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Di terbitkan oleh : 
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KATA PENGANTAR 

Assalrunu' alaikum Wr. Wb. 

Alhan1dulillah atas rah1nat dan inayah Allah SWT Bagian Proyek 
Peningkatan Zakat dan Wakaf Jakarta, tahun anggaran 2002 dapat 
111encetak ulang "Buku Pedoman Zakat'' 9 seri. 

Kruni inengharap dengan diterbitkannya buku Pedoman Zakat ini dapat 
dijadikfil1 salah satu petunjuk dan pedoman bagi pm-a pejabat dan pengelola 
Zakat. 

Kepada Bapak Direktur Jenderal Bin1bingan Masyarakat Islam dan 
Penyelenggru-aru1 Haji dan Direktur Pengembangan Zakat dru1 Wakaf serta 
se1nua pihak yang berjasa atas terbitnya Buku Pedoman Zakat ini kami 
ucapkan terima kasih. 

Semoga be1n1anfaat, Atnin. 

Wassalam, 

Jakarta, September 2002 

arta 

,,
H. Asrory Abdul Karim, 
NIP. 150192350 
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KATA SAMBUTAN 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia
Nya kami dapat menerbitkan kembali Buku Pedoman Zakat 9 Seri. 

Seiring dengan telah terbentuknya Sadan Amil Zakat baik di tingkat Nasional 
maupun di tingkat daerah, dan lernbaga-lembaga Amil Zakat, maka penerbitan buku 
ini semakin diperlukan. 

Tradisi pengamalan Zakat di kalangan kaum muslimin Indonesia sudah lama 
dilaksanakan sebagai bagian penting dari kesempurnaan pengamalan ajaran agama 
Islam. Namun pelaksanaannya pada sebagian besar umat Islam baru zakat fitrah 
yang benar-benar di laksanakan. 

Sedangkan zakat Mal yang rnerupakan potensi sebagai sumber dana umat 
Islam kurang mendapatkan perhatian. Hal ini penyebabnya adalah persepsi 
masyarakat terhadap zakat belum berkembang, selain itu segi pengelolaannya belum 
dilaksanakan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. 

Buku ini merupakan salah satu upaya Direktorat Pengembangan Zakat dan 
Wakaf dalam mengembangkan persepsi masyarakat terhadap zakat dan upaya 
pengelolaannya agar dapat mencapai tujuan yang lebih bermanfaat. Harapan kami 
dengan adanya buku ini para pengelola zakat merniliki wawasan yang luas tentang 
perzakatan dan secara kreatif dapat mengembangkan sendiri berdasarkan ide-ide 
pokok yang telah disajikan. 

Selanjutnya kritik dan saran demi penyempurnaan buku ini kami nantikan. 
Kepada tim penyusun kami ucapkan terima kasih, semoga amal baik ini dapat 
mendorong perkembangan zakat di tanah air dan mensukseskan tujuan 

kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial yang diridhoi Allah SWT. 

Wassalam, 

Tu I us %1 
50 170 145 
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SERI 1 
POLA PENGEMBANGAN ZAKAT 

I. ZAKAT MEMBANGUN SINERGI SOSIAL 

Dalan1 aga1na Islan1, ada satu ajaran yang penting untuk diketahui 
bahwa dalam harta orang kaya terdapat hak orang lain yang harus 
dikeluarkan dalan1 bentuk zakat, infak, shadaqah dan sebagainya. 
Perintah menafkahkan harta guna n1en1bantu sesa1na anggota 
111asyarakat yang kurang ben1ntung terse but n1en1pakan pelaksanaan 
konkrit dari prinsip Islam tentang keadilan sosial. Seorang 
cendekiawan, Monzer Kahf (1995) n1engatakan bahwa zakat dan 
sisten1 wruis ((araidh) mengarah kepada distiibusi harta yang egaliter, 
dan sebagai akibat dari zakat 1naka harta akan selalu beredar . ..... 

Zakat n1engandung banyak hikn1ah, baik yang berkaitan dengan 
hubungan 111anusia dengan Tuhan n1aupun hubungan sosial 
ke1nasyarakatan antar-manusia. Zakat n1engandW1g makna yang lebih 
luas dru·ipada sekedar pelaksanaan syariah Islam. Dari sisi ekonomi, 
zakat n1enghan1bat terjadinya penin1bunan harta kekayaan yang 
inenjadi su1nber terciptanya kesenjangan sosial ekonomi dalain 
inasyarakat, dan sebaliknyazakat mendorong perturnbuhan investasi 
dan 1nenggugah etos ke1j a u1nat. 

Sela.in sebagai rukun Islam yang inenjadi salah satu unsur pokok bagi 
tegaknya syariah Islan1, zakat juga disebut rukun masyarakat. Kalau 
seseora11g n1elaksanakan shalat, puasa dan haji, ma11faatnya kembali 
kepada dirinya sendiri. Orang lain dan inasyarakat tidak rugi kalau 
ada orang Isla.in yang meninggalkan shalat, puasa atau haji. Lain halnya 
dengan zakat. J ika seorru1g musl un men1bayar zakat maka manfaatnya 
dirasakan langsung oleh orang lain dan masyarakat di sekitarnya. 
Sebaliknya,jika seseorang tidak n1en1bayar zakat pasti menimbulkan 
kerugian bagi ora11g banyak atau inasyarakat pada un1unmya karena 
rusaknya 1nekanis1ne penyein1bang sisten1 kepen1ilikan harta dan 
penghasilan. 
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Pelaksanam1z.akat1nen1pakm1 langkah nyata w1tuk men1bangun sinergi 
sosial yang dapat dikembangkan secara kontekstual dalru11 kehidupan 
modem, 1nisalnya orang yang n1emiliki nlodal n1enzakat.kan modalnya 
kepada orang yang n1e1niliki skill, dan sebaliknya orang yang n1en1ilik.i 
skill n1enzakatkan skill-nya kepada yru1g me1nilik.i n1odal. 

Perinta.h n1enW1aikan zakat atas harta dan penghasilan yang diperoleh, 
mendidik un1at Islam agru· menjauhi sifat n1en1entingkan diri sendiri, 
dan sebal iknya mewujudkan se1nangat berbagi dengan orang lain. 
Kesadaran berzakat dipandang sebaga.i indikator utaina ketundukan 
seseorang pada ajaran Islam. Perintah 111endirikan shalat di dalrun Al 
Qur'an tidak pemah terpisahkan dengan perintah 1ne111bayar zakat, 
sebagai111ana Allah 1nensejajarkan itnan dengan ukhuwah 
(persaudaraan sesama 111usli1n) di dalrun kitab suciNya. 

Allah Swt berfi1man: Dirikanlalz shalat dan tunaikanlah zakat. Apa 
pun kehaikan yang kcunu usahakan bagi dirilnu, kan1u akan 
niendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sungguh, A !!ah 1nelihat 
sega/a yang kan1u lakukan (QS Al Baqarah/2 : 110). 

Nabi Muhammad Saw dalam khutbah terakhin1ya 1nenegaskan; 1Yahai 
111anusia, tunaikanlah zakat hartamu. Ketahuilah barangsiapa 
tidak 1nenunaikan zakat, tidak sen1purna sha/atnya. Ketahuilah, 
barangsiapa tidak sen1purna shalatnya, tidak sen1purna pula 
agamanya, tidak se111purna puasanya dan tidak sen1purna 
jihadnya. 

Dr. Ahmad Un1ar Hasyi1n dalrun bukunya yang diterjemahkan dalam 
bahasa Indonesia berjudul Pilar-Pilar Islam n1e1~elaskan; Allah yang 
ivlaha Bijaksana telah 1nengatur ukuran wajib mengeluarkan zakat 
sesuai dengan biaya dan tenaga dalam memperolehnya. I-Iarta yang 
sedikit tenaga dalam n1emperolehnya lebih besar zakatnya." 

Dalam teks agarna yang menjelaskan arti dan f11ngsi zakat, disebutkan 
bahwa zakat adalah untuk mensucikan harta danjiwa pemberinya. 
Mensucikan harta dan j iwa yang dimaksud jangan disalah pahan1i yakni 



1nensucikan atau membersihkan harta itu dari w1sur suhhat dan harc11n. 
Yang di1naksud adalah mensucikannya dari hak orang lain. l.akat just1u 
111endidik wnat Islam agar 1neninggalkan yang subhat dan bat hi! dalrun 
men1peroleh clan mengelola harta n1enuju yang bersih dan mumi sesuai 
syariah Islan1. Zakat tidak akan diterima dari harta yang diperoleh 
dengan cara yang bathil. 

Zakat yang disebut dalan1 Al Quran sejajar dengan shalat merupakan 
sarana komunikasi utan1a antara manusia dengan 1nanusia lain dalam 
suat11 tatanan kehidupan sosial. Zakat merupakan satu-satunya ibadah 
yang me1npunyai petugas (a1nil) yang disebut secara eksplisit dalan1 
Al Quran surat Al Taubah ayat 60. Islam memberi kewenangan kepada 
Pe1nerintah (ulil an1ri) untuk mengambil zakat secara paksa atau 
111engainbil tindakan represifyuridis terhadap para wajib zakat yang 
tidak n1au 1nenunaikan kewaj i bannya. 

Menurut fikih zakat, obyek zakat adalah sesuatu yang mempunyai 
nilai ekonomis dan potensial untuk berkembang. Sebagaimana 
dikatakan oleh Prof. K.H. Ali Yafie (2002); kalau dahulu boleh 
dikatakan tanah tidak n1empunyai nilai ekonomis, tapi sekarang tanah 
lebih mahal dari emas. Maka tidak ada alasan untuk tidak 
mengeluarkan zakatnya. 

Obyek zakat sekarang sudah begitu banyakjenisnya seiring dengan 
berkembangnya usaha n1anusia di sektor ekonomi modem. Beberapa 
ularna besar seperti Dr. Yusuf Qardawi dan Sayid Sabiq n1enganggap 
harta seperti uang, deposi to, saham dan sebagainya men1pakan obyek 
zakat. Sebab, kalau berpegang pada en1as dan perak, seperti pada 
zainan Rasulullah Saw, maka tidak ada orang kaya yang dikenai zakat 
karena tidak orang yang me1nbelanjakan emas dan perak sekarang. 
Fatwa-fatwa kontemporer seputar zakat perlu disosialisasikan kepada 
rnasyarakat. 

Masalah lain yang perlu menjadi perhatian umat Islam saat ini adalah 
masalah pendayagunaan zakat. Hal ini didasarkan pada kenyataan 
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bahwa pendisuibusian zakat kepada fakir 1niskin sebagian besar n1asih 
bersifat sporadis dan konsun1tif yakni untuk pe1nenuhan kebutuhan 
sesaat tetapi setelah itu rnereka tetap tergolong fakir 1niskin. Padahal 
visi zakat ialah 111engubah nntstahiq 111enjadi n1uzakki atau dengan 
kata Iain n1engubah kebiasaan 111eneri1na 1nenjadi kebiasaan 1ne1nbe1i. 

Oleh karena itu, indikator keberhasilan pengelolaan zakat bukan pada 
pencapaian target pene1in1aan clan pengun1pulan zakat, 1nelainkan pada 
grafik penurunanju1nlah n?ustahiq yang terlihat pada kondisi riil di 
tengah n1asyarakat. Keberhasilan seperti itulah yang <lulu dicapai pada 
zan1an kejayaan Islatn, antara lain 111asa khali fah Un1ar bin Khattab. 
Ketika sahabat nabi Muadz bin Jabal diangkat 111enjadi ainil zakat di 
propinsi Yan1an, ia 1nampu 1nenyerahkan 113 stuplus hasil pengun1pulan 
zakat ke kas negm·a (Baituhnaal) karena tidak banyak penduduk 1niskin 
yat1g n1en1butuhkan pen1bagian dat1a z.akat di wilayah tersebut. Sejarah 
Islat11juga inencatat reputasi Khalifah U111ar bin Abdul Aziz yang dalai11 
waktu kurang yang singkat berhasil 1nem1judkan kesejahteraan yang 
n1erata bagi rakyatnya dengan 1nenfungsikan le1nbaga baitubnal dan 
zakat. 

Kelo111pok n1ustahik penerin1a z.akat ( delapai1 asnqj) disebutkan dalrun 
Al Quran secara berurutan dengan maksud untuk n1enunj ukkan 
prioritas sasaran pendist1ibusian zakat. Dalan1 pendistribusian zakat 
perlu diperhatikan bahwa penyaluran kepada satu asnaftidak boleh 
menz.alimi asnaf yang lain. Jika n1uzakki diingatkanjangru1 n1entmda
nunda n1engeluarkan zakat sehingga lewat dari setahun, inaka begit11 
pulajangan sampai zakat mengendap lebih drui setahun di tangru1 c1111il 
tanpa didistribusikan. A1nil zakat ban.is proaktif 1nencari n1ustahik 
terutama fakir clan miskin di wilayah ke1janya, sebagaimana sisten1 
yang diterapkan di zaman khalifah Islam dahulu, bukan fakir n1iskin 
yallg mendatangi amil a.tau muzakki inen1inta pembagian zakat seperti 
yang banyak diternuka.11 dalrun masyarakat kita. 



Afzalur Ralunan, deputy Secretary General The Musli111 School Trust 
London dalrun bukunya Doktrin Ekononzi Islan1 n1en1berikan suatu 
pandangan yang penting untuk direnungkan tentang tujuan zakat. 
Afzalur Rah1nan n1enge1nukakan; Salah satu tujuan zakat yang 
terpenting adalah 111e1nperse1npit keti1npangan ekonomi di dalatn 
111asyarakat hingga ke batas yang seminin1al 1nungkin. Zakat 
n1e1nperbaiki perbedaan ekon01ni di antara 1nasyru·akat, sehingga yang 
kaya tidak tun1buh sc1nakin kaya dan yang n1iskin sen1akin n1iskin. 
Dengru1 cara ini, Islrun n1enjaga hru1a di dalrun n1asyarakat tetap dalain 
sirkulasi dan tidak terkonsentrasi di tangru1 segelintir Ora.Ilg saja." 

Pendayagunaai1 zakat untuk pengentasru1 ke1niskinan bukru1lah dalan1 
aiti setiap orru1g inesti kaya datl san1a rata kehidupannya. Akan tetapi 
yang dikehendaki dalan1 Isla.in datl hruus diupayakru1 agru· setiap orru1g 
inenikn1ati hak-haknya sebagai manusia, yakni te1jan1innya pe111enuhan 
kebutuhan dasar seperti; kebutuhan pangan, sanda.Jlg, peru111al1an, 
pen1eliharaan kesehatan dan pendidikan. Hal inijuga berruti bahwa 
segala faktor atau kondisi yang 111enyebabkan te1jadinya penurunan 
tingkat kesejahteraan orang perorangan a.tau 1nasyarakat sehingga pada 
akhin1ya 111eqjadi miskin hruus diai1tisipasi dan ditanggulru1gi secru·a 
sisten1atis dru1kon1prehensif1nelalui zakat dru1 ibadah sosial lainnya 
sebagai wujud nyata kon1iu11en keislamru1 kita. 

Umat Ishun Indonesia dengan jun1lahnya yang 1nayo1itas merupakan 
potensi yang sangat besar bagi zakat. Na111un potensi dan peranan 
zakat yang begitu penting sela1na ini potensi tersebut belum 
din1anfaatkan dan dikelola secara terpadu dru1 opti1nal. 
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II. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT 

Sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Non1or 38 Tahun 1999. 
pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan A1nil Zakat (BAZ) 
dan Len1baga Atnil Zakat (LAZ). Pen1erintah tidak melakukan pengelolaan 
zakat~ tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, n1otivator dan 
regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ 
terse but. 

Pe1nerintah mendorong agar le1nbaga pengelolaan zakat rner~adi len1baga 
yang profesional, amanah, transparan dan mandiri. Dalatn rangka 
melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka langkah-langkah yang telah 
dilakukan adalah antara lain sebagai berikut: · 

I. Melengkapi perangkat sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 
38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 
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a. Perangkat Aniran 
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 
1999, Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan No. 581 
Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 
1999 tentang Pengelolaan Zak.at. Pengat1iran lebih rinci mengenai 
pengelolaan zakat terse but telah dituangkan dalan1 Keputusan Dirjen 
Bimas Islam dan Urusan Haji No D/291 Tahun 2000 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. 

b. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 telah mengamanatkan untuk 
membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh Presiden. Untuk itu, berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001 telah dibentuk Badan 
Amil ZakatNasional (BAZNAS). 

Pemerintah dalam hal ini Departemen Agruna telah memfasilitasi 
agar BAZNAS tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya 



sesuai dengan tuntutan Undang-Undang, antara lain dengan 
n1enyiapkan kantor dan sarananya di Gedung Sasana Amal Bhakti 
Departe1nen Againa. Di sainping itu,juga telah men1berikan bantuan 
keuangan untuk menunjang adnlinistrasi BAZNAS. 

BAZNAS saat ini n1asih dalrun tahap persiapan operasional yang 
111eliputi penyiapan sisten1 adn1inistrasi, sistem pengumpulan dan 
pendayagunaa.n serta 1nengatur tnekru1 is me kerj an ya. 

c. Pen1bentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) n1endorong 
kepada Pcmerintah Propinsi untuk n1embentuk Badan Amil Zak.at 
Daerah (BAZDA) dengan cara 1nengiri1n surat edaran kepada 
seluruh Kantor Wilayah Departemen Agan1a untuk men1prakarsai 
berdirinya Badan Amil Zakat di daerah. San1pai saat ini hainpir 
seluruh Propinsi telah n1en1iliki Badan An1il Zakat. 

Dalan1 rangka mengkoordinasikan tugas-tugas BAZDA, maka 
Oepartemen Agama telah n1enyelenggarakan Silaturrahn1i dan 
Rapat Koordinasi Nasional (Rakon1as) Badan dan Lembaga Amil 
Zakat seluruh Indonesia tru1ggal 29-30 Mei 2002 di Jakarta Dalam 
Silatturah111i dan Rakon1as tersebut telah diberik311 arahan-arahan 
tentru1g pelaksanaan tugas pengelolaan zakat di daerah, 311tara lain 
oleh Menko Kesra, Menteri Dalatn Negeri, Menteri Sosial dan 
Menteri Agama. 

d. Pe1nbentukru1 Unit Pengu1npul Zakat (UPZ) 
Sesuai dengan tuntutan Undang-Undang bahwa untuk 
meningkatkan pelayanru1 kepada masyarakat, dapat di bentuk Unit 
Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai dengan kebutuhan pada instansi 
Pe1nerintah, BUMN dan swasta baik di dalam n1aupun di luar . 
neg en. 

Untuk n1emfasilitasi terbentuknya UPZ bagi BAZNAS, maka 
Pen1erintah dalam ha.I ini Departemen Agruna telah inen1bantu 
dengru1cara1nengirim surat edaran kepada instansi Pe1nerintah, 
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BUMN dan swasta tingkat pusat serta Perwakilan Republik 
Indonesia di luar nege1i agar segera dibentuk UPZ di n1asing-111asing 
instansi tersebut. 

e. Pen1binaan Le1nbaga A1nil Zakat (LAZ) 
Sesuai dengan ketenturu1 Undang-Undang bahwa pengelolaan u'lkat 
dilakukan oleh Sadan Atnil Zakat (BAZ) dan Le111baga An1il Zakat 
(LAZ). Pen1erintah dalain hal ini telah tnelakukan pen1binaan 
terhadap Le111baga An1il Zakat (LAZ) yang ada dengan inelakukan 
pengukuhan LAZ tersebut. 

f. Pelaksanaan Zakat yang dapat 1nengurangi Penghitungan 
Penghasilan Kena Pajak 
Dala1n kerangka pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat, telah diatur kaitan ant:'1ra "z.akat" yang dibayarkan 
oleh pribadi atau badan yang dinliliki oleh wnat Islan1 dengan "pajak 
penghasilan" yang dibayarkan kepada negara yang 1nerupakan 
kewajiban kenegaraan dari setiap warga negara. Berdasarkan UU 
No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU No. 7 tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan yang inulai diberlakukan tahun 
2001, bah\va z.akat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi 
pemeluk agmna !slain dan a.tau wajib pajak badan dalan1 negeri 
yang dinliliki oleh pen1eluk agan1a Islan1 kepada badan atau len1baga 
amil zakat yang telah dikukuhkan dapat inengurangi Penghasilru1 
Kena Pajak. 



III. PROGRAM STRATEGIS 

Progra1n strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalain rangka 
optin1alisasi pengelolaan zakat terdiii dari: 

1. Progran11notivasi dan sosialisasi zakat 

Prograin ini be1tujuan untuk 1ne1nbai1gkitkan n1otivasi dan kesadaran 
kolektif umat Isla.in untuk 1nengeluarkan za.kat de1ni n1engangkat hai·kat 
dan n1artabat hidup seluruh anggota 1nasyarakat, serta ineluruskan 
persepsi un1at n1engenai konsep zakat yang tidak hanya sekadar 
111en1enuhi kewaj iban iitual belaka n1elainkan 1ne1~ adi inst.nun en syaiiah 
untuk n1engatasi kepincangan sosial ekonon1i di dalan11nasyarakat 
sehingga te1wujudnya kesejahteraan un1at. 

Kegiatan yai1g dilaksanakan, seperti; 
a. Penyusunan Petunjuk Teknis Zakat 
b. Pelatihan Pengelola Zakat 
c. Pencetakan poster zakat 
d. Peluncuran website zakat 

2. Prograin pen1berdayaan BAZ dan LAZ 

Progrrun ini be1t1tj uru1 untuk 1neningkatkan pengetah uan, pen1ahan1a.n 
dan wawasan para An1il Zakat 1nengenai soal-soal ko1ntemporer 
seputar zakat, 1neningkatkan ken1an1puan para Amil Zakat dalam 
kegiatan penghin1punan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan 
zakat, se11a 1nen1berdayakan Badan Arnil Zakat dan Len1baga Anlil 
Zakat agru· n1enjadi le1nbaga yang profesional, terpercaya, transparan, 
mandiri dan pro aktif. 

Kegiatru1 yang dilaksanakan, seperti; 
a. Penyt1sw1an panduan dru1 infom1asi pengelolaan zakat; 
b. Orientasi Pengelolaan Zakat pada instansi Pemerintah, BUNfN dan 

swasta 
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c. Pen1bangunanjaringan Siste1n Manaje1nen Infom1asi Zakat yang 
connected antara BAZNAS, Departemen Agat11a dan perbankan. 

3. Pro grain pem berdayaan n1asyarakat 
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Progran1 pen1berdayaan yang akru1 dike1nbangkan adalah Progran1 
Desa Binaan Zak.at. Dalan1 kaitan in.i akan dilakukan pendataanjwnlah 
muzakki dan n1ustahik di tiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 



I~POLAPENGEMBANGANZAKAT 

Zakat n1erupakan ibadah dan sekaligus 1nuarnalah yang telah diatur 
berdasarkan Al Quran dan Sunnah serta ijtihad ulatna atas dasar 
pertimbangan ke1naslahatan un1at. Oleh karena itulah wacana zakat 
berken1bang sesuai dengan perken1bangan un1at manusia. Demikian pul~ 
sejalan dengan perken1bangan usaha manusia dalan1 n1en1peroleh rezeki 
dan penghasilan, 1naka banyak bentuk hasil usaha dan jasa di sektor 
ekonomi niodem yang inenjadi objek zakat. 

Para ulmna konteinporer telah be1ijtihad n1enggali huktun Islan1 tentang 
jenis-jenis harta, usaha danjasa yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti 
adanya ketentuan tentang zakat perusahaan, zakat penghasilan/profesi, 
zakat sahan1, dan lain-lain. Zakat diwajibkan pada segala harta yang 
memenuhi kemaslahatan umwn. Nan1w1 kajian-kajian aktual seputar zakat 
itu beltun tersosialisasi secara luas dan n1erata di kalangan un1at musli111 di 
tanah air kita ini. 

Dalam kenyataan di masyarakat n1asih banyak orang-orang yang memiliki 
kekayaan dan penghasilan besar tidak tahu atau tidak menyadari bahwa 
sesungguhnya mereka adalah n1uzakki. Sela.in itu, kalaupun nlereka 
1nenyadari kewajibannya untuk men1bayar zakat, mereka tidak tahu 
bagai1nana n1encatat dan inenghitung secara benar kekayaan dan 
penghasilan yang wajib dizakati itu. Pada satu sisi ada masyarakat yang 
belum sadar zakat, namun pada sisi lain ada masyarakat yang sadar 
111en1 bayar zakat tapi tidak percaya pada badan atau leinbaga pengelola 
zakat. 

Sej alan dengan upaya memperl uas pen1ahaman dan wawasan masyarakat 
tentang fikih dan 1nanaje1nen zakat, maka n1enjadi tugas Peme1intah dan 
para ahli ekonomi untuk men1buat dan mensosialisasikan konsep 
operasionalisasi zakat yang baku sebagai instnunen pengaman sosial (social 
security). Pengelolaan zakat di tanah air kita belum optimal dibanding 
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negara-negara berpenduduk n1ayoritas n1uslin1 lainnya yang telah berhasil 
n1eningkatkmi kesejahteraan rakyat 111elalui pengelolaan zakat (clan wakaf). 
l-lal tersebut tan1pak buktinya dari angka ke1niskinan dan pengangguran 
yang terus be11an1bah dari hari ke haii. Untuk itu, un1at Islain di Indonesia 
perlu n1engenal n1odel-111odel pen1berdayaan n1elalui dana Zclkat yang tidak 
dikenal dalan1 pola pengelolaan zakat secara tradisional. 

Mubariq Ahn1ad (Michigan Stale University/1996) 1nengutarakan dalai11 
tulisannya Zakat Untuk Pengenlasan Ke1niskinan; diperlukai1 perubahan 
cara pandang dan usaha-usaha khusus jika zakat ingin ditingkatkan 
perannya sebagai alat untuk pengentasan ken1iskinan. Untuk kondisi 
n1asyarakat Indonesia ia n1enawarkan dua alte111atif administrasi perLakatan 
yaitu: Pertarna, zakat sebagai bagiai1 dari pungutan yang dikenakan 
Pen1erintah atas n1asyarakat (ad1ninistrasi zakat sebagai bagian dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara); Kedua, zakat sebagai "siste1n 
kesejahteraan" masyarakat Islam yang terpisah drui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara. Kebijakan pen.u1dang-W1dangan di negara kita dewasa 
ini tnenganut sisten1 yang kedua tadi. 
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V. PENUTUP 

Dari uraian di atas dapat disin1pulkan bahwa pola pengen1bangan zakat 
yang relevan Wltuk ditindaklanjuti adalah n1eliputi: 

1. Pengen1bangan pe1nahrunan un1at IslaI11 terhadap kewajiban zakat dan 
harta objek zakat, terutruna dikaitkan dengan sektor ekonomi 111odem. 

2. Pengen1bangan siste1n dan 1nanaje1nen pengelolaan zakat. 

3. Pengen1bangan sun1ber daya 1nanusia (SDM) pengelola zakat yang 
n1e111iliki kon1petensi dari segi pengetahuan teknis sebagai an1il, 
integritas pribadi, dedikasi drui profesionalis1ne. 

4. Pengen1bangan organisasi pengelola zakat yang amanah, trruisparan 
dan be11anggungjawab. 

*** 
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SERI 2 

/,; . . . .· ... ····::: : . . . ... : ........... :. .· ·.·. ·: . 





l.PENDAHULUAN 

Zakat aclalah salah satu tiang ajaran I slain yang ainat pcnting. Dengan 
zakat n1aka vvajah kcn1asyarakatan dari ajaran Islain 1nenjadi nyata. 
Scdangkan tanpa zakat. agan1a lsla1n hanya tnenjadi tidak se1npun1a. 

Dalan1 Al-Quran tercantun1 begitu banyak ayat perintah zakat 
bcrgJ.ndengan dcngan pcrintah shalat scbagai contoh Surat Al Maun, 
surat Al H u1nazah, dan lain-lain lebih 1nen1pcrkuat lagi dorongan ini. 
Dalain hadits Nabi tercantun1 penegasan Rasullullah SAW antara lain: 
'"Orang yang incnolong jancla dan n1iskin san1a dengan orang yang 
1nengadakan jihad karena Allah atau orang yang bangun n1almn untuk 
se1nbahyang dengan orang yang berpuasa pada siang hari". 

f\jaran ten tang syahadat, shalat~ puasa dan he\i i hainpir, n1crata 
difahan1i, dihayati dan dian1alkan olch u111at lslain. Dengan penuh 
khusu atau sckcdar syiar din1ana-1nanajan1aah shalat berdiri. Puluhan 
ribu n1a~jicl dan ratusan ribu n1ushalla diseluruh tanah air bcrdiri dengan 
S\vadaya n1asyarakat untuk 1nenunaikan ibadah shalat. Bahkan kini 
berke1nbang pula tc1npat-te1npat ibadah di kantor-kantor~ bank-bank 
dan universitas-universitas. 

De1nikianjuga ajaran puasa dian1alkan u1nat Islan11nanakala tiba 
bu la n Ra 111 a cl ha n. Seba g a i 111 an a bu la n -bu la n D zu l q aid ah d an 
Dzulhijjah un1at Islan1 kita tnenyibukkan diri 1nelaksanakan ibadah 
haj i, vvalaupun dengan bi a ya cukup tinggi. 

Scn1ua n1enunjukkan sikap positif u1nat Islan1 dala1n 
1nelaksanakan agan1anya dengan penuh ketaatan dan penghayatan, 
bukan sekedar pengakuan tanpa ainal. 

Akan tctapi bagain1ana pelaksanaan zakat? sainpai sekarang un1at 
I slain belun1 1nenganggap cukup pen ting kevvaj iban zakat ini. 
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Men1ang dcngan dikeluarkannya Undang-Undang Non1or 38 Tahun 
2000 tentang Pengelol&-u1 zakat saat ini sudah ada BAZNAS (Badan A1nil 
Zakat Nasional), di Propinsi ada BAZ Propinsi, BAZ Kabupaten dan 
bebrapa BAZ Kecru11atan. Disai11ping BAZ, pe111e1intahjuga n1engukuhkan 
beberapa Len1baga An1il Zakat (LAZ) seperti LAZ Don1pet Dhuafa 
Rcpublika, LAZ Pos Keadilru1 Peduli U111at, LAZ Baitul Mal 1-Iidayatullah, 
LAZ Muhan1n1adiyah dal1 sebagainya. 

Pe1nerintah telah n1engadakan Silaturah1ni dan Rapat Koorclinasi 
Nasional ke I Sadan An1il Zakat dan Le1nbaga A1nil Zakat seluruh ._ 

Indonesia tanggal 29-30 Mei 2002 di Jakarta, nainun kenyataan 
pengelolaan Pengun1pulan dan pendayagunaan zakat belu1n 
n1enunjukkan ke1najuan yang berarti, oleh karenanya Silaturah1ni dan 
Rakornas ke I BAZ dan LAZ tersebut n1erekon1endasikan: "'Gerakan 
sadar zakat yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia 
juga peringatan Nuzulul Quran tanggal 2 Desen1ber 2001, perlu 
ditindak lanjuti dengan gerakan Sosialisasi Pengclolaan Zakat secara 
lebih intensif, dan diikuti dengan keteladanan para pejabat, tokoh 
againa, dan tokoh n1asyarakat. 

Untuk n1enindak lanjuti gerakan sosialisasi sadar zakat kiranya 
paling tidak perlu dibuat antara lain panduan/inetode penyuluhan zakat. 

Dengai1 panduan/metode penyuluhru1 zakat ini dihai·apkan petugas yai1g 
akan men1berikan sosialisasi zakat akan lebih efektif lagi dalan1 
melaksanakan tugasnya. Diharapkan setelah dilakukan penyuluhan dan 
motivasi 1naka akaI1 segera bertan1bah BAZ-BAZ dalan1 segala tingkatan 
terutama di Kecamatan, kegiatan juga diharapkan akan sen1arak 
pengelolaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat. 
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II. PEH.MASALAl-LAN ZAKAT 

Zakat adalah potensi un1at Islan1 yang cukup besar. Potensi tersebut 
apabila dikelola secara baik dan optin1al akan dapat di1nru1faatkan untuk 
pengentasan ke1niskinan dan pen1berdayaan ekonon1i u1nat. Dala1n 
pengclolaan zakat secara baik dan optin1al dite1nukan bcberapa 
pennasalahan yang n1enjadi hrunbatan, yaitu antara lain : 

1. Fiqih Zakat dan Pcn1ahan1annya 

Fiqih zakat yangada dan berke1nbangdi Indonesia han1pir seluruhnya 
n1erupakan basil nunusan para Ulaina pada beberapa abad yai1g lalu. 
Run1usan fiqih tersebut banyak yang n1en1erlukan kajian ken1bali sesuai 
dengan perken1bangan keadaan. Banyakjenis kekayaan/perusahaan 
baik yang di111iliki perorangan inaupun badan yang tu1nbuh dan 
berken1bang dalan1 syste1n perekonon1ian Indonesia sekarang ini, 
terutan1a sektor industri danjasa belun11nenjadi sasaran kewajiban 
zakat. 

Di san1ping itu, fiqih zakat yang ada belun1 banyak diketahui dan 
dipahan1i oleh 1nasyarakat, khususnya un1at Islan1. Tidak sedikit 
u1nat Islmn yang tidak n1engetahui akan kewajiban untuk berzakat 
dan bagain1ana cara 1nengeluarkan zakat hartanya. Mereka hanya 
tahu tentang zakat fitrah, sedangkan zakat harta lainnya 111ereka 

· kurang tnengetahui dan n1e1nahan1i. 

2. Kurangnya Kcpcrcayaan Masyarakat terhadap Le1nbaga 
Pcngelola Zakat 

Masyarakat !slain Indonesia ba11yak yai1g 1nengeluarka11 zakat denga11 
cara n1en1berikan langsung kepada n1ustahiq, karena n1ereka merasa 
lebih yak.in bahwa zakat yang dikeluarkan telah diterima oleh yang 
berhak 1nenerimanya. Di srunping itu, n1ereka kurang percaya untuk 
111enyalurkan zakatnya inelalui Len1baga Pengelola Zakat, karena 
pengelolaannya tidak dilakukan secara transparan. Pengelolaan zakat 
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yang dilakukan o]ch Len1baga Pengclola Zak.at sclan1a ini bclun1 
banyak dapat dirasakan 111anfaatnya oleh n1asyarakat. bahkan yang 
tc1jadi adalah adru1ya penyin1pangan-penyi1npangan dalrun pengdolaan 
zakat. 

Ketidakpercayaan 111asyarakat terhadap Letnbaga Pcngelola Zak.at 
tclah 1nenyebabkan tidak opti1nalnya pengelolaan zakaL schingga 
zakat yang n1erupakan potensi u1nat Isla111 belu1n dapat dirasakan 
1nanfaatnya untuk 1neningkatkan kcsejahteraan un1at. · 

3. Kurangnya Kcsadaran Urnat untuk Bc1-Lakat 

U1nat Islmn sebagai ko1nunitas 1nayoritas di negeri ini seharusnya 
berpartisipasi aktif dalarn pclaksanaan pc1nbangunan. 
Pe1nbangunan yang bertujuan untuk 1neningkatkan kesejahteraan 
n1asyarakat sangat sejalan dengan se1nangat ajaran Islain. 

Partisipasi u1nat tersebut dapat di,vujudkan dengan pclaksanaan 
zakat yang n1erupakan kewajiban aganra dan juga 1ne1npunyai 
fungsi sosial. Potensi zakat belu1n dikelola secara oplin1aJ, 
di antaranya karena k urangnya kesadaran u1nat dal an1 
n1elaksanakan zakat. Untuk itu. perlu dilakukan penyuluhan 
kepada n1asyarakat luas dengan 1nelibatkan scn1ua kelon1pok un1at 
dan tokoh againa. 

4. Pelaksanaan Zakat Dilakukan Secara Tradisional 
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Pelaksanaan zakat dilakukan secara tradisional yaitu zakat yang 
diberikan kepada para pe1nin1pin againa sete1npat (kyai, ustadz 
dan Jain-lain) yang tidak berperan sebagai an1iL n1elainkan sebagai 
n1ustahiq. Karena tidak berperan sebagai ainil, n1aka zakat yang 
terku1npu I tidak teradtn in i strasi dengan bai k dan 
pendayagunaannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak 
untuk inustahiq lainnya yang 111en1butuhkan. 



Dengan dc1nikian, pclaksanaan zakat sccara tradisional hclu1n dapat 
n1l:ngoptin1alkan pcndayagunaan zakat sebagain1rn1a diajarkan lslan1 
vaitu n1c1nbebaskan 1nasvarakat dari kctniskinan. 
• r 

5. Bclu1n Tersosialisasikannya Pcraturan Pcrundang-undangan 
Pcngclolaan Zakat 

Upaya fonnalisasi pengdolrn:u1zakat1nclalui pc1nbcntukan pcraluran 
penmdang-Lmdangan sudah lan1a dilakukan olch pen1erintah bersa1na
sa111a 1nasyarakat. Di1nulai scjak tahun 1968, yaitu tclah dikcluarkan 
Peraturan 1'v1enteri Agcu11a RI No. 4 Tahun 1968 tentang Pcn1bcntukan 
Baclan Atnil Zakat clan Pcraturan l\'1cnteri 1\~a1na RI No. 5 Tahun ..... 

1968 ten tang Pe111bcntukan Baitul l\·fr1aL yang kenn1dian ditangguhkan 
pelaksanaru1nya. 

Pada tahun 1991 juga telah dikeluarkan Keputusan Bersaina Mcnleri 
Dalan1 Ncgeri RI clan Menteri Agan1a RI No. 29 dan 4 7 Tahun 1991 
tentang Pe1nbinaan Badan 1\1nil Zakat. Infaq clan Shadaqah. Keputusan 
Bersruna tersebutditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri f\gan1a RI 
No. 5 Tahun 1991 tentang Pedo1nan Pe1nbinaan Teknis 13adan An1il ._ 

Zakat, Infaq clan Shadaqah clan Instruksi Menteri Dalmn Negeri Ill 
No. 7 Tahun 1998 tentang Pernbinaan Urnrnn Badan An1il Zakat. Infaq 
dan Shadaqah. 

Sebagai penycn1purnaan clan peningkatan dasar huku1n pcngelolaan 
zakat pada tahun 1999 tclah disahkan Undang-undang RI No. 38 
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Ken1L1dian juga telah 
dikeluarkru1 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Undang-unclang RI No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan. yang diantaranya n1engatur tentang pe1nbayaran zakat 
yang dapat n1engurangi penghasilan kena pajak. 

Peraturan pcrundang-undangan pengelolaan zakat tersebut belun1 
-- -ban)'ak diketahui clan dipahan1i oleh n1asyarakat, karena kurangnya 

sosial isasi. 

------·-··· 
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6. Belurn Opti1nalnya Kincrja Lcrnbaga Pcngclola Zakat 

Bcrdasarkan Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang 
Pcngelolaan Zakat bahwa pengclolaan zakat di lakukan oleh Badan 
An1il Zakat yang dibentuk oleh Pen1crintah dan Le1nbaga A111il 
Zakat yang dibentuk olch 111asyarakat dan dikukuhkan oleh 
Pen1erintah. Le111baga Pengelola Zakat tersebut, khususnya Badan 
An1il Zakat di tingkat Kecainatan banyak yang belun1 terbentuk 
dan yang sudah terbentuk belun1 beke1ja secara opti111al. 
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Belun1 terbentuknya Badan A1nil Zakat disebabkan diantaranya 
kurangnya dukungan Pen1erintah Daerah. Ke111udian bcl un1 
opti1nalnya kine1ja Le1nbaga Pengelola Zakat disebabkan karena 
kurangnya d ukungan saran a kerj a dan 1nasih rendahnya 
su1nberdaya n1anusia (SDM). 

Pada tahun 1991 juga telah dikeluarkan Keputusan Bcrsmna 
Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agmna RI No. 29 dan 47 
Tahun 1991 tentang Pe1nbinaan Badan A1nil Zakat, Infaq dan 
Shadaqah. Keputusan Bersaina tersebut ditindaklanjuti dengan 
Instruksi Menteri Aga1na RI No. 5 Tahun 1991 tentang Pedo1nan 
Pe1nbinaan Teknis Sadan An1il Zakat, Infaq dan Shadaqah dan 
Instruksi Menteri Dalan1 Negeri RI No. 7 Tahun 1998 tentang 
Pen1binaan U1nun1 Badan An1il Zakat, Infaq dan Shadaqah. 

Sebagai penyen1purnaan dan peningkatan dasar hukun1 
pengelolaan zakat, pada tahun 1999 telah disahkan Undang
undang RI No. 3 8 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 
Ken1udian juga telah dikeluarkan Undang-undang RI No. 17 
Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang RI 
No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diantaranya 
mengatur tentang pembayaran zakat yang dapat n1engurangi 
penghasilan kena pajak. 
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Ill. PENYULUH 

Pcnyuluh 111e1npunyai m1i pe1nberi pencrangan atau penunjukjalan. 
Penyuluh penge1nbangan zakat adalah seseorang yang 111cn1punyai tugas 
untuk n1e1nberi penerangan atau penjclasan 1nengenai seluk beluk zakat. 

Penyuluh zakatjuga 1nen1pakan ten1pat bertanya dan 1nengadu bagi 
1nasyarakat unt11k n1e1necahkan dan n1enyclesaikan 1nasalah zakat dalain 
segala hal, yang kernudian 111en1beri petunjuk dan pengarahan n1engcnai 
zakat sesuai dengan ajaran syariat Islain dan aturan pernerintah yang 
berlaku. 

Penyuluh zakat harus dapat 1ne1nin1pin dan n1endinan1isir 111asyarakat 
dalmn 111elaksanakan berbagai kegiatan pengen1bangan zakat, nnilai dati 
penerangan 1nengenai Undang-undang zakat, 1ne1nberi pen1al1ru11ru1 yang 
n1endalan1 agar n1asyarakat dapat n1enyadari balnva zakat adalah wajib 
dan n1en1beri 111ateri tentang fiqih zakat, cara pengrnnpulan, penyaluran 
dan pengendal ian, serta pendayagunaan zakat yang akan dapat 
111engentaskan ken1iskinru1. 

Penyuluh zakat adalah n1erupakan ujWlg to1nbak dalain pelaksanaan 
pengen1bangan zakat, 1naka untuk n1encapai basil yang opti1nal dalmn 
pengen1bangan z.akat tentunya seorang penyuluh zakat hendaknya n1en1iliki 
pengetahuan yang luas yaitu n1enguasai ihnu tentang zakat baik dari segi 
syareat Islain dan juga dari atllran pen1erintah antara lain fiqih zakat, 
Undang-tmdang zakat, n1anaje1nen zakat serta strategi pen1bcrdayaan zakat 
yang di kaitkan dengan situasi dan kondisi 111asyarakat sehingga dalam 
111enyan1paikan n1ate1i penyuluhan tentang Z::1.k.at dapat inenun1buhkan dan 
n1e111bangkitkan kesadaran serta kepercayaan tunat Islan1 dalai11 n1e1nenuhi 
kewajiban zakat. 
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Pcnyuluh 7 ... akat yang n1cn1ptmyai l\.mgsi ch.u1 tugas schagai111ana terscbut 
Ji atas d~1la1n n1enghadapi 111asyarakat yang 1naje1nuk yang terdiri dari 
bcrbagai suku. strata sosial yang berubah. disebabkan ke1n~juan tchnologi 
yang sangat pcsat. Yang ckn1ikian itu bagi scorang penyuluh zakat harus 
dapat n1cnjadi scorang yang profcsional cblan11nc111berikan pcncrangan 
kcpada n1asyarakat agar 1nercka dapat n1eneri1na clan sadar untuk 
rnclaksanakan kc\vajiban berzakat. 

Prolesional scorang pcnyul uh pengen1bangan zakat hcndaklah 
bcrpcdon1an dcngan langkah-langkah yang lazin1 dipahan1i dala1n 
1nanaje1ncn yaitu dcngan istilah POAC untuk tnclaksanakan scbuah 
kct.!iatan vaitu : .... "' 

a. Percncanaan 
b. PetH!.OrQanisasian .... .._ 

c. Pelaksanaan 
d. Pcne,cndalian dan evaluasi .._ 

Scorang penyuluh zakat dalan1 1nelaksanakan tugasnya harus 
dapat 1ncnyesuaikan tingkat pengetahuan pada clirinya dcngan 
n1asyarakat yang 1nenjadi sasarannya n1isalnya 1nasyarakat sekarang 
ini n1ungkin terdiri dari 111asyarakat kalangan atas clan n1asyarakat 
kalangan ba\vah. 1naka dengan 1nengukur ke111an1puan yang ada pada 
dirinya seorang penyuluh zakat dapat 111enen1patkan dirinya pada 
n1asyarakat n1ana yang akan n1cnjadi sasarannya sesuai dcngan 
ken1a111puan yang ada pada penyuluh zakat: 

Adanya pengelo1npokan n1asyarakat itu inaka penyuluh 
pengc111bangan zakat dapat digolongkan sebagai berikut : 

A. Pejabat Departe1nen Againa 

1. Pejabat Departen1en Agan1a Pusat adalah : 
a. Di1jen Bin1as !slain dan Penyelenggaraan l-I8:i i 
b. Direktur Penge111bangan Zakat dan Wakaf 
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: ...:, 

c. Kasubdit clan Kasi Dircktorat Pcngeinbangan Zakat dan Wakaf 

2. Pejabat Departcn1cn Agmna Propinsi 
a. Kakainvi I Dcparterncn Agan1a 
b. Kabid yang 111enangani Pengen1bangan Zakat clan \Vakaf 
c. Kasi pada bidang yang n1cnangani Pengctnbangan Zakat 

dan \Vakaf 

3. Pejabat Departerncn Agan1a Kabupatcn 
a. Kakandepag yang Musli111 
b. Kasi zakat dan Wakaf 

4. Pejabat Departc111en Agan1a Kecan1atan 
KepaJa KUA (Kantor Urusan Agan1a) 

I3. Tokoh againa, dismnping 111cnguasai pcrsoalan zakat~ sesuai syariat 
lslan1, tapijuga harus 1nen1punyai \Va\vasan prospektifkcdepan yang 
luas sesuai dengan ken1ajuan Z:'ll11an. 

C. Tokoh 111asyarakat seseorang yang ditokohkan karena n1en1punyai 
kelebihan dalan1 berbagai disiplin iltnu, nainun n1enguasai seluk 
bel uk zakat baik dari segi syariat 111aupun aturan pen1erintah. 

0. Pakar, yaitu seseorang yang ahli dalan1 bcrbagai strategi 
pen1berdayaan baik dari segi pen1berdayaan ekono1ni, n1aupun 
pen1berdayaan pen1berdayaan lainnya dan juga n1engetahui 
tentang pen1berdayaan zakat dengan baik. 

----------
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IV. SASAIUN 

Didalan1 1nencapai tuj uan ten tang zakat yang ef ekti f penyul uh an 
pengelolaan zakat perlu kiranya kita arahkan kepada 1nasyarakat uu111at 
lslain di Indonesia n1aupun para A1nil Zakat dan perlujuga bagi aparat 
baik di pusat 111aupun di daerah, sedangkan bagi n1uzakki perlu 
didorong dan dirangsang untuk ditingkatkan pelaksanaan kewaj iban 
zakatnya dan bagi n1ustahik atau peneri1na zakat agar dapat 
di berdayakan dan didayagunakan agar dapat n1en i ngkatkan 
kehidupannya yang tadinya penerin1a zakat diupayakan n1enjadi 
pe1nberi zakat. Oleh karena itu sasarannya adalah sebagai berikut : 

A. Un1at Isla1n 
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Zakat di Indonesia dewasa ini sen1akin hari se1nakin di harapkan 
oleh un1at lslan1 sedangkan potensi zakat ini sangat besar untuk 
un1at Islarn n1engingatjun1lah penduduk Indonesia n1ayoritas un1at 
Isla1n sehingga wajar apabila zakat ini 1nerupakan potensi untuk 
perekono1nian umat Islain apabila dikelola dengan baik. Oleh 
karena itu perlu penyuluhan pengelolaan zakat yang disan1paikan 
kepada tunat Isla1n untuk kesadaran berzakat sehingga dapat 
n1en1ecahkan masalah-n1asalah sosial dan ke1nasyarakatan un1at 
yang antara lain n1engenai pengentasan ke1niskinan atau 
n1en1bantu kebidang pendidikan, pe1nbinaan ren1aja, n1e111ajukan 
prograin perbaikan gizi n1asyarakat atau perbaikan sarana fisik 
seperti gedung, jalan, je1nbatan, dan sebagainya. 

Sasaran didalain penyuluhan bagi 1nasyarakat n1uslin1in Indonesia 
yaitu : 

1. Me1nberikan dorongan untuk sadar akan wajib zakat atas 
kewajibannya bagi si Muzakki itu sendiri. 



2. Meningkatkan pe1nahan1an dan pengalrunan tentang fiqih zakat 
3. Men1atuhi akan peraturan perunclang-undangan negara 

Sedangkan sasaran lainnya yang lebih jauh ingin dicapai dengan 
pengelolaan zakat adalah : 

1. Un1at Islrun se111akin sadar akan fi.111gsi sosial dari haita kekayaan. 

2. U111at Islan1 bersaina un1at lain lebih n1en1perkokoh kcsatuan dan 
pcrsatuan bru1gsa didalan1 bentuk tindakan dru1 an1al yang konkrit. 

3. Un1at I slain akan lebih n1ai11pu n1enghayati n1akna ke111alaratan yang 
d i a I a 111 i o l e h u 111 at n ya d a 11 k are 11 a i tu t erg er a k u n tu k 
n1cn1 be baskaiu1ya. 

4. U1nat Isla1n sen1akin 111e11yadari pentingnya pen1bangunan 
1nasalah-n1asalah sosial seperti pendidikan,sarana sosial 
keagan1aan pen1binaan ren1aja,perbaikan gizi,kependudukan 
dan lain-lain yang n1e111erlukan biaya dan pengorbanan yang 
sungguh-sungguh. 

5. U n1at Isla1n akan le bi h terlatih sikap sosialnya dengan 
pen1binaa11 yang tetap untuk n1en1berikan sebagian hartanya 
kepada pihak lain dan sekaligus nie1nbuang jauh sifat kikir 
dan bakhil yang sering 1nelekat pada individu-individu terutaina 
yang 1nen1punyai ke1nan1puan ekonomis lebih dari lainnya. 

6. U 111 at Is I a 111 Indonesia le bi h sad a r aka n k e w a j i ban 
n1elaksanakan dasar-dasar konstitusional negaranya yang 
inenghendaki u111atnya untuk menyuburkan kehidupan 
beragan1a,n1emelihara kesei1nbangan peri kehidupan duniawi 
dan ukhrawi dan 111enjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa 
yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa . 
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B. \Vajib Zakat ( i\tluzakki) 

Zakat 1nerupakan ke\vaj iban bagi orang Is Jain yang tel ah n1an1pu 
(nisab) dari kekayaannya untuk diberikan kcpa<la n1ustahiq kiranya 
apabila inuzakki telah 1napan perlu kiranya diberikan scntuhan
sentuhan ji\vanya agar n1ereka dapat 1ncningkatkan kesadaran 

-untuk berzakat, sehingga pesan-pesan terscbut dapat dapat 
n1encapai akan sasarannya untuk 1nerangsang lebih gairah lagi 
oleh n1uzakki. Apabila sasarannya telah tercapai 1naka basil zakat 
diharapkan akan dapat n1engatasi pennasalahan ken1iskinan atau 
dalarn bentuk lain bantuan-bantuan yang dibutuhkan baik bagi 
kau111 fakir miskin 1naupun le1nbaga keagainaan lainnya. I3agi 
pen1ilik harta yang telah 111encapai batas terendah (nisab) yang 
ditentukan dan telah sainpai waktunya wajib n1engeluarkan zakat 
(haul) 1nenun1t ketenturu1 ajru-an agruna Islan1 hal ini sangat diharapkru1 
sekali 1nengeluarkan zakat khususnya yang n1ereka yang berada 
diba\vah gatis ke1niskinan (fakir 1niskin) vvajib yang di bantu. 

