpul di maajid sebagaimana di desa-desa kita tempo hari. 

Dengan tidak menyebut terlalu banyak, kita akan melihat 
tantangan kita. 

Sekali lagi yang benar ialah kita tidak memisahkan mana 
tugas umat Islam dan mana tugas umum. Sebab negara sen
diri tidak membedakan dan ajaran agama Islam sendiri tidak 
membedakan. 

Kalau toh ada perbedaan, sekedar pem bagian tugas, mana
mana yang sudah digarap secara intensif dan mana-mana yang 
belum digarap secara intensif. Bagian khusus sarana keagarnaan 
memang belum luas digarap Pemerintah, karena terbatasnya 
dana dan prioritas masih kepada mempertahankan kelangsungan 
dan pemenuhan kebutuhan primer. 

Sehingga kalau kita pertajarn tugas umat dalam pem
bangunan kita ialah pertama; membangun dan mengembangkan 
sarana-sarana k.husus keagamaan agar lebih berfungsi dan se-
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kaligus menunjang pembangunan kescluruhan uan kedua ' 
mensuksesY..an program pembangunan yang digariskan okh 
Peme.d:c.t.aJ1 dan MPR kai-ena mcmang hal itu jug3 tugas kita 

baik ~bagai warganegara lnaupun scbagai um8t beragamu. 

3 Pernzr:.."Xlbhan Jalam peninKkatan zal<Llr 

Dari uraian di atas, jelas bahwa zakat lebih-lebih didoron~ 
unluk Jiiaks<:inak:m secara intcnsif da.n rlikemb&jngkan st!demi
kian rupa agar mf!ncapai sas~ran yang sesungguhnya. Zakat. 
yang kirn ha;-apkan iruah yang rnampu meningkatkan kemamp'-!
an ekonom1 masyarakat yang kunmg marnpu, yang <lapat mc-m
bcrikan bea siswa untuk rnercka yang ingin rneneruskan belajar, 
a91r dapat · mem beri modal bagi yang berkeingjnan benisah a, 
menjadikar. sarana usaha sem2cam kapal inotor bagi nelaya.n, 
sarana produksi bagi petani dan semacamnya. Dana zak.at juga 
hendaknya mampu kita gunakan untuk menambah 6.000 masjid 
tiap tahun yang berkapasitas 500 orang yang kalau menurut 
harga dewasa ini akan mcncapai : 6000 x 500 x Rp. 75.000, -
= Rp. 225.000.000.000,-- (dua ratus dua puluh !ima milyar 
rupiah). Pembangunan sekolah atau madrasah yang juga me
nampung jumlah yang sama, rehabiHtasi masj?d dan madrasah 
yar;g seot1gian besar sudah kucang memenuhi syarat, mening
katkan pelbagai metodologi da'wah, menyediakan sarana ba
caan buku agarna dan kitab. suci. Kalau kita uangkan, maka 
akan jelas dana untuk men gem bangkan kesejah teraan ma· 

syarakat da~ 1.000 milyar setahun atau sekitar 20 persen dari 
dana APBN sekaung ini. 

Inilah kiranya dorongan yang lebih kongkret kepada kita, 
bagaimana dana zakat ini kita laksanakan scbaik-baiknya, sesuai 
petunjuk Allah s. w. t. 

Akan tetapi seperti juga dikemukakan di depan, masih akan 
terdapat beberapa pennasalahan yang bersifat penghalang ke
kurangan dalarn usaha. ini. 
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Pertama 

Ke du a 

Ketiga 

SIS 

Adalah pengertian pada masyarakat Islam sendiri 
yang masih sangat terbatas. Hal ini menyangkut 
sistem pendidikan keagamaan kita baik pada tingkat 
elem enter di pengajian di pesan tren maupun pada 
tingkat yang lcbih maju. Pendidikan kira kurang 
luas membicarakan masalah zakat, berbeda den~n
uraian ten tang shaJat dan puasa. yang sampai men
detail. Karena itu, tidak aneh kalau banyak kalangan 
umat Islam sendiri yang kurang memahami dan 
dengan sendirinya kurang melaksanakan zakat. 

Sikap tradisional dari pada masyarakat. Sikap ini 
diwujudkan dalam bentuk memberikan zakat kc
pada guru, kyai atau ulama di lingkungannya. Di 
masa lalu, rnungkin sikap ini cukup memiliki .dasar 
yang kuat, misalnya karena umat masilt amat 
langkah dan karena jumlah penduduk terbatas dan 
tanah subur masih luas, maka masyarakat relatif 
berkecukupan. Dan sebaliknya kyai atau guru ngaji 
adalah orang yang mengabdikan dirinya di jalan 
Allah dan tidak banyak berkesempatan menggarap 
tanah kekayaannya. 
Tetapi di waktu sekarang, di mana penduduk demi· 
kian besar, tanah menjadi mengecil, ·kesuburan yang 
te rus ber kuran g. sehingga kemiskin an di des.a-desa 
lebih menonjol. Dengan berku;npulnya zakat di 
tangan seseorang atau beberapa pemuka agama, 
bahkar:. menjadikan zakat tidak lagi beifungii me
ngatasi kemiskinan di sekitar/lingkungannya. 

Sikap interest dari semen tara lem baga-lem baga 
keagamaan, yang merasa kalau zaklat diorganisir 
akan memotong Iogistik bagi kegiatan organisasi 
yang bersangkutan. Mungkin sikap ini ti~ak di
ucapkan, akan tetapi gejala ini dapat kita lihat, 
di mana amat kecil sekali partisipasi Iembaga-lem-



Keempat 

Kelima 

baga keagamaan terhadap zakat yang diorganisir. 
Padahal sikap ini tidak seharusnya terjadi, demi un
tuk ten;apainya suatu tingkat pelaksanaan zakat 
yang sebaik-baiknya dalam masyarakat. 
Dengan sikap organisasi keagamaan seperti sekarang, 
masyarakat sendiri seperti dimanja, tidak pemah 
ditcgur sc<.:ara semestinya dan pengcluaran zakat 
ditcntukan olch i'tikat baik atau sifat sukarela dari 
yang hersangkutan. Apakah cukup jumlahnya atau 
hanya sekedar beberapa persen saja dari kewajiban 
yang scmestinya. 

Ada kekuatiran atau kcku·rangpercayaan dari se
mcntara masyarakat bahwa zakat yang disampaikan 
tidak akan dibagikan sebagaimana mestinya. Karena 
tidak percaya, maka bagi yang bersangku tan mung
kin langsung menyerahkan kepada yang ia ke
hendaki seperti mengumpulkan orang miskin dan 
gelandangan seputar rumahnya atau tidak melak
sanakan zakat samasekali. 

Se bab-sebab lain yang bersifat campuran atau ka
rena praduga politis yang menganggap zakat sebagai 
melaksanakan Piagam Jakarta dan lain-lain. Padahal 
seperti kami singgung di depan, Kepala Negara sen
diri pemah dan bahkan beru]ang kali mendorong 
terlaksananya zakat ini. 

Tidak kurang pentingnya juga masalah sistem 
pengorganisasian termasuk masalah distribusinya di 
zaman sekarang, serta penen tuan barang-barang 
yang dizakati yang jauh amat luas aneka macam
nya dibandingkan dengan 14 abad yang lalu tatkala 
hukum zakat diwajibkan. 
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V. Beberapa Upaya Meningkatkan Zakat 

• 
Scbagai akhir dari pada uraian ini ingin kami mengcrnukakan 

beberapa usaha yang kiranya patut ditempuh olch umat Islam 
dalam meningkatkan zakat. khususnya di dalam masa pcrnbangun
an sckarang ini. 

Pem1asalahan umat dewasa ini demikian luas dan kompleks 
seperti sekedamya kami ungkapkan di atas. Pada masa lalu segal.i
nya dilakukan scndiri-sendiri, kelompok perkelompok tanp:.t perlu 
adanya pen'ncanaan dan pengorganisasian. Zakat dapat langmng 
dikeluarkan dan dibagikan, scpcrti juga amal amal yang lainnya. 