C. Pcngurus/Pcngclola/ An1il 
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Berdasarkan Undang-W1dru1g No. 38 Tahun 1999 tentangpengelolaan 
zakat bahwa dalam pengurusan pengelolaan untuk peneri1naan, 
pengtm1pu]an, pcnyaluran dan pe111anfaatan zakat secara berdaya guna 
dan berhasil guna dilakukan oleh para Badan An1il Zakat, Len1baga 
Amil Zakat serta Unit Pengu1npul Zakat. Oleh sebab itu dihm·apkan 
dapat bersikap an1anah atau dapat dipercaya tentang peJaksanaan 
t11gasnya. 

Jadi pengelola/pengurus/anul organisasi Zak.at yang terditi dari beberapa 
unsur n1asyarakat, pihak pemerintah n1emberikan penyuJuhan, 
pengarahan, pen1bin&-u1, pelayanan, perlindungan dan bi1nbingan dalain 
kegiatan pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan umat dengan 
memperhatikan perkernbangan situasi dan kondisi sosial ekono1ni yai1g 
ada, Ulama sebagai kepercayaan masyarakat dan sebagai pen1iI11pin 



keaga111aan sebagai penyuluh zakat n1cn1bcrikan penjclasan 
pcnerru1gan dan n1otivasi zakat, baik sebagai suatu ke\vajiban n1aupun 
sebagai tanggung ja\vab sosial sesan1a kaun1 111usli1nin.Tokoh 
n1asyarakat sebagai pen1in1pin inforn1al yang berhadapan Iangsung 
dcngan n1asyarakat sebagai pcnyuluh zakat dapat incnggerakan dan 
1nen1berikan se111angat berzakat serta n1e1nberikan pctunj uk pada 
pen1erintah tentang cara-cara yang terbaik tentru1g pelaksanaan zak.at. 

D. Mustahik 

Yang berhak 1neneri1na zakat adalah fakir n1iskin, an1il zakat 1nualat: 
n1c111erdekakru1 budak, orang yang berhutang, fisabillah, n1usafir Yakni 
ada delapan golongan (asnaf).Ketentuan ini diatur dalain Al Qur'an 
surat At-Taubah, 9:60. Delapan golongan (asnaf) yang berhak 
111eneri1na zakat adalah sebagai berikut : 

1. Fakir yaitu orang tidak berharta dan tidak n1e111punyai peke1jaan 
atau usaha tetap, guna n1encukupi kebtituhan hidupnya 
(nafkah), sedm1g orang yru1g n1enanggungnya (n1enjrunin) tidak ada. 

2. Miskin yaitu orang-orang yang tidak n1encukupi kebutuhan 
hidupnya,1neskipun ia n1en1punyai peke1jaan atau usaha 
t et a p, t et a p i has i I us ah a it u be I u 111 d a pat 111 c n cu k up i 
kebutuhaiu1ya, dlli1 orang yang n1enanggung (n1enjainin)juga tidak 
ada· 

' 

3. An1il yait11 orang atau panitia/organisasi yang 1nengurusi zakat baik 
n1engw11pulkan~n1e111bagi atau n1engelola; 

4. Muallaf yaitu orang yang 111asih len1ah in1ru1nya kru-ena bani mentluk 
againa Islru11 tetapi n1asih len1ah (ragu-ragu) ken1auannya itu. 

5. Riqab (hamba sahaya) yang mempunyai pe1janjian akan 
di1nerdekakan oleh inajikannya denganjalan 111enebus dengan 
uang~ 
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6. Ghari1n yaitu usaha-usaha yang tt~juannya untuk n1cninggikan syiar 
agarna Islain seperti 1nen1bela/n1e1npertahankai1 againaJ11cndirikai1 
ten1pat ibadah,pendidikan dan len1baga-le1nbaga keaga1naan 
lainnya; 

7. lbnu Sabi I yaitu orang yang kehabisan bekal clalan1 berpergian 
dengan 1naksud baik. 

8. Sabilillah yaitu orang yai1g betjuang 1nenegakkan kalin1ah Allah. 

Delapai1 kelon1pok Mustahik ini 1nerupakru1 sasarai1 penyuluhan zakat, 
tcrutaina untuk pendala1nan sasaran dengan 111an1pu n1engubah 
n1ustahik 111enjadi n1uzakki. 

Oleh karena itu wajarlah un1at Isla1n Indonesia 1nasih banyak yang 
hidup di ba\vah garis ke1niskinan apalagi dalain situasi sekarang 
ini n1asalah krisis ekono1ni n1asih n1enjadi pennasalahan 
pe1nerintah RI. 

Oleh karenanya sasaran penyul uhan bagi tnustahik untuk 
1nenaikan taraf hidup, 111aka harus ada upaya untuk peningkatan/ 
pe1nberdayaan pengelolaan zakat khususnya : 

I . Petani keci I dan buruh tani 
Golongan ini ju1nlahnya paling besar di negeri kita, hal 1111 

harus n1endapatkan perhatian yaitu n1ereka harus diberi n1odal 
uang zakat 111aupun pengaturan tentang hon1e industri, tetang 
hon1e ind ustri ini inaksudnya agar apabi la tel ah di beri 
pengetahuan tentang n1asalah pertanian diharapkan dapat 
n1enainbahkan penghasilan petani itu sendiri. 

2. Nelayan 
Pada un1umnya nelayan kita n1asih n1enggunakan peralatan 
tradisional dan taraf hidupnya pada un1un1nya n1asih rendah 
oleh sebab itu para ne1ayan kita harus diberi inodal uang 1naupun 
peralatan untuk 1nenangkap ikan serta 1ne1nbantu pern1asalahan 

pen1asarannya. 



3. Pedagang/Pengusaha Keci I 
Usaha yang dapat dilakukan untuk n1eningkatkan taraf hidup 
n1ereka tentang n1e111berikan pengetahuan systc1n n1anaje1nen 
bin1bingan atau penyuluhan sehingga nlereka akan n1an1pu 
n1engelola usahanya dengan baik. 111c111berikan pinjarnan nlodal 
dari uang zakat untuk 1ncnge1nbangkan usahanya 

E. Aparat 

Sedangkan pen1erintah n1e1npunyai fungsi koordinatif, konsultatif 
dan inforn1atif. 

Aparat pe1nerintah n1enj adi sasaran penyul uhan untuk 
1ne1npe11egas fungsinya dalain inasalah zakat, yaitu : · 

I. Untuk n1elakukan koordinasi dengan se111ua pihak terkait 
dengan zakat. 

2. Men1buat gerulasi atau aturan untuk 1nen1pennudah pengaturan 
pengelolaan zakat. 

3. Me1nberikan inotivasi kepada sen1ua pihak khususnya n1uzakki 
untuk inelaksanakan kewajibannya berzakat. 

4. Men1beri fasilitas sejauh mungkin untuk 1ne1nberi kelancaran 
pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ 111aupw1 LAZ. 
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~METODEPENYULUHAN 

Pada dasan1ya upaya penyuluhan zakat dapat ditc111puh dengan 
bcrbagai cara dan 111etode. 111etode penyuluhan secara un1un1 dapat 
dikelon1pokkan n1enjadi dua: 

A. Mctodc Langsung 
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1. Media Ta tap M uka 

Media tatap n1uka 1nerupakan suatu kegiatan konn1nikasi yang 
usianya sudah sangat tua~ setua lahirnya 1nanusia di dunia ini. 
Media ini n1crupakan kegiatan untuk n1en1otivasi yang paling 
sederhana karena dilaksanakan tanpa harus n1cnggunakan 
sarana. Na1nun begitu 1nedia ini 1nen1erlukan syarat-syarat 
dasar yang harus dipenuhi sebagai111ana suatu kegiatan 
ko1nunikasi antara lain dipahmninya bahasa atau isyarat yang 
dipergunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalan1 kcgiatan 
terse but. 

Media ini dapat dilakukan dalain berbagai bentuk, seperti 
ceran1ah, diskusi. dan sarasehan sertn penataran/diklat. 

a. Ccramah 

Ceran1ah adalah sejenis pidato yang 111en1 bicarakan scsuatu 
hal, pengetahuan dan sebagainya. Ceran1ah sebagai salah 
satu bentuk penyan1paian gagasan secara langsung oleh si 
penceratnah kepada para pendengarnya, biasanya 
dismnpaikan kepada Iingkungan yang terbatas dari segi usia, 
keyakinan, pendidiknn atau organisasi. 
Agar pendengar dapat n1endengar, inenangkap dan 
1nenerin1a gagasan yang disa1npaikan, n1e111ahan1i dan 
mendukung keinginan pencera1nah, diperlukan kondisi, 
syarat-syarat n1aupun cara-cara tertentu. Kondisi dapat 



berbeda-bcda dan karcna itu cara penyainpaiannyajuga harus 
disesuaikan dengan kondisi yang ada. Apabila ccra1nah 
dipergunakan sebagai rnedia penyuluhan zakat 1naka harus 
diingat balnva zakat bagain1anapun adalah soal agan1a yang 
sckaligus berkaitan denga soal kcsadaran sosial. Untuk itu 
penggunaan 1nedia cenunah dalan1 kegiatan pcnyuluhan zakat 
hrui.1s n1en1perhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1) Penceran1ah hendaknya n1e111iliki pengetahuan agan1a yang 
luas khususnya yang berkaitan ibadah zakat baik segi dalil 
naqly n1aupun aqly. 

2) Men1ahaini rnasalah-1nasalah yang aktual di kalangan 
1nasyarakat 1nisalnya 111aslah : ketin1pangan sosial 
ekonon1 i, kernisk i nan, pengangguran dan 1 ain 
sebagainya. Pcngatahuan tentang 111asalah-masalah 
tersebut akan dapat dijadikan dasar atau alasan 
pentingnya un1at lsla1n turut serta 111engatasi dengan 
1nelaksanakan kewajiban n1enunaikan zakat sebaik
baiknya, sebab "n1e1nbiarkan kekafiran sama halnya 
dengan 1nen1buka pintu kekafiran" hal ini sebagaimana 
disabdakan oleh Rasulullah yang terje1nahnya 
''Kekqfiran ilu n1endeka1kan orang kepada kekufuran" 

3) Penceran1ah harus n1en1punyai ken1an1puan dasar 
berpidato~ dengan ken1an1puan dasar ini penceran1ah 
akan n1an1pu n1enya1npaikan pikiran atau keinginan 
dengan jelas dan lancar. 

4) rvienguasai bahasa yang dipergunakan dan n1en1ahan1i 
tingkat ken1an1puan bahasa yang din1iliki pendengar. Ini 
akan n1enolong pencera1nah untuk dapat n1enyajikan 
ceran1ah dengan kal in1at-kalimat yang baik, teratur, 
bervariasi, menarik dan n1udah ditangkap sehingga tidak 
n1en1 bosankan. 
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5) l\1en1ahanu iln1l1jiwa sosial 

6) Penceran1ah hru11s n1en1iliki kepribadian yang baik. sifat yang 
ikhlas, jujur, bertanggung ja\vab serta sifat-sifat terpuji 
Iainnya. Lebih-lebih karena yang akru1 diceran1ahkru1 adalah 
n1asalah zakat yang pelaksanaan riilnya 111en1erlukan 
kesadaran izti111a'iyah atau sosial, 111aka seseorang yang 
berkepribadian asosial sulit dibayru1gkan dapat n1enanainkan 
kesadaran sosial. 

b. Diskusi 

Diskusi adalah salah satu jenis kon1unikasi dalan1 bentuk 
tukar n1enukar fikiran n1engenai sesuatu inasalah dalain 
suasana yang lebih bebas atau den1okratis. Perbedaa1u1ya 
dengan ceran1ah ialah dalam ceran1ah biasanya pendengar 
hanya bersikap pasiftinggal n1endengar atau 1neneri1na apa 
yang disan1paikan penceran1ah. Scdangkan dalain diskusi 
seluruh peserta diharapkan ikut aktif 1nen1bahas n1asalah 
yang disainpaikan oleh penyaj i n1asalah atau pen1rasaran. 

Dalan1 suatu diskusi harus ditin1bulkan suasana bahwa 
seluruh peserta sa111a-san1a hendak belajar dan men1peroleh 
sesuatu, disan1ping j uga 111asing-111asing merasa 
berkewajiban memberikan sesuatu. Jadi sen1uanya saling 
111emberi dan n1enerima. Agar diskusi be1jalan secara terarah 
maka diskusi harus dipi1npin oleh seorang pimpinan. Tugas 
seorang pemi1npin diskusi adalah : menin1bulkan suasana 
ukhuwah diantara para peserta, tnengusahakan agar setiap 
orang mengerti soal yang didiskusikan, 1nengatur lalu lintas 
pembicaraan dengan sopan, sin1patik serta tidak banyak 
berbicara senditi, dan memberikan peringatan kepada 
peserta agar pembicaraan tidak menyimpang dari pokok 
pembahasan. 



Dalam uraian di atas dapat difahaini bahwa diskusi n1erupakan 
salah satu incdia ko111unikasi yang dapat din1anfaatkan bagi 
kegiatan penyuluhan pengc111bangan zakat. Bahkan diskusi 
111cn1punyai kelcbihan tersendiri yakni pesan (n1essage) yang 
dihasilkan n1elalui suatu diskusi biasanya ditcri1na dengan pen uh 
pengertian dan kesadaran 111engenai arti penting atau urgcnsi 
dari hasil diskusi tersebut. 

Dalan1 kegiatan penggunaan n1edia diskusi harus pula 
n1en1perhatikan hal-hal be1ikut: 

1) Penyaji n1akalah (pen11-asaran) haruslah n1enliliki pengetahuan 
yang cukup I uas terutama 1nengenai 1nasalah zakat. 

2) Pe111rasaran seyogyanya n1enghayati 1nasalah-masalah zakat 
dru1 urgensinya bagi kehidupan n1asyarakat. Lebih af dhal lagi 
jika penu·a&'lran 1narnpu n1engupas zakat dari sudut ekonotni 
1naupun sudut kehidupan lainnya. 

3) Pe1nrasaran harus bersikap terbuka siap menerin1a saran 
111aupun kritik, karena yang diharapkan dari diskusi adalah 
j ustru lalu111ya pengertian dan pen1ahan1an bersruna. 

4) Setiap pendapat baik dari pemrasaran n1aupun peserta 
haruslah pendapat yang disertai dasar atau alasan. Harus 
dihindari sikap asal 1nengen1ukakan pendapat, tetapi harus 
dihindari pula sikap takut n1engeluarkan pendapat. Biarkan 
se1nua pendapat dikeluarkan asal n1asih disekitar pokok 
pen1bahasan. 

5) Dari setiap diskusi n1engenai zakat hendaknya diusahakan 
lahirnya keputusan-keputusan kongkrit yang siap 
dilaksru1akan bagi peningkatan dan pendayagunaan zakat. 

6) Usahakan setiap diskusi berikutnya untuk membahas 
pelaksru1aan dari hasil diskusi sebelumnya. 

7) Agar setiap diskusi dihayati oleh setiap peserta sebaiknya 
prasaran disiapkan secara tertulis. Demikian pula setiap 
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pendapat yang n1tmcul hendaknya dicatat. Untuk itu dalain 
setiap diskusi perlu ada scorang yang ditugaskan sebagai 
pencatat/ notul is. 

c. Saraschan 

Sarasehan berasa] dari bahasa dan tradisi Ja\va yang berarti 
suatu kegiatan saling berbincang-bincang secara non fon11al 
antara bcberapa orang yang dipi1npin oleh seseorang yang lebih 
dahulu 111e1nahan1i 1nateri yru1g diperbincru1gkru1. 

Dalan1 saraschan pin1pinan 1nenyrunpaikan 1nate1i pe1nbahasru1 
secrua sebagian denli sebagian agru· n1udah dif:ihruni oleh pcserta 
akan tetapi pese11a dibcri kescn1patan untuk n1e1npcrtanyakan 
secara langsung apa-apa yang belu1n jelas. Bila peserta 
n1engaj ukan pe11ru1yaan, n1aka pin1pinan secara langsung pula 
1nen1 berikan j a\vabrumya. 

Kegiatan yang serupa dengan sarasehan ini sesungguhnya 
dilaksanakru1 pula daerah lain. Biasanya di lakukan pada vvaktu 
malam hari di 1nasjid, n1ushalla, surau atau n1eunasah. Bila 
sarasehan ini digunakan untuk kegiatan penyuluhan kegiatan 
penyul uhan penge1n bru1gan zakat, n1aka dapat di lakukru1 dengan 
cara lebih dahulu n1en1bagikan bahan sirkuler yang berisi uraian 
tentang zakat dan seluk beluknya kepada orang-orang yang 
bisa 111e1nin1pin sara.sehru1. Selru1jutnya para pe1nin1pin sarasehan 
itulah yang bertugas inenyebarluaskan pengetahuan tersebut 
kepada anggota-anggotanya. 

d. Pcnataran/Kursus 

Penataran yang berasal dari bahasa Jav..'a tatar yang seringkali 
disebut pula sebagai kursus adalah suatu usaha peningkatan 
pengetahuan dalrun serangkaian waktu yang lebih lan1a daiipada 
cera1nah, diskusi ataupun sarasehan, tetapi lebih singkatjika 
dibandingkan dengan sekolah. Dalan1 pcngertian sehari-hari 



penataran lebih diartikan sebagai suatu usaha n1eningkatkan 
ken1ru11pum1 tnelaksanakan ke\vajiban sebagai pega\vai. petugas 
di lapangan tertentu. anggota n1asyarakat dan sebagainya. 

Bila penataran dilakukan dala1n kegiatan penyuluhan 
pengen1bangan zakat. n1aka rutinya n1elalui penatarru1 tersebut 
diinginkan agar para peserta penataran dapat n1eningkatkan 
pengctahuan tentang seluk beluk zakat sena ke1nrunpuan n1ercka 
clalan11nenyebarluaskan pengctahuan dan n1engorganisasikan 
pclaksanaannya. 

Penataran zakat tentunya dilaksanakan oleh orang-orang yang 
telah 1nendalaini n1asalah zakat dan pcngorganisasiannya. Para 
penatar sebaiknya terdiri dari 111creka yang scbelun1nya telah 
ditatar pula dalarn tingkat yang lcbih tinggi. Dengan den1ikian 
pcnataran pcngen1bangan Z:lkat dilakukansecara bc1jenjang dari 
tingkat nasionaL propinsi. kabupaten. kecan1atan dan terak.hir 
tingkat desa atau jan1aah 1nasj i/nn1shallah. 

Dalain pelaksanaan pcnataran pengembangan zakat aparat 
Dcparten1en Aga1na dan pi1npinan Maj el is Ulaina sete1npat 
d iharapkan n1enj adi n1otor penggerak uta1na. Dengan 
pclaksanaan penataran den1ikian diharapkan terwujudnya 
gerakan pelaksanaan zakat yang serasi dan serentak secara 
nasional~ sehingga tercapai daya guna zakat yang bertingkat 
nasional pula. 

2. Media Pcrcontohan 

Pcnyuluhan zakat adalah usaha n1cnggerakan n1asyarakat (un1at 
Islan1) 111enunaikan dan atau 111engelola zakat dengan sebaik
baiknya. Media percontohan n1erupakan salah satu nletode 
langsung yang dapat dipcrgw1akaJ1 dalan1 upaya penyuluhan zakat. 
Media ini sesunggtl1u1ya inerupakan salah satu upaya n1emotivasi 
n1asyarakat agar dengan sukarela n1enunaikan zakat. 
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Media ini bertujuan untuk 111enerangkan kasus-kasus pengelolaan 
zakat yang berhasil dengan harapan kasus-kasus pengelolaan zakat 
yang berhasil tersebut dapat dikenali dan dicontoh oleh 1nasyara.kat. 
Dengan n1enerapkan 1nedia ini individu-individu akan lebih 
terangsang 1u1tuk ikut se11a dan bersruna-sru11a 1nasyru·akat lain yru1g 
sudah 111enw1aikannya. 

Media percontohan ini dalain kegiatannya dapat 1nenggunakan 
antara Iain : 

a Keteladanan, yang din1aksudkan dengan keteladanan ini 
perbuatan nyata dari para tokoh n1asyarakat clan atau tokoh 
agan1a dalam menunaikan zakat, sehingga n1ru11pu n1en1otivasi 
n1asyarakat untuk 111enunaikan zakat. Dengan n1enggunakan 
keteladanan ini relati flebih efekti f clan hasilnya jauh lebih baik 
dikatnakan rnasyarakat dapat n1elihat secara langsw1g. 

b. Pilot proyek (proyek percontohan) dapat diterapkan di 
inasyarakat dengan berbagai cara antara lain dengan n1e1nbina 
potensi ekonomi n1asyarakat. Dengan ken1ru11puan/keberhasilan 
1ne1nbina potensi ekononli n1asyarakat selanjutnya n1e1nalui dana 
zakat yang berhasil dihi111pun, dibuat proyek percontohan. 
Dengan pen1buatan proyek percontohan dalrun hal penggunac:'ll1 
dana relatif lebih kecil dibandingkan dengan studi banding/ 
kunjungan, dan hasil yang diharapkan jauh lebih baik 
dikarenakan masyarakat akan n1elihat dan n1eniki11ati secara 
langsung. 

c. Mengadakan kunjw1gan/studi banding dengan kegiatan ini dapat 
pula dilakukan dengan mengunjungi daerah-daerah yru1g telah 
berhasil n1enghin1pun dan mengelola dana zakat. 
Dengan n1edia percontohan ini diharapkan masyarakat akan 
lebih men1ahami dan menikmati hasil pengelolaan zakat, yru1g 
pada gilirannya akan mampu inemotivasi kesadaran masyarakat 
untuk dengan sukarela menunaikan zakat. 



B. Mctodc Tidak Langsung 

1. Media Cctak 

Media cetak inerupakan salah satu tnedia ko111unikasi yang dapat 
dipergunakan untuk penyuluhan zakat. n1edia ini n1en1punyai 
beberapa kelebihan di banding dengan 111edia lainnya antara lain: 
Mcn1iliki dayajangkau yang luas; Tidak 1nengenal batas dacrah 
atau ncgara~ tidak n1engenal cuaca, apalagi dengan adanya n1edia 
cetak dan foto copy setiap penerbitan dapat dicetak rn1tukju111lah 
yang kita kehendaki. 

Sclain itu n1edia cetak n1en1pw1yai ken1arnpuan 111enen1bus waktu~ 
peninggalan tertulis yang usianya sudah ribuan tal1w1 dapat dibaca 
oleh 1nanusia abad ini. Den1ikian pula apa yang ditulis orang saat 
ini akan tetap dibaca dan dinik1nati oleh orang din1asa yang akan 
datang. l-Ial yang lebih penting dari n1edia cetak ini adalah suatu 
inforn1asi atau pengetahuan dapat diberikan secara detail dan 
n1endalan1. Apabila penerin1a infon11asi atau pengetahuan kurang 
jelas atau lupa dapat dengan 1nudah tnengulang 1nen1baca ke1nbali. 

Suatu pen1bahasan n1asalah zakat yang ditulis dalarn buku setebal 
50 halatnan, kalau dibaca hanya men1erlukan waktu paling lan1a 
1-2 jan1 saja, tetapi apabila disajikan secara lisan atau face to face 
me1nerlukan waktu berbulan-bulan. 

U ntuk inenggairahkan pelaksanaan zakat tersebut n1edia cetak 
dirasa sangat perlu dike1nbangkan. Media cetak antara lain 
meliputi : 

a. Buku 
Kegiatan penyuluhan dalam upaya 1nenggairahkan pelaksanaan 
dan pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan bentuk 
penulisan buku. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar buku dapat 
tersebar luas di kalangan masyarakat dan isinya dapat segera 
dirunalkrumya adalah: 
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1. Jadual buku harusjelas dan singkat. 
2. Bahasa yang digunakan hendaknya yang n1udah din1enge11i 

oleh n1cl5yat-akat luas drm tidak n1e1npcrgtmakru1 istilah-istilah 
yang sulit dirnengerti dan dipahan1i. Hal yang perlu diingat 
balnva sebagian besar rakyat Indonesia taraf berfikirnya 
beltUn n1en1adai. 

3. Materi buku lain 1ne1nuat dalil-dalil Aqli n1aupun dalil 
Naqli j uga 1ne1nuat petunj uk-petunj uk yang bersi fat 
teknis ten tang bagai n1ana 1ne laksanakan dan 
1nengorganisasikan zakat. sehingga buku tersebut bcnar
benar n1en1berikan pengetahuan yang dengan n1udah 
dapat segcra dilaksanakan yang pada gilirannya niainpu 
n1enyadarkan dan n1erangsang n1asyaraklat untuk 
n1elaksanakan zakat. 

b. Brosur 
Brosur adalah sejenis iklan atau pen1beritahuan tercetak 
yang biasanya terdiri en1pat halan1an atau lebih sedikit yang 
dilipat atau dijepit seden1ikian rupa sehingga isinya terletak 
dibagian dalan1. Distribusi atau penyebarannya dilakukkan 
secara langsung dari tangan atau 1nelalui pos, atau diletakkan di 
te111pat te1tentu seperti serrunbi 1nasj id, ruang tunggu stasi un, 
airport, hotel dan sen1acrunnya agar dian1bil dan dibaca orang. 
Apabila penyuluhan pendayagunaan zakat dilakukan dengan 
n1enggtu1akru1 brosur hal-hal berikut harus diperhatikru1~ 

1. Infom1asi atau pesru1 yang disainpaikan ban.is singkat tetapi 
jelas, langsung kepada pokok-pokok persoalan (to the point) 

2. Infon11asi atau pesan tersebut lebih bersifat ajakan-~jakai1 
yang 1nenggugah dan bukan uraian-uraian yang 
mendalmn atau n1en1erlukan pendalainan. 

3. Bagian luar dari brosur hendaknya dicetak atau dilukis 
sedemikian rupa sehingga n1enarik perhatian orang. 



4. Pcnycbarannya dapat dilakukan pada kesc1npatan
kcse1npatan seperti shalat Jun1at. pengajian atau 111ajelis 
taklin1 dan sen1acarnnya 

c. Majalah adalah barang tercetak yang biasanya terdiri dari 
banyak halmnan yang dijepit clan terbit secara herkala 
(periodik). Corak 111ajalah bcnnaca111-n1aca1n. Ada 1najalah 
hiburan, n1ajalah berita, n1ajalah keagan1aan clan lain-lain 
tergantung dari tekanan isinya. 
M a j a I ah s er i n g p u I a d i bed aka n 111 en u rut s as a ran 
pen1bacanya seperti 1najalah \Vanita, 111ajalah anak-anak dan 
n1ajalah rc1naja. 
Penyuluhan zakat sesungguhnya dapat dilakukan han1pir 
dal an1 segal a 1nacan1 n1aj al ah. H al-hal yang harus 
diperhatikan adalah antara lain: 

I. Gaya penulisan infonnasi atau pesan disesuaikan dengan 
corak dari n1ajalah tersebut. Dalan1suatu1najalah iln1iah 
isinya hendaknya bercorak iln1iah dengan tekanan pada 
analisa yang luas dan 1nendalatn. Dala1n 111ajalah berita 
n1ungkin cukup berupa berita pelaksanaan zakat di suatu 
daerah yang patut atau bisa dijadikan teladan. Adapun 
dalan1 111ajalah hiburan dapat dituangkan dalarn bentuk 
cerita pendek yang 111enyentuh hati dan se1nacan1nya. 
De1nikian scterusnya. 

2. lstilah yang dapat n1engundang pcnafsiran yang si1npang 
siur hendaknya dijauhi. Pengertian yang n1antap dan utuh 
harus dihasilkan dari tulisan tersebut sehingga keraguan 
terhadap tnaksud tulisan bisa dihindaii. 

3. Isi inforn1asi atau pesan harus diolah seden1ikian rupa 
sehingga dapat 1nenatik, sitnpatik, sesuai dengan tingkat 
pengertian dan pengala1nan pe1nbaca n1ajalah yang 
bersangkutan. 
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d. Surat kabar/ Tabloid 
Surat kabar/ tabloid adalah barang cetakan yru1g biasanya terdiri 
daii 4 halarnan atau lebih. Tidak dalru11 keadaan dijepit 1neskiptm 
terdi1i daii 12 san1pai 16 halrunru1 inelainkan hanya dilipat. Terbit 
secara pcriodik biasanya tiap hari, karena itu sering pula disebut 
sebagai hariru1. Isinya 1neliputi segala tnacrun berita dan peristi\va 
yang dianggap 1nenarik atau perlu dipublikasikan. 

Dalan1 surat kabar/tabloid seringkali terdapat ruangan khusus 
yang disediakan untuk karangan keagan1aan, biasanya setiap 
hari jun1at. Tentu saja ruangan ini bisa di1nanfaatkan untuk 
penyuluhan zakat. Nruntu1 den1ikian tidal< terbatas n1elalui n.iang 
aga1na itu saja. Penyuluhan zakat tersebut dapat pula ditulis 
dala1n bentuk laporan kunjungan ke suatu daerah yang 
pelaksanaan zakatnya bisa dijadikan contoh. Tentang tehnik 
penulisannya pada dasarnya serupa dengan tehnik penulisan 
w1tuk 111aj al ah. 

e. Spanduk 
Spanduk laziinnya n1e1upakru1 seju1nlah kalimat yru1g dituliskan 
di kain yang berbentuk n1en1anjang. Lebar ± 50-70 cn1, 
panjangnya sepanjru1gjalanan un1un1±6-17 111. 
Bila penyuluhan zakat dilaksanakan dengan 111edia spanduk 
beberapa hal berikut harus di perhatikan; 

1. Kali1nat harus singkat, padat dan n1ungkin selesai dibaca 
dalam ten1po singkat ketika orang 1nelihat spanduk 
tersebuut dala111 keadaan naik kendaraan be1jalan. 

2. Tulisan harusjelas dan n1en1ikat. 
3. Wan1a t11lisan harus cukup n1enyolok. 
4. Spanduk harus dipasang di ten1pat-tempat strategis yang 

1nen1ungkinkan dibaca oleh orang banyak. 
5. Haros diingat bahwa pen1asangan spanduk men1erlukan izin. 



6. istilah yang digunakan hendaknya yang nn1dah di1nengerti 
oleh 1nasyarakat rnnwn. sedcu1gkru1 isinya scdapat n1ungkin 
n1erru1gsru1g dan 111cnggugah perhatian. Misalnya; 
'"Me1nbayar zakat n1en1ba'vva selan1at dunia akhiraC' 
··zakat 1ne1nbuat harta bersih dan penuh berkat" 
'"Zakat lidak pernah 1ne1nbuat anda n1elarat" 
dan se1nacatnnya. 

f Prunflet 
Pan1flct adalah infonnasi atau pesru1 yang dicetak atau ditulis 
tangan diatas kertas yang n1erupakan len1baran lepas. Pan1flet 
biasanya dite1npelkan diten1pal-ten1pat stratcgis agar n1udah 
dibaca orang atau disebarkan ditengah-tengah kerun1unan, 
se1ing disebut selebaran. Pruntlet n1erupakan n1edia kon1lmikasi 
yang cukup n1urah dan 1nudah pc1nbuatru1nya. Penyuluhan z.akat 
dapat n1enggunakan patnflet ini. Adapun hal-hal yang harus 
diperhatikan dalan1 pe1nbikinan clan pemasangannya pada 
dasarnya tidak berbeda dengan spanduk. 

2. Media Elcktronik 

Media elektronik adalah suatu secara/ alat pcnyuluhan zakat dengru1 
n1e1npergunakan 1nedia yang dapat didengar dan atau dilihat; 
1neliputi ru1tru·a lain: Televisi, Radio, lnte111et Billboard. 

a. Televisi 
Penyuluhan zakat 1nelalui 1nedia televisi sangat praktis 
selain stasiun Televisi banyak ju1nlahnya juga jangkauan 
lebih luas dan sasaran keberhasilan relatif lebih baik, karena 
penyuluhan zakat dapat dilakukan dalru11 berbagai acara antara 
lain: 

I. Min1bar againa Islan1 dan Wa\vancara secara langsung/ 
interaktif (talk show) dapat dilakukan oleh pejabat, tokoh 
agan1a maupun tokoh n1asyarakat. 
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2. Sandi\vara/Frag1nent hal ini dapat dilakukan dengan 
1nenggunakanjudul yang sederhana dan ceritanya dibuat 
sede111ikian rupa agar 111udah di1nengcrti para pc1nirsa 
yang pada gilirannya dapat n1erangsang kcsadaran 
1nasyarakat akan pcntingnya 1ncnunaikan zakat, dapat 
juga n1elalui acara sclingan atau sejcnis iklan. 

b. Radio 
Penyuluhan zakat dapat pula dilakukan dengan n1edia radio. 
baik n1elalui RRI atau Radio Swasta'.' hal yru1g perlu dipcrhatikan 
penyuluhan 111elalui inedia radio adalah naskah harus disusun 
dengan baik denga.n bahasa yang lugas dan jclas. 

c. Inte111et 
I\.1edia ini dikalangan 1nasyarakat perkotaan atau kelon1pok 
sasaran ekonon1i n1enengah k.eatas cuk up ef ck ti f karcna 
n1edia sudah cukup dikenal itu dapat dcngan n1l1dah untuk 
n1endapat berita atau inforn1asi tentang tata cara n1enunaikan 
1nenunaikan zakat. 1naupun pengelolaannya. Untuk itu 
inedia ini dirasa perlu diberdayakan dan din1anfaatkan 
dengan sebaik-baiknya. 

d. Billboard 
Adalah scjcnis papan yang biasanya dipasang diten1pat 
strategis, seperti dipintu inasuk/keluar Bandara, Dennaga, 
Tern1inal Bus, Stasiun Kercta Api, Jalan Tol 1naupun pusat 
kerrunaian. 

Dalan1 pen1buatan Billboard perlu 1nen1perhatikan : 
1. Penulisan hendaknya lugas danjclas. 
2. Kalin1at cukt1p Pendek. 
3. bersifat anjuran dan ajakan. 

1-Ial ini din1aksudkan agar sepintas orang dapat dengan 
inudah 1nelihat dan n1en1bacanya. 



VI. l\'LJ\TERI PENYlJLUI-IAN 

Kcberhasilan suatu kcgiatan ditcntukan oleh progran1 pcrencanaari 
yang n1atang baik yang berhubtmgan prograin kcrja tchnis, Iapangan atau 
karya tu I is untuk rne\vujudkan sasaran basil yang ingin dicapai. Dcngan 
ckn1ikian pc1nbuatan 1nateri pedo1nan tehnis pcngelolaan zakat seri II ini 
sesuai clengan kesepakatan tinl. Pen1buatan buku ini untuk dapat 
dipcdon1rn1i terdi1i dari: n1enggugah kcsadaran 1nasyarakat dalrun berzakat. 
fiqih zakat (tradisional-konten1porcr)~ UU No. 38 tahun 1999, UU No. 
17 tahun 2001 dan Tehnis Pengclolam1 Zakat 

tv1aka dalan1 hal pen1berian 111ateri pedon1an tclu1is penanganan 
pengclolaan zakat seri II ini di interaksikan kedala1n suatu n1ateri scsuai 
dcngan perkcn1bangan zan1an. 

A. l\1ll'nggugah Kcsadaran 1\Iasyarakat dala1n Bcrzakat 

Zakat dapat dim1ikan sebagai kotoran harta yang sudah cukup nisab 
ck'111 haulnya. Dengan n1engeluarkan zakat sebagian drui hartanya selain 
tmtuk 1nen1ent~1i pcrintah Allah S \VT adalah 1nensucikan haitru1ya dan 
n1engandung nilai-nilai ubudiyah dunia dan uk.hrawi sebagai 1nana 
dijclaskan dalain Al-Qur'an: 

"Ambil/ah sebagian dari har/a mereka sehagai sedekah untuk 
memhersihkan dan mensucikan mereka dengannya {At-Taubah 9: I 03) ". 

Dan begitu juga dijelaskan dalmn hadist: 
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Seorang I ak i-1 aki dat ang kepada Ras 11/111/ ah dan be rt an ya: ·· Wahai 
Rasulu/lah saya mempunyai kekayaan banyak, Jamili dan para tamu, 
beritahunkanlah aku bagaimana aku harus berbual dan 111e111bela1?iaka11 
kekaraanku itu? ". Jawah Rasu/111/ah: "Keluarkan zakat dari kekavaanmu, . ~ 

maka zakat ilu merupakan kesucian yang mensucikan ka11111 dan deangan 
zakat ilu kamu dapal 111enyambu11g sanak keraha/11111 dan dapat mengetahui 
/wk orang miskin, letangga dan pengemis ". 

Dengan penyuluhan pen1ahan1an terhadab zakat sebagai indikator 
terhadap seseorang akan sadar 1nenunaikan zakat, oleh karenanya 
pen1ahan1an terhadap zakat dapat dikatakan sebagai n1otifasi 
pendorong terhadap seseorang 111enunaikan zakat. n1engingat haata 
yang din1jJiki seseorang n1asih terdapat hak n1ilik orang lain yang han1s 
dibersihkan dengan cara n1engeluarkan zakatnya. Walaupun istilah 
naina zakat sudah lan1a dikenal dikalangan n1asyarakat sejak dulu 
kala. Nmnun hal tersebut hanya sebatas naina saja belun1 dipahaani 
dan dihayati apakah resiko tidak n1enunaikan zakat atau n1anfaatnya 
dan bentuk apa saja yang harus dizakati. Untuk itu perlu ditanan1kan 
pe1nahatnan yang lebih detail sejalru1 dengan istilah yang berken1bang 
dikalangan masyarakat luas 'tak kenal n1aka tak sayang '. 



Dengcu1 pcnyuluhan pcrcontohm1 basil yang diperolch dari pcngclolmm 
zakal 1nisalnya untuk n1enanan1kan kcsadaran ke\vajiban 111enunaikan 
zakat dan n1enanan1kan keyakinan pcngclolaan zakat dikalangan 
111asyarakat sebagain1ana halnya para ulan1a sangal berpcrhatian 
terhadap zakal karena dapat 111cnjadi tulang punggung kekuatan 
ckonon1i bangsa dan negara. Maka dcngan den1 i k ian n1atc1i penyul t~1ai1 
zakat tidak sekeclar : 

- Apakah hukun1 zakat 
- Apa saja yang harus dizakati 
- Baeain1ana n1enunaikan zakat .... 
- Bagai1nana pengad111istrasian zakat 
- U ntuk apa zakat didayagunakan 
- Bagai 1nana 1nendayagunakan zakat 

Ivlaka dengan n1enggunaan inateri yang tcpat akan 111en1berikan 
dorongan akan sadar zakaL lebih n1en1aha1ni dan diyakini olch 
111asyarakat untuk ikut scrta bersan1a 1nasyarakat lain yang sudah 
n1cntmaik<:u1 zakat. 

Dengan n1enguraikan bcberapa daerah sebagai contoh yang sudah 
n1cn1pelajari n1engen1bangkan dan rnendayagunakan zakat sebagai 
kenyataan dapat n1enjadi wahana sebagai salah satu surnber 
perckonon1ian yang potensial pcn1bangunan 1nasyarakat. 

Penunaian zakat dapat dikatakan telah berjalan baik terutan1a zakat 
fitrah di bulan Ran1adhan 1nenjelang ldul Fitri, nan1l1n kebiasaan 
n1asyarakat tersebut seolah-olah n1enjadi ketentuan padahal dapat 
dilakukan pada a\val Ran1adhan. 

Tentang zakat n1al,juga pada dasarnya telah terlaksana hal ini dapat 
dilihat dari kenyataan berdirinya puluhan ribu n1esjid, musholah, 
pesanteren. sekolah, universitas, n.1n1ah sakit bahkan kegiatan sosial 
seperti 111 ukta1nar-n1 uktainar, konperensi Islan1, penanggulangan 
1nusibah bencana ala1n atau kepentingan tu11un1 lainnya yang tidak 
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jarangjuga dibiayai dengan dana zakat dari anggota. sin1patisan atau 
sering disebut dern1a\van 1nusli1n 1nelalui do1npet duafr1 atau perduli 
wnat. 

.t\pakah zakat yang dikeluarkan oleh n1uzaki tersebut tclah ditangani 
sebagain1ana yang diharapkan oleh 1nasyarakat atau s~kcrdar 
n1elepaskan ke\vajiban saja. Untuk dapat lcbih jclasnya baha\va 
pennulaan latar belakang scjarah zakat sebagai 111ana terdapat dalan1 
alqur~an dan hadis tentang hatta kckayaan dan tuntunan tcntang zakat 
adalah kiranya zakat akan n1mnpu pen1erataan rizki scbagai \Vahana 
111engatasi ken1iskinan dan kepincangan sosial di dalain n1asyarakat. 
akan tetapi kalau diteliti dengan sungguh-sungguh nan1pak nilai 
bangunan yang sudah ada drui sekian puluhan tahrn1 n1asih relatifkecil. 

1-Ial ini dapatdin1aklun1i bah'-Vazakat selruna ini bru1yak diken1bangkan 
di lingkungan n1asing n1asing kelon1pok 111asyarakat secara arnat 
terbatas dcngan sekedru· n1elepaskm1 ke\vajibannya bahkan n1ustah_ik 
atau fakir n1isk_in )~ang lain yang bukan di 1 ingkungannya tidak dapat 
n1enikn1atinya 

Setelah ken1erdekaan dapat dicapai dan dinik1nati hingga saat sekarang 
ini sungguh besar lapisan 1nasarakat sosial yang lahir berke1nbang 
baik yang berhubungan dengan guru n1engaji atau organisasi sosial 
\valauptm tidak sekuat generasi sebelrnnnnya, akan tetapi banyak sckali 
u1nat yang me111iliki kecukupan dan ken1ak111uran dari hasil 
pe1nbangunan yang dicapai setelah ken1erdekaan baik bergerak 
dibidang usaha pe11anian tanarnan keras seperti cengkeh. kopi~ karct, 
pala atau lain lain. Atau usaha perniagaan expor in1por, n1akro, textil 
atau leveransirpelbagai keperluan pen1c1intah usaha patungan dengan 
pihak asing lain, begitu juga usaha peternakan he,van. ikan hias, 
pertan1bakan dan lain-lain. 1-lal tersebut dapat dikategorikan 
pembangunan n1erupakan rahn1at yang bcsar bagi bangsa Indonesia 
baik yang hidup di kota maupun di pedesaan. 



Di tahun-tahun tcrakhir ini nlasyarakat tclah berubah n1enjadi 
lransparan. din1ana kekayaannya na1npak di n1ana-n1ana baik 
bcrbentuk pen1ilikan nnnah, perabotan serba n1e\vah. usaha pabrik, 
pertokoan atau kendaraan sen1entara scju111lah inasyarakat n1asih 
berkekurangan baik yang diakibatkan bencana almn atau kerusuhan 
n1auprn1 pengungs1cu1. 

Dengan n1cn1perhatikan dari bcrbagai hal tersebut ball\va 
pern1asalahan zakat ternyata 1nasih jauh dengan yang diharapkan 
1nengingat inasih an1at kecil pelaksanaannya oleh karcna itu Prcsidcn 
RI bersedia scbagai ru11iln1 zakat ketika peringati peristi\va Isra' Mi'raj 
pada 26 Oktober 1968. l\1enycrukan diku1npulkan dana 7.A.1.kat untuk 
inenunjang keberhasilan atnal sosial dala1n aga1na !slain dan 
pcn1bangunan untuk 111e\Vl~judkan n1asyarakat adil dan 111akn1ur. 

B. Fiqih Zakat 

1. Fiqih Zakat Tradisional 

Pcnghasilan atau rizki yru1g diperoleh setiap orang adalah datangnya 
dari Allah dan ke111bali kepada Allah. 1nengingat harta yang 
diperoleh tersebut bukan sepenuhnya n1enjadi 111iliknya dan mebih 
terdapat hak n1ilik orang lain 1nengingat rizki 1nen1pakan problen1 
yang paling uta1n~ sehingga dengan ke1niski nan dapat 111eni1nbulkan 
kekufurru1, 1nal<a tepat pada bulan sya\val tahun ke 2 Hijriah pada 
bulan Ratnadhan divvajibkan zakat fitrah, ke1nudian diwajibkan 
zakat 1nal atau kekayaan yang harus dike]uarkan 

Pada zan1an Dinasti Uma\.viyah dan Abbasiyah diupayakan 
pengkajian fiqih zakat kernudian bem1unculan fuqoha-fuqoha dan 
me1nulai kajian-kqjian n1antm1entalnya yang n1enuangkan renungan 
ijtihad dengan n1enguraikan secant lengkap 1nulai dari konsep dasar 
huku111 dan etika penyal uran zakat sesuai dengan perke1nbangan 
dan kebutuhan \.vaktu itu dengan n1engkategorikan dengan dua 
hal: 
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a. Zakat n1erupakan bagiru1 ibadah dan rukun islmn. sccara doklrin 
lcrikat dengan nilai-nilai yang diangkat dari Al-Qur'an dan 
Sunnah sehingga orang n1uslin1 bertanggung ja,vab untuk 
111ensosialisa<;ikannya. 

b. Z'lkat disadmi n1e1nptmyai din1ensi sosial ekonon1i wnat sebagai 
instrun1en pe1nerataan rizki untuk n1cnanggulangi proble111 
ekonon1i tunat lsla1n dan 1nenjadi tun1puan 1nenanggulangi 
kcn1iskinan. 

Dari dua hal tersebut dapat diainbil suatu kesi1npulan balnva zakat 
adalah sebagaijalru1 pen1eratru1 rizki terhadap seseorang sebagai n1ru1a 
halnya pada n1asa kejayaan islru11 khalifah Un1ar 1ne1nilih 111e1nerangi 
kelo1npok kelon1pok 1nasyarakat yang n1enolok untuk n1en1bayar 
zakat. Dalain suatu khotbahnya "'Den1i Allah saya akan berperang 
1nela,van n1ereka yang n1e1nbedakan antara shalat dan zakat" 

Dalain sisi eti1nologi zakat berasal dari kata-kata. 

Yang berru1i : bert.ainbah, berken1bang, suci, barokah, dan se1nua arti 
tersebut. dipergunakan dalain ayat Al-Qur'an dan I-Iadist dengan 
inakna bahwa zakat adalah ke\vajiban terhadap hm1a tertentu, bagi 
kelo111pok tertentu di waktu tenent.11 dengan ketentuan yang tertentu 
pula. 



"Diu'({/ibkan zakat pada permu/aan Islam secara 111111/ak f/dak dihatasi 
har/a yang W(~jih di=akati 1111 dan juga ditamhahkan kadar zakall~l·a yang 

demikian itu karena soal zakat diserahkan kepada perasaa11 para muslimin 
dan sifat pemurah mereka ". 

rvlengingat sen1ua harta yang diporolch tidak dapat din1ilik sen1uanya 
clan n1asih terdapat hak 111ilik orang lain yang harus dikeluarkan 
scbagain1an disebut dalan1 ayat : 

"A mbillah :aka/ dari sehagian hart a mereka dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka "J\1aksudnya dengan zakat itu 
mereka menjadi bersih dari kekikiran dan dari berlehih /ebihan dalam 
menctntai harta henda "_ 

Dari ayat ayat yang tel ah tersebut dapat dian1bil suatu kesi111pulan 
scbagai pedon1an bahvva harta yang di1niliki \Vajiblah dikeluarkan 
zakatnya apabila cukup nisab dan haulnya dan 111cngcluarkan zakat 
terscbut adalah pada hakikatnya untuk inensucikan diti sebagai n1ana 
dijelaskan dalain hadits: 

55 



56 

Seorang laki-laki dalang kepada Rasu/111/ah dan hertanya: "IVahai 
R asu I 111/ ah say a mempu nya i k ek ayaan banyak. fa 1111I1 clan para t 011111 
Berilahukanlah aku bagai111ana aku harus berbuat dan 111e111hu/u11jaka11 
kekayaanku itu? " . .Jawab Rasulullah "Keluarkan zakat clan kekayaa1111111. 
maka =akat itu merupakan kesucian yang 111eny11cika11 ka11111 clan dengan 
=akat itu kamu dapat 111e11yw11h1111g sa11ak kerahatmu da11dapal111engeta/1111 
/wk orang miskin tetan~ga dan pengemis ". 

2. Fiqih Zakat Kontcn1porcr 

Bah\va Negara Republik Indonesia adalah negara yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD 45 bukan bcrdasarkan agan1a 
oleh karena itu segala sesuatunya diatur berdasarkan hukun1 negara 

Dalain pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 45 balnva \Varga ncgcra 
Indonesia bebas tnenjalakan agan1anya scsuai dengan agmna 
dan kepercayaan yang dianutnya. tvlengingat zakat 111crupakan 
salah satu rukun lslain yang harus di in1ani olch pen1cluknya dan 
dapat dijadikan scbagai \Vahana perekonon1ian nasional 1naka hal 
ini dintur berdasarkan pasal 11 ayat 2 UU No1nor 38 tahun 1999 
ha11a yang dikenakat zakat 

I. E111as, perak dan uang ( kecuali tan1bahan harta yru1g bersw11ber 
dari penghasi Ian 

2. Perdagangan dan pcrusahaan 
3. Hasil pe1ianian, hasil perkebunandan hasil perikanan 
4. 1-Iasil pertainbangan 
5. I-Iasil peternakan 
6. 1-Iasil pendapatan dan jasa 
7. Rikaz (harta yang dipenda111/tersin1pan) 
8. Harta yang cukup nisab dan haulnya 

Untuk tcrlaksananya pengelolaan zakat dengan berdasarkru1 pada 
penmdang undangan dan perat1u-an yang berlaku 1naka pen1ahrunan 
terhadab ketentuan dalain masalah zakat sangat dipcrlukan oleh 



sitiap lapisan n1asarakat bahkan dari dini perlu dijadikan sebagai 
kurikulwn dalan11nata pelajaran di sckolah-sckolah. 

C. llndang-Undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999 

Undang-undang No111or 38 tahun 1999 tentang pengclolaan zakat 
n1cn1berika in1plikasi sangat luas len1baga pcngelolaannya. Pengelolaan 
zakat tersebut secara unnun rnengopti1nalkan pengelolaan dan 
pemainfataanya berdasarkan skala prioritas kebutuhan rnustahiq dan 
dapat di1nanfaatkan untuk usaha-usaha yang produktif. Untuk 
111e\vujudkan optin1alisasi pcngclolaannya. dan badan an1il zakat 
scnantiasa dituntut yang mnanah. profesionalisn1e. transparansi dan 
akuntabilitas se11a kcn1andirian sebagai scbuah industri publik n1cnuju 
n1asyarakat yang sejahtera berdaya dan bertaq\va. 

Pengelolaan zakat yang di1naksudkan dalan1 undang-undang ini 
n1cngoptin1alkan pengelolaan dan pe1nanfaatan zakat dalarn rangka 
pe1nbangunan.kes~jahteraan wnat clan ineningkatkan pelayanan bagi 
n1asyarakat untuk 1nendorong akan sadar zakat. 

a. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan mnil zakat yang dibcntuk 
oleh prakarsa n1asyarakat dan dikukuhkan oleh pernerintah 
Pen1erintah sebagai fasilitator, koordinator. r~gulator dan konseptor. 

b. Badan an1il zakat n1en1punyai tugas pokok mengun1pulkan 
n1endistribusikan dan 111endayagunakan zakat yang dikun1pulkan 
dengan ketcntuan agan1a dan w1dang tmdang Nomor 38 tahun 1999 

c. BAZ dan L1-\Z 1neliputi nasional, propinsi. kabupaten/kota n1adya 
kecan1atan dan luar negeri 

d. Pengelolaan zakat berazaskan : in1an dan taq\\'a~ transparan dan 
kepastian hukun1 sesuai dengan Pancasila dan UUD 45 

e. Pengu1npulan zakat dapat dilakukan olch BAZ dengan cara 
n1engainbil dari n1uzakki, beke1:jasan1a dcngan bank clan 1nenerima 

infak shadaqah, hi bah~ \\'asiat, \varis dan kafarat. 
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D. Undang-Undang No111or 17 Tahun 200 I 
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Undang-Undang Rcpublik Indonesia No1nor 17 tahun 2000 tcntang 
perubahan ketiga atas Undang-Undang No1nor 7 tahun 1983 tcntang 
pajak pcnghasilan. zakat sebagai instru111en pen1bcrdayarn1 ekono1ni 

Undang-undang PPh tersebut adalah 1nerupakan hukun1 positi f yang 
berlaku dan dibuat oleh \Vakil rakyat ke1nudian ditetapkan olch 
pen1crintah, dengan diundangkannya UU tersebut tentang pajak 
penghasilrn1 yang berlakunya tahun 200 l 111aka kcndala yrn1g dihadapi 
rnasalah zakat dapat diatasi telah diatur dalain UU PPh yang baru 
yaitu: 

'"Balnva zakat bukan tnerupakan objek pajak. bagi sipeneri1na serta 
zakat atas penghasilan boleh diktuangkan dari penghasilan karena kcna 
pajak'~ 

Mcngingat negara kita sudah 1nen1iliki undang undang dalan1 upaya 
pengelolaan zakat n1enciptakan kesein1bru1gan clan kestabilru1 ekono111i 
inaka pajak penghasilru1 dapat dikurangai dengru1 n1engeluarkru1 zakat. 
Dengan de1nikian dapat 1ne~epaskan ke\vajiban baik kc\vajiban 
terhadap waj ib pajak 1naupun ke\vaj iban terhadap waj ib zakat 

Maka n1en1bayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 
\Vajib bigi karnn n1uslin1in (orang orang yang berin1ru1) Hal ini sesuai 
dengan keputusan De\van Pin1pinan Majelis Ulan1a Indonesia dalan1 
se1ninar zakat dan pajak tanggal 2-4 tnaret 1990 dalain keputusan 
non1or KEP-163/MUI/IIl/l 990 tanggal 4 Maret 1990. 

Dengan den1ikian zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan 
oleh setiap pe111eluk againa Islan1yang111e1nenuhi ketentuan 1nentirl1t 
syariah agan1a Islan1, sedru1gkan·pajak adalah kewajiban kenegaraan 
bagi setiap warga negera yang diatur berdasarkan Undang-undang 
Perpajakan pasal 2 ayat 1 yang be11ujuan akhirnyajuga saina san1a 
n1ensejahterakan n1asyarakat dan sasarannya orang peribadi, dan 
badan/len1baga. 



E. Hikrnah Zakat 

Zakat adalah salah satu rukun Islain yang berhubungan clengan orang 
lain yai1g 1ne111iliki din1ensi ganda yaitu hubungan clengan Tuhan dan 
hubungan dengan 111anusia clan 111e111iliki banyak hikn1ah yang saling 
n1en1butuhkan antar si kaya dengan si iniskin. Oleh karenanya zakat 
dapat dikatakan scbagai pe111eratan rizki yang diberikan oleh Allah. 
din1ana sin1iskin Lmtuk dapat langsung hidup sedangkru1 sikaya untuk 
kenyrunanan hidup 

Dengan de111ikian zakat sebagai letnbaga yang 1ncngandung hik111ah 
baik Lmtuk orang kaya 111auptu1 Lmtuk orang 1niskin dru1juga n1erupakan 
ibadah dw1ia dan ukhro\vi sebagai 1nana dijelaskan dalrun Al Qur'an: 

"Ambilah sebagian dari hart a mereka sebagai sedeqah 1111/uk me111bersihka11 
dan mensucikan mereka dengannya (A t-Tauhah 9. I 03) ". 

"Dalam setiap harta terdapat hak orang lain (orang-orang meminta-minta 
dan orang-orang yang tidak meminla mint a) Ad. D::::aariyaal 51: 19 . 

.. Dan orang-orang dalam hartanya ada hak yang ditentukan bagi orang 
(miskin) yang meminta minta dan orang (miskin) yang tidak meminta ". 
(Al Nia 'arij: 70:24:25) 
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I-Iik1nah zakat antara lain : 

1. Dt·ngan n1enunaikan zakat inerupakan n1ensyukuri nik1nat yang 
dibe1ikru1 olch Allah karcna dapat 1nen1bdanzakan h~u1anya ct ij a Ian 
Allah dan 1nensucikan hru·tanya dari hak orang lain. 

2. Zakat yang dikeluarkan sebagaijalan pc111cratan rizki tcrhadap 
scseorang untuk kclangsungan hidupnya. n1aka langkah baginya 
seorang 111uzakki yang n1engeluarkan zakatnya schingga 
111en1berikan kelru1gsungan hidup seseorang. 

3. Zakat n1erupakan alat ketcntrru11an dari penyakit iri hati. si fat dcngki 
dan pelindung dari gangguan~ karcna karcna zakat tcrsebut 
senantiasa diharapkan orang terutaina fakir 111iskin dan dapat 
n1enjaga kita dati segala gangguan baik n1anusia n1aupun binatang. 

4. Dcngan rizki yang diperoleh oleh fakir n1iskin dari zakat yang 
dikeluar seorang 1nuzakki n1aka fakin11iskin terscbut akan 
terhindar daii kekufuran karena clapat 111en1cnuhi kcbutuhanya. 

5. Dengan dikeluarkannya zakat oleh nn1zakki adalah 111erupakan 
n1en1erangi setan. karena setiap saat setan senantia n1enggoda 
n1anusi agar tidak taat kepada perintah Allah. 

6. :rvtenunaikan zakat 1nerupakan ketenru1gan dan pelindung dari sifat 
kekikiran yang dapat 1nen1binasakan di1inya sendiri 

7. Zakat yang dikeluarkan oleh n1uzakki dapat n1enciptakan 
kenyainanan bennasyarakat baik yang berhubtu1gandengan dunia 
1nauptu1 ttl<lu·o,vi 

8. Zakat n1erupakan pe1nbinaan n1en1perkokoh persaudaraan baik 
antara sikaya dengan yang iniskin, bahkan n1erupakan 
kemaslahatru1 dunia dan ukhro\vi. 

F. Tehnis Pengelolaan Zakat 
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Untuk men1berikan daya dukung Penanganan pendayagunaan zakat 
yang optin1al sesua dengan UU No. 3 8 tahun 1999 pengelolaru1 zakat 
dilakukan oleh badan runil zakat yang dibentuk oleh pe111erintah. Sadan 



An1il Zakat Nasional dibentuk oleh Presidcn. untuk daerah propinsi 
oleh Gubcn1ur. dacrah kabupaten/kota oleh Bupati/\Valikota. clan untuk 
kecainatan olch Ca1nat 

Pcn~oruanisasian Badan An1il Zakat di se1nua tin11kat n1e1niliki 
~ ~ '--

hub u n g an ker:iayang bersifat koordinatiL konsulatifd::in infr)rn1atif 
dengan dcn1ikian akan bcrfungsi scbagai penata kcagarnaan yang · 
111Cll1 i Ii ki rungsional dala1n upaya pen1ecahan n1asalah n1asalah 
kctnanusiaan yang 1nenyangkut pc1nerctaan rizki yang diberikan olch 
Allah kepada han1banya den1i untuk kclangsungan hidup untk 
n1cngabdi kepadaNya. Dan juga penunaian zakat senantiasa 
diharapkan n1en1berikan zakatnya kepada ahlinya yc.u1g telah ditentukan 
dalan1 agan1a n1clalui badan ainil zakal yang telah ditentukan untuk 
n1cn1udahkan kepcngurusannya. 

I. Pen~elolaan Zakat 
'--

Balnva penanganan pengclolaan zakat berdasarkan U U No, 3 8 
tahun 1999. yang dilakukan oleh Badan A1nil Zakat yang dibentuk 
oleh pen1erintah baik di tingkat pusat. daerah n1aupun di luar negeri 
yang terdiri dari unsur 111asyarakat dan pcn1e1intah 

Baclan An1il Zakat yang telah ada dilindungi oleh pernerintah sesuai 
dengan Keputusan lvlenteri Agan1a No. 581 tahun 1999 
pengukuhan dilakukan atas pern1ohonan len1baga mnil zakat 
setelah n1en1enuhi persaratan sebagai berikut : 

a. Bcrbadan huku1n 
b. Me111iliki data n1uzaki dan n1ustahiq 
c. Men1iliki progra1n ke1ja 
d. Mcn1iliki Adn1inist:ra.si 
e. Pernyataan kesed~an dilakukakan audit 

Pengajuan pennohonan pengukuhan Len1baga 1\111il Zakat 
disainpaikan setelah 111endapat rekon1endasi dari Kan\vil 
Departemen Agan1a Propinsi seten1pat dan Departe111en 1\gan1a 
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apabila di luar negeri. Dan rekon1endasi tersebut dikcluarkan sctclah 
111endapal pcrti111bangan dru·i 1najlis ulru11a sctc111pat dru1 atau fon.1111 
zakat (!oz) scten1pat a pa bi la sudah ada 

2. Pengu1npulan 

a. Pengun1pulan zakat dapat dibentuk disetiap tingkat alau unit 
yang sebut dengan Unit Pengun1pul Zakat dan bertugas 
n1engun1pulkan zakat, infaq shadaqah dan lainnya secara 
langsung atau 111elau rekening pada bank. Dcngan beke1ja 
san1a dengan le111baga keuangan dan perbankan 

b Pelaksanaan pengun1pulan zakat tidak dapat dilakukan 
paksaan terhadap n1uzaki n1elainkan n1uzaki n1elakukan 
penghitungan sendiri hartanya dan ke\vaj iban zakatnya 
berdasarkan hukun1 islain. akan tetapi badan an1il zakat 
berke\vaj iban n1en1 berikan n1asukan untuk dapat 111 uzaki 
n1enghitung sendiri atau n1w_L1ki n1e1ninL:'l bantuan untuk dihittmg. 

l) Kebijakan Pengun1pulan Zakat: 
a) Muzaki secara langsung dating ke BAZ/LAZ 
b) Melalui counter zakat 
c) Melalui unit pengun1pul zakat 
d) Melalui pos 
e) Melalui Bank 
t) 
g) 

Mel al ui pe1notongan gaj i 
Melalui pe1notongan pajak 

2) Pendayagunaan 
Kebijakan pendayagunaan zakat : 
a) Penyal uran terdiri dari atas pendistribusian dan 

pendayagunaan 
b) Distribusian dan pendayagunaan untuk delapan asnaf 
c) Penekananan kepada kelangsw1gan hidup fakis iniskin 
d) Untuk inenciptakan lapangan kerja fakis 1niskin 



e) n1en1enuhi pokok 1nakan, tcn1pat tinggal kesehatan dan 
pcndidikan 

1) Sun1ber perekono1nian untuk pen1eliharaan 111esjid dan 
kesejahteraan para nadzir-naclzir 

g) Untuk keperluan 1nasyarakat un1un1 (irigasi~ sun1ur~ 
jalan clan lain-lain) 

h) Bantuan pendidikan berupa beasisvva dan hari besar 
I slain 

i) Bantuan pe1nberdayaan ekonon1i un1at 

Dengan pendayagunaan zakat yang tcpat adalah sebagai 
pen1enuhan hajat hidup n1anusia untuk dapat n1engabcli kcpada 
Allah~ 1naka dengan de111ikian para an1il zakat n1eningkatkan 
pengctahuan, pengalaman, \Va\vasan, kernainpuan soal soal 
konten1porar seputar zakat. Meningkatkan ken1an1puan 
penghin1punan. pengelolaan dan pendayagunaan dan 
n1en1berclayakan Sadan A1nil Zakat dan lernbaga A1nil Zakat 
n1c1~acli Je1nbaga yang profesional, terpercaya~ transparan~ tnandiri 
clan pro akti f. 
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SERI 3 



.. 



I. PENDAHULUAN 

I. Pcngcrtian 

a. Zakat ialah suatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kcpada 
yang berhak menerima antara lain para fakir miskin. menurut 
ketentuan-ketentuan dalam agama Islam . ..._ 

b. Zakat menutut etimologi bcrati bcrkembang dan bertambah, kalau 
diucapkan : zakaa Az-Zar'u maka artinya : tana1nan untuk 
bcrkcmbang, dan bertambah. dan kalau diucapkan artinya. banfakah 
itu bcrkembang a tau mendapat berkah, kata zakat j uga berar1i sue i. 

c. Zakat adalah harla yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau 
badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan 
agama untuk diberikan kepada yang berhak rnenerimannya. 

d. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga Dasar hukum yang \vaj ibnya 
cukup ban yak clan jelas diterangkan dalam Al-Qur'an dan Al-Had its. 
Karenanya umat Islam tel ah ijma'. 

e. 1-Iarta yang dibagi-bagikan itu namanya zakat. sedangkan kata zakat 
itu artinya bertambah suci dan berubah. suci dan barakah (serba 
kecukupan). 

f. Zakat telah dijelaskan secara rinci dalain Al-Qur~an pada 82 ayat. 

Diantara ayat Al-qur'an tersebut ialah surat At-Taubah ayat I 03 : 

Artinya: 
"Ambil/ah =akat dari sebagian lwrta mereka, dengan =akat illt kamu membersihkan 
dan 111e11yucika11 mereka ". 

Maksudnya, dengan zakat itu mereka menjadi bersih dari kekikiran dan 
dari berlebih-lebihan dala1n mencintai harta benda. 

Adapun dalam had its diantaranya adalah: 
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Artinya. 
"Rasulullah sewaktu mcngullfs Sa/what Jiu 'ad:: Bin .Jabal kc 11cgeri Yama11 (l'llllg 
telah ditak/11kka11 oleh wnal Islam) hersahda : Engkau datang kepada kaum ahli 
kitab ajakla/J merC!ka kepada s_valwdat, bersaksi bahwa sesu11ggul111ya tidak ada 
Tu/um selain Allah dan sesunggulmya .Vab1 :Huhammad adalah utusan A I/ah Jika 

mt!rl.!ka tel ah taat umuk ilu. beriw/111ka11/ah kepadu mereka, bahwa A I/ah 111e\1'c1Jihka11 

kepada mereka melakukan shalat limo wak111 do/am selwri sema/am. 
Jika mereka te/ah taat untuk it11. berilahukanlah kepacla mereka bahwa A //ah 
mewajibkan kepada mereka men=akati kekayaan mereka. }{mg ::akal itu dwmbil 
dari yang kayo da11 dibagi-bagika11 kepada fakn: Jika mereka le/ah taal 1111111k 1111. 

maka hati-hati/ah lja11ga11/ah) mengambtl yang baik- baik saja (btla kekayaan itu 
her11ilai linggi, sedang dan rendah. maka =akatnya lwrus meltj;uti 11ilai-11ilai itu) 
hindari do 'anya orang yang madhlum (teraniaya) karena dialllara do 'a itu dcngon 
Allah tidak berdinding (pasli dikab11/ka11) ". 

Muadz diutus ke Ya1nan itu untuk 1nenjadi \vali negara itu dan scbagai 
hakin1. 



2. Awai Disyari'atkan 

Zakat mulai disyari'atkan pada bulan sya\val tahun kc 2 Hijrah sesudah 
pada bu Ian Ramadhannya diwaj ibkan zakat fitrah. Jadi mula-1nula 
di\vaj ibkan zakat fitrah. Bani kemudian diwaj ibkan zakat mal atau 
kekayaan. Dcmikianlah kebanyakan pcnjclasan dala111 buku-buku 
agama. Akan tetapi kitab Fikhussunah dalam bab zakat menerangkan, 
bahwa zakat itu scbelum Rasulullah berhijrah ke Madinah sudah 
diwajibkan secara gnris besar. Yaitu bclun1 terperinci benda-benda apa 
yang dikenakan zakat dan belum ada kabar nisabnya maupun kadar 
zakatnya. 

Discbut clalam f ikhussunah : 
.... tP .e ,,, J. ,,,. , , 

,., .,,.. ,., ,,,.o ,J ... • .. ;:, ... 0 0 ""l_s-' 
~ <iO lkA r)L.._'.:..~1_0j\ <} ~\S')-J\ ~1 c..j j 

• 0 ,,,. ,,,, • #I J. 0 • J. 
,,,. , o J. ,,, jJ J', I , o. ,,, o 

t_. ~4~~ L. ,:i_u ':1 • 4t 0 ~ I C. \ l..J\~~~ 
- .) ,,, .,I ... -... • ..,,. v .... ... ,.,,,, ,., 
... ,,, , .J • J. J "\ ,J .,, ~ 

~~.J\ . ~J • ~~) ~: .. ~\ .)~ ~\~ !J ;t:~JlJ 
~,., r ~ "' , 11.... ,,,, • ... *' 

• ... ' ... ~ • • o .... \\ I~ .. \ - .... \ .;. J 0 > ,,, ,,,~ , "'l!J 
l < ~~.)\~ ~./.JJd ~~ ~ g . ~ ~ ~ I" 0 ,,,,. .... ... 

/ - ~ "" J ~ _,,,, o ,..,,,,1"' JI " t ,,. el- e o -': 

.~u~ c:.-:;1J, ~1 t,'i1 ~ ~Y 
Artinya: 
"/Jill'ajibkan =akat pada per111ulaa11 Islam secara mutlak. tidak dibatasi lwrta yang 
wtyib di=akati itu. da11juga d1te11tukan kadar =akalnya. fong demikian itu karena soa/ 
=akat d1serahka11 kepada perasaa11 para muslimin dan sifat pemurah mereka ". 

3. Hikn1ah 

Dalam kehidupan di dunia. 1nanusia telah diberikan rizki dan n1ata 
pencaharian. Oleh karena itu Allah S WT berfirn1an dala1n surat An
Nahl 71: 

··Dan A I/ah m1!1ehihkm1 sebahaRian kamu dari sebahagian yang lain dalam ha/ 
re=eki .. " 
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Allah S \VT tel ah memberikan rizki kepada manusia serta diberi 
pencaharian. Kcmudian melalui ayat-Nya banyak terdapat himbauan 
agar manusia terscbut mengeluarkan kewajiban dengan membayar 
zakat. Diantara ayat A 1-qur'an adalah dalam surat At-Tau bah (9:71) : 

Arti11ya: 
"/Jan orang- orang yang beriman. lelaki dan perempuan sebalwgian mereka (adalah) 
menjadi penolong bagi sebahagum yang lam. Mereka menyuruh (me11gerjaka11) 

)'ang ma 'rufmencegah dari yang 1111111km: mendirikan slwlal, mem111wka11 -::akat dan 
mereka Wat kepada A I/ah dan Ras1tl-1\~va. 1\fereka itu akan diberi rahmat oleh ..11/ah. 
Sesunggulmya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijak.rnna" ( .·11-faubah 9 7 I) 

Di antara 1-ladits adalah : 



:trrinya: 

"Sl!ora11g lelaki datang kepmla Rasulullah dan bertanya. II 'a/wi Ua.rnlul/ah. sm·a 
1111.'lll/Jllll)'ai kekayaan banyak. famili dan para 1c111111 /Jeri1alwka11/ah aku. hagc1ima11a 
saya lwr11s he1:h11a1 dan me111bl.'!anjaka11 kekayaanlw ilu'! Jmrah Rasulullah . 
l\eluarka11/ah :akat dari kekayaa1111111, 111aka =akat illl nzer111)(1ka11 ke.rncian yang 
me11y11c1ka11 kanm. dan de11ga11 :::akm itu ka1J111 dapar JJ1e11ya111b1mg sanak kerahatmu 
dan dapal me11gctal1111 /wk orang n11sk111. terangga da11 pengemis" 

O' ,,,,. 

0---:: ~_, 

Ar111iva: 

··scorang klaki datang kcpada Rasulullah dan bcrtanya. Uagaimanakah j ika scorang 
lclaki mcmhcrikan zakat hartanya ? Jawab Rasulullah : Uarang siapa mcmbcrikan 
i'akat hartanya. maka hilanglah kcJdckannya··. 

Tuj uan penge lo la an zakat ada I ah unt uk 111en i ngkatkan kesadaran 
masyarakat dalmn upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 
keadilan social, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. 
Kcmudian clengan dibentuknya Undang-unclang Nomor 38 tahun 1999 
ten tang pengelolaan zakat terl ihatlah balnva: 

a. Kckayaan adalah nik1nat dari Allah SWT kepada hatnbaNya yang 
harus disyukuri . Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah 
tersebut dapat dengan di ucapkan dengan A I hamdu Ii 1 lah. dan dapat 
pula 1ne1nberikan I me1nbayarkan ke\vaj iban rasa mensyukuri n ikmal 
yang d ipcrolch dari A I lah. kem ud ian A 1 lah akan menjanj ikan nikmat 
itu akan clitambah/dilipatgandakan. 

b. Kekayaan yang dikumpulkan oleh seseorang. belum tentu dari hasil 
jerih payah dan keringat sendiri, tapi bisajuga dari has ii tenaga para 
pekerja/buruh yang bekerja padanya. M isalnya scorang yang 
mc1n i Ii ki sepu 1 uh hektar tanah, dala1n penggarapannya ten tu 
memerlukan tenaga orang lain, n1aka pada \vaktu ia 1ne111etik hasil 
tanah itu. n1isalnya padi, ia harus mcmberikan sebahagian dari has ii 
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tanah itu kcpada mercka yang ikut menggarapnya scbagai zakal. 
meskipun mereka itu pada waktu bcke1ja telah mcndapat upah. 
karena mcreka bagaimanapun tergolong fakir miskin. 

c. rv1anusia di dun ia in i d itakd i rkan oleh A I lah tidal... sama keaclaanya 
ada yang kaya dan acla yang miskin. acla yang kuat clan ada yang 
lcmah. Ada yang pandai dan ada yang bodoh, ada yang berpangkat 
tinggi dan ada yang bcrpangkat rendah. bcgitulah selanjutnya. Olch 
karcna manusia itu tidak dapat hid up di dunia ini sendiri. tapi harus 
bekc1ja sama. maka yang kuat harus menolong yang lemah. yang 
b<:sar harus menolong yang kccil dan begitulah selanjutnya. 

Dala1n hal ini Rasulullah bersabda: 

"Ruka11 golonga11k11 orang (besar) yang tidak be/as kasihan kl!pada orang kecil don 
1uga buka11 golonga11k11 orang kecil yang titled. menglwrgat orang hesar ". 

Jadi zakat itu adalah uluran tangan orang bcsar kepada orang kecil 
atau miskin. 

d. Zakat adalah 1nendidik dan 1nembiasakan orang menjacli pcmurah. 
Tabiat manusia biasanya bcrsifat kikir. Agar tidak dcmikian ia 
diwajibkan membayar zakat sehingga akhirnya ia biasa mc1nberikan 
sesuatu kepada orang lain yang artinya ia tidak kikir lagi. 

e. Di antara pencuri atau pcran1pok ada yang disebabkan kerena 
kcmiskinan. Keadaan yang serupa itu, jika mcreka telah terlolong 
dengan adanya pembagian zakat, kiranya mereka tidak akan mencuri 
atau merampok lagi. Dcngan dcmikian pe1nbagian zakat itu termasuk 
pengan1anan negara. ltulah yang dimaksud sabda Nabi : 

"Sesu11gg11/mya kefakiran dekat dengan kekafirmz ". 



Sebagaimana Lelah dimaklumi, bahwa Islam mempunyai lima rukun 
ialah syahadal. sh a lat. 7~1kat. puasa Ramaclhan clan haj i. Kc! ima rukun 
ilu mempunyai falsafah antara lain scbagai berikut: 

Rukun pcrtama guna menanam iktikad keyakinan dan kesaksian. 
bahwa Tuhan yang berhak disembah itu hanya Allah tidak ada yang 
lain. Dan iktikad keyakinan clan kesaksian. balnva Nabi iv1uhamn1ad 
adalah utusan A I !ah. Rukun pertama benar-benar menjadi dasar 
clan fundamcnnya orang beragama. Rukun kedua an1al ibadah guna 

mctH!.Cratkan hubun~an antara manusia dengan Allah a11ar manusia 
'- "- -- "--

i tu senantiasa mcngamalkan apa yang diwajihkan dan 1ncninggalkan 
apa van ° di la ran o-Nva. 

- ~ 0 • 

ltulah yang dimaksud ayat: 

i \l : ~ ) < jJ : ~'l _~a.....,\\ -!f"') ". <...5_r,,,,,,Oy r,,,, 

.. /)an dirikanlah shalat 1111t11k me11gi11gat aku ". (.·It Thaal /aa. 20: I./) 

Dengan clemikian orang akan menjadi muttaqin. Rukun ketiga (zakat) 
guna mclaksanakan pcrtolongan kepacla sesama manusia sewaktu
waktu d iperl ukan dan mewuj udkan pe111bangunan tnana yang 
diperlukan. Karena 1nanusia di dunia ini tidak hidup sendiri, tetapi 
selalu membutuhkan pertolongan orang lain baik si kaya 1naupun si 
miskin. Rukun kce1npal agar manusia melatih diri bersabar dan tabah 
menghadapi penderitaan agar timbul rasa belas kasihan kepada orang 
yang menderita, dan ia menjadi manusia pcnolong. Rukun kelima 
(haj i) guna tnenanam kebiasaan bergaul satu dengan lainnya. baik 
pcrorangan, antar suku. maupun antar bangsa. ltulah yang di1naksud 
ayat: 

73 



74 

.·lr1111ya: 
"//ai mwrnsia, sesu11gg11/i11ya kami menctjJlaktm kamu dari ·''t'<JJ·ang lak1-lak1 

elem seora11g 1>eremp11a11 dw1 me1~jadikan kamu herhcmgsa-ha11gsa dan hers11k11-
s11ku .rnpaya kw11u sa!tng ke11al-111e11genal .. (ii I I !t~juraat. -IY.· 13) 

J ika 111anusia telah n1elaksanakan Iin1a rukun lslan1 clcngan baik, 
maka ia akan baik hubungannya dengan A I !ah dan hubungannya 
dengan sesama 1nanusia. ltulah kebahagiaan clan kctertiban yang 
mcnj adi tu j uan I slain. A 1-Qur'an n1enegaskan dalan1 A Ii I mran 
(3: I 12): 

( \\Y: 01~ J1 ) 
Ar11nya: 

''Afereka diliputi kehinaan dimana saja mereka beracla. kecuali Jika mereka 
berpega11g kepada talif agama) /I I/ah da111a!t {per.1a11Jia11) denga11 ma1111sia ". 

4. Pcn1bangkang 

Orang yang sen1estinya tclah berke\vaj iban zakal, karena tel ah 
mencukupi syarat rukunnya~ akan tetapi ia me1nbangkang tidak mau 
berzakat, n1aka ia berdosa besar dan ia diancan1 seperti dijelaskan 
dalan1 Al-qur'an dan Haclits. 

Artinya: 
"Sekali-kali janganlah orang-orang bakhil dengan harta yang Allah berikcm 
kepada mereka dan karunia-Nya menyangka. balnva kebakhila11 itu baik bagi 
mereka. Sebe11ar11ya kebakizilan itu adalah buruk bagi mereka l/arw yang mereka 
bakhi/kan itu akan dikalzmgkan ke/ak di le her pada lwri kiamat ··. (A Ii 'fmran. 
3: 180; 



Had its riwayat Bukhari dari Abi Hurairah : 

1l rti11ya 
··r1dak ada orang yang 111e111p1111yai si111pa11a11 kekayaan yang tidak mau 

membenkan =akat. kecua/1 kekayaan itu dibakar di api neraka ;alw11a111 yang 
ke11111dwn dijadikan kepi11gan-kepi11gan gww mcnyctrika kedua lambung dan 
dahinya sampai A I/ah 111e11gl111k11111 diantara lwmba-lwmba-Nya pada lwri kiamat 
vang lamanya diperkiraka11 lima p11/uh ribu ta/11111 kemudian akcm diketalmi 
nasibnya. apakah ia kesurga alau keneraka. ·· 
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..lrti11n1: 
'".\"ctelah Na.rniul/ah SA JI' wa/m dan Abu Bakm· 111c1yadi A."/wli/ah. uda cli a11wra 
orang-orang .·I rah yang telah muslim kl.!mhali kafir (!1dak 11w11 111c111hayar ::aka!. 
kcpada mereka A.·lwli(ah Alm /Jakar 111e11ga11ca111 aka11 memerangi) 11wka salwbat 
{.·ma,. berta11ya : /Jagaimanakah e11gkau aka11 111emera11gi mereka. seda11gka11 

Ra.rn/111/ah 1ela/1 bcrkala: soya dipenntahkan 111e111era11gi merl'ka se/Ji11gga mcreka 
mau mengucapkan kalimat : 

A.. ,, , •• 

..:iJ \ ':} \ J\ ';,1 (mengakui t1dak ada Tu/um sela111 .-II/a/I) 
I ~ 

.• ,. 
dc111 barang siapa telah me11gucapka11 k,t/imat illl. maka lwrta kekayaan da11 <hrinya 

l1c1r11s dijaga dan tidak bulelz digc111gg11 kecuali de11ga11 adanya kete11t11a11 aganw 
I !isabnya di 1a11ga11 A I/ah. (demikia11 perta11yaa11 Umar), maka A hu /Jakw· 111e1{jawab · 

"Demi Al/alt sm·a akan memerangi orang yang 111emisahkm1 dianlara slwlat dan 
::aka/ (shalat tapi tidak ber::akat) kare11a ::akat 1111 keharuson alas kckayaan. !Jemi 
Al/air jika mereka tidak menverahkan ::akat wlla kepadaku yang biasa mereka 
seralzkan kepadn Rn.rnlullalz s1111gg11/z mereka aka11 saya perangi ··. Umar akhirnya 
herkata : "Demi Allalz lialzwa Dia telah me111h11ka dad a A bu !Jakar agar memerangi 
m<!reka. ,\/aka saya ralw bahwa itu benw: .. 

Dalam Al-Qur'an dan Al-I-ladits terdapat ayat-ayat dan sabda Nabi 
yang mcngenca1n dan 1ncnakut-nakuti orang yang tidak n1enunaikan 
zakat. 

Dari A 1-Qur~an antara lain dalam surat At-Tau bah (9:34-35) : 
,,..~ A J. ",. "'.t, t/J J _,, •· 

/,; ~ )l~ ..ill o\J \ ~~ ~) ~ ..ill~ ~\ Jli 
-· , """ ,,, . ·"' . .,,,, ,,, ,,,- ,, ,. ~ 

_,.,... Jt .. " t1,,. J ... 1"-t .,,. JI ~J J,...1("'"""' 
j~)· ~ ~ j\ u.:.~ ~~\ ,- ~ .._, a. ~L))' ·-· L F ... -... ../• / ,,. 
·' . _, 

;.QJ\ \ Y-
J _, ., ,,. .,. 

~L.L;\ ~J~lI\ 
...... 



Ar1111ya. 

"Dan orang-orang l'<mg 111e11yimtJa11 emas dan perak dc111 11Jak me11a/kahka111n·a 
paclajala11. lllah. maka hC'ritalmkanlah kepada mereka. (balrwa mereka akan mendapal) 
s1k.rn rang pl.'(/ih, pada han kwmal dipa11aska11 (dibakar) emas dan perak illl dalam 
neraka 1alw11am. la/11 chbakar clc11ga1111ya clahi mereka. lambung dan p1111ggu11g mercka 
(la/11 dikarakan) kepada mereka, inilah lwrta benda yang ka11111simpan1t11t11k dirimu 
sendiri, maka rasaka11/ah sekarang (akihat dariJ apa yang kamu .-;impan iru ". 
(Al Fauhalz. 9: 3./-35; 

Dari A I-Had its antara lain 

, , 
~Y-.. ,., -

) /. ,,. 
\0 -· ,,. 

JU u) - r 
/. .,.. .J f ~ J • ,. 

,.._. __ i- ~ ~~ •• ,. G .. ~ I . ~G:-L ... I. ~ Ll.\\ ,. " , .. - , ~ ,. ,, ~ - r-' ,. -,. \ Y-... ,. 
J ,, ... ,. ,.. 

( 0,.-!~~1 y ) 2.JJG\S\ ~?\j\ 
1lrl ill\ ·a · 

"Rasu/u/lah hersabda· Barang siapa diberi oleh .·llfah kekoyaa11 tetapi riduA. 
111e111111aika11 ::akat. maka pada lwri kiamat mmtr kekayaan itu akan dirupakan ular 
jaman yang botak kepa/anya (disebabkan ba11yak hisanya) yang mempunyai dua titik 
hitam di alas matanya. dan 11/ar itu akan membelit orang rcrsebut kemudian ular itu 
memegang kedua /11/ang p1pi11ya samhil hcrkara. Akulah keka_vaanmu dan akulalz 
harta bendamu ". 
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II. YANG WA.JIB BERZAKAT 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kclima. dan salah satu 
ibaclah pokok dalam Islam. Zakat d iwaj ibkan pad a bu Ian Syawal tahun kcdua 
H ijjriah scsudah diwaj ibkannya puasa Ramadhan clan zakat fitrah. 

Dalam Al Qur'an kata zakat digandengkan dcngan kata shalat. ha! ini 
mcnunj ukkan bahwa keduanya mem i Ii ki hubungan yang sangat eral. 
Kemudian, siapa yang wajib mcngcluarkan zakat: 

I. Yang dhvajibkan Zakal 

Yang diwajibkan berzakat ialah orang Islam yang memiliki kckayaan 
yang cukup nisab clan haul. Untuk pengertian nisab adalah scjumlah 
harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya, 
sedangkan pcngertian hau I adalah telah cukupnya waktu dari harta yang 
tclah mencapai nisah untuk dibayarkan zakatnya (dimiliki cukup dalam 
waktu satau tahun).Ada sebagian kekayaan yang diwajibkan zakat bi la 
telah dimilki cukup setahun (haul) misalnya: emas. perak simpanan, 
barang dagangan. tcrnak sapi, kerbau~ kambing clan unta. Tetapi juga 
ada kckay1rnn yang cliwaj ibkan zakatnya tanpa harus menunggujangka 
waktu pemilikan setahun, ialah: segala basil bumi begitu dihasilkan clan 
climiliki wajib dikeluarkan zakatnya. 

2. Nisab dan Haul 
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Semua kekayaan yang dikenakan zakat harus cukup nisab, yaitujumlah 
minimal ha11a yang waj ib d ikeluarkan zakatnya. J ika kurang dari itu 
kckayaan be I um d ikenakan zakat. Adapun saat haul ialah waktu waj ib 
mengcluarkan zakat yang telah memenuhi nisabnya (climiliki cukup dalam 
waktu setahun). Masalahnya ada sebagian kekayaan yang diwaj ibkan 
zakat bi la telah dimiliki cukup setahun (haul), misalnya: emas, perak, 
simpanan~ barang clagangan, tcrnak sapi, kcrbau, kambing dan unta 
dan ada kckayaan yang diwajibkan zakatnya tanpa menunggu jangka 
waktu pemilikan setahun, ialah macam hasil burni begitu clihasilkan clan 
dimiliki begitu dikeluarkan zakatnya. 



3. Bcbcrapa kctcntuan ta1nbahan 

a. K eka)'llllll a11ak di hawali 1111111rlora11g gila 
Anak dibawah un1ur. yang bclu1n akil baligh sen1cstinya bclun1 
muknllaf. Bagai1nana hu\....u11111ya sandainya anak itu 111cn1iliki 
kekayaan ynng telah cukup syarat-syarat \vaj ib zakat. Mcnurut 
pcnclapat para ulama kekayaan tcrscbut hnrus dizakati dan \valinyalah 
yang mclaksanakan pen1bayaran zakat itu. scdangkan untuk orang 
sakit gila. dalam hal kckayaan clan zakatnya sama dcngan anak di 
ba\vah un1ur. Hal ini mcrujuk Kitab Fikhussunnahjilid I halainan 
'"'~,.. 
.).)), 

"H'apb bagt wa/i mwk di hawah umur dan orang gila membayarkan =akat 
kekayaw111ya dua orang 1111 Jika tel ah cukup senisab" 

Scbagai dasar huku1n pcngarang kitab itu (Sayid Sabig) 
mengernukal-.an sebuah hadist dari Abdullah bin Urnar . ..... 

~ 0 •• 

\ 4. :, .. .,,... 
.. .. ...... ,,, A. - ' .. ,,,_ 

J_, ~ : Ju ~) ~ ~,~ ~\ JY.) 01 .. ,,, 

. U~1 ¥t;;_ ~?- ~~ ,j~~ Ji; ;J .. 
Rasu/111/ah bersabcla: "Bara11g sia1w mewariskan anak yalim yang memµzmyai 
kekaya(ll1, lwndaklah k~kayaa11 illl diperg1111aka111mtuk hl!rdagang da11ja11ga11/ah 
kekayaan itu d111nggalka11 sehi11gga kekayaan ilu 1erke11a =akat ". 

h. Kekayaa11 tfizakati sete/ah tlikurangi biaya pe11ge/oltu111 
Kekayaan apapu11 yang din1iliki orang di\vajibkan zakatnya setelah 

kckayaan itu dipergunakan untuk kebutuhan yang betul -betul perlu 
(prirner) sehari-harinya, sepcrti 111akan, pakaian, ten1pat tinggal, 

kendaraan dan a lat beke1ja ken1udian rnasih ada lebihnya. J ika untuk 
kebutuhan prirner itu tidak cukup 1naka ia ticlak berkewajiban zakat. 

N anum jangan !ah seka I i-kal i orang 1nenyalahgunakan ketentuan in i 
guna rncngh indari ke\vaj iban zakat. 
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c. !lf e111p1111yai kekayaan tetapi berh 11ta11f.: 

Orang yang mcmpunyai kekayaan cukup nisab. akan tetap1 ia 

mempunyai hutang, baik hutang itu kepada sesama manusia maupun 
kcpada Allah S\.VT seperti haji nadzar, wasiat. maka hutang itu harus 
dilunasi dahulu. baru kemudian sisanya jika masih senisab harus 
dikeluarkan zakatnya. Demikian dalm Fikhussunnahjilid I halaman 
336: 

'"/Jarang siapa memiliki kekayaan yang H'cl}ib di:akati scdangkan ia me111pu11yai 
l1111a11g maka harus dikeluarkan sebanyak jumlah hutang, ke111udia11 s1.rnya 
dikduarkan zakatjika masih cukup senisab . .lika ticlak c11k11p. maka tidak ll'a)lb 
=nkat la~,'{. karena orang itu dalam keadacm demikian termasuk orangfakil: Soal 
lwtang sama sc!ia kepada ;I I/ah awu kepada ma1111sia ··. 

Untuk hal di atas diambilnya dua hadist sebagai dalil: 

"' ., - ,,,,. ,. 

t? R ~;. ':1~ tj~ 'd 
,. ,. ,, 

,,J,. J ., • ..... J 

~\).; Jl~)) ~~\ :x ,l;:.;; 
_, ~ .,., ~ 

I) "Tidak ada shadaqah afllu =akar kecuali orang kaya" 
2) "Zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya dan 

dikembalikan kepada orang-orang fakir''. 

Sekali-kali hal ini janganlah disalahgunakan sehingga asal punya 
hutang maka ia tidak membayar zakat. 



d. Meninggal sebelun1 n1e111bayar zakat. 

Orang yang berkewaj iban membayar zakat, tetapi ia 1neninggal 
dunia sebelum kewajiban i~u dilaksanakan, maka kekayaan yang 
ditinggalkan tidak boleh dibagi sebagai warisan kepada ahl i waris 
sebelum zakat itu dikeluarkan, karena zakat itu adalah hutang 
kepada Allah.Hal ini tersebut dalam Al-Qur'an surat An-N isa ( 4: 11) 

"" . ; .,,,. 

( '": ~LJ') J.) _,\ ~~:,: ~~~ J~ :x 
~ "" 

"(Pelaksanaan pembagian harta wris itu) sesudah dipenuhi wasiat. yang ia buat 
itu atau (dan) sesudah dibayar hutangnya" (Sekali /agi bahwa zakat itu hutang 

kepada A I/ah) 

e. Ko111pensasi hutang dengan zakat 

Seorang fakir atau miskin mempunyai ptnJaman uang kepada 
seorang kaya, kemudian pada suatu waktu orang kaya itu 
mengeluarkan zakat uangnya dan uang pinjaman yang ada pada 
orang fakir atau miskin itu dijadikan sebagai zakat yang diberikan 
kepadanya. Maka yang demikian itu hukumnya khilaf, artinya ada 
yang melarang dan ada pula yang membolehkan. 

Hal ini ada pada kitab Fikhussunnahjilid I halaman 407: 
~ ,, , ' ,, ,, ,, "" "" J • , ~ ,, , 

J~ J H.:_. ~ _)~ 0\.5} y ~\-~($ J(;£H Jli 
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''Imam Nawawi berkara da/am Kitab Majmu: Jika orang miskm ataufi1kir mempunyai 
pinjaman. kemudian yang memimjamkan hendak menjadikan sebagai =akatnya dan 
ia berkala kepada yang meminjam : Pinjaman itu akan saya jadikan =akar saya" 
Terhadap persoa/an ini ada dua pendapat: 

I) 7i'dak boleh. dan pendapat ini yang dianggapnya yang lebilz kuat karena pmjaman 
itu masih dalam tanggrmgan dan tidak akan menjadi beban kecuali dengan adanya 
timbang terima. lni pendapat A lzmad dan A bu 1-/amfalz. 

2) Bo/eh dan ini pendapat Hasn Basri dan Artha. karena yang meminjam sekiranya 
menyerahkan lmtangnya dan kemudian diambil kembali, maka lzal illl boleh 

saja./\laka demikianjuga bi/a tanpa timbang terima. 



III. YANG MENERIMA ZAKAT 

1. Dclapan Asnaf 

Zakat 1nal dan zakat fitrah harus diberikan kepada siapa yang d isebut 
dalan1 Al-Qur' an (surat At-Taubah, 9 : 60) 

,,,.. .,,,.. .,,,.. ,,,,,. J ;' ~ ~ 

l~ ~1c. ~\ :J\J ~,: .. :uJ ~1~ uliJ.:aj\Wl 
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( ,. ~_,:11) ~ ; ~!C. ..!llJ ..!ll ~ a:.a!_) J-;'..JI J.1_, 
,,,, ,,,.. ,,,.. .,,. ,,,.. 

"Sesungguhnya zakat-akat ilu hanyalah untuk orang-orangfakb; orang-orang miskin, 
pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, zmtuk (memerdekan 
budak), orang-orang yang berhutang untukja/an Allah dan orang-orang yang sedang 
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah A-laha 
A1engetalmilagi Maha Bijaksana ". (At-Taubah 9 :60) 

ltulah yang biasa disebut delapan asnaf. Dari delapan asnaf itu di 
Indonesia tidak ada riqab dalam arti memerdekan budak. Sebab di 
Indonesia tidak ada budak yang dimaksud itu. 

a. Fakir 

"Fakir dalam persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang 
berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu dilo/ong keperluannya. 

b. Miskin 
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Sekali lagi bahwa zakat itu hutang kepada Allah. 

Miskin dalam persoalan zakat ialah orang yang mempunyai barang yang 
berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan 
tetapi tidak mencukupinya, seperti orang memerlukan sepuluh dirham 
tapi hanya memiliki tujuh dirharn saja. 

c. Amil 

''Amil ialah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, 
membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya" 

d. Mualla{f 



1\luallaf ada 4 macam: 

Pert a ma 

Kedua 

Ketiga 

Keempat 

e. Riqab 

1\1ual/afmuslim ia/ah orang yang sudalz masuk Islam tetapi niatnya 
atau imannya masih lemah, maka diperkual dengan memberi zakat. 
Orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia 
terkemuka di kalangan kaumnya, dia diberi zakal dengan harapan 
kawan-kawan akan tertarik masuk Islam. 
Aiuallaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir 
d1~~an1pi11g11ya. 

i\1ua/laf yang dapat menbendung kejahatan orang yang 
membengkang membayar zakat. 
Bagian ketiga dan keempat kita beri zakat sekiranya mereka perlukan. 
misalnya karena mereka kita beri zakat, maka kita tidak usah 
menyediakan angkatan bersenjata guna menghadapi kaum kafir 
atau pembangkang zakat yang biayanya pun akan lebih besar. 
Adapun golongan pertama dan kedua maka akan kita beri zakat 
tanpa syarat. 

Riqab artinya 1nukatab ialah budak belian yang diberi kebebasan 
usaha 111engun1pulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk 
n1erdeka. Dalam hal ini ada syarat, bahwa yang menguasai atau 
n1e1nilikinya sebagai budak belian itu bukan si muzkki sendiri sebab 
j ika dern i k ian 1naka uang zakat itu akan ke1n bal i kepadanya saja. 
Den1ikian Al-Bajurijilid I hala1nan 294: 

• ,, ,,c 

, " . H ;;:ilLlJ ,,, .. ~ .,,.. 

"Adapun maka1ab oleh atau bagi muzakki tidak boleh diberi zakatnya, karena 
(aedalz pemberian zakat itu akan kembali kepadanya ". 
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"Gharim ada liga macam : 
Pertama: Orang yang memityam guna menghindarkanfitnah atau mendaimaikan 

pertikaianlpermusuhan. 
Kedua Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya 

umuk hajat yang mubah. 
Keriga Orang yang memily·am karena tanggungan, misalnya para pengurus 

mas) id, madrasah a tau pesantren menanggung pinjaman guna keper/uan 

masjid. madrasah a tau pesantren ini ". 

g. Sabi/ii/ah 



"Sabi/ii/ah ialahja/an yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridha Allah baik 
beruopa i/11111 ma11p1111 amal. Jumlmr U/ama mengartikan sabilillahdi sini ada/ah 
perang. Bagwn sab1/illah (dari =akat) itu diberikan kepada angkatan bersenjata yang 
lilaal11ta 'aala artinya mendapat gaji dari pemerintah ". 

Pada zaman ini bagian yang paling pentingdari sabilillah ialah guna 
membiayai pada propagandis Islam dan mengirim mereka ke negara
negara Non Islam guna penyiaran agama Islam oleh lembaga
lembaga lsla1n yang cukup teratur dan terorganisasi: Tern1asuk 
sabilillah ialah menafkahkan pada guru-guru sekolah yang rnengajar 
ilmu syariat dan ilmu-i lmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat 
umum. 

Soal sabilillah ini sebaiknya kita mengambil faham yang luas, sebab 
j ika mengambi I fa ham yang sernpit sekarangt ini di Indonesia tidak 
ada sabilillah. 

h. lbnusabil 

.. .,. 
' "'1 , -
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"Adapun /bu Sabi/ ia/alz orang yang mengadakan pe1jalanan dari negara dimana 
dikeluarkan =akat atau melewati negara itu. Jika diberi zakat jika memang 
me11glze11daki dan tidak bepergian zmtuk maksial" 

Bagian ini tidak setiap waktu ada, akan tetapi baiklah untuk itu 
d ised iakan sekedarnya. 
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2. Beberapa ketentuan khusus 
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a. Pengaturan bagi fakir n1iski11 
Bila hasiJ pengun1pulan zakat cukup banyak, seharusnya pernbagian 
untuk para fakir miskin diatur demikian: 

"Fakir miskinyang biasa berdagang (ada pengalaman dan pengetalman berdagang) 
diberi modal berdagang yang besarnya diperkirakan ke1mtungannya cukup gwza 
biaya hidup, agar sekali diberi untuk selamanya. A tau mereka dapal bekerja sebagai 
tukang kayu, baru dan lain-lainnya, mereka diberi alat-a/atnya agar dengan a/at-a/at 
itu mereka bekerja, sehingga sekali diberi juga untuk se/amanya.Jika berdagang 
tidak dapat dan bertukangpun tidak dapat, maka diberi bekal seumur glzalib (umur 
rata-rata 63 talmn). 
Imam kurdi berpendapat bahwa bukanlah kepada orang yang tidak dapal berdagang 
maupzm bertukang itu langsung diberi uang yang mencukupi hidupnya seumur ghalib, 
tetapiyang dimaksud orang itu diberi modal yang sekiranya has ii yang diperoleh dari 
modal itu dapal mencukupi hidupnya. Oleh karena ilu, modal tersebut harw; dibelikan 
tanah pekarangan at au binalang ternak apabila ia dapat mengolahlmemel iharanya" 

Dengan dasar keterangan di atas, maka harta zakat itu baik sekal i 
dijadikan modal usaha, misalnya sepuluh orang fakir, hasil mereka dari 
zakat dijadikan modal semisal pabrik tahu, rnereka bekerja bersan1a 
dan hasilnya dimakan bersama pula. Zakat dalam AI-Qur'an kadang
kadang disebut dengan kata shadaqah misalnya: 



o,. ,,.Jo J ,, ,, ,,, 
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dan ka'dang-kadang disebut dengan kata-kata infak, misalnya: 

Zakat hukumnya waj ib, sedangkan shadaqah j ika dimaksud zakat rnaka 
hukumnya wajib pula, tetapi shadakah yang tidak dimaksud zakat 1naka 
huku1nnya sunat. Adapun infak jika yang dimaksud zakat huku111nya 
waj ib, tetapi infak yang tidak din1aksud kan zakat hukun1nya ada yang 
\Vajib juga, seperti infak kepada isteri, orang tua dan anak. 

Jawab Rasulul/alz : Betul pendapal lbnu Alas 'ud ilu, suaminmu dan anak-anakmu 
adalah orang yang lebih berhak menerima shadakalunul=akatmu. 

(diriwayatkan oleh Bukhari) 

h. Zakat keptula sanak kerabat 
Mernberikan zakat sanak kerabat itu demikian baiknya karena selain 
mernberi akan berarti juga 1nerapatkan persaudaraan (silatullrahn1i). 
Adapun yang dirnaksud sanak kerabat itu 1nisalnya saudara laki-laiki 
atau pere1npuan, pan1an, bibi, uwa' dan lain-lain asal mereka tennasuk 
mustahik. 

Demikian sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad Nasar dan 
Tannidzi sebagai had ist Hasan. 

,,:, .. "\:,AJ: 0, . ~"'"' , ~ ~ ... ,. ~· ·,~,, ~ ~", ~ (\ 0\ -::1 " 1 Ir~ J 4\.1~ o . 4-t~ 
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"Shadaqah kepada orang mis kin yang bukan sahabat itu mendapat pa ha/a slzadaqah, 
sedangkan shadaqah kepada si miskin yang kerabat itu mendapat dua palw/cz 
silaturahim dan pahala shadaqalz" 
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c. Zakat kepatla pe11cari i/11111 

Pc1nberi zakat kepada para pelajar dan mahasiswa itu boleh, terutama 
jika yang dipelajari itu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh agama, clan mcreka 
belajar itu tidak berkkese111patan 1nencari nafkah. De111ikian kitab 
Fikhussunnah j i I id I halainan 407. 

"J1ka orang dapal berusaha mencari najkah dengan cara yang sesuai dengan 
keadaannya akan tetapi ia masih s1buk menghasilkan ilmu syariat dan sekiranya ia 
berusaha mencari najkah maka akan lerputus usaha umuk mencari ilmu iru. maka 
kepadanya boleh diberikan =aka/ karena menglwsilkan ilmu yang serupa itu lwkumnya 
fard/11 kifayah ". 