Dewasa ini dan sudah terbukti dalain beberapa tahun terakJ1ir 
ini keadaan ini jelas tidak menolong hahkan menjadikan citra 
umat beragama kurang menari k karena sikap hidup yang tan pa 
pcren canaan dan pengorgan isasian yang baik. Seperti juga telah 
kami kcmukakan di depan, bukan hanya untuk ikut dalam proses. 
pembangunan meningkatkan kescjah teraan rakyat, mem beranlas 
kebodohan dan kemelaratan. tetapi untuk pcmbangunan sarana 
keagamaan dan perbaikan <lalam sistem dan mctoda da'wah. 
ki ta pcrlu mengadakan m obilisasi dana St..' ha.i k bai kn ya agar di
capai tingkat pelaksanaan kehidupan heragama yang lebih baik dan 
n1emenuhi sasaran yang semestinya. 

Karena itu jalan yang terhaik ia1ah agar urrlat Islam yang 
90 pcrsc n <.fari 145 ju ta ata u I 3 0 ju ta Jc- bih ku rang. hendaknya kit a 
bangkitkan untuk rncnunaikan zakat dcngan tepat dan t.crorga
nisir. Kita juga perlu secara tcrbuka lebih ml'ngungkapkan anekij 

n1acarn harang yang harus dizLikati dengan mempergunak;m 
tcnninologi masakini. Ru mah Ji zaman du lu tidak dizakati tetapi 
pada masa kini ru1nah yang banyak dan Jikontrakkan terus me
ne rus, juga perho tehm, pem iii kan tan ah yang dipt>rjualbelikan. 
kom isi at as anc ka pcrn iagaan. profesi y aRg be rpenghasilan bcsar 
seperti dok ter, pen gaca ra. konsul tan, bc.t hkan pcga wai aneka pe
kcrjaan tingkat mcnengah kc atas. Dcmikian jug:..i usaha-usahajasa 
scperti travel bureau, perikJan:..in dan lain-lain. 
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Scgi distribusi tidak kurang pentingnya untuk didiskusikan 
lebih nyata agar menumbuhkan rasa percaya pada masyarakat 
dan ZClkat bemu-benar mencapai sasarannya. Zakat bukan sekcdar 
mcngdu~rkan harta dan mcnycrahkan· kepada yang memerlukan. 
Esensi .zakal adalah bahwa kekayaan tidak tertumpuk di satu 
golongan dan tertolongnya golongan-golong<rn tidak mam pu untuk 
kcmudian berubah mcnjadi mampu. 

Untuk itu orientasi konsumtif dari zakat haros diubcth menjadi 
zakat produktif, zakat yang mampu menolong y<mg bersangkufan 
menolong dirinya, bukan zakat yang h::mya membcri kepuasan 
sesaat untuk kemudian tetap bcrada dalam kemiskinan dan ke
laparnn. Karena itu di zaman kila sekarang, pendistribusian zakal 
hendaknya dircncanakan dan disesuaikan dengan lingkungan L:ko
nomi setempat. Uang zakat mungkin menjadi modal kerja, mcnjadi 
sarana kerja, menjadi beasiswa, ·menjadi dana cadangan untuk 
sewaktu-waktu Jigunakan meningkatkan usaha dan lain-lain. Alat 
produksi bisa bermacam-macam mungkin teniak untuk pedcsaan, 
mungkin pupuk atau benih, mungkin pula mcsin jahit atau kapal 
motor bagi ne1ayan, bahkan rnungkin berben tuk toko bagi mc
rcka yang tergusur dari tempat-tempat perdagangan biasa. 

Usaha lembaga keagamaan adalah mcmbantu mereka dengan 
pelbagai pendidikan. Karena itu dengan sendirinya lembaga ke
agamaan akan rnemperoleh dana fi sabilillah sebagaimana juga 
untuk sarana keagamaan lainnya. 

Di atas semua itu, masalah kondisioning atau penciptaan kon
Jjs~ yang m"Jtin memahami dan menganggap perlu serta men
desak pelaksanaan zakat adalah perlu dan terus menerus digalak
kan. 

Lembaga keagamaan, mubaligh, da'i guru agarna dan lain
lain perlu lebih banyak berbicara tentang zakat dan menerangkan 
secara berulang dan mendetail. 

Penciptaan kondisi ini bisa beraneka rupa. Pelbagai media 
yang tradisional maupun moderen, lisan maupun cetakan, yang 
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sifatnya auditif maupun audio visual. 