Adapun pelajar, rnahasiswa yang tidak ada harapan berhasil belajarnya, 
kepada 1nereka tidak boleh diberikan zakat. 
.... .... ,. J .... .;. ,,,. ~ ,,,. ,,,. J ,,., ~ ,,,. ,,,.. !""' 
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"Adapun orang yang menurul perhitungan lidak akan menghasilkan pelajara11nya, 
maka udak halal zakat baginya sekiranya ia dapal berusaha. meskip1111 nyatanya ia 
masih duduk di bangku sekolalz ". 

ti. Zakat kepada s11a111i yang fakir 
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Seorang istri yang 1ne1ni I iki kekayaan berupa barang yang waj ib 
dizakatkan clan barang itu telah cukup senisab 1naka ia boleh rne1nberikan 
zakatnya kepada suaminya asal suami itu tennasuk golongan mustah ik 
dan zakat yang diteri1nanya tidak akan dijadikan nafkah kepada istrinya. 
Dalain hal ini ada dasar hukum dari hadist Bukhari : 



Abu Said Al Hudri mengatakan bahwa Zainab islri Abu Alas 'ud berkata: ·· H'crhai 
Rasul/ah. engka11 lwri ini memerinlahkan bershdaqahlber=akat. Saya mempunyai 
perlziasan dan akan saya shadaqalzkan, sedangkan lbnu Alas 'ud (suamiku) 
berpendapal bahwa ia dan anak-anaknya adalah orang-orang yang berhak menerima 
shadaqahl=akatku ". 
At/aka Rasulullah bersabda, pendapat lbnu ,Has 'ud illt betul, bahwa suQ/~1i dan anak
anakmu /ebih berlwk dar pada orang lain menerima shadaqalzmu (Ri'wayat Bukhari) 

e. Zakat kepada orang saleh 
Diseyogyakan zakat d iberikan kepada ahli-ahli ilmu dan orang-orang 
yang baik adab kesopanannya. Orang yang bila diberi zakat akan 
dipergunakan untuk 1naksiat, 1naka orang semacarn itujanganlah diberi 
zakat. 

Dalam hal itu Abu Said Al Hudri 1neriwayatkan, bahwa Rasulullah 
pernah bersabda : 
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"Gambaran orang mu km in dengan imannya seperli kuda dengan tali ikatnya, sekalt
kali kuda ilu lepas tapi kembali lagi kepada tali ikat itu. Demikian orang mukm111 
kadang-kadang lupa tapi kembali lagi kepada imannya. Berikanlah makanan kepada 
orang-orang yang bertaqwa dan orang-ora11g mukmm yang baik-baik ··. 

Adapun orang yang dianggapnya kurang baik, akan tetapi j ika diberi 
zakat ada harapan akan baik, maka orang serupa itu sebaiknya diberi. 
Demikian Kitab Fikhussunnahjilid I halaman 405. 

"Kecuali bi/a pemberi zakat ilu dapat menghadapkan ke arahyang baik dan membantu 
mereka guna perbaikan diri mereka. " 



IV. YANG TIDAK BOLEH MENERIMA ZAKAT 

1. Keturunan Nabi 

Anak cucu Rasulullah yaitu keturunan dari Rasulullah yang biasa disebut 
dengan Bani Hasyirn dan Bani Muthalib, tidak boleh meneri1na harta 
zakat, karena zakat itu oleh Rasulullah dianggap kotor. 

Sebagaimana Nabi bersabda : 

,,,, ~ -
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"Seszmgguhnya harta shadaqah atau zakat itu tidak baik bagi keluarga Muhammad, 
karena sesungguhnya zakat itu kotoran orang" 

Juga Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Hasan cucu Rasulullah 
mengan1bil kurma zakat, rnaka beliau menegurnya dengan 'kekh-kekh' 
(buanglah) 

"Apakah engkau tidak talm balm»a kami tidak makan harta shadaqah a/au zakat" 
(Hadist Riwayat Bukhari Muslim) 

2. Keluarga Muzakki 

Zakat tidak boleh diberikan kepada bapak, kakek, ibu, nenek, anak laki
laki atau perempuan dan cucu orang yang membayar zakat. Den1ikian 
menurut Fikhussunnahj ilid I hala1nan 40 I. 
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"Para ulama sepakat tidak boleh memberikan zakat kepada bapak. kakek. ibu-ibu, 
nenek, anak /aki-laki dan cucu dari anak laki-laki, anak perempuan dan cucu dari 
anak perempuan, karena sipemberi zakat berkewajiban memberi nafkah kepada 
bapaknya dan se/anjwnya ke atas anak /aki-/aki dan selanjutnya ke bawah. ibunya 
dan selanjutnya ke alas dan anak perempuannya dan selanjutnya ke bawah. Mereka 
ilu meskipunfakir tetapi kaya karena kayanya si muzakki ". 

Zakatjuga tidak boleh diberikan kepada istri. 

\"Para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak boleh memberikan zakat kepada 
istri, sebab ia wajib menafkahkannya, maka istri tidak per/u menerima zakat ". 

3. Orang yang sibuk beribadat sunat 
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Orang yang tidak berkesempatan berusaha disebabkan \Vaktunya 
dipergunakan untuk beribadat sunat maka zakat tidak boleh diberikan 
kepadanya, karena pada dasarnya ibadah sunat banyak sekali 
macamnya dan hanya untuk diri sendiri. 
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··orang yang selalu menghadapi ibadah-ibadaJz swmaJz meskipunjika ia berusalw 
waktunya Jzahis untuk ibadah szmnah itu, maka =akat tidak boleh diber1ka11 
kepadanya ". 

lbadat sunah itu baik, tapi sekedarnya saja agar orang berkesempatan 
untuk 1nencari nafkah, lebih-lebih j ika ia 1nempunyai isteri dan anak. 

Penjclasan 

Kesalahan 1nenyerahkan kepada orang yang tidak berhak n1eneri1nnya 
misalnya orang kaya, orang kafir, bani Hasyirn (keturunan Rasulul1ah) dan 
lain-lain, asal kesalahan itu betul-betul tidak disengaja, maka ada yang 
berpendapat hal itu telah cukup sebagai zakat dan tidak waj ib mengulangi. 

Demikian hadist riwayat Bukhari: 

Ma 'an bin }'azid meriwayatkan : "Ayah saya (Yazid) mengeluarkan beberapa dinar 
guna slzadaqahl=akat, maka ia melaksanakan di samping seorrang /aki-laki di Atfasjid. 
Jvlaka saya datang ke masjid mengambil dinar itu kemudian saya mendatangi ayah 
saya dengan membawa dinar ilu dan memberitahukannya ". 
Maka ayah saya bersabda: ''Saya Lidak menghendaki dinar itu untukmu, Ma 'an!". 
Akhirnya saya mengajak ayah kepada Rasulullah zmtuk mendapatkan penJelasan. 
Di situ Rasulullah memutuskan: "Bagi mu apa yang engkau niatkan wahai Yazid dan 
bagianmu apa yang engkau ambit wahai Ma 'an". 

Pada hadist Bukhari Muslim pun ada riwayat Abu Hurairah, bahwa ada 
seorang tanpa sengaja memberikan zakat shadaqahnya kepada pencuri, lain 
kali kepada wanita pelacur dan lain kali lagi pada orang kaya, sehingga 
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pemberian itu menjadi buah pembicaraan orang banyak. Pada lain waktu ia 
sedang tidur diberi tahu dalam rnimpi: 

"Shadaqahmu kepada pencuri diharapkan ia sadar lidak tidak 
nzencuri lagi, shadaqahn1u kepada wanita pelacur diharapkan ia tidak 
akan 111elacur lagi dan shadaqah111u kepada orang kaya diharapkan 
ia 111enjadikannya sebagai pelajaran sehingga akan 1ne11zakati 
kekayaan yang diteri111a11ya dari Allah SWT". 

4. Ka fir Harbi 
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Orang kafir atau tidak beragatna Islan1, apalagi yang berusaha 1nelawan 
orang Islam, tidak boleh meneritna zakat. 

Rasulullah sewaktu mengutus Muadz bin Jabal ke Ya1nan berpesan 
"Beritahukanlah kepada 111ereka (u111at Jsla111) diwajibkan atas 
n1ereka zakat. Zakat ilu dicunbil dari orang kkaya dan diberikan 
kepada orang fakir di antara 111ereka (U111at Jslanz) ". 



V. KEKAYAAN YANG WAJIB DIZAKATI 

I. Jenis Kckayaan 

Benda yang harus d izakati ia lah e1nas, perak, s impanan, hasi I bum i, 
binatang ternak, dagangan, hasil usaha, hasil jasa (honorariun1) yang 
bc1jm11lah bcsar, harta rikaz, harta makdin dan hasil laut. 

fl. E111as, pert1k tla11 sit11pant111 

Dasar hukum wajib zakat emas, perak, simpanan: 
A 1-Qur' an surat A t-Taubah (9 : 34-3 5) 

( r " - r t : ~ P' ) 

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak dinafkahkannya 
padajalan Allah. maka berilalmkannlah kepada mereka (bahwa mereka mendapal 
sisksa yang pedih) pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam nerakajahanam, 
lalu dibakar dengannya dahi mereka, lam bung dan pinggang mereka (lalu dikatakan 
kepada mereka) lnilah harta bendamua yang kamu simpan untuk diri.mu sendiri. 
maka rasakanlah sekarang (akibal dart} apa yang kamu simpan itu ". 

E1nas simpanan dikenakan zakat baik berupa mata uang atau 
batangan asal dalain simpanan telah cukup satu tahun (haul) dan 
jumlahnya cukup senisab (yaitu 20 dinar atau kurang lebih 94 gram 
e1nas) zakatnya 2 1/2 persen. Perak simpananjuga dikenakan zakat, 
baik berupa n1ata uang atau batangan yang dalam simpanan telah 
cukup satu tahun (haul) dan ju1nlahnya cukup senisab (yaitu 200 
dirhan1, sama dengan 27 7/9 real Mesir, san1a dengan 555 Y:? qurus 
Mesir atau lebih kurang 672 gran1) En1as dan perak si1npanan yang 
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masing-masing kurang dari senisab tidak perlu dikumpulkan agar 
1nenjadi senisab yang kemudian dikeluarkan zakatnya. rv1 iaslnya 
seorang yang 1ne1npunyai simpanan I 0 dinar emas, (setengah nisab) 
dan I 00 dirham perak (setengah nisab) tidak dikenakan zakat pada 
kedua-duanya. Den1ikian disebutkan dalam Fikhussunnah jilid I 
halaman 340 : 

"Ba rang siapa memilki emas kurang dari senisab dan memiliki perak demikianjuga, 
maka kedua benda itu lidak usah d1k11111pulkan agar menjadi senisab, karenajenisnya 
berbeda seperti sapi dengan kambing. Jadi jika ada seorang memihki 199 dirlwm 
perak dan 19 dinar emas maka benda itu Jidak dizakati ". 

Seorang wanita yang 1nerniliki perhiasan emas atau perak yang cukup 
senisab dan din1ilikinya cukup setahun hendaklah men1bayar zakat 
2~ persen (dua setengah) persen, karena hadist diba\vah ini: 



"Para ulama berbeda pendapal te11Ja11g perhiasan wanita dari emas atau perak. Abu 
l/anifah clan lbnu f-la=mm memilih wajib =akat asal perhiasan iJu retail senisab. 
Mereka herdalth dengan yang dinwayatkan o/eh Umar bin Syuaib dar1 ayalmya dari 
kakeknya yang berkata. Ada dua orang wanita menglzadap Rasulul/ah seda11gka11 di 
langan kedua wanitn itu terdapm gelang emas Rasulullalz bertanya: Apakah kalian 
sengang 11an1i pada lzari kiamat Allah memakaikan gelang dari api neraka kepada 
kalwn? Jawab mereka lidak senang! Rasulullah memermtahkan bayarlah zakat apa 
)'ang ado pada ta11ga11 kalian" 
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"'Asma binti Yazid berkata, saya dan bibi saya menghadap Rasulullalz, kami waktu itu 
berdua memakai gelang emas, maka Rasulullah bertanya. Apakah kalian 
mengeluarkan zakat gelang itu? Kamijawab tidak! Rasulul/ah bertanya lagi. Apakah 
kalian tidak takut bi/a Allah memak01kan kepada kalian gelang dari api neraka? 
Bayarlah =akamya " . 
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.... .... ,,,. . "' .... ., 

..:\) \ "1 __ : J;. l ___ ~ J \ ' ':J ~ 1 i 

"Aisyah berkata: "Saya kedatangan Rasulullah SAW dan be/iau melihat-lihatjari
jari tangan saya ada berapa cincin perak. maka beliau berranya padaku : "Apa itu 
A isyah (.vang ada pada jarimu)? Jawabku "fni saya bu at zmtuk berhias gzma 
menghadap engkau Rasu/111/ah ". Rasulullah bertanya: "Apakah engkau membayar 
=akamya? ". Jawabk11 "Tidak atau masya Allah" /tu cukup bag1mu 1111tuk mendapal 
api neraka." 

J •""' .I ""' • ,,, " ,,; ,,, A ,; J "" • ,...,,,,. 
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"Para ulama re/ah sepakat balnv perhiasana dari batu-batuan yang berharga seperti: 
intan. berlian, zamrut. merjan. akik. pirus tidak wajibb zakat, kecualijika kesemuanya 
itu dijadikan dagangan. maka terkena zakat tijarah ". 

Uang kertas simpanan yangjumlahnya sebesar nisab e1nas atau perak, 
bi la simpanan itu cukup setahun n1aka wajib dizakati. 
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"Vang kertas atau eek merupakan kwitansi pinjaman yang ditangguhkan. ia wajib 
dizakati bi/a te/ah eukup nisab karena uang kertas atau eek ilu dapat dibayarkan 
dengan perak seeara kontan. " 



Siapa n1e1npunyai emas atau perak berbentuk apapun, atau me111punyai 
mata uang yang semuanya masing-masing senisab, akan tetapi di tangan 
orang lain sebagai pinjaman, maka ia berkewajiban mernbayar zakatnya 
setelah milik itu diterima kernbali. Jadi sela1na hutang itu belutn di 
ke1nbalikan ia tidak \vajib n1elaksanakan zakatnya. 
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"Ada kalanya hutang itu oleh orang yang berhutang disanggupi untuk 
mengembalikannya. Dalam ha/ ini ada beberapa pendapat para Ulama. Pendapat 
pertama yang punya piutang berkewajiban membayar zakat. akan tetapi 
pe/ak.sanaannya setelah lmtang ilu diterima kembali. Pendapat ini adalah pendapat 
Ali, Tsaw~ Abu Tsaur. ma=l1ab Hanafi dan mazhab Hamba/i". 

h. Harta Daga11ga11 

Arti bcrdagang 

"' . . . , ,,,, ,, 
... •:;\ • ·~· .. 44'"' • 1""" ... It J•"' t\ I •1-" • I"' :'l\ • _ J:j •UtA.JU \A.,J '- ,. 4t 0.J~ v , ,,,, ~ . ""':'" -.... , 

~,, ,,,, 

·•Bcrdagang (lijarah) ialah mcmutar uang dengan tukar menukar ataujual beli dengan 
maksud mencari kcuntungan"(Mahallijilid II halaman 27) 

Mengingat kaidah di atas, maka setiap pen1utaran uang atau modal 
dengan tujuan 1nencari keuntungan seperti 1nendirikan pabrik, mendirikan 
rumah untuk dijual belikan atau dikontrakkan, membuka perusahaan 
taksi dan lain-lain adalah termasuk tijarah atau dagang yang dikenakan 
zakat. 
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Dasar hukum waj ib zakat dagangan ialah Al-Qur'an surat A 1-Baqarah 
(2: 267) 

"/-!ai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan A I/ah) sebagian dari lwsil 
usalmmu yang baik-bwk dan sebagian dari apa yang Kami kcluarkan dun bumi 
1111/uk kamu. " 

"Rasulullah memerintalzkan kami agar mengeluarkan slzadaqah a/au zakat dari apa 
saja yang kami sediakan zmtuk dijua/ ". 

De1nikian sahabat dan ulan1a me\vajibkan zakat tijarah 
,,, ,,,. ,,, ~ ,,,. . ,,. 

~~:; J ~8\J~~I ~ ~w:.J1~t.:.;,. ~~ 
,,, ,,, 

,, •)J ,,. ,,., J. J ,,, .;J.o 

• 0.J~\ ~ Jf'~ ;;\.S'jH Yr. JJl ~~\ ~ 
"U/ama-u/ama besar dari pada shahabat, tabi 'in dan ahlifiqih memilih lmkum wajibb 
zakat harta dagangan ". 

Syarat wajib zakat tijarah adalahjumlah nilainya ada senisab 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 ada dan segala n1acarn barang 
dagangan ditaksir, ke1nudianju1nlah yang didapat dikeluarkan zakatnya 
2 1/2 % (dua setengah persen). dari basil zakat dagangan inijika se1nua 
pedagang muslim berzakat akan terkt1111pul seju1nlah zakat yang besar 
sekali. 



c. Hasi/ bu111i 

Dasar hukum zakat hasil bumi ialah Al-Qur'an surat Al-Baqarah 
(2: 267) 

( y, v : •.rW' ) 

"Dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Danjangan/ah 
kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dar padanya. padahal kamu 
sendiri tidak mau mengambilnya, ,melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya 
Dan ketah111/ah balnva Allah Alaha Kaya lagi A4aha Terpuji ". 

"Dan Dia/ah yang menjadikan kebun-kebzm yang berjzmjung dan tidak berjunjung, 
pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam bualmya, zaillln dan de/ima 
yang serupa (bentuk dan warnanya) dan t idak sama (rasanya;. Alakanlah dari bualmya 
(yang bermacam-macam itu) bi/a ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik 
hasi/nya (dengan dishadaqahkan kepadafakir miskin), danjanganlah kamu ber/ebih
lebiha. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan ". 

Zakat profesi b~gi pengusaha, pegawai negeri yang mempunyai 
penghasilan yang cukup serta teratur, bagi merekajuga diwajibkan 
1nengel uarkan zakat/shadaqah sebesar 2 1 /2 o/o dari hasi I yang 
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mereka peroleh, dan ini sebagian sudah berjalan di kantor-kantor 
pemerintah, BUMN dan swasta lainnya. 

Zakat hasil bumi tanpa syarat haul, sebab setiap kali panen harus 
dikeluarkan zakatnya. Sedangkan panen hasil bmni ada yang sckali 
setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali. bahkan ada yang 
en1pat kali. Setiap kali panenjika hasilnya ada senisab dikeluarkan 
zakatnya dan jika hasil panen tidak cukup senisab tidak perlu 
dikumpukan dengan hasil panen yang lain guna mengejar nisab. 

Ayat di atas 1nenegaskan : 

"' .; 

.. ,a>-

.; - ) .... 

1-;_ ~IJf \J 
"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya." 

Adapun nisab hasil bmni ialah li1na wasak (satu wasak sama dengan 
60 sha' dan satu sha' sama dengan 3 1/2 liter) atau 5 x 60 x 3.50 
liter= 1050 liter. 

Kadar zakat hasil bumi adalah jika pengairannya atas jerih payah 
penanam maka zakatnya 5% (lima persen). Akan tetapi jika 
pengairannya dengan air hujan, air sungai, air irigasi yang 
kesemuanya itu si penanam tidak berusaha apa-apa maka zakatnya 
10% (sepuluh persen). Memang zakat hasil bumi ini adalah yang 
paling berat dari sekian maca1n zakat. 



".·lbu Burdah menceritakan. bahwa Ras11/111/ah mengutus Ahli .Huso dan Mu ·a=d ke 
}ama11 gww mengajar orang-orang disana tcntang masalah-masalalz agama mereka. 
Nas11/u/lah menyuruh mereka mengambil slwdaqah (/wsil bumiJ kecua/i ./ mac:am : 
~a11dum,syai1: kurma dan anggur kering ". 

Adanya hadist itu benar dan tujuannya pun benar, karena ditujukan 
ke daerah Yaman. Pada waktu itu disana hasil bumi yang ada hanya 
4 macam itulah, yang layak dipungut zakatnya. 

Jika hadist itu akan ditetapkan di seluruh dunia pada za1nan ini. 
teranglah di Indonesia tidak akan ada zakat hasil burni, sebab kee1npat 
macam barang itu boleh dikata tidak ditanain di Indonesia. Sebaliknya 
yang ada di Indonesia dan penting bahkan tidak termasuk di dalatn 
hadistitu, misalnya: beras,jagung, ubi, singkong, sagu, kentang dan 
lain-lain. Di z.aman 1naju, za1nan orang menanam padi,jagung, kopi, 
tebu, lada, cengkih dan lain-lain, hendaknyajangan hanya berorientasi 
kepada kurma saja. Zakat berlaku di segala zaman dan disegala 
tempat di bmni ini, oleh karena itu mengenai soal zakat hasil bumi 
Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ( 2: 267 ): 

"Hei orang-orang yang beriman, najkahkan (di jalan Allah) sebagian dari lzasil 
usalzamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 
u!lluk kanm" 

Setelah Allah menjelaskan demikian itu, janganlah san1pai terjadi 
keganj i Ian, orang menanarn padi yang luasnya hanya I /4 hektar 
karena hasilnya cukup senisab dikenakan zakat, sedangkan penanam 
tebu, kopi lada, karet, cengkih dan lain-lain berpuluh-puluh hektar 
tidak terkena zakat dengan alasan tidak termasuk 4 macam dalain 
hadist di atas. 
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lnsafilah balnva zakat itu : 
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"Diambil =akat itu dari orang kaya dan dikemhalikanldiberikan kepada orang fakir". 

Janganlah sekali-kali terjadi orang kaya tidak memenuhi kewajibannya 
1nemberikan hak para fakir miskin ialah zakat. Sangat diharapkan basil 
bumi yang dikenakan zakat ialah yang telah disetujui oleh imam-imam 
Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Ahmad. 

Pendapat mereka dalam garis besarnya sebagai berikut : 



I. Pendapat Imam Abu Hanafiah, balnva waj ib zakat pa~a setiap jenis 
tu1nbuh-turnbuhan yang tun1buh dari bumi tanpa ada perbedaan 
antara bij ian-bij ian dan lainnya dengan syarat dapat diketarn hasi lnya, 
tanahnya n1ilik sendiri dan tumbuhnya wajar. Dikecualikan kayu, 
bambu, run1put dan turnbuh-tumbuhan yang tidak berbuah. 

2. Pendapat ltna1n Malik, bahwa yang dizakati itu sernua yang keluar 
dari bumi, dengan syarat tumbuh-tumbuhan itu tahan lama dan 
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dikerjakan oleh 1nanusia, baik 1nakanan yang 1nenguatkan seperti 
buah-buahan dan gandun1 rnaupun yang lainnya seperti bij i j ude dan 
WtJen. 

Tidak \vaj ib zakat pada bij i bij ian dan buah-buahan seperti buah pir, 
del irna dan ape I. 

3. Pendapat lrnam Syafi'i, wajib zakat pada sesuatu yang keluar dari 
bun1 i, dengan syarat makanan yang n1enguatkan, tahan la1na 
disin1pan, dikerjakan oleh 111anusia, seperti gandtnn dan syair Uelai). 

4. Pendapat lsna1n Ahmad, yang wajib zakat ialah seperti biji-bijian, 
buah-buahan yang kering dan yang basah, run1put dan ditanarn oleh 
manusia, di tanah 1nereka sendiri, baik makanan yang rnenguatkan 
seperti gandun1 n1aupun yang lainnya seperti kapas, rempah-re1npah, 
ketun1bar, j in ten atau dari sejenisnya tanaman kapas, sen1angka, 
ketin1un atau sejenis sayuran seperti jude, wijen. Dan wajib zakat 
juga pada tun1buhan lainnya apabila terdapat sifat yang sarna dengan 
tamar dan kurma, mismis, buah tin, buah badan dan 1nengkudu. 

Jika saran di atas dapat dilaksanakan di Indonesia 1naka, zakat hasil 
bumi di tfnah air ini sesuai dengan apa yang dirnaksud oleh Al-Qur'an. 

d. Bi11ata11g ter11ak 

108 

Binatang ternak di Indonesia yang dikenakan zakat adalah sapi. Kerbau 
dan karnbing. Zakat ini harus dengan syarat haul. 

Adapun nisabnya sebagai berikut: 

Kan1bing 
I. Mulai dikenakan zakat (snisb) setelah ada sejurnlah 40 ekor. 
2. Dar~ j urn I ah 40 s/d 120 zakatnya seekor kambing. 
3. Dari jumlah 121 s/d 200 zakatnya dua ekor kambing. 
4. Darijumlah 20 I s/d 300 zakatnya tiga ekor kambing. 
5. Selebihnya setiap ada l 00 ekor zakatnya satu kan1bing. 



Sapi 
1. Mulai dikenakan zakat (senisab) setelah ada scjumlah 30 ekor 

sap1. 
2. Darijumlah 30 s/d 39 zakatnya seeko sapi beruinur setahun lebih, 

sapi ini diberi nama "Tabii". 
3. Darijumlah 40 s/d 49 zakatnya seekor sapi berumur dua tahun 

lebih, sapi ini diberi narna "Musinnah". 
4. Dari Ju111lah 60 s/d 69 zakatnya dua ekor sapi berumur satu tahun 

lebih. 
5. Dari jumlah 70 s/d 79 zakatnya dua ekor sapi, seekor berumur 

satu tahun lebih, seeker berumur dua tahun lebih. 
6. Selebihnya dari itu setiap ada tambahan 30 zakatnya seeker sapi 

tabii, dan setiap ada tambahan 40 zakatnya seekor sapi muninnah. 
(Jadi jika ada 120 ekor sapi dapat dianggap 30 kali 4 atau 40 
kali 3). 

Kerbau 
Zakat kerbau persis sama dengan zakat sapi. 

Vilt a 
Di Indonesia tidak ada unta, karenna itu tidak perlu dibahas zakatnya 
disini. 

Perhatian: 
Sapi, kerbau dan kambing adalah binatang ternak yang banyak sangkut 
pautnya dengan hukusn Islam, ialah zakat, akikah, qurban dan dam ( dalam 
peribadatan haj i). Kuda dan aya1n secara resn1i (sebagai ternak) tidak 
dikenakan zakatnya, kecuali jika dijadikan harta dagangan atau usaha 
peternakan, maka dikenakan zakat tijarah/zakat harta dagangan. 

2. Zakat Koperasi (Syirkah) 

Sejumlah orang mengun1pulkan modal meskipun rnasing-masing tidak 
sama besarnya, untuk usaha misalnya mendirikan pabrik atau berdagang, 
j ika harta usaha itu cukup senisab dan teJah berjalan cukup setahun, 
harus dikelurakan zakatnya. Zakat ini adalah zakat syirkah/koperasi. 
Oleh karena itujanganlah diperhitungkan besar-kecilnya modal masing
masing anggota. 
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Demikian disebutkan dalam Fikhussunnahjilid I halam 371. 

"1\lenur11t pendapat Ulama Syaji(vah. bahwa setiap bagian clan moda yang dicam1mr 
i111 mempengaruhi da/am ha/ =akat. selwmga modal dua orang arau beberapa orang 
it11 seperto modal seorang fong kemudian ha/ 1tu dapat me111pe11gar11hi ada tidak11ya 
zakar ". 

Sekedar penjelasan 1nisalnya: modal itu sekiranya dipecah-pecah tidak 
\vaj ib zakat. karena masing-masing be I um ada senisab. akan tetapi kaena 
modal itu dikumpulkan 1ncnjadi satu danjumlah itu cukup senisab, maka 
kesernuanya itu terkena zakat. 

3. Zakat Rikaz 

1 I 0 

Rikaz ialah benda kuno yang dikete1nukan. Benda-benda ini di Indonesia 
mi I ik Negara. Apapun uj udnya dan bagai1nanapun n i lai harganya 
sipenenn1 biasanya mendapat hadiah dari Pe1nerintah. Menurut Hukum 
Islam, rikaz ada pennasalahannya sebagai berikut: 



.. l\ata Imam .\!a/1k: ·· Persoolan yang tidak ada perhedaan di ka/onga11 i\lali/..wh da11 
saya mende11ga1111ara ahli tlmu mengatakan balrn·a rika= i111 wlah harang terpendum 
va11g ditemukan dari pendaman =mnan kuno yang dtjJeroleh umpa pengel11ara11 11a11g. 
tulak dengan hwyadan tidak dengan daya upaya berat, itulah rik(t= . . Jdap11n yang 
d11e11111kon d£'11ga11 pembayaran uang dan dengan kerja keras dan herat i111p1111 
kada11g-kada11g dapal dcm kadang-kadang tidak dapat, maka itu h11ka11 rika=. :. 

Zakat rikaz adalah sebagai berikut : 

Rikaz yang wajib dikeluarkan adalah seperlima (2() persen) ialah berupa apa saja 
yang ada harganya. seperti emas, perak. besi. timah. kuningan. barang-barang 
berbemuk wadahll11asa11 clan yang serupa ilu. Kaidah ilu pendapat Imam f!anafi, 
/-lambol. Ishak. lbnu Alundhi1: Riwayat dari Imam Malik dan salalz saru dari pendapat 
Syajii. 

Adapun zakat rikaz dan siapa yang 1nemilikinya adalah sebagai berikut: 

,; .,. • t,,, 
,~\J 
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·· /)i alas re/ah dijelaskan bahwa rika= itu barang terpendam ora11g·ora11g :aman 
k11110, dan =akatnya scperlima. Adapun yang empat perlima (80 persen; bagi pe111i/1k 
ranah p('r/amajika ia masih ada. jika ia telah wajat maka bagi p(wa ahli warisnya 
iika masih ada dan diketahui. Dan jika mcreka sudah ridak ada maka ~vang empat 
perlima i111 dimas11kkan ke Baitul :\la/. inilah pendapat Abu /1a111fah. i\/a/Jk. Syafii Jan 
Ahmad(./ .Ha=hab) ". 

4. Zakat Makdin 
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Harta Makdin ialah sebagain1ana dijelaskan berikut ini: 

~ ... • ' l ~ . • • ( r \ ... , ....... t ... ~I , , ~\ J ... \ , ... o £\ ,,, ,,, ". ~ 
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-,,, ... ~~~ 

"Imam Ahmad berpendapat bahwa 1Hakdin ia/ah benda yang dikeluarkan dari bumi. 
terjad1 dwni. tapi bukan dari bu mi (bukan dari tanah) sedangkan harta itu berlrarga ··. 

Harta Makdin yang berupa besi. baja tembaga, kuningan, timah, minyak. 
batu bara dan lain-lain di Indonesia dikuasai oleh negara, oleh karena 
itu disini tidak perlu dibicarakan. 

Adapun yang berupa batu-batuan, e1nas dan perak, oleh Pemerintah 
masyarakat masih diperbolehkan menarnbangnya. Makdin inilah yang 
dikenakan zakat, ialah dua setengah persen. Adapun nisabnya 
seharganisab emas, ialah 20 dinar atau 94 gram. 

Zakat makdin tidak niempergunakan syarat haul. 

Demikian dasar hukumnya : 
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"Syarat wajib zakat makdin ialahjika keadaan atau nilai harganya senisab emas dan 
zakatnya dua setengah persen. Dantasaruf zakat yang Jain-lain. Denukian pendapat 
Imam Maliki, Syafii dan Hambali. 

5. Zakat basil la ut 

Imam Ah1nad berpendapat, bahwa barang yang dihasilkan dari laut 
seperti ikan, 1nutiara dan lain-lain dikenakan z.akatjikaju1nlah harganya 
sejumlah harga hasil bu111i senisab. Pendapat itu diperkuat oleh Abu 
Yusuf dari mazhab Hanafi terutama mengenai batu-batuan. 

113 



.. .. 

VI. KETENTUAN AMIL 

Bcnda-benda zakat 111enurut istilah ada 2jenis yaitu Amwal Dhahiriyah dan 
Annval Bathiniah. 

Yang tern1asuk Annval Dhahiriah ialah hasil bmni (padi-padian atau buah· 
buahan), binatang ternak dan makdin (benda tainbang). 

Yang tern1asuk Annval Bathiniah ialah bcnda dagangan, emas, perak. 
si1npanan dan rikaz (benda peninggalan orang kuno) 

Tentang pelaksanaan zakat (amil) ada beberapa pendapat sebagai berikut: 

a. Apakah benda zakat ilu dhahiriah ataukah bathiniah, sebaiknya 
pelaksana zakat adalah pemerintah. Keadaan itu be1jalan pada zaman 
Rasulullah, Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Pada zaman 
Khalifah Usn1an, 1nula-111ula zakat dilaksanakan oleh pemerintah, akan 
tetapi setelah persoalannya demikian banyak dan luas karena banyaknya 
orang berzakat, niaka pelaksanaannya diserahkan kepada masing· 
1nasingyang berzakat. Mengenai persoalan ini Khalifah Usman pernah 
menjelaskan dalan1 khutbahnya: 
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Khalifah Usman berkhutbah di atas mimbar di tempat Rasululfah dalrn/11 biasa 
berkhutbah. kata beliau: "Bukan ini bu/an pernbagian zakat anda sekalian, s1apa 
diantara kalian yang mempzmyai hutang hendak/ah segera dilwzasi sehingga 
kekayaanmu telah bersih hanya untukmu. kemudian kamu sekalian membayar 
zakatnya (tidak dilakukan oleh pemermtah) ". Perawi Al Baihaqi dcngan urutan raw1 
yang shahih. 



b. Para ulama ahli fiqih berpendapat: Untuk kekayaan bathiniah sebaiknya 
pelaksanaannya adalah 111uzakki (yang 1neneluarkan zakat) sendiri dan 
untuk kekayaan dhahiriah sebaiknya adalah Pernerintah.1-lal ini berdasar 
atas kekanyataan balnva an1wal bathiniah sukar diteliti dengan seksan1a 
kecuali oleh pe111iliknya. Adapun amwal dhahiriah karena tersebar di 
atas bumi 1naka mudah diteliti 1neskipun bukan oleh perniliknya. 

c. Tanpa membedakan antara bathiniah dan dhahiriah, boleh saja 
pelaksanaan zakat itu oleh pe111erintah atau oleh muzakki asal 
pemerintah adil. Dalarn hal pelaksana zakat pemerintah, 1naka muzakki 
telah bebas dari kewajiban 1nelaksanakan 111engolah dan mengatur 
zakatnya. 

d. Zakat ad a I ah arnanat Allah S WT, oleh karena itu siapa-siapa 
pelaksananya hendaklah jujur, bersih dan bertanggungjawab. 
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VII. ZAKAT FITRAH 

Zakat yang tel ah diterangkan di atas biasa disebut zakatu/Jnall, karenayang 
dizakati adalah n1al (kekayaan), sedangkan zakat yang akan diterangkan ini 
biasa disebut zakatul-abdan kerana yang dizakati adalah orang. Adapun 
sebutan zakat fitrah itu karena zakat itu d iwaj i bkan setelah orang berfutur, 
berbuka puasa pada akhir bu Ian Ramadhan. Demikan Fikhussunnahjilid I 
halarnan 112. 

"Zakat fitrah artinyayang diwajibkan sebab orang telah berbuka dari puasa Ramadhan." 

Zakat fitrah waj ib bagi setiap n1usl in1 laki-laki atau perempuan, tua, muda, 
anak-anak rnaupun budak belian yang men1punyai kelebihan dari nafkah 
keluarga yang wajar pada hari dan mala1n Idul Fitri. Zakat fitrah mulai 
diwaj ibkan pada bu Ian Sya'ban tahun kedua Hijj iriyah dan besarnya satu 
sha' atau 3 Yi liter beras. Mazhab Hanafi men1bolehkan zakat fitrah dibayar 
dengan uang sebesar 3 Yi liter beras. Beras zakat fitrah itu seharusnya 
berkualitas seperti yang dirnakan setiap harinya. Seorang kepala rumah 
tangga, selain wajib memfitrahi dirinyajuga harus rnemfitrahi merekayang 
nafkahnya menjadi tanggungannya seperti : isteri, anak dan orang tua serta 
pembantu rumah tangga. Pelaksanaan zakat fitrah boleh dari permulaan 
bulan Ramadhan, yang utama pada malam Idul Fitri dan paling lambat pagi 
hari ldul Fitri sebelum didirikan shalat 'Id. Lewat dari itu dianggap sebagai 
shadaqah biasa (bukan zakat). 

Hadist rnenjelaskan : 

~ ,,,. ,,,. ,,,. ,,,. . ; , _, 
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''Barang siapa membayar fitrah sebelum shalat maka ilu adalah =akat yang makbul 
akan tetapi barang siapa membayarny'a sesudalz shalat Id maka mendapatkan shdaqah 
biasa ··. 

Tasarut zakat fitrah adalah sarna dengan tasarut zakat 111al ialah sebagai 
yang dimaksud dala111 ayat : 

Dan selanjutnya akan diterangkan ken1udian. Akan tetapi zakat fitrah itu 
terutama untuk para fakir n1iskin atas dasar hadist: 
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!bu Umar RA. Berka/a: "Rasulullah mewajibkan zakat fltralz dan beliau 
berkata.· "Usahakanlah agar fakir mis kin pada hari raya ini lidak perlu keliling 
mima-minta (karena merasa le/ah cukup hidupnya pada hari ini) ". 
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"Rasulullah mewajibkan zakat fitrah guna mensucikan orang yang berpuasa dari 
ucapan dan perbuatan yang tidak baik dan guna makanan bagi para orang miskin." 

Barang siapa sampai pada shalat 'Id itu belun1 berzakat fitrah, maka zakat 
itu tetap waj ib, hanya ia berdosa karena lalai terlan1bat. Bagi orang yang 
meninggal dunia sebelum n1aghrib hari terakhir di bulan Ramadhan ia tidak 
berkewajiban zakat fitrah, detnikian juga anak yang dilahirkan sesudah 
mahgrib hari terakhir Ran1adhan (karena sudah tnasuk tanggal 1 Syawal). 
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VIII. LAIN-LAIN 

1. Niat Zakat 

Orang rnen1bayar zakat harus dengn niat. Niat itu dengan ikhlas lillahi 
ta'ala. Artinya zakat itu dilaksanakan karena diperintahkan/diwajibkan 
oleh Allah, berharap se1noga zakatnya diteri111aoleh Allah yangdengan 
sendirinya ia akan 1nendapat pahala balasan dan penuh keyakinan. 
Kese1nuanya itu berdasar atas Al-Qur'an sua11 Al-Bayyinah (98:5) 

"1\1ereka tidak disuruh kecualt supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan 
kepada-Nya da/am (menjalankan) agama dengan lurus ". 

2. Waktu 
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Membayarkan zakat itu harus pada waktu telah ada kepastian zakat. 
Tidak boleh ditunda-tunda, kecuali bila karena sesuatu keadaan yang 
me1naksa belun1 dapat dilaksanakan, boleh ditunda sekedarnya. Hal ini 
berdasar atas hadist Bukhari dari Uqbah bin Haris. 



Uqbah bin Haris berkata: "Saya slwlat ashar dengan Rasulullalz sere/ah salam 
beliau cepat-cepat berdin memandanf!.i sa/alz seorang dan istrinya dan segera keluar. 
Uqbah talm balzwa para shalzabat kelzercm-lzeranan alas serba cepat Rasulu/lah 
ittt ". Akhirnya beliau menjelaskan : "Saya sewaktu shalar reringat sebatang emas 
vang ada pada kami. saya tidak senang bda emas itu ma/am-ma/am masih ada pada 
kami. maka saya permtahkan w111tk dibagi ". 

Disamping yang demikian, bagi seorang yang telah dapat mengira
ngirakan balnva dia akan berke\vajiban zakat, diperbolehkan 
mengcluarkan zakatnya sebelrnn waktunya yang biasa dinarnakan "Tkjil" 
(menyegerakan ), arti nya 111en1 bayarkan zakat sebe I u 111 waktu 
kcpastiannya. Keadaan ini dapat terjadi disebabkan adanya n1ustahikkin 
yang demikian perlu segera 111enerin1a bagian. Sebagai contoh, zakat 
fit rah itu n1u lai d i\vaj i bkan pad a 1nala111 terbenain rnatahari n1ala111 ldu I 
Fitri akan tetapi boleh ditakj ii sejak tnulai Ratnadhan. 

3. Berdoa dan n1cneri1na zakat 

Siapa yang 111eneri111a pernbagian zakat hendaklah n1endoakan rnuzakki 
(orang yang berzakat). Dalain Al-Qur'an surat At-Taubah (9: I 02) Allah 
memerintah berdoa : 

"Sesungguhnya zakat dari sebagian harla mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkw1 da11 me11suc1kan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya 
doa kamu itu menjadi ke1entramanjiwa bagi mereka dan Allah A.faha tHendengar lagi 
Maha Menge/Cl/mi". 

Doa itu sebagai111ana pernah d iajarkan oleh £1nam Syafi' i, sebagai 
berikut: 

"Sesungg11/111ya Allah membri pahala atas apa uang engkau berikan clan semoga 
Allah memberikan berkah atau apa yang masih sisalada padamu ". 
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Doa i~u kurang diketahui oleh orang-orang yang biasa menerima zakat, 
sebaiknya mereka diberi pelajaran tentang doa itu agar pada setiap 
n1enerin1a zakat dapat berdoa, meskipun doa itu hanya diucapkan dalam 
bahsa Indonesia saja. Jika kebetulan penerima zakat itu bersifat beramai
ra1nai, bersama-sama, alangkah baiknya berdoa itu dilakukan juga 
bersa111a-san1a. 

4. Jangan dipilih yang jelck-jelek 
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Binatang ternak sapi, kerbau dan kambing tentu ada yang baik, gemuk, 
sehat dan ad yangjelek, kurus, sakit-sakitan. Hasil bumi padi,jagung, 
anggur, singkong, kentang dan lain-lain ada pula yang baik dan ada pula 
yang jelek. E1nas dan perak tentu ada yang murni dan ada yang 
campuran atau berbeda-beda karatnya. 

Selanjutnya perlu diperhatikan : 

a. J ika pungutan zakat itu oleh petnerintah/penguasa, janganlah 
mengambil yang baik-baik saja, ambillah yang sedang-sedang 
tingkatannya. Dalam hal ini pada waktu Rasulullah 1nengutus sahabat 
Muadz bin Jabal ke Yaman pesannya antara lain : 

. ~1;.f ~1}'~ !l4~ ~1i~,1Y,tkf ~ ::,~ 
/ ~ , 

"Jika mereka taat tentang pengeluaran zakal maka berhati-hatilahjangan mengambil 
dari harta mereka zmtuk zakat yang baik-baik saja ". 

b. J ika zakat itu dikeJuarkan sendiri oleh muzakki : Janganlah mengambil 
untuk zakat yangjelek-jelek ataupun yang sedang-sedang, ambillah 
yang baik-baik. Hal itu ditegaskan dalam AI-Qur'an surat 
Al-Baqarah (2:267) 
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"Hai orang-orang yang beriman nafkahkan/ah (dijalan Allah) sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 
imwk kamu Dan1anganlah kamu memilih yang buruk-buruk la/u kamu najkahkan 
dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya me/ainkan dengan 
memicingkan ma/a terhadapnya Dan ketahuilah bahwa Allah /vfaha Kaya lagi maha 
terpuji". 

5. Jangan mem beli bagian m ustahik 

Benda zakat yang telah diberikan kepada 1nustahik, seandainya barang 
itu oleh mustahik dij uaJ, sebaiknya janganlah pe111beri zakat 111enjadi 
pembelinya. Hal itu oleh Rasulullah diu1npainakan orang yang telah 
berhijrah ke Madinahjanganlah kembali ke Makkah. 

Bukhari Mus Ii 111 1neriwayatkan bahwa sahabat U tnar pernah 
menyerahkan kuda kepada seseorang guna sabilillah, pada lain waktu 
kuda itu oleh orang tersebut dijual. Sahabat U1nar berkeinginan akan 
membelinya, tapi hal itu ditanyakan kepada Rasulullah dan beliau 
melarangnya : 
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Abdullah bin Umar meriwayatkan, bahwa Umar menaikkan seorang laki-laki ke 
atas kudanya untuk perang sabilillah (jadi kudanya itu diberikan kepada !aki-/aki 
itu). Pada lain waktu Umar talm balnva kuda itu akan dijual, maka Umar adafikiran 
untuk membelinya, tapi ha/ itu ditanyakan dulu kepada Rasulul/ah danjawabnya: 
"Jangan beli Umar!, seakan-akan mengambil kembali barang yang telalz di 
shadaqahkanldizakatkan ". 

Hadist itu diriwayatkan dleh Bukhari Muslin1, Abu Daud dan Nasai. 
Adapun barang zakat itu ke1nbali kepada yang memberikannya karena 
menjadi barang warisan itu boleh saja, misalnya keponakan memberi 

121 



zakat kepada painannya, ke1nudian yang 111enerima zakat meninggal 
dunia sedangkan barang zakat itu rnasih ada dan sebagai barang warisan, 
n1aka barang itu boleh diterin1a kembali sebagai bagian warisan olch 
yang tadinya 1nen1beri zakat. 

6. Hilang atau berubahnya harta yang \Vajib dizakati 

Mengenai persoalan ini Fikhussunnahjilid I halatnan 379. 

"Bila 1e/ah ada kepaslian ·wajib zakat bagi suaru kekayaan. misalnya kekayaan 1111 

dim1/iki telah cukup setalmn arau masa panen relah tiba. kemudian kekayaan itu Jc/ah 
rusak selurulmya sebelum di=akati atau rusak sebagian. maka =akat itu sepe1111/111ya 
me1~jadi tanggungan si pemilik kekayaan. baik rusak dan kesalaha11 dia atau dia 
sama sekali 11dak bersalah ". 

Demikian pendapat ln1mn Ah1nad, oleh karena itu waj ib zakat itu segera 
dilaksanakan. 

7. Pen1 bagian terang-terangan a tau scmbunyi-bunyi 
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Pe1nbagian zakat atau shadaqah lebih baik dengan terang-terangan 
sekiranya hal itu dapat 1nenjadi contoh yang 1nenarik, sehingga akan 
dernikian banyak orang yang 1nengikuti 1nengeluarkan zakatnya. Akan 
tetapijika pernbagian itu dirahasiakan atau dise1nbunyikan yang tidak 
natnpak bagi masyarakat ra1nai maka akan lebih baik juga agar si 
muzakki (orang yang 111engeluarkan) akan ikhlas dalam amalnya. 

Hal ini dala1n Al Qur'an surat Al Baqarah (2:271) mengatakan: 



"Jika kamu menampakkan slwdaqah (mu) maka itu adalah baik sekali Dan jika 
kamu menyembunyikan dan kamu herikan kepada oran[!-Orang fakir, maka 
mc11yembunyika11 itu lebih bc11k bagimu ''. 

Hal itu dalam pelaksanaannya terserah kepada kebijaksanaan si pembagi. 
Tetapi pe111bagian zakat secara ramai-ramai dengan jalan para fakir 
miskin dikumpulkan disuatu ten1pat bahkan dengan antrian yang panjang 
dianggap men1beratkan dan 111enyukarkan serta 111erendahkan mereka. 
Jalan lain dicari yang dianggap labih baik. 

8. l\ilcmindahkan zakat ke lain dacrah 

a. Memindahkan zakat dari daerah dikaluarkannya kepada pcncrin1a 
di daerah lain itu boleh, j ika penduduk daerah zakat itu tidak 
memerlukannya (tidak ada mustahiknya) de1nikian disebutkan dalan1 
Fikhussunnahjilid I halainan 408. 
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"Banyak penduduk daerah orang yang menge/11arkan (nm=akki) tidak tidak lagi 
memerlukan zakat llu ". 

b. Jika penduduk daerah zakat itu sendiri 111e111erlukan n1aka zakat tidak 
boleh dipindahkan : 
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"'Akan tetapijika pendudk di tempat orang yang berzakat itu sendwi memerlukan. 
maka ada sebuah lzadisl yang menjelaskan bahwa =aka/ diseriap daerah ilu dibagt 
kepada fakir miskain di daerah itu dan jangan dipindahkan ke daeralz lain. karena 
lujuan zakal ilu adalah memberi kekayaan kepada fakir miskm daerah itu. J1ka 
d1perbolehkan pemindahan zakat dari suatu daerah ke daerah lain, sedangkan di 
daerah semula masih ada fakir mis kin. maka pemindahan llu akan mengakibatkan 
telap adanyafakir miskin di daerah itu yang memerlukannya.(dengan demikia11 lz1J11a11 

zakat kurang tercapai) ". 

c. Meskipun di daerah pengeluaran zakat masih ada fakir miskin yang 
1ne1nerlukannya, akan tetapi jika ayang rnemindahkan zakat itu 
Pen1erintah/penguasa karena di daerah lain 1ne111ang ada fakir ,iskin 
yang lebih mernerlukannya, n1aka pen1indahan itu boleh saja, karena 
tindakan penguasa tentu dengan ijtihad dan pertimbangan
pertin1bangan yang 1nendalan1 : 
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"Imam Malik berpendapat tidak boleh memindahkan zakat kecuali bi/a disualu daerah 
penduduknya memerlukannya. maka hendak/alt yang memindahkannya itu kepada 
pemerintahan dengan mempergunakan ijtilzad dan pertimbangan yang menyeluruh ". 

d. Daerah pembagian zakat itu sejauh 1nasafatulqasr (85 km). Jika 
pembagian zakat ke luar dari jarak sejauh itu maka dinamakan 
pemindahan zakat. yang hukun1nya telah diuraikan di atas. 



"Pendapat mazhab /-/ambali tidak boleh memindahkan shadaqahlzakat dari daeralz 
dikeluarkannya =aka/ itu ke daerah sejauh perjalanan yang diperbolehkan shalat 

qasar (±85 km) dan wajib membagi zakat itu di daerah wajib zakat at au daerah yang 
berdekatan sampai sejauh kurang da,-i masafatilqashr ". 

Jadi pen1bagianzakat itu sela1na belutn ke luar sa1npai sejauh 
musafatulqashr belum dinainakan pe1nindahan zakat. Buat di Indonesia, 
luar daerah kabupaten/kota dapat dijadikan ukuran. 

9. Zakat barang pembelian 

Seorang yang memiliki kemampuan kemudian membeli sesuatu yang 
harganya mencapai nisab, seperti membeli atau n1embangun ru1nah, 
membeli kendaraan, maka setelah jual beli atau pen1bangunan itu 
dilakukan, maka pemilik (pe1nilik baru) \vajib membayar zakat. 

10. Zakat kepacla orang yang tidak dapat membayar denda 

Seorang karena kelalaiannya atau sesuatu sebab, telah berurusan 
dengan yang berwaj ib. Pengadilan 1nen1utuskan orang tersebut bersalah, 
melukukan pelanggaran dan dijatuhi hukuman 1ne1nbayar denda. 