Dcmikian juga scjumlah diskusi, lokakarya dan seminar perlu 
dikembangkan, sekaligus meningkatkan pengertian dan sekaligus 
menumbuhkan persepsi yang benar yang mampu menangkap 
csensi dari pada syari'ah zakat dalam agama Islam.-

Penu tup / Kesimpulan : 

Sampailah saya kepada akhir dari pada uraian ini sambil se
kedamya mengam bi! beberapa ikhtisar yaitu : 

l. Bahwa antara zakat sebagai kewajiban keagamaan dan pem
bangunan sebagai upaya manusia untuk menciptakan ke
sejahteraan mempunyai kesejajaran yang sama, guna pening
katan harkat martabat kemanusiaan dengan pelaksanaannya 
secara integral dan utuh; 

2. Zakat dan pembangunan bukan dua kata yang terpisah, 111e

Iainkan mempunyai nilai-nilai yang dapat diintegrasikan dan 
sama-sama harus disukseskan oleh umat Islam Indonesia; 

3. Untuk berhasil tercapainya tujuan pemba.'1gunan dan sekaligus 
tujuan esensi syari'ah zakat, dewasa ini zakat perlu diorganisir 
dengan baik dengan perencanaan dan pendistribusian yang 
tepat pula; 

4. Sejumlah rintangan untuk berhasilnya zakat, baik yang bersifat 
pengertian atau sikap-sikap masyarakat yang memerlukan pe
ninjauan ulang, baik dari masyarakat di pedesaan maupun yang 
terjadi di lingkungan kelompok lembaga-lembaga keagamaan. 

5. Lem baga keagamaan diharapkan peranannya yang lebih aktif 
untuk mendorong mzju terlaksananya kewajiban zakat di 
masyarakat secara terorganisir, agar dicapai tujuan dan sasaran
sasaran yang luas dan berarti bagi ban~a dan umat Islam. 

6. Masalah hart~ yang dizakati dan pola pendistribusian perlu 
didisJrusikan lebih lanjut agar tercapai rnaksud zakat yang 
sesungguhnya 
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7_ Pcdunya <l.ic1ptakan konoisi kondisi dalam masyarakat se
<lemikiar. rd pa dengan mcnggunakan pelh<Jgai media yang ada. 
agar za!(at lcbih difah<imi <.Jan dianggap sebagai sualu kepcrluan 
sosial dari masyarakat scndiri. 
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IV. 2. INFAQ SERIBU RUPIAH TIAP BULAN OLEH SFJUTA 
UMAT. 

Khutbah Jum'ah 
Oleh: H.A. Burhani Tjokrohandoko, Dirjen Bimas Islam 

dan Urusan Haji, tanggal 7 Agustus 1981 di Masjid lstiqlal . 

Kaum Muslimin yang berbahagia, 

Di antara sekian banyak persoalan kita sekaran~ daJam era 
pembangunan ialah bagaimana sesegeranya menggantikan kemis
kinan dan kebodohan sebahagian masyarakat kita dengan kesejah
teraan dan kemajuan. Bagaimana pula kita secepatnya melenyap
kan gejala perbuatan kekerasan dan kekejaman kemudian meng
gantikannya dengan kehidupan masyarakat yang aman dan ten
teram. 

Menurut ajaran agama k.ita, golongan-golongan masyarakat 
yang berpunya. yang berkelebihan dan berkecukupan wajib me
ngulurkan tangan dan menyisihkan sebahagian rezeki yang diberi
kan oleh Allah SWT kepadanya unt1:11' diberikan kepada golongan 
masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang ditimpa lcesulitan 
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hidup clan yang mi skin. 
Dengan tindakan s~macam ini. insya Allah kita dengan scgcra 

pula dapat men~iptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. 
aman. tentcram dan jauh dari perbuatan-perbuatan kekerasan. Se
bab bagaimanapun harus kita akui bahwa titnbulnya perbuatan
perbuatan kekerasan itu tidak terl'epas dari masalah struktur sosial 
masyarakat kita sendiri, antara lain adanya jurang pemisah antara 
kaya dan miskin. kedudukan ckonomis dan sosial masing-fllasing 
golongan dalam masyarakat kita. Dan yang terpenting ialah bahwa 
Allah mengajar kcpada kita d~ngan apa yang dicontohkan oleh 
Nabi Muhammad SAW, agar apabila kita mendapat nikmat <lan 
rahmat dari Allah, ht.•ndaklah kita berlaku lembut terhadap seke
liling kita. 

Artinya : "Maka disebabk.an rah mat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya k.amu bersik.ap ke:ras lagj berha ti k.asar, tentulah merek.a 
menjauhkan diri dari sek.elilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan
lah ampu n bagi merek.a dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusal 
itu. Kemudian apabila kamu telah mcmbulatkan tckad, maka bertawakkal
lah keparla Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang ber
tawakkal'kepadaNya." I) 

1) Q.S. Ali lmran, 3 : 159). 

Kaum muslimin yang berbahagia, 

Kita harus meyakini bahwa dalam wadah negara Pancasila, 
agama berkembang dengan subur dan pesat. Agama Islam mengan-

525 



jurkan agar kita mcmbcrantas kemiskinan dan kebodohan sampai 
ke akar-akamya. Sehah lsl~m mem~ncfang "kemiskinan" adalah 
musuh yang harus c.J1lcnyapl-..an. ~t·11usk111an adalah sumbcr ke
rahatan dan kekulumn. oleh karcna itu harus dilawan. Orang
orang yang mengalami tekanan sosial ekonomi akan mudah sekali 
terdorong untuk melakukan kejahatan. Dengan memberantas •ke
miskinan berarti juga melenyapkan kebodohan dan pada giliran
nya dapat pula diciptakan ketenteraman dan kehannonisan ma
syarakat. sebaliknya u ntuk mcmbawa manusia kejalan Tuhan, juga 
dengan memberantas kemiskinan. Karena kemiskinan sumber pe
nyakit masyarakat dan dekat dengan kekufuran. ltulah sebabnya 
Nabi Muhammad SAW bersabda : 

"Kemelaratan mcndekatkan kepada kekafiran .. 
.... 

Kaum muslimin yang berbahagia, 

Untuk mengatasi semua persoalan yang dikemukakan pada 
awal khutbah di atas serta banyak lagi persoalan-persoalan lain.nya 
di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita dibutuhkan jalan 
keluar berupa. pemikiran, tenaga dan dana yang tidak scdikit. 

· Jalan.' keluar," yang pertama dan utama ialah dengan jalan 
pembangunan. Sejak tahun J 969, sebagai bangsa ki~ telah melak
sanakan pembangunan nasional berjangka dan bertahap lima 
tahur'l: Bahkan kita sekarang telah berada pada Pelita III. Kita ha
rus_ memP,u~~ mata dan menilai bahwa Pemerintah bersama ma
syarakat telah melaksanakan pembangunan secara sungguh-sung-
guh dan terencana. · · · . 
Bahkan dapat dikatakan dewasa inilah kita dapat m.embangun se
cara sungguh-sungguh dan terencana itu. Dari hasil pembangunan 
i tulah, bagaimanapun kesejah teraan · masyarakat- le_bih. baik 1.penda-· 

patan rakyat lebih, ~eningk~t, pendidikan. lebih merata dan ke
scmpat~n' ·ked'a· tcbih~ banyak. · Walau:piln naru.s 'diakul' di samping 
b~ttarhb'ahnya mereka yatig menikmati kesernpa'tan' p'embang1iiian 



itu, tcrdapat pula mereka yang belum berhasil menikmatinya. Na
mun sccara garis b~sar pembangunan yang kita laksankan bersama 
telah mcmbuahkan hasil. 

Jalan kedua ialah mcngamalkan secara konsekwen dan sung
guh-sungguh kewajiban zakat dan infak yang merupakan salah satu 
tiang pokok dalam ajaran agama kita. 

Ada tiga sumber ke bajikan yang tcrkandung dalam Islam 
yang belum dijalankan sebagaimana mestinya, yaitu : 

(I) Zakat harta. yaitu sebahagian dari kekayaan orang yang mam
pu. apabila telah mcmenuhi syarJt-syaratnya, zakat ini selain 
berfungsi spiritual yaitu sebagai pernyataan rasa syukur ke
pada Allah SWT juga berfungsi sosial yaitu menghilangkan 
kesenjangan antara golongan yang kaya dan yang misk.in. 