Apabila orang karena ketiadaannya tidak mampu membayar denda 
tersebut maka ia dapat n1enerima zakat sebagai asnaf riqab. 
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X.PENUTUP 

Orang yasng bershadaqah apakah waj i b ataukah sunnat jangan sekal i-kali 
1ne1nbatalkan pahalanya. 
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'"If ai orang-orang yang beriman. janganlalz kamu menghilangkan (pahala) 
shadaqalmm dengan menyebut-nyebut dan me11yakiti (perasaan si penerima) seperll 
orang yang menajkahkan lzartanya karena riya kepada manusia ··(A I Baqarah 2: 26./) 



SERI 4 





I. PENDAI-IULUAN 

Mengeluarkan zakat yang n1enjadi salah satu rukun Islam yang clivvajibkan 
oleh Allah SWT. bagi yang telah 111encapai batas clan syarat te11ent:u sebagai 
pensucian atas diri pribadi clan pen1ilikan harta benda serta dalatn upaya 
n1e\vt1judkan kesejahteraan n1asyarakat. Sebenan1ya perintah inenunaikan 
zakat itu telah clin1ulai sejak Rasulullah masih tinggal di Makkah, akan 
tetapi baru diberlakukan secara efektif sejak tahun 2 l-Iijrah ke\vaj iban 
tersebut haius dipenuhi, karena perintah zakat bagi yang n1ru11pu dan pe1nilik 
harta ini selaras dengan perinta.11 shalat, sebagain1ana finnan Allah dalrun 
Surat Annisa' ayat 77: "Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat ". 

Den1ikia!1 kuatnya pe1intah Allah S WT. sehingga ban yak tennaktub dalam 
Al Qur'an dan I-Iadits Na.bi Muhan11nad SAW. tentang kewajiban 
mengeluarkan zakat, sebagain1ana sabda yang diriwayatkan oleh Asha.any: 
"Sesungguhnya Allah SWT telah n1ervajibkan alas tiap-liap hartawan 
J\1usliln satu kelvajiban shadaqah (zakat) yang dapat n?enanggulangi 
ken1iskinan. Tidaklah n?ungkin terjadi seorang fakir (yang 
kekurangan) n?enderita ke!aparan atau kekurangan pakaian 
(telanjang) kecuali oleh sebab (kebakhilan) yang dilakukan oleh orang
orang hartalvan Jvfus!i111. lngatlah, bahlva Allah akan n1elakukan 
perhitungan yang leliti {lninta pertanggungjal,vaban) alas 111ereka, 
dan selanjulnya akan nienyiksa 1nereka dengan siksaan yang pedih ". 

Penunaian zakat n1e1npunyai aspek Hablun1 Minallah yaitu hubungan 
manusia dengan Allah S WT di mana zakat sebagai sarana beribadah W1tuk 
h1endekatkan diri kepada-Nya, dan aspek Hablum Minannas yaitu 
hubungan n1anusia dengan manusia lainnya, di mana dalain kehidupan 
1nasyarakat terdapat si kaya (aglmiya) dan si miskin (fuqara), maka zakat 
dapat berperan untuk memperse1npitjurang perbedaan clan ketimpangan 
serta kesenjangan sosial, sehingga dengan zakat dapat 1nen1bersihkan diti 

manusia dari sifat loba, rakus~ bakhil dan sejenisnya, selanjutnya dapat 
1nenciptakan pribadi yang bersih,jttjur, penuh toleransi dan kesetiawanan 
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sosial yang tinggi. Di san1ping itu kepen1ilikan harta benda oleh aghniya 
pada hakekatnya adalah titipan (hak pakai atau hak guna), sedangkan hak 
1nilik n1utlak adalah hanya Allah, oleh karenanya harta kekayaan menun1t 
Islan1 1nen1ptu1yai fi.u1gsi sosial yaitu tidak saja kepentingan pribadi, nru11w1 
lebih dari itu tmtuk kepentingan n1asyarakat dan againa. 

Ke\vajiban zakat bagi un1at Isla1n Indonesia telah la1na dilaksanakan 
sebagai dorongan pengamalan dan menyem pumakan aj aran againanya, 
sebagaimana yang te1111aktub dalam pasal 29 Undang Undang Dasar 1945, 
walaupun pelaksanaan dan pen1berdayaaru1ya masih bersi fat tradisional, 
nainun lan1bat latm dalan1 perken1bangannya oleh Pen1erintah bersan1a W11at 
Islan1 Indonesia pada akhin1ya dapat melahirkan landasan tu1dang-Wldang 
Non1or 38 Tahun 1999, Keputusan Menteri Agruna No1nor 581 Tahun 
1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islan1 dan 
Urusan Haji Non1or D-291 Tahun 2000 serta peraturan lai1u1ya tentang 
zakat. Dengan lahimya peraturan perundang-undangan tentang zakat 
tersebut selangkah lebih maju bangsa Indonesia untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat dalrun penunaian dan pelayanan ibadah zakat. 
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II. PENGERTIAN 

1. Jtt/uzakki adalah orang atau badan yang dimiliki olch orang n1usli1n 
yang berkewajiban n1enunaikru1 wkat. Setiap warga negara fndonesia 
yru1g beragan1a Islrun dan 111ru11pu atau badan yru1g din1iliki oleh orru1g 
1nusli111 berkewajiban menunaikan zakat. 

2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang 1nuslim atau 
badru1 yru1g di1niliki oleh orang 1nusli1n sesuai dengan ketentuan agan1a 
untuk diberikan kepada yang berhak 111eneri1nru1ya. Dru1 zakat terdiri 
dari zakat fitrah dan zakat n1al. 

3. Zakat Fitra/J adalah sejumlah bahan makanan pokok yang 
dikeluarkan pada bulan Ra1nadhan oleh setiap orang muslim bagi 
dirinya dan bagi orang yang ditanggWlgnyayang 1nen1iliki kelebihan 
1nakanan pokok untuk sehari pada hari raya ldul Fitri. 

4. Zakat Nial adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang n1uslim 
atau badan yang din1iliki oleh orang 1nusli111 sesuai dengan ketentuan 
againa w1tuk diberikan kepada yang berhak n1enerimanya. 

5. 111/aq adalah hru1a yang dikeluarkan oleh seorang atau badan, di luar 
zakat, tu1tuk ke1naslahatan umwn. 

6. Sltadaqalt adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau 
badan yang dimiliki oleh orang n1uslim, di luar zakat, LU1tuk kemaslahatan 
tnnum. 

7. Hibah adalah pen1berian uang atau barang oleh seorang atau oleh 
badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan 
runil zakat atau le1nbaga amil zakat. 

8. Wasiat adalah pesan untuk 1nemberikan suatu barang kepada badan 
anlil zakat atau le1nbaga anlil zakat, pesan itu batu dilaksanakan sesudah 
pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan 
penguburannya dan pelunasan utang-utangnya,jika ada. 
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9. U1aris adalah harta tinggalan seseorang yang beragan1a Islam, yang 
diserahkan kepada Badan A111il Zakat atau Le1nbaga Amil Zakat 
berdasarkan ketentuan perundang-tmdangan yang berlaku. 

10. Kafarat adalah denda \:vajib yang dibayar kepada Badan Alnil Zakat 
a tau Lembaga Alnil Zakat oleh orang yang n1elanggar ketentuan agruna. 

11. Nisab adalahjwnlah minimal harta kekayaan yang waj ib dikeluarkan 
zakatnya. 

12. Haul adalah batas waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah 
1nemenuhi nisabnya. Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau n1asa 
pe1nilikan harta kekayaan selruna dua belas bulan Qo1nariah, tahun 
Qomariah, panen, atau pada saat n1enen1ukan rikaz. 

13. Kadar Zak.at adalah besamya perhitungru1 atau prosentase zakat yang 
hams dikeluarkan. 

14. !v/ustahiq adalah yang berhak menerima zakat (fakir, 1niskin, amil 
zakat, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah 
dan musafir). 

15. Fakir ialah orang yang tidak memplll1yai 111ata pencaharian/ penghasilan 
tetap dan kehidupannya di bawah galis standar hidup n1inimal. 

16. Miskin ialah orang yang mempw1yai mata pencaharian/ penghasilan 
tetap, tetapi penghasilannya belum 1nencukupi standar hidup bagi diri 
dan keluarganya. 

17. A111il ialah orang!Lembaga/Badan yang bertugas n1engun1s (menerima/ 
menyalurkan) z.akat. 

18. Mual/af ialah orang yang diharapkan kecenderungan hati dan 
keyakinannya untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah dan 
mencegah agar mereka tidak berbuatjahat bahkan diharapkan mereka 
akan membela atau menolong kaum muslimin. 
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19. Riqab ialah orang budak yang sedang berusaha n1embebaskan dirinya 
dari tuannya. Perkembangan penge11ian budak ialah golongan atau 
bangsa yang sedang n1embebaskan diri dari eksploitasi pihak lain. 

20. Gharb11 ialah orang yang karena kesulitan hidupnya terlilit hutang, 
sehingga tidak dapat n1embayar hutangnya. Pengertian ini berkembang 
pada orang yang dinyatakan pail it dalam usahany~ sehingga ia dalam 
kesulitan meinenuhi keperluan hidupnya di san1ping kewajiban hutang 
yang harus dibayar. 

21. Sahilil/alz ialah orang yang dalrun segala usaha untuk kejayaan agama 
Islam. Oleh karena itu sabilillah dapat diartikan pula sebagai usal1a 
perorangan atau badan yang bertujuan untuk kepentingan kejayaan 
agama at.au kepentingan umu1n. 

22. Ib11u Sabi/ ialah orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan 
(bukan 1naksiat), baik karena tidak mencukupi, karena kehilangan 
atau dirrunpas. 
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III. SYARAT BAGI IVIUZAKKI 

Berkaitan dengan syarat bagi Muzakki. baik Fitrah 1naupun rvtal pada 
dasru11ya terdapat kesan1aan dan perbedaan karena tergantung dari wttjud 
ataujenis kepe1nilikruu1ya. 

I. Syarat Muzakki Fitrah: 
a. MusliI11. 
b. Lahir sebelu111 terbena1n inatahari pada hari penghabisan bulan 

Rru11adhan. Anak yru1g lahir sesudah terbenarn n1atahaii tidak wajib 
fitrah dan orru1g yru1g nikah sesudah terbenat11111atahari tidak \Vajib 
fitrah tu1tuk iste1inya. 

c. Me1npW1yai kelebihru1 harta dali keperluat1 n1aka.t1at1 tmtuk di1inya 
sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, pada 111alan1 hari dan 
siang hari raya. 

2. Syarat Muzakki Mal n1eliputi : 
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a. Muzakki yang n1en1iliki jenis binatang unta, sapi, kerbau dan 
katnbing: 
I) Muslim. 
2) Merdeka. 
3) Milik yang sen1purna (orang yang 1nen1punyai harta itu 

111enguasai sepenuhnya). 
4) Cukup satu nisab. 
5) Sa.tu tahw1 latna kepemilika.t1nya. 

b. Muzakki yang memilikijenis Ernas, peril< dan haita pen1iagaan: 

I) Muslim. 
2) Merdeka. 
3) Milik yang se1nptuna. 
4) Sampai satu nisab. 
5) Sampai satu tahun disimpan. 



c. Muzak.ki yang inemilikijenis Makanan yang 111engenyangkru1: 
I) Muslitn. 
2) Merdeka. 
3) Milikyangsempw11a. 
4) San1pai nisabnya. 
5) Biji 1nakanan itu ditanrun. 
6) Biji 1nakanru1 itu n1engenyru1gkan dan tahan disi1npan lruna. 

d. Muzakki yang n1enli1ikijenis buah-buahan: 
1) Muslitn. 
2) Merdeka. 
3) Milik yang sen1pw·na. 
4) Sampai satu nisab. 
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Ill. SYARATBAGI IVIUZAKKI 

Berkaitan dengan syarat bagi Muzakki. baik Fitrah maupun IVlal pada 
dasa111ya terdapat kesan1aan dan perbedaan karena tergantw1g dari wujud 
atau jenis kepen1ilikruu1ya. 

1. Syru·at Muzakki Fitrah: 
a. Musliin. 
b. Lahir sebelu1n terbena1n n1atahari pada hari penghabisan bulan 

Ran1adhan. Anak yru1g lahir sesudah terbenain 1natahaii tidak wajib 
fitrah dan orang yang rlikah sesudah terbenru111natahrui tidak \Vajib 
fit.rah tu1tuk istetinya. 

c. Me1npunyai kelebihru1 harta drui keperluan n1akanan w1tuk di1inya 
sendiri dan untuk yang ~1ajib dinafkahinya, pada 1nalan1 hari dan 
sillilg hari raya. 

2. Syru·at Muzakki Mal n1eliputi : 
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a. M uzakki yang 1nen1iliki jenis binatang unta, sapi, kerbau dan 
krunbing: 
1) Muslin1. 
2) Merdeka. 
3) Milik yang sen1purna (orang yang n1e1npunyai harta itu 

n1enguasai sepenulu1ya). 
4) Cukup satu nisab. 
5) Satu tahw1 lruna kepemilikannya. 

b. Muzakki yru1g inemilikijenis Emas, perak dan ha1ta pe111iagaan: 
I) Musllln. 
2) Merdeka. 
3) Milik yang se1npw11a. 
4) Srunpai satu nisab. 
5) Sampai satu tahun disin1pan. 



c. Muzakki yang nlenulikijenis Makanan yang n1engenyangkan: 
I) Muslitn. 
2) Merdeka. 
3) Milik yang se1npw11a. 
4) Sarnpai nisabnya. 
5) Biji rnakanan itu ditanam. 
6) Biji n1akanan itu 111engenyangkan dan tahan disi1npan lama. 

d. Muzakki yang 1ne1nilikijenis buah-buahan: 
I) Muslim. 
2) Merdeka. 
3) Milik yang se1npw11a. 
4) Saanpai satu nisab. 
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IV. PELAKSANAAN BAGI MUZAKKI 

Oranglbadan usaha yang n1erasa n1etniliki kecukupan di atas stru1dar hidup, 
atau inenguasai kekayaan, a tau penghasi Ian n1aupun keuntungan dari 
usahanya yang telah 111encapai nisab dan haul, 111aka Muzakki harus 
111enghitung sendiri dengan seksan1a zakat yang harus dikeluarkan/ 
dibayarkan, nruntu1 apabila l\tluzakki tidak dapat 1nenghitung sendi1i dapat 
n1e111inta bantuan badan/le1nbaga an1il zakat ten1pat ia 111enyerahkan 
zakatnya, sepe11i : 

I. Panen sawah, kebun tun1buh-tu111buhan atau biji-bijian dan lain 
sebagainya. 

2. Kekayaan en1as, perak uang dan lain sebagainya. 
3. KeW1tw1gan perusahaan dru1 perdagangat1 dru1 lain sebagainya. 
4. Petemakan, perikanan, dan lain sebagainya. 
5. Zakat fitrah. 

Muzakki dalai11 pelaksanaruu1ya zakatnya ditentukan dan dibatasi (rest.riksi) 
sebagai berikut: 
I. Zakat itu diwaj ibkan setahun sekali atas barang yang tetap din1iliki 

selruna setahun penuh (haul). Haul tidak berlaku pada zakat twnbuh
tun1buhan dan buah-buahan tetapi dilaksanakan pada saat panen. 
Sedangkan n1a'din (tan1bang) haul dat1 nisab oleh para ulama tnasih 
berbeda pendapat. 

2. Nilai bru-ang yang dizakati telah n1encapai batas ukuran yatlg disebut 
nisab. Nisab it11 berbeda terga.ntlmg kepada 111acru11 bru·a.ng yang harus 
dizakati. 

3. Huku1n muzakki pada ha11a yang 1nenjadi 'illatnya adalah sifat 
perkembangan pada harta atau sifat peneri1naan untuk 
diperken1bangkaI1 pada hruta tersebut. 'Illat sepe11i ini terkenal dengan 
istilah 'illat mustambath (hukwn berputar pada 'illatnya). Ada 'illat 
ada hukum, hilang 'illat hilru1g hukum. Tegasnya ada 'illat di sanaada 
hukum. 

136 



4. Zakat dibayarkan pada n1ustahiq, tidak dibenarkan 1nuzakki 
n1enyerahkan kepada se1nbarang orang yang disukai. 

5. Untuk n1emudahkan pengu1npulan dan penyaluran zakat perlu 
n1endapat pcrhatian salu1ya n1engeluarkan Z:'lkat dengan qin1ah (nilai 
pengganti)jika dikehendaki oleh hajat dan ken1aslal1atan. 

6. 'An1il atau penyelenggara sangat diperlukan dalan1 masalah zakat 
bahkan seorang "ainil berhak n1endapat bagian dari hasil zakat dan 
tern1asuk satu dari delapan asnaf yang n1enjadi n1ustahiq. 

7. Wilayah zakat yaitu radius penyebaran hasil zakat. Agar tujuan dan 
sasaran zakat dapat dicapai secara n1aksi1nal maka ditentukan 
\vilayahnya. 

8. Perdagangan suatu barang yang ada padanya zakat~ sepe11i tun1buh
trnnbuhan dan buah-buahan, inaka terdapat dua kewajiban zakat, yaitu 
zakat pe1niagaan dan zakat drui bcu-ang yang kita perdagangkan, untuk 
ini hanya dibayar salah satunya saja. Menurut Asy Syafi'i dalarn 
madzhab Jadidnya: diberikan zakat 'ainnya. Menurut n1adzhab 
qadi1nnya: diberikan zakat tijarah. Lebih utarna 1nana? yang paling 
banyak zakatnya!. 

Sehubungan dengan itu rnuzakki harus menghitung segala hal dari 
kepemilikannya dan n1engeluarkruvn1enyerahkan bagian yang n1enjadi hak 
mustahiq. Untuk n1engeluarkan zakat harus diketahui denganjelas barang 
atau kekayaan apa yang hruus dizakati dipisahkan secara tegas dan dihitung 
secara cennat. 

1. Muzakki Fitrah: 

Pelaksanaan Muzakki fitrah penyerahannya boleh drui pem1ulaan bulan 
Rainadhan, yang utarnanya pada malain Idul Fitri dan paling lainbat 
pagi hari ldul Fitri sebelum didirikan shalat ld,jika penyerahannya 
sesudah/lewat dari shalat Id, n1aka hal itu dianggap shadaqah biasa 
(bukan zakat) dan Muzakki berdosa karena lalai terlainbat. Bagi orang 
yang wafat sebelun1 n1aghrib hari terakhir bulan Ra1nadhan ia tidak 
berkewajiban zakat fitrah, demikian pula anak yang lahir sesudah 
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n1aghrib hari terakhir bulan Ran1adhan (karena sudah 111asuk tanggal 
I Sya,val). Muzakki Fitrah yang dikeluarkan/diserahkan berupa 
inakanan pokok sebesar 3,5 liter/2,5 kg, dan apabila Muzakki Fitrah 
ini sebagai kepala nunah tangga n1aka wajib bagi dirinya sebagai 
n1lizakkijuga terhadap 1nereka yang 111enjadi tru1ggungannya (seperti 
isteli, anak, pen1bantu nu11ah tangga dan Jain-lain). 

Zakat fitrah atau zakatun nafsi (zakat jiwa), telah secara masal 
dilaksru1akan oleh un1at Is1an1 Indonesia dengru1 n1elalui panitia ru11il 
yang dibentuk oleh len1baga dakwah, pengurus 111asjid atau Jangsung 
diserahkan sendiri oleh inuzakki kepada mustahiqnya. Terdapat 
pendapat di antara ulaina, bahwa zakat titrah itu tidak boleh untuk 
keperl uan Jain, kecual i untuk fakir 1niskin, agar pad a hari raya Idul 
Fitri n1ereka ikut berge1nbira. Akan tetapi ada pendapat lain bahwa 
zakat fitrah dapat diinvestasikan dengan syarat: 

a. Kebutuhan prin1er orang fakir 111iskin di seluruh Indonesia pada 
hari raya ldul Fitri telah tercukupi seperlunya dari sebagian hasil 
pengtm1pulan zakat fit.rah. 

b. Yang diinvestasikru1 ialah sisa setelah diru11bil gi.ma keperluan fakir 
nu skin. 

c. Modal ketu1ttu1gan perusahaan yang didiiikan dru·i hasil zakat fitrah 
dipergunakan untuk asnaf yang ada dan syi'ar Isla111. 

2. Muzakki Mal : 
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Terkait pe1nilikan harta benda secara penuh dalan1 pelaksanaan 
penghitungan oleh Muzakki baik 111uslim secara perorangan maupun 
badan usaha apabila tela11 n1encapai nisab Gu111lah n1inimal) dan haul 
(batas waktu) dapat digolongkan n1enurutjenis dan kadrunya. 

a. Pen1ilikan harta benda yang digolongkan pada jenis· tumbuh
ttun buhan, n1aka ketentuan nisabnya sen i lai 1. 4 81 kg (gabah )/815 
kg (beras), kadan1ya 5% bila ain1ya sulit, 1 Oo/o bila ain1ya n1udah, 
dan waktunya setiap panen. 



b. Pemilikan harta benda yang digolongkan pada jenis emas, tnaka 
ketentuan nisabnya senilai 9 I ,92 gram emas 111urni, kadarnya 2,So/o 
dan waktunya tiap tahun. 

c. Pemilikan harta benda yang digolongkan padajenis perak, maka 
ketentuan n isa bnya sen i la i 642 grain. kadarnya 2, 5 %, clan 
waktunya tiap tahun. 

d. Pemilikan harta benda yang digolongkan pada jenis perusahaan, 
perdagangan, pendapatan dan jasa, 111aka ketentuan n isabnya 
senilai 91,92 grain, kadarnya 2,5%, dan waktunya tiap tahun. 

Pada saat i ni tel ah berke1nbang, balnva pendapatan a tau gaj i 
karyawan per-bulan nilainya sudah 1nelebihi dari 13,5 kwintal 
gabah (nisab zuruk), oleh karena itu apabila petani padi dikenakan 
zakat dengan panen 13,5 k\vintal, dengan zakat 5% atau 10%, 
maka seorang karya\van yang berpenghasilan Rp 150,000.00 per
bulan sudah sama dengan nilai harga gabah yang dihasilkan petani 

tersebut. Dengan demikian kepada setiap karyawan yang 1neneri1na 

gaji melebihi nilai nisab gabah/zuruk sudah berpredikat nu1zakki. 
Pendapat lain ialah dengan nilai atau harga nisab emas (94 gran1), 

maka dikenakan zakat. Zakat dapat dikeluarkan/diserahkan setelah 

habis haul atau perbuatan pada saat 1neneri1na gaj i tersebut. 

Pendapat lain (Maj el is U lan1a Aceh) 1nengatakan bahwa bagi 

karyawan yang 1ne1niliki sisa gaji setelah dikurangi biaya hidup 

setiap bulan 111encapai titik nisab atau penjun1lahan sisa tersebut 

setahun mencapai nisab zakat zuruk. n1aka dikenakan zakat 2,So/o. 
Dem ikian j uga berlaku yang d iteri111a secara tetap tiap bu Ian atau 

secara berkala yang tnencapai nisab dikenakan zakat 2,5%. Untuk 

menjadi perhatian kiranya perke111bangan pendapat ini perlu 

dimintakan fatwa dari Majelis Ularna Indonesia. 

e. Pemilikan harta benda yang digolongkan padajenis ternak karnbing, 

do1nba dan kacangan, maka ketentuan nisabnya senilai 40 - l 20 

ekor, kadarnya 1 ekor kaanbing, don1ba u1nur I tahun/kacangan 

un1ur 2 tahun, dan waktunya setiap tahun. 
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f. Pen1ilikan harta benda yang digolongkan padajenis temak sapi, 
kerbau dan kuda, 111aka ketentuan nisabnya senilai 30 - 39 ekor, 
kadamya I ekor u111ur 1 tahun. dan waktunya setiap tahun. 

g. Pe111ilikan harta bendayang digolongkan padajenis tarnbang, maka 
ketentuan nisabnya senilai 91,92 grru11en1as111tu11i rn1tuk tan1bang 
en1as dru1 642 gran1 perak unt11k tan1bang perak, kadamya 2,5o/o, 
dan vvaktunya ketika 1ne111peroleh. 

h. Pe1nilikan harta benda yru1g digolongkan padajerus harta terpendam 
(harta karun), n1aka ketentuan nisabnya senilai 91,92 gran1 en1as 
n1w·ni. kadarnya 20o/o, dan wakttu1ya ketika n1en1peroleh. 

i. Pe1nilikan harta benda yru1g digolongkan padajenis penghasilan 
kena pajak berdasarkan undang-undang nomor 17 Tahun 2000 
ten tang pajak penghasilan, 111aka ketentuan 111uzakki nisabnya zakat 
atas penghasilan dapat 1nengurru1gi perhitungan penghasilan kena 
pajak. 
Dalrun hal perhitungan zakat yang dapat mengurangi penghasilan 
kena pajak, n1uzakki harus n1enlll1jukkan Bukti Setor Zakat yang 
diperoleh dru-i Badan/Lembaga An1il Zak.at sesuai perattrran yang 
berlaku. 



V. MANFAAT DAN 1-IIKMAH BAGI MUZAKKI 

1. Penlll1aian zakat oleh muzakki dapat diperoleh n1a.nfaat sebagai berikut: 

a. Men1bantu 1nengurangi dan n1engangkat fakir 1niskin dari kesulitan 
hidup dan penderitaan 1nereka. 

b. Membantu n1en1ecahkan pennasalahan yang dihadapi oleh 
al gharimin, ibnu sabil dan para n1ustaluq lainnya 

c. Men1bina dan n1erentangkan tali persaudaraan dan solidaritas 
sesan1a un1at 1nanusia. 

d. Mencegah idiologi sisten1 kapitalis1ne dan komunis1ne. 
e. Menghilangkan sifat bakhil, loba, rakus dan sejenisnya dari 

kepemil i kan kekayaan. 
f Menghindarkan penlll11pukan kekayaan yang dikumpulkan di atas 

pendeiitaan orang lain. 
g. Me1npersen1pitjurang pen1isah/perbedaan antara si kaya dengan 

si n1iskin atas keti1npangan dan kesenjangan sosial. 
h. Menciptakan pribadi yang bersih, jujur, penuh toleransi dan 

kesetiawanan sosial. 
i Menw11buhkan dan 111ewujudkan keniktman, kasih sayang sesan1a 

se11a solidaritas yang merupakan mru1ifestasi kegotongroyongan 
dan tolong menolong. 

J. Mengembangkan tanggungjawab dan menumbuhkembangkan 
stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa dengan penuh keberkahan. 

k. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas untuk 
menjalankan kewajibaimya dan n1enyerahkan hak orang lain. 

2. Penw1aian zakat oleh muzak.kl dapat diperoleh hikmah sebagai berikut: 

a. Mensyukuri nik1nat Allah, 1neningkatkan keberkahan rizqi dan 
usaha, 1nen1peroleh pahala dan ridho-Nya, serta membersihkan 
diri dari kotoran dan dosa. 
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b. Melindungi 1nasyarakat dari ru1cai11ru1 bencana bahaya ke1niskinan~ 
ken1elaratan dengan segala akibatnya dan 111enjauhkan diri dari 
bencana yang tidak dikehendaki. 

c. Men1e111.ngi dru1 n1engatasi kefakiran yang 1nenjadi srnnber bencru1a. 
kejahilan dan inelepaskan dari kepicikan dunia akhirat serta 
1nenjauhkan diri dari api neraka. 

d. Mendatangka.n keberkahan dan ken1aslahatan n1asyarakat. 
e. Menu1nbuhke1nbangkan keberkahan, kasih sayang dan 

1nenghasilkan ukhu~rah islanuyah. 



VI. PEN UT UP 

Demikian beberapa hal yang n1enjadi petunjuk bagi 1nuzakki. dan untuk 
n1elengkapi perh.inu1gan bagi n1uzakki dapat dilihat contoh pada lampiran. 
Akan tetapi terkaitdengan perhitlmgan. tentu masihjauh <la.ti kesen1ptu11aan. 
mengingat perhitungan zakat masih terdapat perbedaan di antara para 
ulan1a disebabkan perke1nbangan sosial. 
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SERI 5 





I. PENTINGNYA ZA.KAT SEBAGAI MATERI DAKWAH 

1. Zakat sebagai Materi Dakwah 

Zakat adalah salah satu dari li1na rukun Islam. Dengan zakat menjadi 
jelas bahwa Islan1 bukanlah sekedar agruna ritual, melainkan agama 
yang ajarannya menyentuh kehidupan yat1g nyata dalam masyarakat. 
Dalam kitab suci AI-Quran kata z.akat dalru11 bentuk ma'rifah ( definisi) 
disebut tiga puluh kali dalam Al-Quran, diantarat1ya dua puluh tujuh 
kali disebut bersama salat. Misalnya dalam Surat Al-Baqarah 277, 
yang artinya sebagai berikut : 

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal 
saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat mereka 
mendapatkan pahala disisi Tuhan. Tidak ada kekhwatiran 
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati ". 

Ayat AJ-Quran di atas menunjukkan dengan tegas betapa pentingnya 
pelaksanaan zakat disamping ibadah shalat. Apabila ibadah shalat 
berfungsi sebagai bukti pengabdian dan kepatuhan kepada Allah SWT, 
serta sebagai pencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, 1naka 
zakat dimaksudkan sebagai pembersih j i wa bagi yang menunaikan. 

Allah bersabda dalam Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya sebagai 
berikut: 

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereko, dengan zakat itu 
kamu membersihkan dan menyucikan mereka" . 

Seka'1l!1g persoalannya, bagaimana kenyataan dalam pengamalannya? 

Ajaran tentang syahadat, shalat, puasa dan haji nampak sekali lebih 
merata dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh umat Islam. Puluhan 
ribu masjid dan ratusan ribu mushala berdiri di segenap penjuru tanah 
air sebagai tempat wnat Islam melaksanakan shalat berjamaah. 
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Bahkan di kantor-kantor~ bank-bank. wuversitas-tmiversitas, pabrik
pabrik didirikan pula n1asjid dan 1nushalla. 

Ajaran puasapun nainpak juga dian1alkan dengan penuh gairah 
1nanakala bulan Ramadhan tib~ danjan1aah shaJat tarawih ptm din1ana-
1nana n1elll11pah. Den1ikian juga bila d:1tang bulan Dzulqaidah /Dzulhijjah 
terasa sekali kesibukan inengantar dan 1nenjen1put jru11aal1 haji. 

Akan tetapi bagain1ru1a pelaksanaal1 rukun Islan1 ketiga yakni zakat? 

Srunpai saat iru perhatian un1at Islan1 na1npak belwn te1tuju kepada 
upaya n1elaksanakan zakat secara sungguh-sungguh dan serius. 
Men1ang Pe1ne1intah telah 111engeluarkan Undang-Undang No111or 38 
tahtm 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusall Menteri Aganm 
RI Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 38 tahun 1999 serta Keputusan Direktur Jenderal Bin1bingan 
Masyarakat Isla1n dan Urusan Haji (sekarang BIPH) No1nor 0/291 
tahw1 2002 tentallg Pedon1an Teknis Pengelolaan Zak.at, yang isinya 
antara lain pe1nerintah telah 1nenfasilitasi dan mendorong n1en1bentuk 
Sadan Antil Zakat dari tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kodya 
dan Kecainatan. 

Namun upaya yaI1g dilakukan oleh badan atau len1baga ru11il zakat 
swata belum terlaksana secara optimal karena masih le1nahnya 
kesadaran umat Islam dala1n menunaikan zakat dan kurangnya 
sosialisasi mengenai Undang-Undang Zak.at kepada masyarakat. 
Sehingga zakat sampai saat ini belum maksimal me1nberikan 
konstribusi untuk mengentaskru1 kemiskinM yang di perkirakan jwnlah 
rakyat mi skin di Indonesia mencapai ± 40 j uta j iwa . . 
Kenyataan yang memprihatinkan tersebut dapat dimaklumi bila 
dihubWlgkan dengan kenyataan bahwa zakat jarang sekali men1peroleh 
tempat untuk dibahas atau dijadikan materi utaina dakwah . . 
Padahal seslll1ggulmya zakat mempWlyai kedudukan dan fungsi yang 
strategis dalam kehidupan sosial ekonomi umat. Bila zakat dapat 



• 
dilaksanakan dan dikelola secara intensif banyak sekali masalah yang 
dihadapi umat dan bangsa akan terpecahkan. Masj id, nladrasah dan 
sekolah-sekolah Islan1 terbengkalai pembangunannya, fakir miskin 
yang terlantar kekurangan tenaga gun1 dan perawat pada run1ah saki t 
dan polikl.inik Islatn, kekurangan lapangan ke1ja yang selalu menghantui 
generasi muda dapat diatasi bi la kewajiban zakat dilaksanakan dengan 
sw1gguh-sW1gguh dan inenyeluruh. 

Penduduk Indonesia n1enurut Biro Pusat Statistik tahun 2000 
berjumlah 206.000.000 (dua ratus enam juta orang) dan jumlah 
penduduk beragan1a Islam sekitar ± 186. 700.000. orang. Apabila 
setiap keluarga inuslim terdiri 5 jiwa, maka berarti di Indonesia terdapat 
37.34 juta kepala keluarga (KK) 1nuslin1. Jika dari tiap KK tersebut 
n1engeluarkan zakat nlal seumpruna bemilai Rp I 00.000,- berarti 
setiap tahun terkumpul dana sebesar: 37.340.000 x Rp I 00.000,- = 

Rp 3.734.000.000.000,-. Dengan perhitungan yang n1inimal saja 
sudah begitu besar dana yang dapat dihin1pun. Itupun belum dikaitkan 
dengan zakat tanainan yaI1g pe111bayarannya adalah setiap kali panen, 
sehingga satu tahun mungk.in dua atau tiga kali zakat. Alangkah besamya 
dana yang dapat dihimpun melalui pelaksaI1aan zakat dan alangkah 
banyak yang dapat dilakukan dengan dana tersebut. 

Agar supaya dana sepe11i yang diperhitungkan di atas benar-benar 
te1wujud, bukan sekedar perhitungan di atas kertas atau impian, maka 
pelaksanaan kewajiban zakat hams digairahkan. Untuk itu zakat harus 
lebih sering dijadikan materi utama dalam dakwah. Para da'i, muballigh 
dan khatib harus tnen.ingkatkan dakwah, tabligh clan khutbah mengenai 
zakat. Harus dikupas, dijawab dan diatasi mengapa zakat sebagai 
salah satu rukun Islam, sela.in mempunyai nilai kesalehan ritual, zakat 
berftmgsi sebagai Kesalehan sosial bukan hanya kurang dilaks3.11akan 
bahkan kur3.11g dipahami. 
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Mengingat betapa pentingnya dana bagi kesejahteraan bangsa dan 
wnat Islam, n1aka zakat sebagai salah satu su1nber utama dana umat 
harus digalakkan pelaksanaan dan pengelolaan. Dengan 111enggalakkan 
sosialisasi dan me1nperbaiki pengelolaru1 zakat, berarti melaksanakan 
Ketetapan MPR Nomor TAP/IV /MPR/1999 tentang Garis-Garis 
Besar Haluan Negara (GBI-IN) tahun 1999-2004 yang salah satu 
arah kebijakan pembangunan aga1na adalah: "Meningkatkan 
ken1udahan wnat beragama dalrun menjalankru1 ibadahnya, tennasuk 
penyen1purnaan kualitas pelaksanaan ibadah haj i dan pcngclola 
zakat, dengan men1berikan kesempatan yang luas kepada masyarakat 
W1tuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya". 

Selanjutnya sebagai pelaksanaan GBHN, telah lahir Undang-Undang 
No. 25 tahun 2002 tentang Progra1n Pembangunan Nasional 
(Propenas) yang salah satu progrrunnya adalal1: Program Peningkatan 
Pelayanan Kehidupan Beragama bertujuan untuk: 

1) Meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama 
dalam melaksanakan i badah; dan 

2). Mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalan1 
penyelenggaraan kegiatan pelayanan kehidupan beragama. 

Salah satu kegiatan pokok dalam program tersebut adalah: 
"meningkatkan pelayanan pengelolaan zakat dan wakaf'. 

Dengan mencermati amanat G BHN clan Propenas, maka jelaslah 
betapa pentingnya zakat tersebut dikelola secara profesional dan 
tanggungjawab sehingga dapat menunjang pembangunan diberbagai 
sector; sosial, ekonomi, pendidikan dan pemberantasan kemiskinan. 
Memberantas kemiskinan dan kefakiran berarti pula menyelamatkan 
kemungkinan subumya kekafiran, sebagaimana disabdakan oleh 
Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut : 



"f/an1pir-han1pir kefakiran itu 1nenjadikan kekc{firan" 
(fladits Nabi) 

Sabda Rasulullah terse but dengan mudah dapat dicari buktinya dalrun 
kehidupan sehari-hari. Karena dengan ke111iskinan dan kekafiran 
mendorong orang terpaksa hanya berg el ut dengan upaya mencari 
n1akan. Ia tidak se1npat 111e111ikirkan dan 111elaksanakan ibadah tnahdoh 
lai1u1ya, apalagi n1elaksanakan ibadah sosial lainnya. Demikian pula 
pakaian penutup aurat pun tak dapat dinuliki. Pikirannya hanya tertuju 
kepada upaya menyrunbung nafas hidupnya. Jika hal iru berlangsung 
ten1s menen1s orang akan ineninggalkan agamanya dan dapat terjerat 
kepada amalan-amalan negatif, seperti, pencurian, perampokan, 
penipuan dan tindakan kriminal dan tercela lainnya. 

Dengan demikianjelas sekali bahwa kemiskinan dan kefakiran adalah 
penyakit masyarakat yang sangat berbahaya, karena itu harus 
diberantas. Untuk memberantas penyakit tersebut diperlukan dana 
yang tidak sedikit. Dan sumber dana yang utama dalam Islam salah 
satunya adalah zakat. Oleh sebab itu ibadah zakat harus digalakkan 
dan digairahkan pelaksanaan dan pengelolaannya. Pelaksanaan dan 
Pengeloaan zakat yang sudah dicanangkan oleh pemerintah baik melalui 
Undang-Undang maupun yang ada di GBf-IN 1999-2004 perlu 
disosialisasikan atau din1asyarakatkan secara intensif. Ajaran zakat 
tidak boleh hru1ya tersin1pan dalam bentuk tulisan dalam kitab. Zakat 
hams dite1jen1ahkan ke dalan1 amal nyata. 

Agar bahasa masyarakat dan supaya ibadah zakat difahruni, dihayati 
clan dian1alkru1, n1aka terlebih <lulu umat Islrun 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 yfil1g mendalami aj aran zakat dari segala aspeknya, 
baik sapek teoritis maupW1 aspek praktisnya. Dengan kata lain sangat 
diperlukan tenaga da'i yfil1g memusatkan perhatiannya pada upaya 
menggalakkan dan mengggairahkan pelaksanaan zakat terse but. Hal 

151 



152 

ini 1ne1tjadi lebih penting 111engingat niasyarakat kita dewasa ini telah 
se1nakin n1engarah kepada diferensiasi atau spesialisasi. 

Dalan1 dunia dakwah di Indonesia dewasa ini sesungguhnya secara 
ala1ni telah terjadi proses spesialisasi itu. Ada da'i yang khusus 
menangani pengaj ian atau ceramah wntun, ada yang khusus inenangani 
pelajaran agan1a di sekolah atau madrasah, ada yang khusus menangani 
pengaj ian privat dari nunah ke run1ah, dan ada pula yang lebih khusus 
lagi n1isa1nya mengajar baca tulis Al-Qur'an dan Qiraah. 

Dengan spesialisasi semacrun itu bidang dan sasaran dakwah akan 
dapat ditangani secara lebih intensifkarena da'i akan dapat mendalami 
dan memusatkan perhatian dan kegiatannya kepada bi dang dan sasaran 
dakwah tertentu saja. Bila diingat betapa besar daya guna dan hasil 
guna yang diharapkan dari dilaksanakannya ibadah zakat bagi 
kepentingru1 pembangunan umat dan bangsa, maka adaI1ya barisan 
da'i zakatjelas saI1·gat diperlukaI1. Hal ini sangat terdukung dengan 
berkembangnya kajian tafsir Al-Qur'an yang dikenal dengan tafsir 
maudhu'i (tafsir sesuai dengail bidaI1g kajian tertentu). 

Da 'i zakat tersebut dapat dihimpun antara lain dari kalangan aparat 
yang n1enangani urusan zakat, wakaf, infak dan ibadah social (zawaib) 
di lingkungan Departen1en Agama, petugas yang manangani urusan 
agama yang tersebar sampai tingkat Kecamatan seluruh Indonesia, 
guru agama yang tersebar sampai pelosok- pelosok Desa di Indonesia, 
dan da'i atau muballigh yang selama ini telah aktifberdakwah di tengah
tengah masyarakat serta penyuluh agama Islam baik penyuluh fungsional 
maupun honorer. 



II. SYARAT DA'I ZAKAT 

I. Pengctah uan 

Seorang da'i yang melaksanakan kegiatan dakwah adalah untuk 
1nengajak, 111en1bin1bing dan mengarahkan ~at yang menjadi sasaran 
kegiatan dakwah agar me1nahami, menghayati dan mengamalkan 
ajaran-ajaran agama yang didakwahkan. Seorang da'i zakat 
inelaksanakan kegiatan dakwah ten1tama agar umat yang didakwahi 
n1emahruni, tnenghayati dan mengamalkan ibadah zakat. Maka sudah 
barang tentu seorang da'i zakat harus memiliki pengetahuan yang 
dapat mengadakan sasaran dakwah mengikuti, n1emperhatikan, 
n1enyadari dan akhirnya melaksanakan ibadah zakat tersebut. Untuk 
itu berbagai pengetahuan berikut harus dimiliki oleh seorang da'i zakat. 

a. Pengetahuan Agama 

Zakat adalah salah satu tiang pokok ajaran Islam. Karena itu 
seorang da'i zakat harus memilik pengetahuan yang cukup luas 
dan 1nenclalan1 di bidang agruna terutama yang berhubw1gan dengan 
ajaran zakat. 

Da'i zakat harus 1nengetahui dan memahatni lebih dalatn ayat
ayat suci Al Qur'an dan Hadits Nabi yang mengajarkan soal z.akat, 
baik materi uta1nanya maupun model-model penafsirannya .. 
Seyogyanya pula da'i zakat mengetahui pendapat-pendapat para 
ulama besar sebagai alat banding bekal pengetahuan, seperti Imam 
Syaf i, lmatn Maliki, Irnam Hanafi dan Imam Hatnbali mengenai 
ibadah zakat. Demikianjuga pendapat ulama besar yang datang 
kemudian seperti Syekh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, 
Muharrunad Iqbal, AbuA'la Al Maududi, Dr. YusufQordawi dan 

-- lain sebagainya. Agar kita tidak canggung berhadapan dengan 
masyarakat terutama orang-orang yang tergolong memiliki 
pengetahuan clan cendekiawan, maka da'i zakat seharusnya memliki 
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pengetahuan yang me1nadai di bidang agan1a, dan dapat 
menyegarkan persepsi dan wawasannya. 

b. Pengctahuan Sosial dan ckonomi 

Seorang da'i zakat perlu memiliki pengetahuan yang n1e111adai di 
bidang sosial budaya, seperti sejarah, sosiologi, psikologi dan 
antropologi serta ekonomi/keuangan. 1-Ial itu karena setiap usaha 
memasyarakatkan suatu ajaran bagain1anapun tentu akan 
berhadapan dengan masalah-masalah sosial budaya. Disamping 
itu zakat sangat erat kaitannya dengan pertun1buhan dunia 
perekonomian dan keuangan n1asyarakat atau bangsa. 

Dengan mengetahui sejarah khususnya sejarah Islarn seorang da'i 
zakat dapat mengupas dan mengemukakan contoh pelaksanaan 
zakat di masa permulaan Islam, dengan menyesuaikan konteks 
masyarakat kekinian .. 

Sosiologi akan sangat menolong dalam 1nen1ahami kenyataan
kenyataan sosial, struktur dan pranata sosial; tipe-tipe masyarakat 
lokal sehingga dapat didayagunakan dalan1 upaya 
memasyarakatkan zakat. 

Psikologi khususnya psikologi massa berguna bagi pengelolaan dan 
penyampaian materi dakwah yang selaras dengan kondisi keji\.vaan 
sasaran. Sedangkan antropologi dapat n1emberikan kemajuan 
untuk memanfaatkan faktor-faktor tradisi dan kebiasaan 
masyarakat tertentu sehingga memudahkan bagi keberhasilan 
dakwah. 

Dan karena ibadah zakat bagaimanapun menyangkut soal ekonomi, 
maka seorang da'i zakat seharusnya me1niliki sekurang-kurangnya 
pengetahuan dasartentang perekonoinian, terutama yang berkaitan 
dengan kaidah-kaidah pokoknya seperti soal produksi, distribusi 
clan konsumsi. 



c. Pengctahuan Kcwargancgaraan 

Seorang da'i zakat haruslah seorang niuslin1 dan seorang warga 
negarayang baik. Oleh sebab itu seorang da'i zakat harus memiliki 
pengetahuan yang memadai mengenai UUD 1945, Garis-garis 
Besar 1-Ialuan Negara (GBl-IN), Undang-Undang No. 38 Tahun 
1999 Tentang Pengelolaan Zakat serta berbagai peraturan dan 
perundang-w1dangan yang berlaku tcrutama yang berkaitan dengan 
perikehidupan beragama Dengan demikian dakwah yang dilakukan 
selain terarah kepada penggairahan pengamalan ajaran agama 
khususnya ibadah zakat juga sekaligus terarah kepada upaya 
n1enunjang dan menyukseskan pembangunan bangsa dan tidak 
melanggar aturan yang ada. 

2. Kctcrampilan 

Pengetahuan yang memadai tanpa didukung dengan keterampilan atau 
cara dalam meyampaikan dan memasyarakatkannya akan 
menyebabkan pengetahuan tersebut tinggaJ menjadi pengetahuan dalam 
diri pen1iliknya. Oleh sebab itu bagi da'i zakat karena ia bertugas 
menya1npaikan serta mendorong pengamalan ajaran zakat serta 
memasyarakatkanny~ maka da'i zakat harus n1emiliki ketrampilan 
atau cara tepat yang bersifat multi pendekatan agar dapat mendukung 
keberhasilan, sebagai upaya maksimal mencapai sasaran tersebut. 
Keterampi Ian atau cara berdakwah yang sekurang-kurangnya harus 
dimiliki oleh da'i zakat adalah: 

a. Keteran1pilan Berpidato 
Tugas seorang da'i zakat banyak sekali berhubungan dengan 
kegiatan berpidato, baik dalam bentuk ceramah, pengaj i~ khutbah 
atau semacam simulasi melalui visual dll. Oleh karena itu seorang 
da'i zakat harus memiliki keterampilan untuk berpidato agar ia dapat 
menyampaikan ide, gagasan atau ajaran yang berhubungan dengan 
ibadah zakat dengan sebaik-baiknya. Dengan keterampilan 
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berpidato yang n1emadai, sasaran dakwah akan Iebih mudah 
terpikat dan terikat untuk n1enerin1a n1ateri dakwah yang 
disainpaikan. Sebaliknya bi la keterru11pilan berpidatonya tidak bai~ 
n1aka sasaran dakwah sulit akan tertarik untuk n1endengarkan 
lebih-lebih n1eneri1na apa yang didakwahkan. Mungkin saja orang 
akan 1neninggalkan arena ceramah atau pengajian sebelun1 acara 
selesai. Bagi 111ereka yang kurang berbakat dalarn berpidato 
sesunggulu1ya dapat n1eningkatkan di1i dengan n1e1npelajrui berbagi 
buku tentang rethorika atau teknik berpidato atau melalui latihan
latihan berpidato. 

b. Ketera111pila11 Manajerial (Mengelola) 
Bila seorang da'i zakat telah berhasil n1endorong dan menyen1angati 
sasaran dakwah untuk melaksanakan ibadah zakat, mak ia pun 
harus dapat memberikan contoh bagaimana mengelola dan 
n1engen1bangkan hasil zakat tersebut dengan baik. Seringkali terjadi 
karena zakat tidak dikelola secara teratur, 1naka pendayagunaan 
menjadi tidak terarah, sehingga hasilnya pun kurang dapat 
dirasakan secara nyata. Dan karena itu tidakjarang mereka yang 
pada awalnya bersemangat melaksanakan zakat akhimya n1enjadi 
kendor dan tidak me1nbayar zakat lagi disebabkan pengelolaan 
yang tidak baik yang menimbulkan rasa kurang percaya. M w1gkin 
ia masih mau menrmaikan zakat secara pribadi, tetapi dengan tidak 
terkoordinasi dan terorganisasikan dayaguna dan hasilgunanya 
menjadi berkurang. Oleh sebab itu, seorang da'i z.akat perlu me1niliki 
kemampuan manajerial atau mengelola agar ia dapat n1e1nbe1ikan 
contoh nyata tentang pengelolaan zakat yang baik dan teratur. 
Keterampilan semacam ini dapat diperoleh dengan men1pelajari 
manjemen dan mempraktekkan system administrasi praktis. 

c. Ketrampila11 Melakukan Pe11dekata11 
Agar pelaksanaan ibadah zakat dapat memasyarakat, seorang da'i 
zakat harus pula memiliki kemampuan .w1tuk 1nelakukan pendekatan 



terhadap n1asyarakat. Ia harus cukup lincah dan luwes dalam 
berhubungan dengan 1nasyarakat yang terdiri dari aneka lapisan 
dan kepribadian itu. Ia harus dapat n1enjalin kerja sama dengan 
tokoh-iokoh 111asyarakat. Tetapi ia pun harus dekat dihati inereka 
yang tergolong 1nasyarakat awam atau bawah. Seorangda'i zakat 
harus 1na1npu n1e111bawakan diri dalam berbagai lingkungan 
kehidupan masyarakat baik I ingkungan keagainaan maupun non 
keagan1aan. Ia harus dekat dengan aktifitas pe1nakmuran masj id, 
111ushalla. Tetapi seyogyanya pula ia dekat dengan aktivitas 
kelon1pok-kelompok usaha-usaha produktifitas, institusi-institusi 
lokal sepe11i,BUUD/KUD, Karang Taruna, dan sen1acamnya. 
Terutama sekali ia harus n1ampw11nengadakan pendekatan terhadap 
muzakki itu sendiri. Ken1an1puan pendekatan terhadap masyarakat 
se1nacan1 itu akan sangat membantu bagi keberhasilan usaha 
memasyarakatkan ibadah zakat secara persuasif. 

d. Keteran1pila11 Menu/is 
Selain keterrunpilan menyrunpaikan ide,"gagasan atau ajaran secarct 
lisan, seringkali seorang da'i diminta memberikan ceramah atau 
prasaran secara tert:ulis. Maka seyogyanya da'i zakat juga memiliki 
ketran1pilan n1enulis. Dengan melalui dakwah tulisan ini banyak 
sekali keuntungannya. Antara lain sasaran dakwah dapat 
men1pelajari secara berulang-ulang n1ateri yang didakwahkan, 
sehingga tidak akan lupa karena setiap lupa tinggal membaca lagi 
bahan yang ada. Sasaran dakwah yang dapat dijangkau memalui 
t:ulisan dengan senditinya juga lebih I uas, dari pada melal ui ceramah 
lisan/pidato. Media tulis dapat dikatakan tidak mengenal batas 
daerah atau negara. Ia juga tidak mengenal gangguan cuaca. Dengan 
adanya mesin cetak serta foto kopi setiap bahan tertulis dapat 
diperbanyak untukjwnlah sasaran dakw~ berapapun banyaknya. 
Dan yang lebih penting ialah dengan tulis suat:u pembahasan <la.pat 
diberikan secara lebih detail dan mendalan1. Karena itu ketrampilan 
menulis seyogyanya dimiliki pula oleh para da'i zakat. 
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e. Ketera111pila11 Me11ghit1111g da11 Me11ga11alisis Perlzitu11ga11 
Zakat 
Seorang da'i zakat selain n1empunyai ketrampilan yang telah 
disebutkan diatas, dan tidak kalah pentingnya da'i zakat harus 
me1niliki ken1runpuan menghitung dan mengatllisis zakat yang 
berdasarkan hukum agama yang dikaitkan dengan konteks 
perekonomian dan produktifitas masyarakat tertentu. Seperti 
menghitung berapa persenkah harta zakat emas dan perak, uang, 
perdagangan dan pen1sahaan, hasil pertaniatl, hasil perkebunan, 
basil perikanan, hasil pertambangan, hasil petemakan, hasil 
pendapatan danjasa serta rikaz untuk dikelumkan za.katnya? Dan 
bagaimana pendayat,Jtll1aan basil pengwnpu1an zakat berdasarkan 
skala prioritas kebutuhan mustahiq dat1 yang dapat dimanfaatkan 
untuk usaha prodiktif? 