(2) Zakat fitrah, ·disebut pula zakat badan yaitu zakat yang wajib 
dikeluarkan setiap muslim yang hidup, pria atau wanita, anak 
anak atau dewasa bahkan anak yang baru lahir, setiap tahun 
mulai awal bulan ramadlan hingga menjelang shalat: idul 
fitri sebanyak 2Y2 kg atau 3Y2 liter bahan makan pokok seper
ti beras dan jagung. Zakat ini berfung.5i untuk mengatasi ma
salah kemanusiaan secara serentak sehingga tiada seorang pun 
pada hari bergembira ini menderita kelaparan. Zakat ini ter
utama untuk. membersihkan badan agar menjadi fitrah, suci 
kembali jauh dari segala dosa dan kejahatan. 

(3) Inf a k. yaitu sumbangan sukarela bagi kepentingan umum 
dan kemaslahatan masyarakat yang tidak tergantung kepada 
jumlah dan waktu. 

Apabila seseorang telah menyatakan bertakwa kepada Allah 
SWT, maka tidak keraguan bagi dirinya untuk menafkahkan seba
gian dari kekayaan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Dia se
harusnya menyadari bahwa orang yang mengeluarkan infak men
dapat ganjaran pahala di sisi Allah SWf serta mendapat tempat 
mulia di masyarakat. 
Sebaliknya orang yang enggan mengeluarkan infak akan menyesal 
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di ak.hirat kelak dan di masyarakat dianggap sebagai orang-orang 
non sosial dan kekayaannya tidak berfungsi. 

Penduduk Indonesia yang beragama Islam menurvt sensus 
1980 adalah 128462176 jiwa atau sekitar 130 juta jiwa. Seandai· 
nya yang mampu dan s:idar mengeJuarkan infak seban.yak satu 
pe~en saja dan mereka setiap bulan rata-rata mengeluarkan infak 
Rp. I 000,- (seribu rupiah), maka dalam satu tahun akan ter
kumpul = 1,3 juta X 12 X Rp. 1000,- = Rp. 15.600.000.000,
atau lima belas milyar rupiah lebih. 

Apabila dana sebanyak lima betas milyar itu diintensifkan 
pengumpulannya dan diefektifkan pendayagunaannya, maka akan 
merupakan dana yang cukup besar dan berarti guua menanggulangi 
kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan khususnya pada 
kalangan umat Islam sendiri. 

Pengumpulan dan pendayagunaannya akan sukses apabila 
dilakukan dengan kesungguhan dalam suatu gerakan "infak 
seribu rupiah" yang dianjurkan dan digerakkan oleh Pemerintah 
yang semata-ma ta bertuj uan un tuk kesejahteraan umat secara 
keseluruhan. Dana dikumpul dari dan keseluruhannya dikembali
kan kepada umat yang arnat memerlukan. 

Allah SWT berfinnan : 

Attinya : .. Dan belanjakanlah sebaha~ian dari apa yang tcl:Al't Kami berikan Jccpadamu 
sebelum datang kematian kepada salah scorang diant.ara kamu~ lalu ia berbb: 
'"Ya Tuhanku mengapa Engkau tidalc menangguhkan (kcmatian) ku sampal 
waktu ya~ dekat, yang menycbabkan aku dapat ber~ddc.ah dan aku tcr· 
ma,uk orang-orang yang soleh?". 1) 

Q.S. Al-Muhafiqun, 63 : J 0) 

Nabi Muhammad SAW bersabda : 
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Aionya "Dari Abu Huraita.h r a., R<l5l.ltullah SAW bcrs.abd.a Pad.a ~p pag:i turunlah 
du.a rn:ila1kar krpad.l hamba AIW. sal.a.h 5e0rang sera~ bcrdoa. "Ya Allah 
t>eril.ah pcngganti..an kepad.a lumbamu yang tela..h ba-tnfak"". d.an yang lain 
bcrdoa: '"Ya Allah bmas.alt.anlah orang yang mgg;i..n bcrinfak-

1D1r1wayatkan oleh Bukhari Muslim). 

Jalan keriga, yang terpenting dan yang terpokok. ialah agar 
kl ta secara sungguh.-sungguh berusaha lebih meningkatkan keiman
an d:in ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan melakukan dzi
kir a.tau ingat kepadaNya, bersyulcur atas segala kenikmacan dan 
rahmat yang dibt!rikanNya kepada kita serta selalu memohon am
punanNya. 

Se!3aia kesukaran dan kekusu tan dalam hidup dan kehidu pan 
ki ta akan segera teratasi dan terasa ringan bobotnya a pa bi la kita 
menyerahkan kepada ALlah SWT dengan rasa keirnanan, ketakwa
an dan penuh pengharapan. Tiada daya dan kekuatan selain Allah 
Yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. KepadaNya lah kita ber
segera memohon ampunan. 

All.ah berfuman : 

A..rtinya : "Dan be nqer-a..la.h k amu kcpa da ~ pu nan d.arl Tu ha.nm u d.a n k"' ad.a •n• 
ranc lu:un)'3 1.a.n8t dan bumi Yans ~ untUc or~ora.ng yana bcr
Uk ...... " 1) 

l) Q.S. (AU hru:.an. 3: 133) 
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KHUTBAH KEDUA 

Kaum muslimin yang berbahagia. 



Sek.ah lagi untuk menanggulangi masalah kcmiskinan. kt=bo
<lohan, krisis ketcn tcrjman dan Sr.!gala problerna hiJup dan kehi
dupan kita, baik sebagai pcrorangan, kclompok masyarakat mau
pu n sehagai bangsa, ada tiga jalan keluar yang dapat kita Jalui : 

(I ) Sc: l>agai hangsa. marilah ki ta lebih giat iku t me111bangu n ne-
gara yang kita dntai ini, karena dcngan pembangunanlah kita 
akan mcmpcrolt!h hari t!sok yang kbih baik, mewujudkan ma
syarakat adil dan makmur. material dan spiritual. yang <li
ridloi oleh Allah SWT. 

( 2) Sehagai umat Islam, marilah kita tc!ru ta ma hagi mcrt=ka yang 
mampu st!rta llll~menuhi syarat untuk mdaksanakan ibadah 
zakat, scbagai salah satu tiang pokok aJaran Islam. Dengan 
zakatlah Islam akan tumbuh sebagai agama masyarakat bu
kan agama upacara scmata-mata dan dcngan 1.akatlah kita 
heribadah ~ekaligus membantu kaum yang lemah scrta mt!
nunjang modal pcmbanb'l.lnan masyarakat dan bangsa. 

( 3) Sc:bagai pribadi yang bertak wa, maril3.h kit a sclalu bermu na
jef t kepade:t Allah S \VT, bersyukur dan meminta kepadaN ya, 
Jtas per tolongan dan rahma tN ya j ualah segala problema k~
h i<lupa n darat kita tanggulangi serta di bawah lmdunganNya
lah k.i ta memperoleh ketentraman yang sebc nar-benarnya. 

Dt'11gan tiga j<llan kcluar tersebut kita yaki n dan opti1nis 
hah w£t kj ta sehagai bangsa yang be raga ma lsla'm akan semakin se
m:1rak dan maju dalam kd1idupan di niasa yang akan datang. 

Akhirny3 marilah kita bt>rdoa ke hadirat Alh1h SWT, s~moga 
Josa-dosa k1ta dinmpuni, amal perbuatan kita ditcrima sebagai 
ihadah kepJddNya. scmoga hidup kita selalu mendapat lindungan 
dan pctunjuk d~ri Allah SWT. 

Di sunping itu marilah kita berdoa scmoga pula para pemi1n
pm pem<.:rintahan. ulama, para tokoh dan pemuka nrnsyarakat. di
scgu la t ingkatan, hingga lingk ungan yang paling kecil. termasuk 
lingkungan masjid dan masyarakat sekitar kita ini, selalu hidup 
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sehat, panjang usia !lerta mampu menjalankan tugasnya dalam m~ 
mimpin Negara dan ·masyarakat dengan sebaik-baiknya menliju 
masyarakat adil dan makrnur yang mendapat rid.lo: AJlah SWT. 
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