3. Pcnampilan 
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Penampilan (appearance) seorang da'i sangat menentukan berhasil 
atau gagalnya suatu kegiatan dakwah. Apabila penampilan seorang 
da'i cukup menarik, maka dapat diharapkan komunikasi dengan 
sasaran dakwah bisa dibina dan dijalin. Sebaliknya bila penampilan 
seorang da'i kurang menarik dan membosankan, maka jangan 
diharapkan suatu komunikasi dapat terci pta dan berjalan dengan bail<. 

Oleh sebab itu seorang da'i zakat perlu membawakan penampilan 
yang menarik Penampilan seorang da'i yang menarik harus memenuhi 
syarat-syarat antara lain sebagai berikut: 

a. Selalu Berpakaian yang Rapi 
Rapi tidaknya pakaian seorang da'i juga sangat berpengaruh 
terhadap menarik tidaknya penampilannya. Yang paling utama 
pakaian seorang da'i harus selalu bersih. Kebersihan adalah 
sebahagian dari iman. Tidak perlu mewah, tetapi cukup enak untuk 
dipandang. Bila pakaian seorang da'i kumal dan kotor maka sulit 



diharapkan dapat 1neni1nbulkan kesan yang baik. Tennasuk dalam 
pengertian rapi ialah sopan. Pakaian seorang da'i haruslah 
n1e1nenuhi nonna kesopanan Islam. 

b. Sopan da11 Berwiba1va 
Penan1pilan seorang da'i haruslah memenuhi nonnasopan santun 
sebagai1nana diajarkan dalam Al-Qur'an maupun 1-ladits dan 
konsekwen dalan1 tindak tanduknya. Ia harus mengejawantahkan 
nilai-nilai akhlak yang mulia Ia harus seorangyang sabar, bijaksana, 
teratur dan terkontrol dan bertindak, berbic~ makan, minwn dan 
se1nacan1nya. Tidakjarang seorang yang begitu menarik dalam 
berpidato serta n1erta jatuh martabatnya, hilang hormat orang 
kepadanya karena tindakannya yang kurang sopan. Seorang da'i 
harus n1e1nbentengi diri dari segala perbuatan yang nista clan tercela 
Karenanya ia harus memiliki integritas seorang pemimpin yang baik. 
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Tugas seorang da'i zakat yang pertatna dan utama adalah sebagai 
motivator zakat. Motivator adalah orang yang senantiasa berusaha 
1nendorong, n1en1bangkitkan dan menghidupsuburkan motivasi atau 
ke1nauan orang lain agar melaksanakan suatu perbuatan yang 
diinginkan dalrun hubungru1iniadalah1nelaksanakan ibadah zakat. 

Seorang da' i zakat harus n1an1pu mendayagunakan potensi dan 
keahliannya sebagai seorang da'i untuk mengkondusipkan audiennya 
ataujamaah dan penggemarny~ karena melalui kegiatan berdakwah 
dengaI1 n1uatan n1ateri dakwah tentang zakat. yang memungkinkan 
terjadinya proses berkembangnya kesadaran dan kemrunpuan umat 
untuk n1elaksanakan ibadah zakat. Potensi melalui n1edia dakwah 
memrulfaatkan kesempatan kehadiran umat di suatu ten1pat kiranya 
dapat didayagunakan untuk membangkitkan minat dan keinginan 
berzakat, misalnya melal ui : 

a. Peri11gata11 Hari Besar Islam 
Peringatan hari-hari besar Islam sepe1ti Maulid Nabi SAW. Isra' 
Mi'raj, Nuzul Qur,an, Tahun BruuHijriah, Pertemuan Halal Bihalal 
adalah arena tern pat berkumpulnya wnat Islam dalam jumlah yang 
cukup besar. Dalam upacara peringatan terse but biasru1ya ceramah 
atau pengajian merupakan acara pokok, yang menjadi pusat 
perhatian. Acara tersebut sangat tepatjika didayagunakan w1tuk 
menggugah kesadaran clan motivasi tunat W1tuk menunaikan ibadah 
zakat dengan j al an memasukkan pem bahasan ten tang zakat dalam 
ceramah a tau penga j ian yang disaj ikan. 

h. Perteniuan Inf orntal 
Di dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai pertemuan 
informal nantinya dapat diharapkan ma1npu mendorong dan 



1nenyen1angati n1asyarakat seten1pat, perte1nuan informal yang 
dapat din1anfaatkan untuk men1bangkitkan dan menggair~.hkan 
pelaksanaan zakat. Seo rang da' i zakat sedapat. 111 ungki n 
111endayagunakan perten1uan-pe11e1nuan infonnal yang ada sepe1ti 
pe11en1uan sehabis shalat be1jainaah di n1asjid, nlltshalla, langgar, 
surau atau 111eunasah. Den1ikian pula pertemuan-perte111uan 
sewaktu n1elaksanakan kenduri dan sen1acai11nya. Karena sifatnya 
yang infon11al, 1naka dalan1 kesen1patan sen1acan1 itu seorang da'i 
zakat j ustru dapat n1enyampaikan gagasan-gagasan inengenai 
pelaksanaan zakat secara santai, terbuka dan dari hati ke hati. 
Pese11a perten1uai11nen1peroleh kesernpatan untuk n1enanyakan 
langsung hal-hal yang dirasa kurangjelas atau ktrrai1g dimet1gerti. 
Keseinpatan be11anyajawab seperti itu biasanya tidak terdapat · 
dalan1 ceran1ah atau pengajian pada peringatan hari-hari besar Islam. 

c. Kil utbah J11n1 'at 
Khutbah Jun1 'at yang pasti diselenggarakan semioggu sekali di 
n1asjid-1nasjid_Jan1i' adalah kesempatan berharga yang dapat 
didayagunakan w1tuk mo ti vasi zakat. Suasana ibadah yang khusyu' 
dan tenang di 1nasj id terse but sangat inenguntungkan untuk 
n1engajakjainaah agar sadar dan mau 1nelaksanakan ibadah zakat 
sebagai salah satu bukti taqwa kepada Allah S WT. 

d. Re111b11g Desa 
Di pedesaan perte1nuan rembug desa biasanya digunakan sebagai 
arena 1nusyawarah guna n1embahas apa-apa yang perlu dilakukan 
derni kesejahteraan dan keberhasilan pembangnnan masyarakat 
desa biasanya berkwnpul dan bermusyawarah. Perte1nuan seperti 
itu sangat menguntungkan bila dimanfaatkan untuk motivasi 
pelaksanaan zakat. Sebab penerimaan rem bug desa terhadap stiatu 
gagasan dapat diartikan sebagai penerimaan dari selun1h warga 
desa tersebut. 
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Tugas seorang da'i zakat yang pe11an1a dan utan1a adalah sebagai 
inotivator zakat. Motivator adalah orang yang senantiasa berusaha 
n1endorong, n1en1bangkitkan dan n1enghidupsuburkan 1notivasi atau 
ken1auan orang Iain agar n1elaksanakan suatu perbuatan yang 
diinginkan dalan1 hubw1gan ini adalah 1nelaksanakan ibadah zakat. 

Seorang da' i zakat harus n1an1pu mendayagunakan potensi dan 
keahlirumya sebagai seorang da'i untuk 1nengkondusipkan audiennya 
a tau j amaah dan penggemamya, karena melal ui kegiatan berdakwah 
dengan muatan n1ateri dakwah tentang zakat. yang 1ne1nungkinkan 
terjadinya proses berken1bangnya kesadaran dan kemrunpuan w11at 
untuk n1elaksanakan ibadah zakat. Potensi melalui n1edia dakwah 
n1emanfaatkan kesempatan kehadiran umat di suatu tempat kiranya 
dapat didayagunakan untuk membangkitkan minat dan keinginan 
berzakat, misalnya melalui: 

a. Peri11gata11 Hari Besar Islam 
Peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi SAW. Isra' 
Mi'raj, Nuzul Qur'an, Tahun Baru Hij1iah, Pertemuan Halal Bihalal 
adalah arena tern pat berkumpulnya un1at Islam dalrunjunllah yang 
cukup besar. Dalam upacara peringatan terse but biasanya ceramah 
atau pengajian merupakan acara pokok, yang menjadi pusat 
perhatian. Acara tersebut sangat tepatjika didayagunakan untuk 
menggugah kesadaran clan motivasi un1at untuk menunaikan ibadah 
zakat dengan jalan memasukkan pen1bahasan ten tang zakat dalam 
ceramah atau pengajian yang disajikan. 

b. Pertenzuan Inf ornzal 
Di dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai pertemuan 
informal nantinya dapat diharapkan mampu mendorong clan 



1nenye1nangati n1asyarakat sete1npat, perte1nuan infonnal yang 
dapat dimanfaatkan untuk men1bangkitkan dan menggair~.hkan 
pelaksanaan zakat. Seorang da'i zakat sedapat mungkin 
1nendayagw1akan pe11en1uan-peite1nuan infon11al yang ada seperti 
pe11emuan sehabis shalat betjrunaah di 1nasj id, n1ushalla, langgar, 
surau atau n1eunasah. Den1ikian pula perte1nuan-perte1nuan 
sewaktu n1elaksanakan kenduri dan sen1acrunnya. Karena sifatnya 
yang inforn1al, 111aka dalai11 kese1npatan sen1acan1 itu seorang da'i 
zakat j ustru dapat menya1npaikan gagasan-gagasan 1nengenai 
pelaksanaan zakat secara santai, terbuka dan dari hati ke hati. 
Peserta perte1nuan n1e1nperoleh kesen1patai1 untuk n1enanyakan 
langsung hal-hal yai1g dirasa kw·angjelas atau kurang di1nengerti. 
Kesernpatan bertanyajawab seperti itu biasanya tidak terdapat · 
dalan1 ceran1al1 atau pengajian pada peiingatan hari-haii besar Islrun. 

c. Kltutbah J11111 'at 
Khutbah Jun1'at yang pasti diselenggarakan se1ninggu sekali di 
n1asjid-n1asjid)a1ni' adalah kesempatan berharga yang dapat 
didayagtu1akan untuk n1otivasi zakat. Suasana ibadah yang khusyu' 
dan tenang di masj id tersebut sangat menguntungkan untuk 
n1engajakjamaah agar sadru- dan n1au 1nelaksanakan ibadah zakat 
sebagai salah satu bukti taqwa kepada Allah S WT. 

d. Re111bug Desa 
Di pedesaan perte1nuan re1nbug desa biasanya digwiakan sebagai 
arena 1nusyawarah gtu1a n1embahas apa-apa yang perlu dilakukan 
de1ni kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan masyarakat 
desa biasanya berkwnpul clan bermusyawarah. Pertemuan seperti 
itu sangat menguntungkan bila dimanfaatkan untuk motivasi 
pelaksanaan zakat. Sebab penerimaan rembug desa terhadap suatu 
gagasan dapat diartikan sebagai penerimaan dari selunili warga 
desa tersebut. 
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e. Ora11g-ora11g K1111ci (Key persons) 
Dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat terhadap gagasan yang 
dilontarkan oleh da'i zakat sangat diperlukan bagi keberhasi]an 
upaya 1notivasi. Oleh sebab itu da'i zakat harus mampu 
1nenggunakan pengaruh n1ereka, sekurang-kurangnya agar tokoh
tokoh a tau orru1g-orang kunci terse but misalnya ca.mat, lurah, kiyai, 
u]ama, pet:ugas kerunanan ( ABRl ), dokter, usahawan, guru, dan 
orang terken1uka lainnya. 

f. Media Ko1111111ikasi A1assa 
Media ko1nunikasi n1assa seperti radio, televisi, surat kabar, 
majalah, brosur, buletin, spanduk dan lain-lain merupakan media 
yang dapat pula didayagunakan untuk melancarkan usaha 
penggalakan n1otivasi zakat. Tentu saja da'i zakat harus dapat 
mempertin1bangkan media mana yang lebih sesuai dengan sasaran 
yang dihadapi. Demikian pula n1elalui media komputer, intra net 
dan internet. 

2. Sebagai Konsultan Zakat 
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Sela.in sebagai motivator zakat seorang da'i zakat han1s man1pu 
bertugas sebagai konsultan zakat. Artinya ia harus dapat memberikan 
konsultasi a.tau bimbingan terhadap ununat mengenai segala sesuatu 
yang berhubungan dengan masalah zakat. Sering kali terjadi seseorang 
sudah berkeinginan untuk menunaikan ibadah zakat tetapi ia tidak tahu 
bagaimana menghitungny~ apa saja yang haius dizakati, kepada siapa 
zakat harus di berikan dan seterusnya. Seo rang da' i zakat harus dapat 
n1em berikan bimbingan terhadap orang seperti itu. Da' i zakat hams 
mampu memberikan bimbingan baik yang berkenaan denganjenis harta 
yang hams dizakati, nisab, kadar dan haul zakat maupun kepada siapa 
zakat diberikan. 

Seorang da'i zakat bila diminta harus dapat memberikan bimbingan 
dari rumah ke rumah. Sebab tidak j a.rang orang lebih suka dengan 



cara dernikian itu. De1nikian pula seorang da'i zakat harus n1an1pu 
men1berikan bimbingan yang berkenaan dengan pengorganisasian dan 
pengelolaan zakat, bi la yang diperlukan oleh sasaran dakwah adalah 
segi pengorganisasian dan pengelolaannya. 

3. Sebagai Mediator Pembentukan Pengelolaan Zakat 

Bisajadi seorang da'i zakat dengan lancar dapat n1e1nbangkitkan 
n1otivasi tunat yang rnenjadi sasaran dakwah tmtuk 1nenunaikan zakat. 
Bahkan sasaran dakwah langsung meminta da' i zakat yang 
bersangkutan agar bersedia 1nenjadi mediator guna mewujudkan 
terlaksananya keinginan umatnya untuk 1nenunaikan zakat, 1nelalui 
arahan dan saran-saran solusi dari seorang da'i zakat. Dalam keadaan 
seperti itu seorang da'i zakat pada intinya inemW1gkinkan dan dapat 
bertindak se bagai mediator yang mernfasi 1 i tasi a tau 
n1engkonsolidasikan dari berbagai bentuk dan model keinginan dan 
potensi ekono1ni 1nasyarakat seten1pat, karena seorang da'i zakat 
biasanya melihat pada dirinya sebagai orang yang dianggap mampu 
dan punya keahlian atau kharisn1atik yang dapat menyatukan 
n1asyarakat dan perbedaan-perbedaan dan pertentangan sehingga 
dapat dipercaya oleh se1nua pihak dalam lingkungannya, amil dan 
sekaligus ad1ninistrator zakat tersebut. 

Kese1npatan seperti itu tentunya harus ditnanfaatkan sebaik mungkin 
tmtuk n1e1nberikan bin1bingan langsw1g dan contoh nyata tentang model 
pelaksanaan zakat secara terorganisasikan, karena seorang da'i z.a.kat 
n1enjadi fasilitator yang langsung bersentuhan dengan masyarakatnya 
yang nantinya tampil sebagai pelaku dalain n1engelola zakat seperti 
seorang da'i zakat sebagai mediator yang men1berikan sarat altematif 
w1tuk uji coba suatu pengelolaan zakatyaitu sekelo1npokmasyarakat 
yang mampu n1enggerakan terlaksananya ke1nandirian (swa kelola), 
kegiatan pengwnpulan dai1 pendistribusian zakat yang terkelola secara 
baik dan profesional dan dapat dipercaya oleh semua pihak dalain 
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lingkungannya 111asyarakat setempat sendiri, serta perlu 1nen1bentuk 
le111baga atau kepengtu-usru1 dengan n1engikutsertakan sejwnlah orang 
pi I ihan baik bersi fat se1nentara artinya hanya untuk satu kali 
pelaksanaan zakat, 1naupun untuk jangka waktu tertentu dengan 
pergantian secara perioclik 

Men1be1i berbagai benhik 1nediator yang dapat dien1ban oleh seorang 
da'i zakat, salah satu diantaranyaadalah 1nelalui bin1bingan dan binaan 
langsung serta 1nen1ediatori secara internal clan hubungan external. 
Contoh 111ediator secara inten1al adalah nlen1bimbing dru1 n1en1bina 
langstu1g dalrun percontohru1 n1en1bangun clan men1bentuk adanya Unit 
Pengun1pul Zakat. pembagian tugas pengurus yang dilakukan 
sede111ikian 1upa dengan batasan tugas, wewenru1g dru1 tanggungjawab 
yangjelas. Binaan pengen1bangan pencatatan dan adrninistrasi zakat 
yang harus dilakukan dengan teknik administrasi yang tidak usah nunit, 
naniun cukup teratur. Catatan tentang pemasukan dan pengeluaran 
za.kat han1s bersifat terbuk~ malah perlu dipasang dipapan rulis atau 
pru1el, sehingga setiap orang dapat segera dalan1 bentu.k bru·ang cetakan 
dan seluruh pembayaran zakat (muz.a.kki) hruus 1neneritnanya. Dengan 
cara begini, pengelola organisasi zakat akan n1endapatkan kepercayaan 
dari masyarakatnya tanpa rasa curiga diantara mereka. 

Melalui percontohan dala1n melakukan pengorganisasian dan 
administrasi zakat yang teratur dapat diharapkan tumbuhnya 
kepercayaan umat terhadap len1baga atau kepengurusan zakat yang 
bersangkutan, memberi bagi pengurus dapat melakukan proses belajar 
melalui kelemahan dan kekurangan sehingga pengelolaan zakat tersebut 
terlihat prosesdan perkembangrumya secara bertahap pelan dan pasti. 
Dan pada gilirannya hal itu akan meningkatkan gairah un1at untuk 
menunaikan ibadah z.akat. Lebih-lebih bila hasil pendayagunaan zakat 
itu dapat dirasakan clan dilihat dengan nyata misalnya berupa bangunan 
masjid, madrasah, sekolah, poliklinik atau berupa kegiatan 
kemasyarakatan yang dimanfaatkan untuk kepentingan kaum len1ah 
(dhu'afa ). 



IV. LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN 

1. Pcngamatan atau Pengenalan Medan 

Langkah awal yang perlu dilakukan oleh seorang da' i zakat adalah 
pengarnatan atau pengenalan n1edan, te1npat dakwah akan dilakukan. 
Ia harus mengetahui berapajun1lah un1at Islan1 di tempat tersebut. 
Berapa yang dapat dikategorikan sebagai orang-orang mampu 
sehingga diperkirakan telah terkena kewajiban zakat dan berapa yang 
tergolong miskin. 1-Ial ini dilakukan terutama bagi da'i zakat yang 
mengadakan n1otivasi di luar \Vilayahnya. 

la han1s pula n1elakukan wawancara untuk memperoleh informasi 
tentang pelaksanaan ajaran Islam khususnya zakat di lingkungan 
terse but. Sudahkah di laksanakan ataukah bel um sama sekali? kalau 
sudah, bagaimana pelaksanaannya? apakah sudah sesuai dengan 
tuntutan agama yang seharusnya? kepada siapa zakat dibagikan? 
bagai1nana pembagiannya? Bagain1ana pendayagunaannya? kalau 
zakat belum dilaksanakan, 1nengapa bisa begitu? apa masalahnya 
demikian seterusnya sehingga seorang da'i zakat 1nengetahui secara 
tepat permasalahan yang berkenaan dengan zakat di tempat ia akan 
melaksanakan kegiatan dakwalmya. Bila pengetahuan semacam itu 
tidak dimiliki, 1naka kemungkinan salah langkah untuk kegiatan 
berikutnya sangat besar. 

2. ldcntifikasi dan Perumusan Masalah 

Bila n1asalah yang hidup dan berkembang di suatu medan dakwah 
telah diidentifikasi penyebab utamanya, maka langkah selanjutnya 
adalah menunuskan masalah secara kongkrit. Karena solusi kegiatan 
dakwah harus disetasikan dan disesuaikan dengan kondisi dan 
kebutuhan pengembangan di I ingkungan medan yang bersangkutan. 
Bila di lingkungan sasaran dakwah tersebut kewajiban zakat san1a 
sekali belum dilaksanakan, maka kegiatan dakwah lebih dahuJu 
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ditujukan untuk 1ne111bangkitkan kesadaran un1at di te1npat tersebut 
agar 1ne111ahruni, 111enghayati dan 111au n1elaksru1akan zakat. 

De1nikiru1juga, apabila di te111pat tersebut zakat telah dilaksanakan 
hanya rnasalah bel tun terorganisasikan, sehingga pen1bagiannya kurang 
teratur dGn hasilnyapun seakan-akan tidak terasa, maka alternatif 
solusinya n1en1erl ukan nu11usan yang lain lagi. Di ten1pat yang denlikian, 
alten1atifkegiatan dakwah adalah untuk n1engarahkan pelaksanaan 
agar dapat dikelola secara lebih terattu- dan rapih. De1nikian seten1sny~ 
dari hasil ru1nusan 1nasalah akan dapat diru111uskan sesuai dengan 
pennasalahan 111asing-n1asing sasaran dakwah. Dengan hasil identifikasi 
dan rw11usan n1asalah yangjelas dan spesifik den1ikian 111aka upaya 
pe111ecahan masalah akan dapat di lakukan secara lebih terat1ir dan 
terarah. 

3. Mcnctapkan Tindakan Pemecahan Masalah 
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Setelah pern1asalahan yangjelas dan spesifikasi dirunn1skan, maka 
yang perlu dilakukan adalah n1enetapkan tindakan sebagai alten1atif 
pe1necahan masalah. Renungkan sekali lagi pennasalahan yang ada di 
lingkungan sasaran dakwah dan kemungkinan solusi yang telah 
dirumuskan. Pikirkanlah, tindakan apa saja yang dapat dan perlu 
dilakukan guna 1ne1necahkan permasalahan yang ada. Tindakan 
pemecahan dapat lebih dari satu ma.cam bahkan lebih banyak alten1atif 
adalah lebih baik. 

Misalnya permasalahan yang dihadapi adalah bahwa zakat sudah 
dilaksanakan hanya belum secara terorganisir. Maka beberapa 
tindakan yang dipandang perlu dilakukan guna memecahkan 1nasalah 
adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan khutbahjwn 'at dengan tema "Pentingnya Mengelola 
Pelaksanaan Zakat Secara Terorganisir". 

b. Pengaj ian yang biasa dilaksanakan misalnya setiap dua minggu sekali 
di mesj id dengar ~ema pentingnya mengorganisasikan pelaksanaan 
zakat 



c. Mengadakan sarasehan dengan 1nengikutsertakan orang-orang 
yang terkemuka untuk membahas ke1nW1gkinan n1engorganisasikan 
pelaksanaan zakat. Dalam sarasehan tersebut da'i zakat perlu 
1nemberikan contoh-contoh nyata tentang daerah-daerah lain yang 
telah n1engorganisasikan pelaksanaan zakat dan terbukti 
mendatangkan n1ru1faatyang sangat besar seperti di desa Ngunut, 
Ponorogo, dan di desa Putukrejo, Malang Selatan, keduanya di 
Jawa Tin1ur. Di kedua desa terse but beberapa proyek pen1bangtman 
dan usaha peningkatan tarafhidup rakyat berhasil dibiayai dengan 
basil zakat setelah pelaksanaannya dilakukan secara 
terorganisasikan. 

d. Mengajak tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk n1elakukan 
kunjungan wisata ke daerah lain yang patut dicontoh dala1n hal 
pengorganisasian zakat. 

e. Mendorong lurah I kepala desa dan para ulama seten1pat untuk 
1nen1bentuk badan atau le1nbaga yang bertugas mengorganisasikan 
pelaksanaan z.akat. Selanjutnya di'i zakat bertindak selaku konsultan 
I pembimbing dari organisasi z.akat terse but secara langsung maupun 
tidak langsung. Demikian sete1usnya, setiap gagasan pemecahan 
masalah hendaknya ditulis. Bila perlu disertai catatan kecil tentang 
kemungkinan dukungan dan hambatan dari setiap alternatif 
pemecahan. 

4. Menawarkan Gagasan Tindakan Pemecahan Masalah Kepada 
Kelompok Sasaran Dakwah 

Bila seluruh gagasan tindakan pernecahan masalah telah ditulis, 
hendaknya dipertirnbangkan sekali lagi. Mungkin saja ada alternatif 
yang tidakjadi dipakai tanpa perlu diujicoba lebih dulu atau sebaliknya 
ada alternatif lain yang masih perlu ditambahkan. Setelah semua 
alternatif pemecahan ditetapkan, tindakan selanjutnya adalah 
menawarkan gagasan-gagasan langkah kongkrit tersebut kepada 
kelompok sasaran dakwah. 
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Penawarru1 gagasan dapat dilakukan n1elalui kutbahjtun 'at, pengajian. 
cera111ah pada peringatan hari besar Islan1atau1nelalui pendekatan 
kcpada sej wnlah tokoh n1asyarakat setempat dilakukan disuatu forum 
yang n1e1nungkinkan yang terjadinya tanyajawab sehingga lebih 
n1en1berikan kejelasan kepada kelon1pok sasaran dakwah. 

5. Pcnctapan Tindakan Pcmccahan Masalah Bcrsama Kelompok 
Sasaran Dalnvah 

Setelah gagasan pen1ecahan masalah diterima oleh kelon1pok sasaran, 
perlu dilakukan pen1bahasan yang Iebih mendalmn tentang altematif 
tindakan pen1ecahan yang clipilih. Pe1nbahasan hanlS dilakukan bersarna 
kelon1pok sasaran seten1pat, sehingga tindak lanjut yang perlu 
dilakukan merupakan tindakan pe1necahan yang ditetapkan secara 
bersama dan sesuai dengan konteks pern1asalahan n1asyarakat 
seten1pat. 

Dengan cara demikian dapat diharapkan adanya pmtisipasi pen uh dari 
n1asyarakat sasaran dakwah terhadap setiap tindakan dalan1 rangka 
peningkatan pelaksanaan zakat, karena setiap tindakan dirasakan 
sebagai tindakan yang n1ereka tetapkan sendiri. Bukannya se1nata
n1ata tindakan yang dipilih dan ditetapkan oleh da'i zakat yang 
bersangkutan. 

6. Pclaksanaan Tindakan/Kcgiatan 

168 

Setelah tindakan pen1ecahan n1asalah ditetapkan bersaina n1aka 
langkah selanjutnya adalah melaksanakan ketetapan tersebut dalam 
suatu kegiatan nyata. Misalnya tindakan yang ditetapkan adalah 
membentuk badan/Iembaga a.mil zakat, n1aka kegiatan yang pertama
tama dilakukan adalah menyelenggarakan rapat/pe11en1uan guna 
membentuk badan/lembaga tersebut. 

Dalam pe1iemuan tersebut tidak perlu segera melakukan pemilihan 
pengurus. Yangjustru perlu dilakukan lebih dahulu adaJah membahas 



tentang apa saja tugas dari badan/len1baga tersebut?, apa bagian atau 
seksi yang harus ada? apa htgas dan wewenang dari n1asing-n1asing 
bagian atau seksi tersebut?, berapa lan1a masa kerja setiap 
kepengurusan?. Dalam pembahasan n1emberikan pengarahan dan 
penjelasan dengan bahasa yang sederhana, jelas, tetapi berisi dan 
n1udah dipahruni untuk diterjen1ahkan dalam tindakan nyata. 

Penugasan tugas, wewenang dan tata kerja badan/lembaga yang akan 
dibentuk tersebut sangat penting w1tuk n1engh.indari kesimpangsiurari 
dikemudian hari. Selain itu dengan pemahaman tersebut sasaran 
dakwah akan dapat 1nen1bayangkan siapa-siapa yang cocok dan 
dapat dipercaya 1nendudukijabatan-jabatan tertentu dalam badan/ 
le111baga zakat yang bersangkutan. 

Setelah sasaran dakwah n1emahan1i hal-hal tersebut diatas maka 
pen1ilihan pengurus dapat dilakukan. Dalam pemilihan tersebutda'i 
zakat perlu bertindak sebagai pembi1nbing yang mengarahkan agar 
pemilihan berjalan secara wajar dan demokrasi. Dengan de1nikian 
kepengurusan zakat akan terdiri dari orang-orang yang me1nang 
dipercaya oleh n1asyarakat. Faktor kepercayaan masyarakat tersebut 
sangat penting. Sebab tan pa adanya kepercayaan masyarakat mustahil 
kepengurusan tersebut n1ampu tnenggerakan partisipasi 1nasyarakat. 

Bila kepengurusan badan/lembaga zakat telah terbentuk, maka tugas 
da'i zakat selanjutnya me1nbeiikan bimbingan dan pengarahan harus 
dilakukan tanpa n1engabaikan inisiatif dari para pengurus sendiri. 

Demikian seterusnya., pelaksanaan kegiatan senantiasa dilakukan 
sesuai dengan ketetapan yang dirumuskan bersai11a sasaran dakwah. 
Dengan den1ikian dapat diharapkan setiap kegiatan akan ditunjang 
dan didukung oleh masyarakat sasaran dakwah, karena kegiatan 
tersebut ditetapkan oleh dan bersruna inereka. 
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7. Pelaporan dan Evaluasi 
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Sesudah kegiatan dilaksanakan, langkah yang perlu dilakukan lebih 
lanjut adalah 1nelakukan penilaian ( evaluasi) terhadap seluruh aspek 
dari kegiatan yang telah dilakukan n1elalui pelaporan yang telah dibuat 
oleh pelaksana pengelola badan I len1baga zakat tersebut. Salah satu 
bentuk dan model evaluasi adalah dengan melakukan perbandingan 
melal ui beberapa pertanyaan-pe11anyaan sepe11i : Apakah n1elal ui 
kegiatan pe1nbinaan yang selan1a ini di lakukan se1nua orang yang 
n1ampu telah sadar untuk n1engeluarkan zakatnya? apakah badan/ 
len1baga z.akat yang telah dibentuk telah berfungsi dengan baik? apakah 
pendayagunaan zakat telah tepat sasara1u1ya? n1asih adakah fakir 
miskin yang belu1n men1peroleh bagian zakat? apakah kegiatan 
memperoleh partisipasi n1asyarakat sebagaimana diharapkan? apakah 
catatan pe1nasukan dan pengeluaran hasil zakat telah dilakukan dengan 
baik? dan seterusnya. 

Proses evaluasi dapat dilakukan, n1anakala laporan tertulis ada dan 
tersusun secara siste1natis disan1ping melal ui pengarnatan dan 
pemantauan langstmg dilapangan. Karena itu, setiap pengelola zakat 
dalam bentuk badan a.tau len1baga apapun kendalanya 1nembuat 
laporan sebagai pertanda a.tau bentuk pertanggw1gjawaban pengwus 
dalam mengemban amanat zakat dari umat. 

Pelaporan merupakan manivestasi dari hasil kerja setiap satu periode, 
selain pelaporan yang bersifat rutinitas (bulanan, triwulan atau 
semesteran) a.tau pelaporan yang bersi fat insidental karena adanya 
tuntutan pihak luar a.tau tuntutan organisasi itu sendiri sebagai contoh, 
model pelaporan yang bersi fat un1um adalah terdiri dari : Pendahuluan, 
yang berisi tentang uraian berupa la.tar belakang, dasar hukw11, htjuan, 
lingkup yang dilaporkan, dan sistimatika yang digunakan dalain 
penulisan laporan terse but. Bab berikutnya adalah berupa perencanaan 
a.tau program. Penulisan perencanaan ini sangat penting, mengingat 
hal tersebut menjadi tolok ukur sipen1baca atau bagi pengurus sendiri 



W1luk n1elihat ke111runpuan n1ereka dalain n1e1umuskan rencana kerja 
dan realisasi pelaksanaannya. Dalain waian ini,jugadapat diW1gkapkan 
tentang jun1lah petugas pengelola dan jalur serta n1ekanisme 
n1anagerial/pengelolaan a tau keorganisasian lem baga/badan terse but. 
Kemudian bab intinya adalah uraian tentang pelaksanaan kegiatan 
berupa proses terjadinya atau berlangsungnya pcngumpulan dan 
pendistribusian zakat. Dapatjuga dilaporkaI1 tentru1g kendala-kendala 
yang dihadapi, situasi kondisi pengelolaan zakat tersebut, dan 
seterusnya. Terakhir adalah penutup yang n1enguraikan tentang 
kesimpulaI1 dan saran-saran tindak lanjut untuk periode berikutnya. 

Evaluasi perlu dilakukan oleh da' i zakat selaku mediator bersaina
san1a pengtul.lS badan/le111baga z.akat setempat. Evaluasi demikian akan 
n1enambah daI11ne111perdalai11 pengalrunan dari anggota-anggotanya 
kepengurusan zakat. Melalui evaluasi akan dapat diketahui apa yang 
harus diperbaiki dan lebih diperhatikan dalam kegiatan 
pengorganisasian zakat pada masa selanjutnya. Evaluasi ini dapat 
dilakukan tmtuk n1engrunati daI11nengevaluasi kinerja badan/lembaga 
zakat tersebut secara berkesinan1bungan terutama tahap-tahap awal 
pen1bentukan dan operasional badan/lembaga zakat dimaksud, untuk 
t:iiwulan atau tengah tahunan atau tahunan. 
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V. KESIMPULAN 

Da'i zakat pada dasamya adalah seorang da'i atau n1ubaligh yang 
men1usatkan di ti pada usaha menw11buhkan dan 1nen1bangkitkan sen1angat 
w11at Wltuk n1entu1aikan kewajiban zakat. Seorang da'i atau 1nubaligh adalah 
orang yang pada dirinya terlekat pengetahuan, sikap dan keterarnpilan 
yang n1emadai untuk 1nelakukan kegiatan dakwah itu sendiri, sehingga 
seorang da'i selain men1berikan pencerahan keagainaan secara un1um 
kepada un1un1 n1asyarakatjuga hendaknya berfi.mgsi sebagai orang yang 
berken1an1puan dalam n1elakukan pe1nbinaan dan bin1bingan langsung 
tentang pertun1buhan dan perken1bangan dan pengelolaan zakat dalam 
masyarakat. Dalan1 hal ini da'i zakat akhin1yajuga harus berperan sebagai 
"mediator zakat", "konsultan zakat'' dan ~'n1ediator" dalam n1elakukan 
pembangunan dan pembentukan pengurusan zakat. 

Dengan zakat yang terkelola dengan baik dan transparan, akan 
meningkatkan kepercayaan w1tuk men1bayar zakat yang pada akhimya 
masalah umat· yang biangnya adalah kekurangan dana akan dapat teratasi 
dan terpecahkan. Dengan itu berarti pula tertan1pungnya usaha 
pe111bangunan bangsa dengan stunber dana yang digali dari bangsa sendiri 
dalam rangka meningkatkan dan mengejawantahkan sikap dakwah kepada 
Tuhan Yang Maha Esa . 

. · 
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VI. DALIL-DALIL ZAKAT 

Terdapat banyak dalil-dalil 1nengenai hukun1 dan keutamaan z.a'<at baik 
dari Al-Qtrr'an n1auptu1 Al Hadits. Beberapa diantara dalil ayat Al-Qur'an, 
bertema sebagai berikut : 

I. Permnaan orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah 
sen1pa dengan sebutir benih yang n1enumbuhkan tujuan butir pada 
tiap-tiap butir, (Al-Baqarah 2: 261) 

2. Allah men1erintahkan agar orang-orang yang beriman mengeluarkan 
sebagian ha11a bendanya untuk kebaikan dari harta bendanya yang 
baik-baik bukan yang buruk-buruk (Al-Baqarah 2:267) 

3. Jika menainpakkan shodaqal1 dengan tujuan supaya dicontoh orang 
lain itu baik sekali. Tetapi 1nenyen1bunyikannya lebih baik. (Supaya 
tidak inenimbulkan riya pada sipen1beri dan n1enyakitkan hati orang 
yang diberi). (Al-Baqarah 2:271) 

4. Terdapat delapan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu : orang
orang fakir, orang-orang n1iskin, pengurus zakat; muallaf, 
men1erdekakan hatnba, orang-orang yang berhutang, sabillillah dan 
orang yang sedang dalam perjalanan (At-Taubah 9:60) 

5. Zak at 1nem punyai fungsi sosial dalam masyarakat. Keserakahan dan 
kezaliman seseorang tidak bisa ditolerir apabila ia telah memakan dan 
menguasai anak yatim (An-Nisaa 4: 10) 

6. Adalah san1a dengan mendustakan agama apabila menelantarkan dana 
tidak men1beri makan orang miskin (Al- Maun 107: 1-2) 

7. Harta adalah tiang kehidupan manusia yang disediakan Allah untuk 
han1ba-Nya (tetapi), janganlah harta n1enjerumuskan ke lembah 
kecelakaan (An-Nisaa 4:5) 

8. Manusia hendaknya n1encari rizki yang halal dan yang baik 
(Al- Baqarah 2: 268) 
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9. 1-Iarta hendaknya menjadi perasaan 111enuj u kebaikan akhir 
(Al-Qashash 28:77) 

10. Sebenamyadilihatdari segi kebaktian kepadaAllah SWTn1enw1jttk.kan 
zakat itu bukanlah 1nen1berikan upeti kebendaan kepada-Nya 
n1elainkan mempersen1bahkan ketakwaan dengan melaksanakan 
perintah Nya (Al-Hajj 22:37) 

11. Islam mengakui bahwa masyarakat ini bertingkat-tingkat agar saling 
n1emanfaatkan (At-Zukhruf 43 : 32) 

12. Dan melarang n1emakan hak orang lain secara tidak syah (Al-Baqarah 
2: 188) 

13. Serta melarang riba (Ali-hm·an 3: 130) 

14. Dan memerintahkan agar amanat Ganji) dipenuhi (An Nissa 4:58) 

15. Jika Allah menghendaki kehancuran suatu negara orang kaya, n1ereka 
dijadikan lupa daratan (Al-Isra 17: 16) 

16. Orang kaya harus sadar akan tanggungjawabnya terhadap Allah dan 
masyarakat. Harta itu tidak boleh berputar di antara orang-orang kaya 
saja (Al-Hasyr 59:7) 

1 7. Allah mengancam orang-orang yang menimbun perak dan e1nas dan 
tidak menggunakannya untuk kepentingan agrunaa dan inasyarakat 
(At-Taubah 9:34) 

18. Di dalam kekayaan seseorang i tu terkandung hak umat 
(Adz-Dzaariyaat 51: 19) 

19. Allah menggembirakan orang-orang yang suka mendermakan harta 
bendanya di jalan Allah dan memberikan pahala berlipat ganda di 
dunia dan di akherat (Al-Baqarah 2:245) 

20. Na.mun Islam mengattrr kedermawanan itu n1engenal batas tetapijuga 
jangan kikir melainkan seimbang antara keduanya (Al-Israa 17:29) 
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DALIL-DALIL AL HAD ITS, ANTARA LAIN: 

1. '"Orang kaya yang syukur lebih baik dari pada orang miskin yang 
sabar". (al Hadits) 

2. Tangan di alas (pen1beri) lebih baik dari tangan di bawah (penerima)' 
(al Hadits) 

3. "Bayarlah buruh upahnya pada waktuny~ dan beritahukanlah upahnya 
(buatlah perjanjian) pada hubungan kerja yang dilakukan dengannya 
(al 1-Iadits) 

4. Orang yang menolongjanda dan miskin san1a dengan orang yang 
1nengadakan jihad karena Allah atau orang yang bangt.m ma.lam untuk 
sholat dan dengan orang berpuasa siang hari. 

5. Senywnan pada saudararn~ perintah berbuat baik clan larangan berbuat 
jahat, n1enunjukkanjalan bagi orang sesat, menghilangkan gangguan 
duri dan tulang darijalan, menuangkan air yang ada dalam timbamu 
ke dalam tin1 ba saudaramu dan 1nentmtw1 orang yang lemah penglihatan, 
semua itu adalah sadaqah (al I-Iadits) 

6. Wahai Rasul, wani ta anu, terkenal banyak melakukan shalat, puasa 
dan bersadaqah, tetapi lidahnya menyakitkan hati tetangga, ujar Na.bi 
: "Ia n1asuk neraka". Kemudian penanya n1elanjutkan: "Wahai Rasul 
Tuhan, Wanita anu sedikit melakukan shalat serta puasa dan 
memberikan sadaqahnya hanya dalam bentuk kepingan keju asam, 
tetapi tidak menyakitkan ha.ti tetangga" beliau menjawab : "Ia masuk 
surga" (Al hadits) 

7. Rasuulullah sewaktu mengutus Saha.bat Mu'adz binJabal ke negeri 
Yrunan (yang telah ditaklukan oleh Islam) bersabda: Engkau datang 
kepada kau1n ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi, 
bahwa sesW1gguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya 
Na.bi Muhanunad adalah utusan Allah. Jika mereka telah ta.at untuk 
itu, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan mereka 
melakukan shalat waktu dalam sehari semalam. 
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Jika n1ereka tclah taat untuk itu, beritahukanlah kepada n1ereka, bahwa 
Allah n1ewajibkan n1ereka n1enzakati kekayaan inereka. Yang zakat 
itu dirunbil dari yang kaya dru1 dibagi-bagikan kepada yru1g fakir-fakir. 
Jika n1ereka telah taat untuk itu, inakahati-hatilah (jangru1lah) 1nengarnbil 
yang baik-baik saja ( bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan 
rendah, maka zakatnya hruus 1neliputi nilai-nilai itu) hindari do'anya 
orang yang n1adhlun1 ( teraniaya) karena diantara do'a itu dengan 
Allah tidak terdinding ( pasti dikabulkan) (al- Hadits) 

8. Seseorang lelaki datang kepada Rasulullah dan bertanya, Wahai 
Rasulullah, saya n1en1pw1yai kekayaru1 bru1yak dru1 n1e1npunyai frunili 
dan para ta.Inu, beritahukanlah aku bagain1ana saya harus berbuat dan 
n1embelanjakan kekayaan itu? jawab Rasulullah: Kelua.rkanlahzakat 
dari kekayaan111u, n1aka zakat itu 1nerupakan kesucian yang 
n1ensucikan ka1nu, dan dengan zakat itu kan1u dapat n1enya1nbung 
sanak kerabatmu dan dapat mengetahui hak orang n1iskin, tetangga 
dan pengemis (al- I-Iadits) 

9. SeseoraJlg lelaki datang kepada Rasulullah be1ianya : Bagain1anakah 
jika seoraJlg lelaki me1nberikan zakat hartanya? jawab Rasulullah: 
barang siapa memberikan zakat hartanya, maka hilanglah kejelekan ( 
al- 1-Iadits) 

10. Bukan golonganku orang ( besar) yang tidak belas kasihan kepada 
orang kecil, dan juga bukan golongan orang kecil yang tidak 
menghargai orang besar (al - Had its) 

11. Kemiskinan, dekat/n1udah n1enjadikan orang 1nenjadi kufur (h1pa akan 
kebenaran) (al- Hadits) .. 

12. Tidak ada orang yang mempunyai simpanan kekayaan yang tidak mau 
memberikan zakat, kecuali kekayaan itu dibakar diapi neraka jahanam 
yang kemudian dijadikan keping-kepingan guna menyetrika kedua 
lambungnya dan dahinya sampai Allah n1enghukwn diantara hamba~ 
hamba Nya pada hari kiamat yang lamanya diperkirakan lima puluh 
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ribu tahun kemudian akan diketahui nasibnya, apakah ia ke surga 
ataukah ke neraka (al- Hadits) 

13. Rasulullah bersabda : Barang siapa diberikan aleh Allah kekayaan 
tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka hari kirunat nanti kekayaru1 
itu akan dilupakan ular jantan yang botak kepalanya ( disebabkan 
banyak bisanya) yaI1g men1pllllyai titik hitam diatas n1atanya, dru1 ular 
itu akan membelit orang tersebut kemudian ular itu me1negang kedua 
pipinya sambil berkata : Akulah kekayaanmu dan akulah harta 
bendamu (al- hadist) 
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SERI 6 





I. PENDAHULUAN 

Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang men1punyai petugas yang 
disebut an1il zakat dan fungsi a1nil zakat itu tertera dalam Al Quran. 
An1il zakat bukan pekerjaan voluntary dan pekerjaan san1bilan akan 
tetapi sebuah profesi yang harus dijalani secara profesional dan 
pumawaktu. 

Untuk itulah, semangat profesionalisme merupakan salah satu unsur 
terpenting dalam penetapan standar kinerja para an1il zakat. Amil zakat 
yang mampu bekerja secara profesional dan amanah n1erupakan faktor 
yang amat strategis dalam pencapaian visi pengelolaan zakat. 

Menurut Dr. Muhan1mad Akhyar Adnan, MBA, Ak, profesionalisme, ( 
sesungguhnya mempunyai cakupan yang luas dan dalam. Seorang 
atau len1baga yang dipandang profesional itu memiliki beberapa 
karakteristik sebagai berikut: 

I) Memiliki kecakapan (kompetensi teknis dan manajemen); 
2) Pendidikan sesuai dengan standar yang dibutuhkan; 
3) Gaji atau penghasilan yang memadai; 
4) Keterikatan pada asosiasi profesi; 
5) Ketaatan pada etika (profesi); 
6) Totalitas dalam waktu (tidak sambilan), dan 
7) Keterbukaan (transparansi). 

Profesionalisme amil zakat merupakan syarat mutlak untuk 
mewujudkan organisasi pengelola zakat yang benar-benar berwibawa 
dan mempunyai arti penting di mata umat. Dalam konteks inilah 
pentingnya program pelatihan bagi para pengelola zakat yakni para 
amil maupun calon amil zakat di pusat dan di daerah. 

Untuk itu, Pemerintah sebagai motivator, fasilitator dan regulator 
menyelenggarakan Pelatihan Amil Zakat atau Pelatihan Pengurus 
BAZ/LAZ. Pihak lain bisa j uga melaksanakan pelatihan serupa. 

181 



\ 

Di samping pelatihan amil zakat/pengurus BAZ /LAZ yang diselenggarakan 
di pusat 111aupun di daerah, Pe1nerintah dapatjuga mengadakan bentuk 
kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya seperti: 

1. Orientasi bagi para pejabat atau calon muzakki di instansi Pemerintah/ 
swasta. Orientasi dilaksanakan w1tuk menggugah kesadaran kolektif 
untuk menunaikan zakat. 

2. Pelatihan Instruktur An1il Zakat, pentingjuga dilaksanakan untuk 
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pelatihan Amil Zakat/ 
Pengurus BAZ/LAZ yang prnfe'ssional, a1nanah dan mandiri. 
Mengingat banyak.nya Pelatihan Amil Zakat/Pengurus BAZ/LAZ 
yang memerlukan narasumber qfin pelatih yang memadai, maka 
pelatihan bagi pelatih menj adi sangat penting. 
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II. TUJUAN 

Secara wnun1 tujuan pelatihan Amil Zakat/pengunis BAZJLAZ ialah untuk 
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia petugas (amil), agar memiliki 
pengetahuan dan keterampilan teknis (profesional) dalan1 mengelola dan 
memberdayakan zakat, sehingga dapat mewujudkan organisasi/intitusi 
pengelola zakat yang dipercaya. 

Secai-a khusus tujuan pelatihan dimaksudkan untuk melatih tenaga pengelola 
zakat yang memiliki kualifikasi : 

1. Sebagai clinamisator Fasilitator dan motivator sertaadministrator dalam 
pengelolaan Zakat agar dapat membangkitkan kesadaran umat Islam 
yang tel ah waj ib berzakat untuk menWlaikan zakatnya sesuai dengan 
ketentuan syari 'at Islam; 

2. Man1pu melaksanakan pengelolaan zakat secara Amanah dan 
transparan yang meliputi : Perencanaan·, Pelaksanaan/ 
pengumpulan/pemberdayaan, evaluasi dan pelaporan; 

3. Memahami hukum-hukum zakat dan manajemen pengelolaan 
zakat di Indonesia; 

4. Memahami pola-pola pemberdayaan pengelolaan zakat sesuai 
dengan perkembangan masyarakat; 

5. Merna.ha.mi administrasi pengelola zakat dengan baik. 
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III. PESERTA 

Peserta pelatihan Amil Zakat/pengurus BazJLaz adalah pengelola zakat 
baik ditingkat pusat, propinsi maupun di tingkat kabupaten sampai 
dengan kecamatan. U ntuk itu perl u beberapa kriteria peserta sebagai 
berikut: 

1. Memiliki pendidikan umu1n, minimal sekolah lanjutan atas dan 
sebaiknya lulusan 03 dan S 1; 

2. Mempunyai pendidikan agama setingkat pendidikan Aliyah; 

3. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun; 

4. Setiap pelatihan/penataran sebanyak 30 s.d. 40 peserta; 

5. Bekerja pada Instansi pemerintah, Ormas Islam, BUMN dan 
Lembaga pengelola Zakat. 

6. Ditugaskan oleh pimpinan unit kerjanya; 

7. Belum pemah mengikuti Diklat yang sejenis. 
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IV. MATERI PELATIHAN 

Materi dalam pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan praktis 
di lapangan yang terdiri dari Materi Dasar dan Materi Pokok. sebagai 
berikuit: 

A. Materi Dasar 
I. Fikih Zakat 
2. Perundang-Undangan tentang Zakat 
3. Kebijakan Pemerintah tentang Pengelolaan Zakat 

B. Materi Pokok 
I. Manajemen Zakat 
2. Akuntansi Keuangan Zakat 
3. Pola Pemberdayaan Masyarakat 

C. Materi Pendukung 
I. Diskusi 
2. Peninjauan Lapangan 
3. Evaluasi. 
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V. SILABUS PELATII-IAN 

A. Matcri Dasar 

I . Fiq ih Zakat . 
a. Pengertian Zakat 
b. Kewajiban zakat 
c. Syarat-syarat wajib zakat 
d. Harta dan penghasilan yang wajib zakat 
e. Mustahik Zakat 
f. Teknik Penghitungan Zakat 
g. Fatwa-fatwa kontemporer seputar zakat 

2. Perundang-Undangan tentang Zakat 
a. Undang-Undang Pengelolaan Zakat · 
b. Keputusan Menteri Agama RI tentang Pelaksanaan UU 

Pengelolaan Zak.at 
c. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan I-laji tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat 
d. Pelaksanaan zakat yang dapat mengurangi penghitungan 

penghasilan kena pajak. 
e. Organisasi Pengelola Zakat 

3. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat 
a. Visi dan Misi 
b. Telaah Kebijakan 
c. Program 

B. Materi Pokok 

I . Manaj em en Zakat 

a. Strategi Fundraising 
b. Manajemen Keuangan Organisasi Pengelola Zakat 
c. Kebijakan Alokasi Dana 
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d. Bentuk dan Sifat Penyaluran Dana 
e. Strategi Pendayagunaan Zakat 
f. Ruang Lingkup dan Sasaran 
g. Siklus Aktivitas Program 

2. Akuntansi Keuangan Zak.at 
a. Dasar-dasar Akuntansi 
b. Perencanaan Keuangan dan Penyusunan Anggaran 
c. Transaksi dan Perubahan Dana 
d. Akuntansi Dana 
e. Penyusunan Kode Akuntansi 
f. Internal Audit 
g. Laporan Keuangan 

3. Pola Pemberdayaan Masyarakat 
a. Studi Kawasan 
b. Kemiskinan 
c. Social Investment 
d. Strategi Pemberdayaan 
e. Prinsip-prinsip Partisipatif dalam Pemberdayaan 
f. Pendampingan 
g. Pemberdayaan dan Kemandirian 
h. Monitoring dan Evaluasi 

C. Materi Pendukung 

1. Diskusi 
a. Materi pembahasan strategi fundraising 
b. Materi pembahasan pendayagunaan zakat 
c. Materi pembahasan pemberdayaan masyarakat 

2. Peninjauan Lapangan 
a. Peninjauan ke wilayah kemiskinan natural 
b. Peninj auan ke wilayah kemiskinan perkotaan 
c. Peninjauan Desa/Perkampungan Bina Zak.at 

187 



3. Evaluasi 
a. Eval uasi penyelenggaraan kegiatan 
b. Evaluasi narasumber 
c. Evaluasi Panitia 

Penyusunan silabus materi pokok pelatihan secara tematik 
mengambil rujukan pada paket pelatihan Institut Manaje1nen Zakat 
(IMZ) dengan beberapa perubahan dan modifikasi. 
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VI. NARA SUMBER 

Tenaga penagajar/Nara Sumber yang akan memberikan materi pada 
pelatihan. Atnil Zakat/pengurus BAZJLAZ baik ditingkat Pusat, Propinsi 
maupun di tingkat Kabupaten sam pai dengan Kecamatan adalah Pejabat 
Departe111en Againa, Tokoh Agan1a, Tokoh masyarakat dan para pakar 
adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat Pusat 
Pejabat Departemen Agama yang terdiri dari: 
a. Menteri Agama RI 
b. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji 
c. Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf 
d. Kasubdit dan Kasi pada Direktorat Pengembangan Zakat dan 

Wakaf. 

2. Tingkat Propinsi 
Pejabat Departemen Agama Propinsi 
a. Kakanwil Departemen Agama 
b. Kabid Pengembangan Zakat dan Wakaf/Kabid Urais/Kabid 

Haji 

3. Tingkat Kabupaten 
Pejabat Departemen Agruna 
a. Kakandepag yang Muslim 
b. Kasi zakat dan Wakaf 

4. Tingkat Kecamatan 
Pejabat Departemen Agama Kecamatan 
Kepala KUA 

5. Tokoh Agama yang menguasai tentang fiqih zakat sesuai dengan 
ajaran Islam dan juga mempunyai wawasan prospektif kedepan 
yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman; 
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6. Tokoh Masyarakat yaitu seorang yang ditokohkan karena 1nemiliki 
kharisma dan kelebihan dalam berbagai disiplin Ihnu serta menguasai 
seluk beluk zakat baik dari segi Syari'at Islam n1aupun aturan 
pemerintah; 

7. Pakar/Praktisi yaitu perorangan atau institusi yang memiliki 
kompetensi dan keahlian dibidang 1nanajemen zakat dan strategi 
pemberdayaan masyarakat. 
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VII. METODE 

Secara Un1un1penyampaian1nateri penataran ditujukan terhadap orang 
dewasa, oleh karena itu digunakan pendekatan Andragogi, dalam 
pendekatan andragogi pcserta pelatihan dipacu untuk berpartisipasi 
secara aktif, saling asah, asih dan asuh antara peserta dan para pengajar. 
Berdasarkan pendekatan tersebut, maka dalam proses belajar mengajar 
akan mudah terlaksana, namun secara garis besamya metode penataran 
meliputi: 

I. Metode Ceramah yaitu Nara Sumber menyampaikan materi 
dengan berceramah maksimum 2/3 dari waktu yang disediakan. 
Naskah diberikan terlebih dahulu, untuk dapat digandakan dan 
diberikan kepada peserta. Naskah/materi tersebut disesuaikan 
dengan kurikulum dan sila~i yang telah ditentukan panitia. 

2. Tanya Jawab yaitu para peserta melakukan tanya jawab kepada 
Nara Sumber berkaitan dengan materi yang telah diberikan, dan 
diusahakan agar seluruh peserta mendapat kesempatan bertanya, 
waktunya diusahakan minimum I /3 dari waktu; 

3. Diskusi secara khusus diselenggarakan untuk menampung 
pemikiran yang tumbuh dari kalangan peserta. Peserta dipacu 
untuk membahas topik tertentu secara bersama, dengan sasaran 
mengembangkan kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis 
masalah, tukar menukar informasi dan memperkaya gagasan. 

4. Studi Kasus yaitu mempelajari kasus-kasus pelaksanaan 
pengelolaaan zakat diberbagai tempat yang telah ditentukan, untuk 
didalami dan difahami serta dicarikan solusi penyelesaian masalah 
terse but. 
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VIII. PENINJAUAN LAPANGAN 

Perencanaan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pembinaan 
wawasan prospektif serta kualitas pengelola zakat diharapkan dapat 
ditemukan pola dan generalisasi masalah yang berkaitan dengan 
pengelola dan pen1berdayaan zakat di lapangan. 

I. Peninjauan dilakukan terhadap sasaran dimana zakat dilaksanakan 
baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau propinsi, untuk 
dijadikan bahan study perbandingan; 

2. Acara peninjauan disusun antara lain: 
a. Observasi dimana para peserta dapat melihat dengan seksa1na 

obyek yang ditinjau oan dijadikan sasaran penelitian; 
b. Tanya Jawab oleh peserta terhadap para petugas (amil Baz/ 

Laz) dilapangan; 
c. Mempelajari kasus-kasus yang terjadi di lapangan; 
d. Mendiskusikan materi/topik yang telah ditugaskan dan 

dikai tkan dengan keadaan dan kondisi di lapangan; 
e. Membuat laporan hasil peninjauan lapangan (PKL) 

3. Sela.ma pelaksanaan peninjauan lapangan peserta mengecek, 
mengalami dan mencocokkan teori yang telah diperoleh di kelas 
dengan praktek pengelolaan zakat di lapangan; 

4. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan tugas dan tanggung 
jawab pengelolaan zakat dan pemberdayaan zakat melalui 
peninjauan lapangan; 

5. Menggali Infonnasi guna mendukung penulisan kertas kerja serta 
membandingkan temuan data di lapangan dengan apa yang ditulis 
sebelumnya guna n1endapat analysis selanjutnya. 
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IX. WAKTU 

1. Pelatihan diadakan selan1a 5 hari atau 7 hari tennasuk acara 
pembukaan dan penutupan; 

2. Jumlah pelajaran dala1n satu hari adalah 12 jam pelajaran@ 45 
menit dengan pe1nbagian waktu sebagai berikut : 

a. 08.00 - 08.45 
b. 08.45 - 09.30 
c. 09.30 - 10.15 
d. 10.15 - 10.30 Istirahat 
e. 10.30 - 11.15 
f. 11.15-12.00 
g. 12.00 - 13.00 Ishoma 
h. 13.00 - 13.45 
i. 13.45 - 14.30 
j. 14.30-15.15 
k. 15.15 - 16.00 Istirahat Sholat 
1. 16.00 - 17.00 

3. Selama pelatihan/penataran peserta menerima materi sekitar 66 
jam pelajaran termasuk 3 jam untuk ujian. 
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X. TEMPAT 

I. Pelatihan/penataran diadakan di te1npat yang representatif (memenuhi 
syarat untuk proses belajar n1engajar) seperti suasana ruang sidang 
yang berAC/nyaman, sehingga peserta dapat berkonsentrasi penuh 
dalam menerima materi pelaj aran; 

2. Tersedianya fasilitas belajar mengajar seperti: lnfokus, White Board, 
OHP, Wairless, Sound Sistem, meja, kursi dan lain-lainnya; 

3. Diupayakan wilayahnya tenang dari suara hiruk pikuk kendaraan 
sehingga tidak menggangu peserta dalam belajar; 

4. Tersedia ruangan Diskusi kelompok; 

5. Untuk memudahkan peserta dan Nara Sumber berkomunikasi, 
diupayakan ruangan belajar berbentuk letter U. 
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XI. KEPANITIAAN 

I. Penanggung jawab pelatihan adalah panitia Pusat Direktorat 
Pengen1bangan Zakat dan Wakaf dan di Daerah Bidang Urusan 
Agama Islam/Bidang Penyelenggaraan I-laji atau Bidang 
Penanggung jawab pengelola zakat. 

2. Dalam pelaksanaannya membentuk Panitia Pelaksana yang terdiri 
dari: 

a. Ketua 
b. Wakil Ketua 
c. Sekretaris 
d. Bendahara 
e. Anggota 
f. Anggota 
g. Anggota 

Uraian tugas panitia pelaksana adalah sebagai berikut: 

a. Ketua sebagai penanggungjawab pelaksanaan penataran yaitu: 
(1) Men1i1npin keseluruhan proses kegiatan pelatihan/penataran 

baik n1ulai; persiapan, pelaksanaan, pengendalian dan 
eval uasi serta pelaporan. 

(2) Memberikan bimbingan teknis administratif dan manajerial 
guna kelancaran pelaksanaan tugas kepanitiaan. 

b. Sekretaris bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis adn1inistrasi 
meliputi : 
(1) Menyiapkan konsep surat-surat kepanitiaan; 
(2) Mengirim undangan 
(3) Mengurus perizinan/pemberitahuan 
( 4) Men gurus pendaftaran peserta 
( 5) Menggandakan bahan penataran dan men di stri busikan 
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(6) Menyiapkan tanda pengenal panitia dan peserta 
(7) Menyiapkan perlengkapan dan peralatan pelatihan/penataran 
(8) Menyusun laporan pelatihan/penataran. 

c. Benda.hara bertanggung jawab mencatat dan membukukan 
penerimaan dan pengeluaran uang meliputi: 
(I) Menyusun rencana dan penggunaan anggaran 
(2) Munguangkan dan menyimpan uang 
(3) Melakukan pembayaran dengan persetujuan ketua 
(4) Mengatur akomodasi dan konsumsi 
( 5) Menyusun Laporan keuangan 

d. Bagian Akademis/pengajaran bertanggung jawab atas proses 
belajar mengajar meliputi: 
(1) Menyusunjadwal pelajaran 
(2) Menghubungi dosen/pengajar 
(3) Meminta diktat/ bahan/materi pelajaran 
(4) Memimpin penataran sehari-hari 
(5) Men1buat laporan harian, mingguan penataran 
(6) Menyiapkan daftar hadir peserta dan dosen 
(7) Menyelenggarakan peninjauan lapangan, Diskusi, Seminar 
(8) Menyelenggarakan Uj ian 
(9) Menyelenggarakan evaluasi. 

e. Bagian Sarana bertugas antara lain : 
( 1) Menyiapkan asrama 
(2) Menyiapkan tempat penataran 
(3) Menyiapkan dan mengawasi konsumsi 
(4) Menetapkan tempat panitia dan peserta dan Nara Sumber. 

f. Staf/sekretariat melaksanakan tugas meliputi: 
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( 1) Melakukan pengetikan, penggandaan, pen ca ta tan, pengiriman 
dan tugas lain yang diberikan pimpinan; 



(2) Mengatur dan n1emelihara seluruh barang sekretariat berupa: alat 
tulis kantor, mengarsip surat, naskah serta alat pelajaran; 

(3) Menghimpun bahan-bahan laporan; 
(4) Membantu Bidang pengajaran, Sekretaris dan Bidang 

Keuangan dalam melaksanakan tugasnya. 
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XII. PEMBIAYAAN 

Masalah pembiayaan dalan1 penyelenggaraan pelatihan ini sangat penting, 
karena menyangkut keuangan dan pertanggungjawabannya. 
Untuk itu diharapkan Panitia/Penyelenggara memperhatikan hal ini dan 
banyak konsultasi dengan Panitia Pusat dalam hal ini Direktorat 
Pengen1bangan Zakat dan Wakaf. 

A. Somber Dana dan Komponen 
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1. Pembiayaan kegiatan pelatihan bersun1ber dari dana Daftar Isian 
Proyek (DIP), Daftar Isian Kegiatan (DIK) Rutin atau dari dana 
hasil pengelolaan zakat, baik BAZNAS n1aupun BAZDA atau 
sumber dana lainnya yang halal. 

2. Komponen pembiayaan terdiri dari: 

a. Honorariwn untuk: 
(I) Pengajar/nara sumber. 
(2) Panitia/Penyelenggara (Pusat/Daerah) 
(3) U ang saku peserta. 
( 4) Penyusunan paper. 
(5) Pemeriksa ujian. 

b. Akomodasi dan konsumsi untuk : 
(1) Peserta 
(2) Panitia/Penyelenggara. 
(3) Sewa ruang sidang/belajar. 

c. Biaya Transportasi terdiri dari : 
(I) Peserta 
(2) Panitia/Penyelenggara. 
(3) Transportasi lokal (Penyelenggara). 
(4) Pengajar/nara sumber. 
(5) Penjemputan dosen/pengajar. 



d. Bahan-bahan terdiri dari : 
(I) Pengadaan buku/diklat. 
(2) Peralatan/alat tulis untuk peserta. 
(3) Alat tulis kantor panitia/penyelenggara. 
( 4) Pencetakan tanda pengenal. 

e. Lain-lain, misalnya : 
- Publikasi (spanduk, dokumentasi, penyiaran mass media, 

televisi dan dekorasi. 
- pen go batan, 
- kawat, foto copi dan lain-lain. 

B. Pertanggungjawaban 

I. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan penyelenggaraan 
pelatihan menjadi tanggung jawab Panitia Penyelenggara 
(Daerah). 

2. Surat pertanggungjawaban harus memperhatikan pajak-pajak 
yang berlaku. . 

3. Surat pertanggungj awaban dibuat sesuai dengan peraturan yang 
berlaku dan menggunakan formulir yang sudah ditetapkan 
( contoh terlampir). 

4. SPJ harus disampaikan kepada Panitia Pusat (Pimpro) biasanya 
paling lambat 6 ( enam) hari setelah selesainya penyelenggaraan 
pelatihan. 
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XIII. EVALUASI 

I. Diakhir penataran diadakan evaluasi keberhasilan peserta yang telah 
n1enerin1a n1ateri pelatihan; 

2. Evaluasi diadakan oleh panitia cq. Bagian pengajaran yaitu: 
a. diadakan pada akhir penataran 
b. pertanyaan disusun dari materi yang telah disampaikan oleh 

nara su1nber 
c. penyusunan pertanyaan ditekankan pada n1asalah teknis yang 

paling urgen dalrun aplikasi sehari-hari peserta, sehingga inateri 
tersebut menjadi perhatian untuk difahruni dan dilaksanakan. 
Soal dapat berupa multiful choice a.tau essay. 

3. Evaluasi dru1 kelulusan peserta meliputi: 
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a. Aspek Penilaian 
penilaian terhadap peserta mel~puti 2 komponen yaitu: 

1) Penguasaan materi dengan bobot 60% 
(a) Ujian 60o/o 
(b) Kertas kerja,diskusi dan seminar 40% 

Jumlah - 100% 

2) Sikap dan perilaku dengan bobot 40% 
40% 
30% 
20% 
10°/o 
100% 

(a) Disiplin 
;, 

(b) Kepemimpinan 
( c) Kerj asama 
(d) Prakarsa 

b. Kelulusan 

Jumlalz -

1) Peserta dinyatakan lulus apabila tel ah selesai mengikuti 
program secara keseluruhan dan memperoleh nilai rata-rata 
akhir minimal 70; 



2) Peserta dinyatakan gugur apabila presentase ketidak hadirannya 
n1elebihi 25 % daii seluruh prograin. 

c. Kriteria Nilai kelulusan: 
1) Lulus dengan puj ian 
2) Sangat Me1nuaskan 
3) Me1nuaskan 
4) Baik Sekali 
5) Baik 

d. Tanda Lulus/Sertifikat 

90 - 100 
85 - 89,99 
80 - 84,99 
75 - 79,99 
70 - 74,99 

Peserta yang dinyatakan lulus diberikan surat Tanda Tamat 
Penataran/Pelatihan (STTPP) sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

Evaluasi perlu dilakukan oleh da'i zakat selaku mediator bersama
sama pengurus badan/lembaga zakat setempat. Evaluasi demikian 
akan n1ena1nbah dan memperdalam pengala1nan dari anggota
anggotanya kepengurusan zakat. Melalui evaluasi akan dapat diketahui 
apa yang harus diperbaiki dan lebih diperhatikan dalam kegiatan 
pengorganisasian zakat pada masa selanjutnya. Evaluasi ini dapat 
dilakukan untuk mengan1ati dan mengevaluasi kinerja badan/lembaga 
zakat tersebut secara berkesinambungan terutama tahap-tahap awal 
pembentukan dan operasional badan/lembaga zakat dimaksud, untuk 
trhvulan atau tengah tahunan atau tahunan. 
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Nomor 
Lampiran: 

Lampiran I 

......................................... 200 .. 
Kepada 

Hal Undangan mengikuti penataran Yth., ......................................... . 

di .............................................. . 

Assalamualaikum wr. wb. 

Dalam rangka menyiapkan tenaga-tenaga yang terampil dan 
berkemampuan di bidang motivasi dan pengelolaan zakat, dengan ini 
kami mohon kesediaan Bapak/lbu/Sdr. untuk menunjuk seorang anggota 
organisasi yang Bapak/lbu/Sdr. pimpin sebagai peserta Penataran 
Petugas dan Amil Zakat yang akan kami selenggarakan pada: 

I. Hari/tanggal .. ........ ..... .. ............ .. sf d .......................... . 
2. Tempat •·•••···•••························•··••••••••·•···········••••·•• 
3. Acara terlampir 
4. Hadir selambat-lambatnya pada hari .................. . 

tgl. .. . .. . ... . .. . . . ... . . . ... . . jrun .......................... . 

Untuk kelancaran persiapan penataran ini, kami mohon agar fonnulir 
sebagaimana terlampirtelah kami terima kembali pada tanggal .................... . 

Demikian agar maklum dan terima kasih. 

Wassalam, 
Panitian Pelaksana Penataran 

Pe tu gas dan Ami I Zakat, 

.....•..................•.•••••••.....•••••••...• 

' 
/ 
l 

Keterangan pengisian: 
1. Nama instansi/organisasi keagamaan (swasta) sebagai 

penyelenggara Penanggung J awab Penataran. 
2 Nama instansi/organisasi/peserta yang diundang. 

/ 
I 

I 

/ 
/ 205 I 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

/ 
j 



lampiran 1 

................. ·········· .... ····-· ..... 

...... ...... ...... ... ...... ····-......... I) 

Ilal : Jawaban undangan 
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Assalamu'alaikum wr.wb. 

Memenuhi surat Saudara Norn or : ..................................................... : 
tanggal ............................ 200 .. , dengan ini kami menunjuk : 

I.Nam a 
2Umur 
3.Jabatan 
4.Alamat 

sebagai peserta Penataran Petugas dan Amil Zakat yang akan 
diselenggarakan pada tanggal ................... s/d ........ ~ .................... 200 .. 

Demikian untuk menjadi maklum adanya. 

Keterangan pengisian : 

Wassalam, 

Honnat kami, 

........ ·················· .................. 1) 

I) Nama instansi/organisasi yang mengikuti penataran. 



Lampiran3 

................................. I) 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
PESERTA PELATIHAN PENGELOLAZAKAT 

I. Nama Lengkap 
2 Tempat/tanggal lahir 
3. Jenis Kelamin 
4. NIP 
5. Jabatan 
6. Satuan organisasi yang mengirim 
7. Alamat kantor dan telepon 
8. Alamat rumah dan telepon 
9. Pendidikan yang diperoleh 

10. Riwayat pekerjaan 

11. Latihan/penataran yang pemah diikuti 

. a. ····················································· 
I:> .•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••..•••..•...• 

c:. ···········•·•·•···················•·••·•·•·····••··· 
d ..................................................... . 

• Cl. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I:>. ·•·•••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c:. ···•···································•············· 
cl ..................................................... . 

a. ····················································· 
I:> .•••••••••••••.••••...•.••.•••••••••••••.••••••••••••• 

c:. ····················•····•··························· 
cl ..................................................... . 

12. Nama organisasi yang pemah dipegang: a ........................... .-......................... . 
I:>. ··••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c: ...............•.........................•.•........•. 
cl ..................................................... . 

13. ····••·••·••···•••·•··•·· ....•.......•..•....••.•••...••..••.....• 

Demikian daftar riwayat hidup ini clibuat dengan sebenamya 

........................•.. , ........................... . 
yang membuat 

I 
I 

I . 
I 
I 

pas 
photo 

I 
Kctcrangan pengisian: j 

I) Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara .............................................•... ! 
i . 

I 
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Lampiran4 

................................. 1) 

Nomor 
Lampiran: 

......................................... 200 .. 

Hal Permintaan Mengajar 
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Kepada Yth.: 

........................................ 2) 

Assalamualaikum wr. wb. 

Dengan hormat kami beritahukan bahwa pada tanggal 
............................... sld ................................. 200 .... , kami akan 
menyelenggarakan Penataran Petugas dan Amil Zakat dengan para 
peserta terdiri dari : 

I .......................................................................................... 3) 

2. . .................... ········· ............. ········· .................................... 3) 
3. . .............. · ......................................................................... 3) 

Jumlah peserta sebanyak ............................................... orang 

Berhubung dengan hal itu kami mohon kesediaan Bpk/Sdr. untuk 
memberikan pelajaran pada penataran tersebut diatas, dengan penjelasan 
sebagai berikut : 

I. Mata Pelajaran 
2. JumlahJam 
3. Hariffanggal 
4. Jam 
5. Tern pat 

Untuk keperluan para peserta penataran, kami mohon kiranya Bpk./ 
Sdr. dapat menyediakan naskah tertulis dan kiranya naskah tersebut 
telah dapat kami terima pada hari ........................ tanggal ................ 200 ... 

Demikianlah, atas kesediaan Bpk./Sdr. kami ucapkan terima kasih. 



Keterangan pengisian : 

Wassalam, 
Panitian Pelaksana Penataran 

Petugas dan Amil Zakat, 
Ketua 

I) Nama instansi/organisasi keagamaan (swasta) scbagai penyclenggara/ 
penanggung jawab. 

2) . Nama dosen. 
3) Nama organisasi/instansi yang diikut sertakan pada penataran. 
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Lamp1ran :> 
TANDA TEH.IMA UANG MUKA 

No. 
SUDAJ-1 TERIMA DARI : BENDAHARA ........................... I) 

BANYAKNYA UANG 

UNTUK PEMBAYARAN UANG MUKA PENATARAN PETUGAS DAN AMIL 
ZAKATDJ ..................................... 2) 
I. Biaya pcrjalanan PP 
2. Biaya konsumsi 
3. Biaya akomodasi 
4. Biaya cucian 
5. Uang saku harian pcscrta 
6. Honorarium Panitia Pelaksana 
7. Biaya Jcmbur Panitia Pclaksana 
8. Oiaya transportasi Panitia Pelaksana 
9. Uangjasa parn pcngajar,Pembimbing. 

Moderator. Narn Sumbcr, Pcnguji, 
Pcngawas dan lain-lain 

10. Uang Pcnyusun Naskah/Diktat Pengajar 
dan Pcngadaan Buku 

11. Biaya antar jcmput Dosen/Pcngajar 
12. Biaya Pcngobatan 
13. Biaya Sckretariat Panitia 
14. Lain-Jain pcngcluaran 

Jumlah 
Tcrb i Jang 

SETUJU DJBERIKAN 
PEMIMPIN PROYEK/ORGANISASI 
............................................. 1) 

....................................... 

Kctcrangan Pcngisian 

= Rp ·················. ' .... I ....... ' I •• '.I ' 

= Rp ......................... ············· 
= Rp ......................................... . 

::::::::: Rp ·········································· 
= Rp ...................................... . 

= llp ·················· ................... . 
= Rp ........................... ··········· 
= Rp ..................................... . 

= Rp ..................................... . 

= Rp ..................................... . 

= Rp ·················· ..... I •••••••••••••• 
= Rp ..................................... . 

= Rp ······································ 
= Rp ..................................... . 

= Rp ..................................... . 

................... , ..................... 200 

Yang mcncrima 

I t t I t + f I I t I t t 111 I t t I t IJ I I I t t t I 1 I • • I t e • t 1 • • 

I) Nama Proyck/organisasi yang bcrtanggung jawab pembiayaan pelaksanaan 
pcnataran. 

2) Nama daerah/tempat/wilayah/kota pelaksanaan penataran. 
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• e e e e •I••••• e I e I• I 111 I I I I I• I• I I I I I I I I I e e I e 1 I I 

........................................ I) 

Lampiran 6 

M.A.: ..................................... . 

Buku Kas 
Tanggal 
Nomor 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. 
.. •I I I I I I I' I I I I I I• I I I I I I I I I I I I 

. 
I I I I lo I I I I I I I I I I lo Ill I If• I I I I I I Ill 

PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYAPERJALANAN 

Perincian . Biaya Bia ya Keterangan 

Rp Rp 

Jumlah yang harus dibayarkan =Rp ................... ( .......................... ) 

·····················~, ..................... 200 .. 
Telah dibayarkan Telah menerimajumlah uang 
Rp ................. ( ............ ,. .......... ) sebesar Rp ........ ~ ...... ( ................. ) 

Yang Menerima 

lo I I I It I I I I I I I I I I I I I I I I I I Ill I I I Ill I I I• I I I-. I I I I I I I I I I• I I I I I I If I I I I I I I I I I I I I I I I 

Keterangan Pengisian: 
1) Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara/penanggungjawab 

penataran. 
2) Nama proyek/organisasi yang bertanggungjawab atas pembiayaan 

pclaksanaan penataran 
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Lampiran 7 

• e I e • •••• lo ...... e lo e • • e lo lo•. e I• e ••I• 11 11. lo. I •• e et• 

e •• ' '. '"'.'••.••I••••,._ tee•. e. '• '' e •lo •• ,•• e 1 ) 

DAFTAR PENERll\'IAAN UANG JASA PANITIA 
PELAKSAN.t\.AN PENATARAN PETUGAS DAN Al\11L ZAKAT 

No Nama Jabatan Jumlah Tanda Tangan 

Jumlah yang dibayar Rp I I. I. I It••• I I••• t• t I I I I (,•I I lo e 11•1 I I I•• I I•• 11It•11III•ItI1 11 •1111) 

........................... , ···························· 200 ... 

MENGETAHUJ/MENYETUJUI : 
PROYEK/ORGANISASI 

Pemimpin Bendahara 

• I I I • e. I ••• I I I I• 1 I I• I Ill I •I I•+ I I I I I•,._ I <ill• I I I I e I It•• 

• 
1

• 
1 

II I •• I I •• 1 •.I''.•,.. t t I I I I• I I e I I e I e I I I I I I• I I I 

Keterangan Pengisian : 

PANITIA PELAKSANA 
Kctua 

I I I I I. I I I I I I I I I I I I I lo Ill 

··•·•······•··•··•••· 

I) Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara/penanggung jawab 
penataran. 
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Lampiran 8 
•••• ,, •••••••••••••••• t ••••••••••••••••••••••• 

..... ... ... . . . . . . .. . .. ... . .. . . . . . .. . . . . . . I ) 

DAFTAR PENE•-lli\'lAAN UANG JASA PANITIA 
PELAKSANAAN PENATARAN PETUGAS D.l\N Ai\'llL ZAKAT 

NO. NAMA Jabatan dalam Banyaknya 
Tanda 

Rapat X Besar Jumlah Panitia Tangan 
Uang Jasa 

Jumlah yang dibayar Rp ....................... ( ...................................... , 

............................ , .............................. 200 .. . 

MENGETAHUI/MENYETUJUI : 
PROYEK/ORGANISASI 

Pcmimpin Bcndahara 

't •I I• e e • " .. • 111 •••••I IP•• I • e • e • ••I• I" f" • • e •""•I"" I e 

······················· .......................... . 

Kctcrangan Pengisian : 

PANITIA PELAKSANA 
Ketua 

..................... 
•••••••4•••·········· 

I) Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara/penanggung jawab 
pcnataran. 
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Lampiran 7 
• •••••I I I•• e I I I I I I I I I• I I I I ti I I I I I I ti I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I 1 I I II I I II I I I I I a ti I I I 6 I I 1 I. I I I 1 I I I 1 1 I 11 ] ) 

DAFTAR PENERIMAAN UANG JASA PANITIA 
PELAKSANAAN PENATARAN PETUGAS DAN Al\'lIL ZAKAT 

Ne Nam a Jabatan Jumlah Tanda Tangan 

Jumlah yang dibayar Rp ....................... ( ...................................... ) 

........................... , ···························· 200 ... 

MENGETAHUl/MENYETUJUI : 
PROYEK/ORGAN I SASI 

Pemimpin Bendahara 

I I II I• 1 ot I I I ti I I• I lo OI I ti I ti I I I I I I I I I I I 't I I <II I I I I I I I I I I I a 

Keterangan Pengisian : 

PANITIA PELAKSANA 
Ketua 

I I I I I I I I I I e I I I I I I I I I I 

1) Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara/penanggung jawab 
penataran. 
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Lampiran 8 
• e ••• 9 ••• e ••• I.•• •••• I e I ••• • •••••• e • •• e e. I e • • 

......................................... l) 

DAFTAR PENE•-tli\llAAN UANG JASA PANITIA 
PELAKSANAAN PENATARAN PETUGAS DAN Ai\'llL ZAKAT 

NO. NAMA Jabatan dalam Banyaknya Tanda 
Panitia Rapat X Besar Jumlah 

Tangan 
Uang Jasa 

Jumlah yang dibayar Rp ....................... ( ...................................... 

........................... , ............................ 200 .. . 

MENGETAHUI/MENYETUJUJ : 
PROYEK/ORGANISASI 

Pcmimpin Bcndahara 

• • • • t I•• f e • • • • • • I & I e 9 et e e I• e •.I• ••I lll •"'•I 9 •••It I I 

I• I••• ii I 9 e •I e I•• I It• e I I e ••I I et e • e • t I • 9 •I e ••I e I• I 

Keterangan Pengisian : 

PANITIA PELAKSANA 
Ketua 

..................... 

I) Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara/penanggung jawab 
pcnataran. 
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Lampiran 9 
............................................... 
••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••• 1) 

DAFTAR PENERIMAAN UANG JASA PANITIA 
PELAKSANAAN PENATARAN PETUGAS DAN A~llLZAKAT 

No Nama Pengajar Keperluan/ Uang Tanda 
Mcngajar Pclajaran Transportasi PP Tangan 

. 

JumJah yang dibayar Rp ....................... ( ....................................... . 

I 1•eeeeea••••••••111 •••••••••t ••I I •••• • ••••••••••••••••••• 200 ... 

MENGETAHUl/MENYETUJUI : 
PROYEK/ORGANISASI 

Pemimpin Benda hara 

'' e '• e. f e • e e' • e e • • e • 'e' '' IJ e e •.' e e e It e' I'. et et• t. 

•..............................••......•........ 
Keterangan Pcngisian : 

PANITIA PELAKSANA 
Kctua 

S. e e 'e. e IS e e.' e e e. e e' 

I) Nama instansi/organ isasi sebagai penyelenggara/penanggung jawab 
penataran. 

2) Nama proyek/organisasi yang bertanggung jawab atas pembiayaan 
pelaksanaan penataran 
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Lampiran 10 
• e •I I• e I•••• I• I• e •I I•••• I 9 I• I I"' I I I I I I I I I I I 1 I 

................ ... . ....... ... ... . . . ..... 1) 

DAFTAR PENERIMAAN UANG JASA PENG AJAR 
PENATARANPETUGASDANAMILZAKAT 

Banyaknya Tanda 
No. Nam a Pclajaran Jam X Uang Jumlah Tangan 

Jasa per jam 

Jumlah yang dibayar Rp ............................ ( ..................................... ) 

........................... , ............ ,., ............... 200 .. . 

MENGETAHUI/MENYETUJUI : 
PROYEK/ORGAN ISASI 

Pcmimpin Bcndahara 

I I I I I I I I I I• I• 1 •••I I I 1 I I I 1 I I I I •I I I I I I I I I I I I 1 I I I I• 

Kctcrangan Pcngisian : 

PANlTIA PELAKSANA 
Kctua 

..................... 

1) Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara/penanggung jawab 
pcnataran. 
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Lampiran 11 

•I e I• I I• I• I•• I I I I I I I I I I I I I I I• I I I I I I I I I I I I ) ) 

DAFTAR PENERIMAAN UANGJASAPENYUSUN NASKAH 
PENATARANPETUGASDANAMILZAKAT 

NAM/\ BANYAKNYA 11/\L/\MAN X JUMLAH TAN DA 
N) PENYUSUN UANG JASA PER HALAMAN TAN GAN 

JUMLAH YANG DIBAYAR Rp .................. ( ........................................ ) 

........................... , ............................ 200 .. . 

MENGETAHUI/MENYETUJUI : 
PROYEK/ORGANISASI 

Pemimpin Bendahara 

I I I I I I I I I•• 1 I I 1 I I• 1 I I I I 1 1 1 •I I I I I I I I I I I I I• I I et I I Ir 

Keterangan Pengisian : 

PANITIA PELAKSANA 
Ke tu a 

..................... 

I) Nama instans i/organ isasi sebagai penyelenggara/penanggung jawab 
penataran. 
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Lampiran 12 

·····••·······••········•••••·•···•·•·····•·· 
...... , .................................. I) 

DAFTAR PENERIMAAN UANG JASA PEMBTMBING 
DISKUSI, MODERATOR DAN NARASUMBER 

PENATARANPETUGASDANAMILZAKAT 
BANYAKNYA JAM 

TAN DA NO NAMA JABATAN DISKUSI X UANG JUMLAH 
JASA PER JAM TA NGAN 

JUMLAH YANG DIBAYAR Rp ............................. ( ................................................. ) 

........................... , ...•...•..•••...•...•....... ~()() ... 

MENGETAHUI/MENYETUJUI : 
PROYEK/ORGANISASI 

Pemimpin Bendahara 

I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I 1 •I 4 I I I I I. I I I 

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• t.• ................ . 

Ketcrangan Pengisian : 

PANITIA PELAKSANA 
Ketua 

I I I I I I I I I I I I I e I• I I I I I 

1) Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara/penanggung jawab 

217 



Lampiran 13 
• • • •••• •• •I••• I••••••••• I••• e ••I I••• I I I I• I I I I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ) 

DAFTARPENERIMAANUANGJASAPEMBUATSOAL 
PENATARAN PETUGAS DAN AMILZAKAT 

NO MATA BANYAKNYASOAL TAN DA 
NAMA 

UJIAN XUANGJASA JUMLAH 
TA NGAN 

JUMLAHYANG DIBAYAR Rp ...................... ( ........................................ ) 

........................... , ···························· 200 ... 

MENGETAHUVMENYETUJUI : 
PROYEK/ORGANISASI 

Pemimpin Bendahara 

.......... ,., ............ ····••111••••·············· 
I I I I. I I I I I I I a. I I I• I I I I I •I I• 411 I I I I I I I I I I I I I I I I I I" I 

Keterangan Pengisian : 

PANITlA PELAKSANA 
Ketua 

..................... 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 I I 

I) Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara/penanggung jawab 
penataran. 
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Lampiran 14 
•• • •• e • • • • e • e e •. e •• e ••• • •••• e •••••• e A e I •• e e II. e 

······~·································· 1) 

DAFTAR PENERIMAAN UANG JASA PENGAWAS UJIAN 
PENATARANPETUGASDANAMILZAKAT 

. 
1'0 NAMA BANYAKNYAJAM X JUMLAH TAN DA 

BESARNYAUANGJASA TANGAN 

JUMLAHYANG DIBAYARKAN Rp .................... ( ......................................... ) 

........................... , ............................ 200 .. . 

MENGETAHUI/MENYETUJUI : 
PROYEK/ORGANISASI 

Pemimpin Bendahara 

..•...•....••.••.•....• ··•···••··········•··•••• 

•...................... ··········•·••·•·•·•••··· 

' 
Keterangan Pengisian : 

PANITIA PELAKSANA 
Ketua 

•..................•. 

I) Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara/penanggung jawab 
pcnataran. 
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Lampiran 15 
.............................................. 
. . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . • . • . . • . . . . . . . 1 ) 

DAFTARPENERIMAANUANGJASAKOREKTOR UJIAN 
PENATARAN PETUGAS DAN AMILZAKAT 

NAMA MATA BANYAKNYASOAL TAN DA 
NO UJJAN X UANGNJASA JUMLAH 

TANG AN 

JUMLAHYANG DIBAYAR Rp ........................ ( ............................................ } 

............................ , ............................. 200 .. . 

MENGETAHUl/MENYETUJUI : 
PROYEK/ORGANISASI 

Pemimpin Bcndahara 

I• I I I I I I I I• I I I I I I•• I I.• • I.• I I I I I I I I I I I I ti• I' I I I I I I 

................•...•.. ·••·•·••········•····•••· 

Ketcrangan Pengisian : 

PANITIA PELAKSANA 
Ketua 

• I I I. I I I I I I I I I I I I I I I I 

I I I I• t I I I I I• I' I I I I I I I I 

I) Nama instansi/organ isasi sebagai penyelenggara/penanggung jawab 
penataran. 
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Lampiran 16 

·•····•••········•••········••········•··•··· 
......................................... 1) 

DAFTARPENERIMAANUANGSAKUHARIANPESERTA 
PENATARANPETUGASDANAMILZAKAT 

NJ NAMA 
Lamanya Penataran 

Jumlah Tanda Tangan X uang saku per hari 

Rp 

Jumlah yang dibayarkan Rp ........................... ( .................................................. ) 

........................... , ............................ 200 .. . 

MENGETAHUI/MENYETUJUI : 
PROYEK/ORGANISASI 

Pcmimpin Bcndahara 

I I I I I I I I., I• I I' t t I I I I et t I t It t t. t t I It t 1 t t t t It 1 It t t t 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I• I I I I I I I I I It I I I I I I I I I I• I I I I 

Kcterangan Pengisian : 

PANITIA PELAKSANA 
Ketua 

I I I I I I I I I I I I I I• I• I I I I 

I I I I I I I I ill Ill It I It I I I I I I 

l) Nama instansi/organisasi sebagai penye1enggara/penanggung jawab 
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Lampiran 17 

• • • • . . • . • . . • . .. • • • • . • . • . . • • . . • . . • . . . • . • . . • 1 ) 

DAFTARPENERIMAANUANGCUCIAN 
PENATARANPETUGASDANAMILZAKAT 

No Nam a 
Lamanya Penataran X 

Jumlah Tanda Tangan uang cucian per hari 

Jun1Jah yang dibayarkan Rp ........................... ( .................................................... ) 

........................... , ............................ 200 .. . 

MENGETAHUl/MENYETUJUI : 
PROYEK/ORGANISASI 

Pemimpin Bendahara 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
•···········•••·•••·••· ........................ . 
Keterangan Pengisian : 

PANITIA PELAKSANA 
Ketua 

e e e e e e. 'I' I I e I I. e e e e I e 

e e I I e e e e It I e e e e e. e e e e 

-1) Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara/penanggung jawab 
penataran. 
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····················································· 
.................................................. 1) 

IKHTISAR PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENATARAN PETUGAS DAN AMILZAKAT 

Lampiran 18 

L HONORARIUM/UANGJASA Anggaran Pclaksanaan 

I. Uang Jasa Panitia pclaksana 
2. Uang jasa rapat 
3. Uang jasa pcngajar, diskusi 
4. Uang jasa penyusun naskah 
5. Uangjasa pcmbuat, pcmcriksa soal ujian 
6. Uang jasa pcngawas ujian 
7. Uang saku pcscrta 

IL AKOMODASI & KONSUMSI 

I. Akomodasi ...... orang ........ hari 
2. Konsumsi ....... orang ....... hµri 
3. Konsumsi rapat ........ orang ...... hari 

Ill BIAYAPERJALANAN 

1. Pcscrta dari luar dacrah .................. orang 
2 Pcninjauan ......................................... orang 
3. Transport pcngajar/konsultasi panitia .... orang 

IV. BAHAN-BAHAN 

I. Pcngadaan buku/paper 
2 Alat-alat tulis 
3. Tanda pengenal dan vandel 

V. LAIN-LAIN 
I. Publikasi & dokumentasi 
2 Pcnjilidan paper dan sebagainya 
3. B iaya pcngobatan 
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................................................ l) 

No. Urut 

L 

D 

m 

IV 

v 

Vl 

224 

DAFTAR REKAPITIJLASI PEMBIAYAAN 
PENATARAN PETUGAS DAN AMILZAKAT 

DI .............................. . 
TANGGAL ......................... std .............................. 200 .. 

JENIS KEGlATAN AWAL 

UANGJASA PANITIA 

l. Uangjasa panitia 
2 Uang jasa rap at 
3. Uang lembur 
4. Uang cucian 
5. Uang transport lokal 
6. Uang saku harian panitia 

UANG SAKU HARIAN PFSERTA 

- uang saku harian peserta 

UANG PERJALANAN PE.SERTA 

- U ang transport peserta 

UANGJASAPENGEJAR 

I. Uangjasa pengajar 
2 Uang jasa diskusi/seminar 
3. Uang jasa pengawas/pemeriksa 
_4. Uangjasa pembuat soal ujian 
5. Transport dosen pengajar 
6. Konsultasi dosen pengajar 
7. Uang jasa penyusun naskah 

BIAYAPENINJAUAN 

- Biaya peninjauan 

BIAYAPENGOBATAN 

- Biaya pengobatan 

Lampiran 19 

JUMLAH 



VII BIAYASEKH.ETARIAT 

- Biaya Sckrctariat 

VIII HIAYAAKOMODASI 

- Biaya akomodasi 

IX BIAVA KONSUMSI 

- Biaya konsumsi 

x BIAVA LAIN-LAIN 

- Biaya lain-lain 

• • • e. ••••a•••. I e • •••••••I••' I••••••• It I I• I I• I e I I It I It••• I I It 2 00 It It• 

MENGETAHUl/MENYETUJUI : 
PROY EK/ORGAN ISAS I 

Pcmimpin Bendahara 

••It•• I• I•• I• e •••I• I•• It• e •I.••• e •••It It It It It Ill It• I I• I It It 

Kcterangan Pengisian : 

PANITIA PELAKSANA 
Kctua 

..................... 

1) Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara/penanggung jawab 
pcnataran. 
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Lampiran20 

.......................................................... I) 

JADWALPELAJARAN PENATARAN PETUGAS DAN AMILZAKAT 

No. Hariffanggal Waktu Mata Pclajaran Pcndamping Jumlah Jam 

......................................... , ........................................ 200t. 
PANITIA PELAKSANA 

.......................................... 
KETERANGAN PENGISIAN 
I )Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara/ 

penanggung jawab penataran. 
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............................................. 1) 

NJ 

DAFTAR NILAI KEl-IADIRAN PESERTA PENATARAN 
PE TUG AS DAN AM ILZAKAT 

Jumlah Jam Pada Hari Kc Jumlah 
NAMA l 2 3 4 5 6 Kcscluruhan 

Lampiran 21 

Nilai 
Kchadiran 

PENJELASAN: Jumlah jam pada hari adalah jumlah jam yang berJangsung dalam/ 
pada tanggal penataran 

KETARANGAN PENGISIAN: 
1) Nama instansi/organisasi sebagai pcnyclcnggara/ 
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Lampiran22 

............................................................ 
• ••• I ......... •••••••••••• I) ................................. 

DAFT AR NILAI SIKAP PESERTA 
PENATARANPETUGASDANAMILZAKAT 

ASPEK PENILAIAN JumJah Ra ta-
N) NAMA Kcpcmim Nilai rat a Prakarsa Disiplin Kerjasama pin an 

' 

............................... , ............................. 200 .. 

PENJELASAN ; 
I. Penilaian mcnggunakan angka I 0 s/d I 00 
2. Rata-rata adalahjumlah nilai dibagi9 aspek pcnilaian 

KETERANGAN PENGJSIAN 
I) Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara/ 

penanggung jawab penataran. 

228 

PANITIA PELAKSANA 

"• •••tee ti••••••• t I''••••••••••••••••• •e•+I• 



................................................. 

............................................. 1) 

HARi 
TANGGAL 
JAM 

NO NAMA 

DAFTAR HADIR PESERTA PENATARAN 
PETUGAS DAN AMILZAKAT 

PENG AJAR 
MATA PELAJARAN 

INSTANSl/ORGANlSASI 

Lampira11 23 

TANDA TANGAN 

Pendamping Pengajar 

Kcterangan : Hadir .................... orang 
Tidak hadir .......... orang. 

KETERANGAN PENGISIAN . 
I) _Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara/ 

penanggung jawab penataran. 

......... ' .... '' ...................... . 

2) Gelar Kesarjanaan yang dimiliki olch peserta tidak dicantumkan. 
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Lampiran22 
............. , ............................................. . 
. .... ··········· ........................................ I ) 

DAFT AR NILAI SIKAP PESERTA 
PENATARAN PETUGAS DAN AMILZAKAT 

ASPEK PENlLAJAN Jumlah Rat a-
N) NAMA 

Prakarsa 
Kcpcmim Nilai rat a Disiplin Kerjasama pm an 

. 

. .............................. , ............................. 200 .. 

PENJELASAN ; 
I. Penilaian menggunakan angka J 0 s/d I 00 
2. Rata-rata adalahjumlah nilai dibagi9 aspck penilaian 

KETERANGAN PENGISJAN 
I) Nama instansi/organisasi scbagai penyelenggara/ 

penanggung jawab penataran. 

228 

PANITIA PELAKSANA 

.................. ·········· ............... . 



••••••••••••1• •II I ••11-.1•••••••••• •••• ••• •••• • •• • 

............................................. 1) 

HARi 
TANGGAL 
JAM 

NO NAMA 

DAFTAR HADIR PESERTA PENATARAN 
PETUGAS DAN AM IL7AKAT 

PENG AJAR 
MATA PELAJARAN 

INS TA NS l/ORG AN ISAS l 

Lampirm1 23 

TANDA TANGAN 

Pendamping Pengajar 

Kctcrangan : Hadir .................... orang 
Tidak hadir .......... orang. 

KETERANGAN PENGISIAN . 
I) .Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara/ 

penanggung jawab penataran. 

••• •••••••••••••••••••••I•• •I• I I I• I Ill 

2) Gelar Kesarjanaan yang dimiliki oleh peserta tidak dicantumkan. 
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............................................ 1) 

HARi 
TANGGAL 

lampira11 24 

DAFTAR llADIR PENGA.JAR PENATARAN 
PETUGAS DAN AMILZAKAT 

NO NAMA MATA PELAJARAN WAKTU 

Kctcrangan : l-ladir .................... orang 
Tidak hadir .......... orang. 

KETERANGAN PENGISIAN 
1) Nama instansi/organisasi scbagai pcnyclenggarn/ 

penanggung jawab penataran. 

230 

TANDA TANGAN 

Bidang Pcngajaran 

······································ 



Lampiran 25 

................................. I) 

DAFf AR HADI R PENGAJAR PEN AT ARAN 
PETUGAS DAN AMIL ZAKAT 

I. Nama Lengkap 

2. Tempat/tanggal lahir 

3. A la mat rumah dan nomor te lepon 

4. Alamat kantor dan nomor telepon 

5. Jabatan 

6. Pendidikan ( dalam/luar negeri) a ..................................................... . 
b ..................................................... . 
c ..................................................... . 

d. ····················································· 

7. Mata pelajaran yang diberikan (Topik) 

8. Pengalaman J abatan a ..................................................... . 
b ..................................................... . 

c. ····················································· 
d .................... ' .................................. . 
f. .................................................... . 

........................... , ............................ 200 .... . 
Tanda tangan 

................................................... 

Keterangan pengisian: 
I) Nama instansi/organisasi sebagai penyelcnggara/penanggung jawab penataran 
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N 
w 
N ....................................................... 

................................................ 1) 

NO NAMA MATA 
PELAJARAN 

PENJELASAN: 

DAFTAR PENILAIAN TERHADAPPENGAJAR 
PENATARAN PETUGAS DAN AMIL ZAKAT 

ASPEK PENILAIAN 

Sistema Cara Penguasaan 
tika Penyajian Materi Disiplin 

I. Penilian mernpergunakan angka l 0 s/d 100. 

Pemberian 
kesempatan 

bertanya 

2. Kolom keterangan diisi hal-hal khusus yang menyangkut pengaJar (misal: saran temang pcngajar) 
3. Satu lembar daftar penilian dapat dipergunakan untuk nilai I std 6 orang pengajar. 

1) Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggaraan dan penanggung jawab penataran. 

lampira11 26 

Kcterangan 



N 
w 
w 

................................................ I) 
DAFfAR TABULASI PENILAIAN TERHADAPPENGAJAR 

PENATARAN PETUGAS DAN AMIL ZAKAT 

ASPEK PENILAIAN 
~o NAMA MATA 

PELAJARAN Sistema Cara Penguasaan 
tika Penyajian Materi Disiplin 

PENJELASAN : 
1. Penilian mempergunakan angka 10 s/d l 00. 

Pemberian 
kesempatan 

bertanya 

2. Kolom keterangan diisi hal-hal khusus yang menyangkut pengajar (rnisal: saran tentang pengajar) 
3. Satu lembar daftar penilian dapat dipergunakan untuk nilai 1 s/d 6 orang pengajar. 

l) Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggaraan dan penanggung jawab penataran. 

lampirmi 27 

Keterangan 



. 

Lampiran28 
........................ ········ .... 
........... ············· ............................ 1' 

\\:\l-,'\l~ l'l-''.\ l\. \\.\Nl"F.'\Flt l'ATIOU IADAPPANITIA 
rl-'\ .:\"-~.\'.\.\ .\~ l'F:'\.\ \'.\HAN l'E n1<;AS DAN AM ILZAKAT 

-· 
l\\) AS1'1·1' l'Fl \ 1' ~ :\ ~ .\ . .\ N 

N r LA I 

10 20 30 4fJ 50 ({J 'X) ro 

I. l\'m.'r:.K~i/;\ll l\:·"l"<'€a 

2. Pl"1Wrim3an J'l'~l'rt~ pad a wak tu 
r~n\.ia11.aran 

3. ~ikap ~la~ ;man tcrhadap pcscrta 

•t Pclayanan Kcschatan 

5. Pcnycxiia:m •lkomodasi 

6. Pcnycdiaan konsumsi 

7. Kcadaan tcmpat kuliah 

8. Pclaksantlan pcrkuliahan 

SARAN-SARAN: 

w 100 

. .................................................... 200 .. 

KETERANGAN PENGISIAN 
l'cniliaian tidak pcrlu mencantumkan namanya 
I) Nama instansi/organisasi sebagai pcnyelcnggara/ 

pcnnnggung jnwab pcnataran. 
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lampirmi 29 
..... ············' ................................... .. 
................................................ I) 

N) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

DAVI'AR TAHULASI PENILAIANTERHADAPPANITIA 
PELAKSANAAN PENA TARAN PETUGAS DAN AMILZAKAT 

ASPEK-ASPEK NILAI 
PENILAIAN 

Pemanggilan pcscrta 

Pcncrimaan pcscrta pada waktu 
pcndaftaran 

Sikap pclayanan terhadap 
pcscrta 

Pclayanan keschatan 

Pcnycdiaan akomodasi 

Pcnycdiaan konsumsi 

Kcadaan tempat kuliah 

Pelaksanaan perkuliahan 

NILAI 
Ra ta-
r~t::i 

·················································· 200 .. 

KETERANGAN PENGISIAN 

Peniliaian tidak perlu mcncantumkan namanya 
1) Nama instansi/organisasi scbagai pcnyelcnggara/ 

penanggung jawab penataran. 
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................................................ I) 

~o Nam a 

DAFTAR NILAI MATA UJIAN 
PENATARANPETUGASDANAMILZAKAT 

ASPEKYANGDINll...AI 

Pcngunsaan Pemecahan 
Bahasa 

Kcbcr 
Materi masalah hasilan 

Lampiratr 30 

Nilai 
Jumlah rat a 

rata 

................................................... 200 .. 

KETERANGAN PENGISIAN 

Pcniliaian tidak pcrlu mcncantumkan namanya 
I) Nama instansi/organisasi sebagai penyelcnggara/ 

pcnanggung jawab penataran. 
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................................................ 1) 

DAFf AR NILAI MATA UJIAN 
PENATARANPETUGASDANAMILZAKAT 

Nilai Mata Ujian 
No Nam a Jumlah 

2) 2) 2) 2) 

KETERANGAN PENGISIAN 

Lampira11 31 

Rata-rata 

I) Nama instansi/organisasi sebagai penyelenggara/penanggung jawab penataran. 
2) Mata pelajaran yang diuj ikan. 
3) Kolomjumlah adalahjuml8h nilai mata pelajaran 
4) Kolom rata-rata adalahjumlah nilai pada kolomjumlah dibagi denganjumlah mata 

UJtan. 
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................................. I) 

Nomor 
Lampiran: 

DAFTAR NILAI MATA UJIAN 
PENATARANPETUGASDANAMILZAKAT 

Hal Ucapan Terima Kasih 

Dengan ini Panitia Pelaksana Penataran Petugas dan Amil Zakat 
yang telah melaksanakan Penataran Petugas dan Amil Zakat bertempat 
di ......................... dari tanggal ..................... s/d .......................... .. 
menyampaikan terima kasih atas bantuan Bapak/lbu/Saudara, sehingga 
pelaksanaan/penataran tersebut telah berjalan sesuai dengan yang 
direncanakan. 

Semoga bantuan tersebut menjadi amal yang diterima di sisi Allah 
SWT. 

. ............................ , ................. 200 ... . 
PANITIA PELAKSANA 

KETUA 

·························································· 

Keterangan pengisian : 
I. Nama instansi/organisasi keagamaan (swasta) sebagai 

penyelenggara Penanggung Jawab Penataran. 
2. Nama instansi/organisasi/peserta yang diundang. 
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................................. I) 

DAFTAR NILAI MATA UJIAN 
PESERTA PETUGAS DAN AMILZAKAT 

I. Landasan H ukum 

2. Tanggal Pelaksanaan 

3. Tempat Pelaksanaan 

4. Jumlah Peserta 

5. Staf Pengajar a. dari pus at ................................ orang 

b.dari daerah ................................ orang 

6. Susunan panitia dilampirkan 

7. Perencanaan Jadwal Pelajaran dilampirkan 

8. Rencana Perincian Penggunaan Biaya dilampirkan 

9. Naskah/Diklat 

IO. Rencana Waktu Pembukaan/Penutup 

11. Lain-lain 

································ ..... , 200 .... 
PANITIA PELAKSANA 

..................................................... 
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Berdasarkan ...................................................................... 2) dan 
ketentuan-ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa : 

Nama 

Tempatltanggal lahir 

Pangkat/golongan 

Jabatan 

lnstansi 

TELAH SELESAI 

Mengikuti Penataran Petugas dan Amil Zakat angkatan ................ . 

yang diselenggarakan oleh .............................................................. . 

dari tanggal ........................ s/d ................................ .. 

..................................... , 200 .... 
PANITIA PELAKSANA 

.................................... ,.. ............ ····· 

Keterangan pengisian : 
l. Nama instansi/organisasi keagamaan (swasta) sebagai 

penyelenggara Penanggung Jawab Penataran. 
2 Dasar H ukum Penataran 
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SERI 7 





I. PENGERTIAN 

A. Fungsi Zakat 

Ada dua fungsi zakat, yaitu pertama untuk membersihkan harta 
bendadanjiwa (fitrah) n1anusia. Seseorang yang telah mengeluarkan 
sebagian hartanya diberikan kepada yang berhak (mustahik), berarti 
ia telah mensucikan harta dan jiwanya, dan sekaligus berarti 
menunaikan ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Biasanya 
dalam hal ini penekanannya adalah segi keikhlasan, karena hal terse but 
berkenaan langsung dengan Allah SWT. Kedua, zakat itu berfungsi 
social sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama 
sebagai jembatan antara si kaya dan si mi skin. Dana zakat dengan 
demikian zakat mempunyai dimensi hablum minallah wa hablum 
minanas, dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan yang 
merupakan masalah social yang selalu ada dalam kehidupan suatu 
masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat hidup sebagian 
masyarakat (mustahik), agar tidak terjadi kepincangan-kepincangan 
social. Sebab, penumpukan harta pada golongantertentu saja akan 
beraki bat terj adinya kepi ncangan social, maka dengan adanya zakat 
merupakan salah satu sarana untuk menguranginya. Penekanan dalam 
bentuk ke dua ini adalah segi pemanfaatan oleh mustahik atau pengelola 
(amil). 

Yang menjadi masalah selanjutnya adalah bagaiman menjadikan 
bagaimana menjadikan z.akat agar berfungsi sebagai amal ibadah dan 
juga sebagai konsep social. Inilah arti dari pendayagunaan zakat, yang 
dalam uraian berikutnya akan dibicarakan lebihjauh lagi. Atas dasar 
pengamatan dan telaahan selama ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pemanfaatan zakat dapat digolongkan dalam empat bentuk. 

I. Bentul< pertama bersifat "konsumtif tradisional", yaitu zakat 
dibagikan kepada mustahik untuk dibagikan langsung, seperti zakat 
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fitrah yang diberikan kepada fakir n1iskin untuk men1enuhi 
kebutuhan sehari-hari atau zakat n1al (harta) yang dibagikan habis 
Iangsung kepada para 1nustahik. 

2. Bentuk kedua "konsu1ntifkreatif', yaitu zakat yang diwttjudkan 
dalarn bentuk lain dari barangnya se1nula, sepe11i diberikan dalrun 
bentuk alat-alat sekolah, bea siswa, cangkul, gerabah dan 
sebagainya. 

3. Bentuk ketig~ yaitu '4produktiftradisional", din1ana zakat diberikan 
dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kan1bing, sapi, 
alat cukur, pertukangan, mesinjahit dan lain-lain. Pe1nberian dalrun 
bentuk ini akan dapat n1enciptakan suatu usaha atau men1berikan 
lapangan kerja baru bagi fakir-n1iskin. 

4. Bentuk keempat ad al ah Hproduk'ti f kreatif ', yai tu zakat di wttj udkan 
dalan1 bentuk pem1odalan bergulir baik w1tuk pennodalan proyek 
social atau untuk men1bantu atau menainbah n1odal pedagang/ 
pengusaha kecil. Pe111anf aatan zakat dalan1 bentuk ketiga dan 
keen1pat itu adalal1yang1nendekati pada arti pendayagLmaan, yang 
harus kita kembangkan, sehingga inakna syariat zakat baik dari 
segi fungsi ibadah maupw1 sosialnya dapat tercapai sepe11i yang 
diharapkan. 

B. Bentuk Pendayagunaan yang Ada 
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Kesadaran yang cukup tinggi bagi wnat Islam w1tuk 1nengel uarkan 
zakat, tampak baru terlihat dalam hal zakat fitrah. Kesadaran untuk 
mengeluarkan z.akat mal (harta) masih belwn menggembirakan. Oulu, 
orang-orang Islam biasanya men1berikan zakat fitrahnya langsung 
kepada mustahiknya, tetapi akhir-akhir ini pengwnpulan lewat panitia 
atau lembaga/organisasi Islamjuga sudah meluas atau n1ereka tidak 
hanya di kalangan umat Islam di desa-desa tetapi juga di kota-kota. 



Lebih dari itu, terdapat pula perusahaan-pen1sahaan, kantor-kantor 
dan pada instansi Pe1nerintah. 

Zakat fitrah yang dibe1ikan menjelang hari raya (Idul Fitri) biasanya 
dibagi habis kepada n1ustahiknya, tetapi kadang-kadang adajuga yang 
n1asih tersisa dan ke1nudian diserahkan kepada badan-badan sosial 
keagan1aan, sepe11i panti asuhan yati1n piatu, panti asuhan cacat netra, 
dan sering juga bagian untuk a111il dialihkan untuk keperluan 
pembangunan seperti perbaikan te1npat ibadah, n1adrasah dan lain 
sebagainya. 

Pen1anfaatan zakat mal adalah lebih luas dari pada zakat fitrah 
dan masalah ini sangat tergantung dari pengelolaannya, bila 
pengelolaannyabaik n1aka zakat itu akan sangat dirasakan n1anfaatnya 
oleh inasyarakat (mustahik). Dengan den1ikian maka lazimnya 
pcn1anfaatan zakat disalah satu daerah akan berbeda dengan daerah 
lain, tergantung dari pandangan keagan1aan suatu masyarakat dan 
kreativitas para pengelolanya (amil). 

Apabila kita n1engikuti infonnasi, baik dari hasil penelitian atau 
laporan-laporan tentang pendayagunaan zakat yang ada selruna ini 
n1aka dapat dikelon1pokan sebagai berikut : 

1. Diperg1111aka11 u11t11k n1eri11ga11kan pe11deritaa11 nzasyarakat 

Pada un1lmmya zakat itu diberikan kepada fakir-miskin atau asnaf 
lainnya dengan t1tjuan untuk meringankan beban hidup sekelon1pok 
masyarakat (mustahik). Zakat yang diberikan itu berupa materi, 
adakalanya berupa bahan 1nakanan pokok dan ada pula yang 
berupa uang. 

245 



fitrah yang diberikan kepada fakir 1niskin untuk 1nen1enuhi 
kebutuhan sehari-hari atau zakat n1al (hru1a) yang dibagikan habis 
langsung kepada para n1ustahik. 

2. Bentuk kedua "konsun1tif kreatif', yaitu zakat yang diwujudkan 
dalain bentuk lain dari barangnya se111ula, sepe11i diberikan dalrun 
bentuk alat-alat sekolah, bea siswa, cangkul, gerabah dan 
sebagainya. 

3. Bentuk ketiga., yaitu Hproduktiftradisional", diinanaZ:'lkat diberikan 
dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kan1bing, sapi, 
alat cukur, pertukangan, mesinjahit dru1 lain-lain. Pe1nberian dalrun 
bentuk ini akan dapat n1enciptakan suatu usaha atau 1nemberikan 
lapai1gan kerja bani bagi fakir-111iskin. 

4. Bentuk keen1pat adalah "produktifkreatif', yaitu zakat diwttjudkan 
dalan1 bentuk pennodalan bergulir baik w1tuk permodalan proyek 
social atau untuk n1en1bantu atau menambah 111odal pedagang/ 
pengusaha kecil. Pemanfaatan zakat dalam bentuk ketiga dan 
keen1pat itu adalah yang mendekati pada arti pendayagunaan, yru1g 
harus kita kembangkan, sehingga inakna syariat zakat baik dari 
segi fungsi ibadah inaupun sosialnya dapat tercapai seperti yang 
diharapkan. 

B. Bentuk Pendayagunaan yang Ada 
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Kesadaran yang cukup tinggi bagi wnat Islrun W1tuk in en gel uarkan 
zakat, tampak bani terlihat dalam hal zakat fitrah. Kesadaran untuk 
mengeluarkan zakat mal (harta) masih belwn menggembirakan. Dulu, 
orang-orang Islam biasanya memberikan zakat fitrahnya langsung 
kepada mustahiknya, tetapi akhir-akhir ini pengwnpulan lewat panitia 
atau lembaga/organisasi Islamjuga sudah meluas atau n1ereka tidak 
hanya di kalangan umat Islam di desa-desa tetapijuga di kota-kota. 



Lebih dari itu, terdapat pula pe1usahaan-pen1sahaan, kantor-kantor 
dan pada instansi Pemerintah. 

Zakat fitrah yang diberikan menjelang hari raya (Idul Fiui) biasanya 
dibagi habis kepada inustahiknya, tetapi kadang-kadang ada j uga yang 
n1asih tersisa dan ke1nudian diserahkan kepada badan-badan sosial 
keagan1aan, scperti panti asuhan yati1n piatu, panti asuhan cacat netra, 
dan sering juga bagian untuk a1nil dialihkan untuk keperluan 
pen1bangunan seperti perbaikan tempat ibadah, n1adrasah dan lain 
sebagainya. 

Pen1anfaatan zakat mal adalah lebih luas dari pada zakat fitrah 
dan masalah ini sangat tergantung dari pengelolaannya, bila 
pengelolaaru1yabaik n1aka zakat itu akan sangat dirasakan 1nanfaatnya 
oleh 1nasyarakat (n1ustahik). Dengan den1ikian maka lazimnya 
pcn1anf aatan zakat disalah satu daerah akan berbeda dengan daerah 
lain, tergantung dari pandangan keagan1aan suatu masyarakat dan 
kreativitas para pengelolanya (amil). 

Apabila kita inengikuti infom1asi, baik dari hasil penelitian atau 
laporan-laporan tentang pendayagunaan zakat yang ada selaina ini 
maka dapat dikelo111pokan sebagai berikut: 

1. Dipergu11aka11 untuk n1eri11ga11ka11 pe11deritaa11 masyarakat 

Pada un1t111mya zakat itu diberikan kepada fakir-miskin atau asnaf 
lainnya dengan tujuan untuk n1eringankan beban hidup sekelon1pok 
n1asyarakat (mustahik). Zakat yang diberikan itu berupa materi, 
adakalanya berupa bahan makanan pokok dan ada pula yang 
berupa uang. 
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2. Diperg1111aka11 1111t11k pe111ba11g1111a11 dan 11saha-11saha yang 
produktif 

1-Ial ini sangat dirasakan manfaatnya bagi daerah-daerah pertanian 
yang sangat bergantung pada 1nusi1n ken1arau biasanya terancam 
oleh paceklik. 

Contoh-contoh yang diken1ukakan di atas, men1berikan grunbaran 
bahwa pandangan keagmnaan (khususnya tentang zakat) di 
beberapa daerah 1nentmjukkan adanya tahap kemajuan. Lru1gkah
langkah yang diten1puh, dapat diken1bangkan di tempat lain sesuai 
kondisi n1asyarakat seten1pat. Dan apabila pandangan itu telah 
1nenyebar ke daerah-daerah lain, 1naka usaha untuk 
n1endayagunakan zakat agar berfungsi sebagai mnal ibadah dan 
konsep social tersebut dapat diken1bangkan lebiah luas. 

Kalau kita ke111balikan n1asalah zakat pada zaman pe1111ulaan Islan1, 
n1aka zakat itu merupakan dana paling potensial yang diinanfaatkan 
tu1tuk biaya pembangunru1, sesuai dengan kondisi yang ada. Hal ini 
dapat dipahami karena zakat di samping merupakan kewajiban 
yang disya1iatkan Allah SWT,juga nlerupakan kewajiban social 
terhadap masyarakat sekitan1ya. 

Yan1g 1nenjadi inasalah adalah bagaiinana inemanfaatkan zakat 
yang cukup potensial itu di negara kita yang sedang n1e1nbru1gun. 
Bagain1ana mendayagunakan atau me1nanfaatkan zakat itu agar 
searah dengan tujuan pen1bangunan negara yang intinya adalah 
untuk n1eningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan 
seluruh rakyat yang 1nakin merata dan adil. 

Masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang sedang 
berkembang, seperti Indonesia ini, adalah kebodohan, ken1iskinan 
dan juga n1asalah pengangguran. Agama Islru11 yang inemi lki konsep 
sosial dengan ajaran zakat tersebut diharapkan dapat ikut 
menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh suatu 



negara atau bangsa. Dengan demikian zakat untuk fakir n1iskin 
se1nestinya tidak harus dibagikan habis, tetapijuga dapat dijadikan 
suatu proyek usaha yang tujuannya n1engurangi ke1niskinan., 
n1e1nberikan lapangan pekerjaan dan 1nen1berikan kesempatan 
belajar (n1encerdaskan bangsa) kepada yang berhak/ 
n1e111erl ukannya. 

Kita 1nenyadari bahwa sebagian besar u1nat Islam di Indonesia 
tru11paknya n1asih 1nen1punyai pandangan atau pen1ikiran yang 
se111pit tentang zakat, oleh karena itu, perlu dipikirkan sekarang 
adalah bagain1ana n1e1nperluas pendayagunaan tentang zakat 
kepada lapisan 111asyarakat yang ada~ sehingga n1e111ungkinkan 
adanya pen1anfaatan atau pendaygunaan zakat lebihjauh. 

Langkah-langkah yang pemah dilakukan oleh beberapa kelon1pok 
n1asyarakat tentang pemanfaatan zakat itu perlu disan1paikan 
kepada kelon1pok lain, sehingga mereka akan memperoleh 
pengalrunan yang dapat diken1bangkan di daerah inasing-n1asing 
sesuai dengan kondisi yang ada. Disamping itu sudah waktunya 
bagi pengelola zakat (an1il) untuk menyusun konsep tentang 
pendayagtu1aan zakat agar berfungsi sebagai dana sosial keagan1aan 
tanpa 1neninggalka.n fungsi ubudiyalmya, yakni untuk me111peroleh 
pahala dari Allah S WT. 
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II. MUSTAHIK(DELAPAN ASNAF) 

·"-· Golongan yang Bcrhak Mcnerima Zakat (Mustahik) 

Orang-orang atau golongan yang berhak menerin1a zakat telah diatur 
dalan1 ajaran syariat Isla1n, yakni ada delapan golongan (asnaf). 
Ketentuan ini diatur dalam AJ-Qur'an surat At-Taubah, 9: 60. Syariat 
Islam adalah bersifat w1iversa1, ru1inya ketentuan-ketentuannya bersifat 
un1um, dapatditerapkan dalan1 situasi dan kondisi yang berbeda-beda. 
Di sini tergantlu1g pada kemrunpuan kita lllltuk menafsirkan ajaran itu 
sesuai dengan situasi yang ada. Di Indonesia, dan tentunya di negara 
lain pula, tidak n1ungkin terdapat lingklll1gan sosio-kultW"al y~mg sama, 
maka dalam rnasalah zakat itu, kita han1s n1an1pu n1engga1i persoalan
persoalan yru1g sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran tentang zakat, 
yang telah diatur dalam Al-Qur'an. 
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Delapan golongan (asnaf) yang berhak 1nenerin1a zakat seperti diatur 
dalan1 surat At-Taubah, 9: 60 adalah sebagai berikut: 

1. Fakir, yaitu orang yang tidak berha11a dan tidak men1punyai 
pekerjaan atau usaha tetap, gW1a 1nencakupi kebutuhan hidupnya 
(nafkah), sedru1g orang yang menanggungnya (menjan1in) tidak ada. 

2. Miskin, yaitu orang-orang tidak dapat mencukupi kebutuhan 
hidupnya, meskipun ia n1en1punyai pekerjaan atau usaha tetap, 
tetapi hasil usaha itu belwn dapat mencukupi kebutuhannya, dan 
orang yang menanggung (menjamin) juga tidak ada. 

3. Amil, yaitu orang atau panitia/orgruusasi yang mengurusi zakat baik 
mengumpulkan, n1embagi atau mengelola. 

4. Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru 
men1eluk agama Islrun tetapi masih Iemah (ragu-ragu) ke1nauannya 
itu. 

5. Riqab (hambasahaya) yang rnempunyai perjanjian akan 
dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan n1enebus dengan uang. 



6. Ghari1n, yaitu orang yang n1en1punyai hutang karena suatu 
kepentingan yang bukan maksiat dan tidak 1nainpu untuk 
1neltmasinya. 

7. Sabilillah, yaitu usaha-usaha yang tttiuannya tmtuk meninggikan S)~ar 
agruna Isl run sepe1ti n1en1bela/n1e111 pertahankan agan1a mendiri kru1 
tempat ibadat, pendidikan dan le1nbaga-len1baga keagan1aan 
lairu1ya 

8. lbnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalarn bepergian 
dengan n1aksud baik. 

B. Mcngcnal Kcadaan Mustahik dan Masalahnya 

Kalau kita an1ati kehidupan pada tiap-tiap kelon1pok 1nasyarakat, 
inaka tampak juga bahwa tidak sedikit orang-orang yang tidak 
me1npw1yai pekerjaan/usaha yang tetap dalrun men1enuhi kebutuhan 
hidupnya. Sebagai contoh, buruh-buruh hruian baik yang bckerja pada 
perusahaan/pabrik (di kota) dru1 buruh tani (di desa), din1ru1a n1ereka 
bekerja n1usiman, atau 1nereka bekerja apa bi la ada yang 
me1nerintahkan a.tau n1e1nanggilnya. Waktu yang terbuang banyak 
sekali, karena n1ereka tidak 1nempunyai kesibukan lain. Kelon1pok 
itujumlahnya bat1y~ 1nereka n1enghidupi atau men1beii nafkah kepada 
keluarganya denganjtm1lah penghasilan yang tidak nlenentu, sehingga 
dapat dibayangkan bahwa n1ereka selalu 1ne1nikirkan hari esok dengan 
penuh tanda tru1ya, kurang inemiliki ketenru1gan hid up. I<elompok ini 
perlu mendapat lapangan pekerjaan yang tetap atau diberi kesibukan 
yang kiranya dapat n1enghasilkan sesuatu, seperti memelihara temak 
atau sejenisnya. 

Selain kefakiran, masalah kemiskinan n1erupakru1111asalah sosial yang 
selalu ada dalain kelompok sosial di 1nanapun berada, baik itu di kota 
seperti pegawai golongari rendah, pedagang kecil dan lain-lain atau 
juga di desa baik itu daerah peguntmgan, pantai atau perkampungan 
biasa. 

249 



250 

Bagi petani kecil, nelayan tradisional, pedagang atau pengusaha kecil, 
pegawai golongan rendah, problen1 yang dihadapi adalah karena 
penghasilan yang sangat rendah itu n1aka tidak dapat n1encukupi 
kebutuhan hidupnya. Petani keci I itu tidak dapat n1en1perbaiki taraf 
hidupnya. inungkin disebabkan karena ia n1en1ang tidak n1en1punyai 
n1odal untuk n1enrunbah penghasilannya kru·ena untuk kebutuhan pokok 
(pangru1) sajajuga n1asih belun1 n1e1ncukupi, apalagi tu1tuk 111entunpuk 
n1odal. Bagi pru·a nelayru1 tradisional nllmgkin 1nasalah yru1g dihadapi 
adalah soal penghasilan,juga n1asalah pe1nasa.rru1nya. Sepe11i kurang 
sarana angkutan untuk smnpai kepada konsun1en. Karena n1asalah 
pe111asaran sulit tunpamanya, n1aka penghasilanjuga tidak memadai, 
atau juga srua.na w1tuk penaJ1gkapru1 ikan itu sendiri yang n1asih scmgat 
sederhana, sehingga itu perlu dibantu n1en1ecahkannya agar dapat 
111eningkatkan pendapatan yang dapat diperolehnya. 

Bagi pedagang/pengusaha kecil, problen1 yang dihadapi biasanya 
adalah pen11odalan a.tau pengetahuan usaha yang digarapnya sangat 
len1ah. Kru·ena 111odal kurang a tau pengetahuan yang din1i liki j uga sangat 
len1a11 n1aka kreativitas wlluk n1engen1bangkan usahanya itu tidak ada~ 
akibatnyajuga ia tidak dapat atau sulit 111eningkatkan tarafhidupnya. 

Pegawai golongan rendah, problen1nya adalah n1enyangkut upah/gaji 
yang mereka terin1a tidak sei1nbang dengan biaya hidup. lebih-lebih di 
kota besardanjuga bagi yru1g n1emprn1yai tanggungaJ1 keluru·ga bru1yak. 
Langkah yang dapat diten1puh untuk dapat n1en1bru1tu n1ereka dengru1 
memanfaatkan zakat ken1ungkinannya adalah n1en1berikan 111odal 
untuk dapat dikelola oleh keluarganya atau bagai1nana agar 1nereka 
scndiri dapat n1emanfaatkan wakt:u yang tersisa tmtuk usaha lain yang 
sesuai dengan n1inat clan keahlian masing-1nasing. 

Aini! sebagai pengelola zakat, di daerah-daerah biasanyadiun1s oleh 
seorang kyai atau ustadz, dibantu oleh beberapa oerang tokoh 
n1asyarakat. Tetapi ada juga yang diurus oleh organisasi sosial 
keagan1aan seperti Muhan1n1adiyah, NU dan lain-lain. Malahan ada 



juga yang diurus oleh perorangan ( dalam hal ini biasanya seorang tokoh 
agarna). Dalam perken1bangan terakhir ini. di tiap-tiap kabupaten, 
kecan1atan dan adajuga yang sudah sampai tingkat desa/kelurahan 
dibentuk Badan An1il Zakat (BAZ). Walaupun den1ikian pada 
w11w111!ya 1nasih banyak runil zakat yru1g men1pw1yai pandangan sen1pit 
tentang pe1nanfaatan zakat. Badan Anlil Zakat terse but selain belun1 
men1pw1yai progran1 yangjelas,juga belllln dikelola secara sungguh
SW1gguh (profesional). Untuk itu hendaknya ada beberapa daerah yang 
dapat dijadikan proyek percontohan tentang tata kerja Badan An1il 
Zakat yangjelas secara pragn1atis (tersusun rapi). 

Amil yangjuga 1nendapat bagian zakat, sebenan1ya bukanlah sekadar 
pengu1npul dan penyalur zakat, narnun harus benar-benar 1nerupakan 
len1baga atau organisasi yang tangguh, terdiri dari orang-orang yang 
1ne1nilki ken1ai11puan, penuh dedikasi, n1e1niliki pen1ikiran yang luas 
dan n1en1punyai gagasan atau progrrun yang nyata. Len1baga se1nacru11 
ini tidak bisa lagi dipandang sebagai le1nbaga yang bersifat se1nentara 
saja, dan ditangani secara srunbilan tetapi harus ada tenaga yang aktif 
dan beke1ja secara penuh. Sehingga dapat dipikirkan pendayagun&m 
zakat yang lebih terarah dan terencana sepe11i yang diharapkan. 

Muallaf, diartikan orang-orang yang len1ah in1annya karena baru n1asttk 
Islrun. Mereka berhak 1nenerima zakat, a.tau diberikan zakat dengan 
ttuuan agar n1ereka n1akin yakin akru1 ajaran yang diikutinya dM n1erasa 
bahwa 1nereka adalah te1n1asuk kelon1poknya. Pad a zainan Khalifah 
Un1ar bin Khattab bagian untuk muallaf ditiadakan karena sikap lunak/ 
1nerayu kepada orang yang 111asih ragu-ragu terhadap agama Isla.in 
sudah tidak diperlukan lagi. Situasi/keadaan pada masa itu dianggap 
sud ah k uat. 

Bagaimana keadaan mu~llaf di negara kita ini. Di beberapa daerah 
muallaf itu dianggap tidak ada dan 1nemberikan bagian muallaf itu 
kepada fakir-miskin, karena kefakiran/kemiskinan kadang-kadang 
n1en1buat keraguan dalan11nen1eluk againa, hal ini sesuai dengan hadist 
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Bagi petani kecil, nelayan tradisional. pedagang atau pengusaha kecil, 
pegawai golongan rendah, problen1 yang dihadapi adalah karena 
penghasilan yang sangat rendah itu n1aka tidak dapat niencukupi 
kebutuhan hidupnya. Petani kecil itu tidak dapat n1en1perbaiki taraf 
hidupnya~ 111ungkin disebabkan karena ia inen1ang tidak n1e111punyai 
111odal tmtuk 111enan1bah penghasilannya karena untuk kebutltl1an pokok 
(pangan) sajajuga n1asih beltu11 n1e111cukupi. apalagi tmtuk 111enlllnpuk 
inodal. Bagi para nelayan tradisional rnungkin n1asalah yang dihadapi 
adalah soal penghasilan,juga n1asalah pe111asarannya. Seperti kurang 
sarana angkutan untuk san1pai kepada konsun1en. Karena n1asalah 
pe111asaran sulit un1pan1anya., 111aka penghasilanjuga tidak n1e111adai, 
ataujuga sarana untuk penangkapan ikan itu sendiri yang 1nasih sangat 
sederhana, sehingga itu perlu dibantu 1nen1ecahkannya agar dapat 
n1eningkatkan pendapatan yang dapat diperolelu1ya. 

Bagi pedagang/pengusaha kecil, problen1 yang dihadapi biasanya 
adalah pern1odalan a tau pengetahuan usaha yang digarapnya sangat 
len1ah. Karena n1odal kurang atau pengetahuan yang din1iliki j uga sangat 
len1al1 n1aka kreativitas Wltuk n1engen1bangkan usahanya itu tidak ada~ 
akibatnyajuga ia tidak dapat atau sulit meningkatkan tarafhidupnya. 

Pegawai golongan rendah, problen1nya adalah n1enyangkut upah/gqji 
yang mereka te1i111a tidak sein1bang dengan biaya hid up, lebih-lebih di 
kota besardanjuga bagi yang n1empunyai tanggw1gan keluarga banyak. 
Langkah yang dapat diten1puh untuk dapat n1en1bantu n1ereka dengru1 
memanfaatkan zakat. ke111ungkinaru1ya adalah n1en1berikan n1odal 
untuk dapat dikelola oleh keluarganya a.tau bagain1ana agar n1ereka 
scndiri <la.pat inemanf aatkan waktu yang tersisa tu1tuk usaha lain yang 
sesuai dengan n1inat dan keahlian masing-1nasing. 

Atnil sebagai pengelola zakat, di daerah-daerah biasanya di urus oleh 
seorang kyai atau ustadz, dibantu oleh beberapa oerang tokoh 
masyarakat. Tetapi ada juga yang diurus oleh organisasi sosial 
keagrunaan seperti Muhru11n1adiyah, NU dan lain-lain. Malahan ada 



juga yang diW1.ts oleh perorangan ( dalam hal ini biasanya seorang tokoh 
agama). Dalam perkembangan terakhir ini. di tiap-tiap kabupaten, 
kecan1atan dan adajuga yang sudah sampai tingkat desa/kelurahan 
dibentuk Badan A1nil Zakat (BAZ). Walaupun den1ikian pada 
W11unmya n1asih banyak anlil zakat yang me111ptmyai pandangan sen1pit 
tentang pe1nanfaatan zakat. Badan Alnil Zakat terse but selain belun1 
mempw1yai prograin yangjelas,juga belun1 dikelola secara sungguh
sw1gguh (profesional). Untuk itu hendaknya ada beberapa daerah yang 
dapat dijadikan proyck percontohan tentang tata kerja Badan An1il 
Zakat yangjelas secai·a prag1natis (tersusun rapi). 

Amil yangjuga 111endapat bagian zakat, sebenainya bukanlah sekadar 
pengtunpul dan penyalur zakat, namun harus benar-benar 111entpakan 
le1nbaga atau organisasi yang tangguh, terdiri dari orai1g-orai1g yang 
n1e1nilki ken1ainpuan, penuh dedikasi, men1iliki pen1ikiran yang luas 
dan n1e111 pw1yai gagasan atau progrrun yang nyata. Len1baga sen1acai11 
ini tidak bisa lagi dipandang sebagai le1nbaga yai1g bersifat sen1entara 
saja, dan ditangani secara san1bilan tetapi harus ada tenaga yang aktif 
dan beke1ja secara penuh. Sehingga dapat dipikirkan pendayagunaan 
zakat yang lebih terarah dan terencana seperti yang diharapkan. 

M uallaC diartikan orang-orang yai1g len1ah in1annya karena bani masuk 
Islan1. Mereka berhak n1enerin1a zakat, atau diberikan zakat dengan 
tujuan agar 1nereka n1akin yak.in akan ajaran yang diikutinya dan n1erasa 
bahwa mereka adala.11 te1masuk kelo1npoknya. Pada zaman Khalifa.11 
Utnar bin Khattab bagiai1 untuk n1uallaf ditiadakan karena sikap lWlakl 
n1erayu kepada orang yang niasih ragu-ragu terhadap agan1a Isla.in 
sudah tidak diperlukan Iagi. Situasi/keadaan pada masa itu dianggap 
sudah kuat. 

Bagaimana keadaan mu~llaf di negara kita ini. Di beberapa daerah 
muallaf itu dianggap tidak ada dan n1emberikan bagian n1uallaf itu 
kepada fakir-111iskin, karena kefakiran/ke111iskinan kadang-kadang 
n1en1buat keraguan dalam men1eluk agmna, hal ini sesuai dengan hadist 
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N ab i yang n1 a k sud n ya; '· ha n1 pi r- h c11n pi r k e_fa k i ran it u 
111enyebahkan kekaflran seseorang ". 

Apabila n1ualaf diartikan khusus orang yang len1ah in1an karena baru 
n1asuk lslan1, 1naka ke1nungkinannya tidak begih.1 banyak. Tetapi bila 
diartikan dari segi fungsinya yaitu untuk n1enguatkan atau n1e1nberi 
keislmnan seseorang~ n1aka dapat saja hak n1ual laf diperuntukan bagi 
kegiatan-kegiatan yang sifatnya n1endidik kepada kelon1pok 
n1asyarakat baik itu berupa bantuan beasis\va n1isalnya atau sekedar 
n1en1bantu seccu-a insidental terhadap keluarga yang kekurangan biaya 
sekolah anak-anaknya dan lain sebagainya. 

Han1ba sahaya yang dijanjikan 1nerdeka oleh 1najikannya. pada n1asa 
sckarang sudah tidak ada lagi. Me111ang perbudakan dalain arti sen1pit 
sepe1ti yai1g din1aksudkan dalain ayat Al-Qur'an itu, sekarang ini tidak 
ada lagi. Tetapi perbudakan dalarn ai1i lain (luas) dapat dikatakan 
111asih ada, sebagain1ana pendapat Syekh Mah1nud Syaltut yang 
1nengatakan bahwa "perbudakan telah berganti rupa sekarang ini". 

Tidak sedikit orai1g yang len1ah itu tertindas atau didzalin1i olch yang 
kuat, seperti sering te1jadi orang yang tidak mmnpu tidak dapat 
n1e1nperoleh keadilan, apabila ia 1ne1npunyai perkara karena 1nereka 
tidak n1an1pu 111e1nbayar ongkos/biaya untuk pen1bela. Di lain pihak 
ada juga yang haknya dirrunpas oleh yai1g lain dan n1ereka tidak tahu/ 
mampu mengurusnya dalain rangka 1nen1peroleh haknya ke1nbali. 
Gambaran-gan1baran tentang adanya orang yang tidak n1at11pu untuk 
men1peroleh keadilan atau haknya itu, perlu n1endapat perhatian dru1 
tentunya mereka itu dapat digolongkan kedalan1 arti riqab (han1ba) 
dan dalan1 hal ini zakat harus 111apu untuk ine1nberikan ja\vaban 
terhadap persoalan-persoalan tersebut. 

Gharim, artinya orang yang banyak hutang dan tidak 1nan1pu 
1nelunasinya. Di beberapadaerah hak zakat w1tuk ghari111 itu dibe1ikan 
kepada organisasi sosial atau panitia pc1nbangrn1an ten1pat ibadah dan 



lain-lain, yang banyak men1punyai hutang atau bon untuk kepcrluan 
pen1bangw1an tersebut. Sekalipun ghari1n dalrun arti yang sebenru11ya 
n1asih tetap ada, seperti para petani kecil di pedesaan baik petani 
sawah maupun petani ladang (karet, lada .. kopi .. cengkeh dan lain
lain) yang terjerat ijon atau para pedagang kecil yang terjerat 
pe111injan1an rentenir, un1pan1anya. Keadaan kelon1pok 1nasyarakat 
yang seperti ini perlu mendapat bantuan atau dicarikanjalan keluamya., 
sehingga mereka tidak terus-1nenerus terjerat oleh tindakan dari 
beberapa orang yang sangat 1nerugikan mereka. 

Sabilillah, yru1g dapat diartikan sebagai usaha-usaha guna 1neninggikan 
syiar !slain, mempunyai n1akna yang cukup luas. 1-lak zakat untuk 
sabilillah oleh kebanyakan n1asyarakat dipergtmakan w1tuk kepentingan 
sosial keagamaan seperti untuk membllilgun tempat ibadah, sekolah/ 
n1adrasah, daI1 di beberapa daerah ada j uga yang di pergunakan untuk 
n1e1nbuat irigasi/sal uran air dan sebagainya. Pen1ahan1an terhadap 
pengertian ini boleh dikatakan hampir sepakat di kalllilgan umat Islam, 
dan bertolak dari pengertian inilah sebenamya ide-ide pendayagunaan 
zakat dapat diken1bangkan atau dimasyarakatkan di kalangari umat 
Islam. 

lbnu Sabil a.tau orang yang kehabisan bekal dalam bepergian (bukan 
untuk maksiat) di beberapa daerah umumnya diberikan kepada para 
pelajar/santri a.tau 1nahasiswa yang ada di perantauan yang diduga 
sering kehabisan bekal. Di lain pihak adajuga orarig yang memang 
sedang mengadakan perjalanan dan kehabisan bekal kemudian 
mendatangi organisasi sosial keagamaan/arnil z.akat Wltuk memperoleh 
z.akat. Tetapi sebenainya sulit untuk menentukan bahwa seseorang itu 
memang bena.r-benar ibnu sabil, seperti yang dikehendaki oleh ayat 
Al-Qur' an. Dan untuk n1empermudah menetapkan siapa yang berhak 
menerima zakat dari bagian ibnu sabil, pendapat yang banyak diikuti 
adalah memberikan hak zakat itu kepada para pelajar/santri atau 
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mahasiswa yang sedang belajar atau menggali ih11u pengetahuan di 
negeri ( daerah) perantauan. 

Dalatn lingkungru1 sosial tertentu tidak n1ungkin akan terdapatju1nlah 
yang san1a dari delapru1 asnaf yang ditentukru1 seperti telah digambarkan 
daJam uraian terdahulu. Pada perken1bru1gannya sekarang, barangkali 
kita harus n1engikuti po la persisi seperti tel ah digrunbarkill1 dalam uraian 
terdahulu. Pada perke1nbangannya sekarang, barangkali kita tidak 
harus mengikuti pola persisi seperti diurutkan dalam ayat Al-Qur'an 
yakni: fakir, n1iskin, antil, 1nuaJlaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu 
sabil. 

Apabila kita hendak menempatkan zakat itu sebagai fungsi sosial yang 
man1pu mengatasi problem-problem sosial yang kita hadapi bersama, 
diantaranya adalah ken1iskinan dan masalah kebodohan yang n1asih 
banyak terdapat pada golongan umat Islam, maka perlu ada prioritas 
dalain penggunaan zakat itu (zakat profesi). Oleh karena itu gambaran 
tentang keadaan n1ustahik dan pern1asalahnnya, sebagaimana 
disin&,aung di atas, dapat diuraikan prioritas penggunaan sebagai berikut: 

a. Dipergunakan untuk usaha-usaha yang tujuannya meringankan 
penderitaan seseorang seperti adanya kurang pangan (bagi fakir 
miskin), kurang pangan akibat bencana alam, seperti tanah longsor, 
kebakaran, menderita karena terjepit oleh pinjaman rentenir dan 
menderita karena bahaya dirampas oleh orang lain. 

b. Dipergunakan untuk suatu program yang tujuannya untuk 
memperbaiki tarafhidup suatu kelompok, seperti usaha mengurangi 
kemiskinan dengan membantu permodalan bagi pedagang/ 
pengusaha kecil, peta.rll, buruh, nelayan, pegawai golongan rendah 
dan lain-lain. 

c. Dipergunakan untuk suatu program yang tujuannya untuk 
meningkatkan kecerdasan umat Islam dan juga mengurangi 
pengangguran, _seperti dipergunakan untuk pembangunan sekolah/ 



madrasah, membantu beasiswa, menciptakan lapangan pekerjaan 
baik dengan memberikan keterampilan atau koperasi. 
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Ill. TUJUAN DAN SASARAN 

Untuk dapat rnenyusun progran1 atau pilot proyek pendayagunaan 
zakat yang lebih be1111anfaat tidak dapat ditebak begitu saja di atas ineja 
atau diperkirakan tanpa ada data yang 1nendukungnya. Diantara data yang 
dapat digali untuk 1nendukung teIWltjudnya pilot proyek itu adalah data 
ten tang besamya hasil zakat yang dapat terkun1pul w1tuk tiap-tiap daerah. 
Dan lU1tuk itu timbul pertanyaan benarkah dalain kenyataannya, zakat yang 
dikun1pulkan, dari segi kuantitatif mempunyai potensi untuk dapat 
dike1nbangkan sebagai proyek sosial keagamaan yang mampu 
1neningkatkan tarafhidup wnat Islrun. 

Apabila zakat itu hfillya dian1bil dari wajib zakat seperti yang disebut 
dalain buku atau kitab-kitab fiqih lruna, un1painanya hasil bunli (makanan 
pokok), temak (sapL kambing, kerbau), en1as yang disimpan bukan untuk 
perhiasan dan sebagainya besar ketnlll1gkinan wajib zakat di Indonesia itu 
Sat}gat sedikit, dan sudah barang tentu, hasil yang terkumpul itu tidak seperti 
yang diharapkan. Padahal di kalangan masyarakat yang sedang mengalami 
peru bahan-pen1bahan ( modemisasi ), us aha seseorang unt uk men1enuhi 
kebutuhan hidupnya rnengalami pergeseran atau perubahan bentuk. 
Tentunya konsep tentang wajib zakat itujuga harus berubah, kalau tidak, 
maka seseorang pegawai swasta atau pegawai negeri yang 1nempunyai 
gaji Rp 1.000.000,- atau lebih setiap bulannya dan inemiliki kendaraan 
mobil umpamanya, karena dengan alasan bahwa hasil (gaji) itu sifatnya 
konsUintif 1naka tidak wajib zakat. Sedangkan kalau kita bai1dingkan dengan 
petani yang mempunyai basil 1 ton padi umpamanya, sudah kena waj ib 
paj ak, jelas pendapatan gaj i pegawai negeri terse but jauh lebih besar. 
Mengapa tidak, sebab petani yang n1empunyai hasil 1 ton padi atau sekali 
dalam musim panen yang waktunya 6 bulan atau ada yang satu tahun. 
Dengan demikian setiap bulannya hanya n1endapat hasil 1 Y2 kwintal atau 
± 75 Kg beras, ini berarti baru sama denganjatah beras seorang pegawai 
negeri, padahal seorang pegawai selain menerima jatah beras juga mendapat 
gaJI. 
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Disatnping 111enjajagi berapa besarnya hasil z.akat yang akan dijadikan 
n1odal didalan1 suatu usaha itu,juga suatu hal yang harus dipe1tin1bangkan 
adalah n1e1nahan1i lebih dalan1 lagi tentang keadaan 1nustahik di dacrah 
tersebut dan kcadaan 1nasyarakat pada un1wnnya. 

N~m1un den1ikian. sebena.i11ya belu1njuga dapat disusw1 prognu1v'pilot 
proyek yang tepat, scbab kalau kita punya 1nodal dan pengetahuan tentang 
lokasi (v1ilayah usaha), tetapi tidak 1nen1ptmyai keahlian dalarn pengelolaan 
juga belun1 cukup. Nainun juga kalau kita n1enunggu lengkapnya 
persyaratan-persyaratan, rasar1ya gagasan makinjauh w1tuk direalisasikan 
untuk itu, atas dasar keberanian atau pengala1nan-pengala1nan yang 
sederhana. kiranya proyek rintisan itu dapat dicobakan di beberapa daerah. 

Bentuk proyek rintisan yang me1nungkinkan dapat dicobakan di 
daerah-daerah tentunya mengikuti po la-po la yang pen1ah dilakukan oleh 
beberapa daerah lain. Dan pengalan1an-pengalrunan itu nantinya dapat 
dike1nbangkan lebih luas dan terarah. Studi lapangan terhadap n1asalah
n1asalah itu terlebih dahulu harus dilakukan, sehingga akan diperoleh 
gainbaran yang sistematis atau bagain1ana inodel pendayagunaan zakat 
yang ada tersebut dapat din1odifikasikan lebihjauh: sesuai dengan keadaan 
sete1npat. 

Ada bcberapa 1nodel atau pola pendayagunaan zakat yang dapat 
dijadikan percontohan. Dan di bawah ini akan diuraikan agak terperinci 
bentuk pendayagunaan zakat seperti din1aksud. Model-model itu 
diharapkan men1pakan n1asalah yang cukup strategis tu1tuk diken1bangkan. 

Tujuan pendayagunaan zakat antara lain adalah : 

1. Memperbaiki Taraf Hid up 

Tujuan pendayagunaan zakat yang utama adalah 1nen1perbaiki taraf 
hidup rakyat. Rakyat Indonesia masih bany~k yang hidup di bawah 
garis kemiskinan, dan akibat dari itu j uga, 1naka masalah kebodohan 
dan kesen1patan n1e111peroleh pendidikan n1asih n1erupakan masalah 
scrius yang harus di pecahkan. 
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Menghadapi kenyataan-kenyataan itu, sudah seharusnya umat Islan1 
ikut n1e111ikirkan dru1 inencari cara pen1ecahaiu1ya. Karena un1at Islam 
n1ayoritas di negara kita, inaka orang n1iskin itu kebanyakan adalah 
un1at I slain juga. 

Kegiatan yang dapat dilakukan ada dua n1acan1. Pertan1a kegiatan 
yang bersifat n1otivasi seperti 1nen1berikru1 pengetahuan tentang sisten1 
manage1nen (dalan1 arti sederhana), bin1bingan, inen1berikan 
pengetahuan tentru1g beberapa macrun '"'l-Ion1e Industry'' dan lain-lain. 
Kedua, kegiatan yang bersifat inen1be1ikaI1 pe1modalail, baik ben1pa 
uang untuk n1odal utan1a, n1odal tan1bahan n1aupun modal berupa 
barang seperti peralatan, temak dan lain-lain. 

Pe111berdayaan zakat dalan1 rangka perbaikan tarafhidup : 

a. Petani kecil dan btuuh tani 
Golongan inijun1lahnya paling besru· di negara kita ini. Dan untuk 
111eningkatkan taraf hid up n1ereka, us aha yang dapat dilakukan 
pertruna 111en1berikan pengetahttaI1 tentang ho1ne industry. Tentang 
ho1ne industry apa yang harus disesuaikan dengan lingkungan 
n1asyarakatnya. Maksudnya dengan pengetal1uail itu diharapkan 
mereka dapat n1enciptakan usaha yang dapat 1nenan1bah 
penghasilan. Kedu~ n1e111be1ikan inodal baik be1upa uang (untuk 
usaha) atau diberikan ten1ak (krunbing atau sapi, kerbau dan lain
lain). 

b. Nelayan 
Kebanyakan para nelayan kita masih menggunakan peralatan 
tradisional dan taraf hidup mereka pada illnumnya masih di bawah 
garis ken1iskinan. Para nelayan itu diberi n1odal baik berupa 
peralatan (untuk menangkap ikan) dan membantu mengeluarkan 
pen1asarannya 



c. Pedagang/pengusaha kecil 
Usaha yang dapat dilakukan untuk nleningkatkan taraf hidup 
n1ereka adalah, pertan1a nien1berikan pengetahuan tentang sisten1 
n1anagen1en, bi1nbingan atau penyuluhan, sehingga 111ereka akan 
n1an1pu n1engelola usahanya dengan baik. Kedua dengan 
111en1berikan pinjan1an inodal untuk dapat 1nenge1nbangkan 
usahanya tersebut. 

2. Mcngatasi Kctcnagakcrjaan atau Pcngangguran 

a. Masalah ketenagakerjaan pada u1nun1nya dan pengangguran pada 
khususnya, akhir-akhir ini juga 1nen1pakan n1asalah serius yang 
sedang dihadapi. Angkatan kerja yang kurang lebih berjun1lah 60 
juta itu tidak dapat din1bangi lagi oleh daya serap dan lov1ongan
lowongan pekerjaan/kesen1patan kerja yang ada.*) 

Di negara yang sedang berken1bang sepe11i Indonesia ini~ harus 
disadari bahwa penduduk atau 1nodal tenaga manusiju1nlahnya 
sangat besar. Dan n1en1pakan sumbangan yang sangat berharga, 
apabila u1nat Isla111 dapat n1en1bantu n1e1necahkan persoalan
persoalan tersebut dengan ajarannya tentang "zakat". 

b. Seperti halnya usaha n1engurangi ken1iskinan, maka usaha 
menanggulangi pengangguran atau n1e1necahkan persoalan 
angakatan ke1ja itu dapat dilakukan dengan cara; 

1) Kegiatan yang sifatnya memberikan n1otivasi untuk 
be1wiraswasta kepada para angkatan kerja dengan n1e1nbe1ikan 
pengetahuan tentang berbagai macain keterampilal4 sepertijah.it
n1enjahit, pe1t11k.angan dan lain-lain. 

2) Kegiatan yang sifatnya n1e1nberikan motivasi untuk bem.iaga, 
dengan rnen1berikan pengetahuan tentang usaha dagang. Sebab 
pada dasarnya usaha dagang i tu merupakan pekerj aan dan 
sekaligus sebagai sebagai lapngan ke1ja yang dapat menyerap 
para angkatan tenaga ke1ja. 
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3) Men1berikan pen11odalan. sehingga tindak lanjut daii kegiatan-
kcgiatan di atas. 

Sasaran atau objek penggarapan dari proyek rintisan ken1tmgkinan 
adalah •~fuqara" yaitu orang-orang yang belum n1c1npunyai usaha 
atau peke1:jaan tetap untuk dapat 1nen1enuhi kebutuhan hidup 
sehrui-hari. Di sru11ping para fuqarajuga kepada para putus sekolah. 
atau para 1nurid/sant:Ji yang telah n1enyelesaikan studinya, dan tidak 
111elru1jutkru1 belajru·, serta belun1juga n1emperoleh peke1jaru1 ycmg 
diharapkru1. Dalrun 111en1berikan permodalan itu dapat diberikan 
perorangan a.tau kepada kelompok, sehingga kelon1pok itulah yang 
akan 1nengelola 111odal berdasarkan pengetahuan dru1 keterrunpilru1 
yang telah diperoleh. 

c. Pengelolaan 
Pengelolaan program ini tidak berbeda dengan prograI11-progran1 
sebelun1nya, hanya saja an1il itu sendiri dituntut untuk banyak 
berko1nw1i.kasi dan konsultasi dengan instansi-instansi yang berkaitan 
agar dapat dijalin kerjasan1a dalrun penaI1gal1an masalah ini. 

3. Pcndayagunaan 

260 

Kegiatan ini dapat dilakukan oleh sebuah organisasi a.tau Badan Amil 
Zakat yang terdiri dari Tokoh Agama, tokoh masyarakat dan 
pemerintah daerah. Organisasi (amil zakat) disan1ping bertugas 
mengelola kegiatan-kegiatall tersebut,juga men1punyai tanggung 
jawab; 

a. Memberikan rnotivasi kepada wajib zakat sehingga tumbuh 
kesadaran untuk rnenunaikan kewajibannya dengan me1nberikan 
penjelasan untuk apa zakat terse but akan dimanfaatkan. 

b. Pembinaan mustahik (seperti memberikan atau membekali nlereka 
dengan pengetahuan-pengetahuan yru1g sangat berguna). 



c. Pengun1pulan dan penyaluran harta zakat. Karena pada suatu 
daerah tidak hanya ada seorang fakir tniskin, inaka disusun daftar 
prioritas dan mereka diberi penjelasan-penjelasan sehingga tidak 
1neni1nbulkan pennasalahan lain. Bila ada yang beltun memperoleh 
kesen1patan n1enerin1a zakat produktiC maka pengaturannya 
diserahkan kepada kebijaksanaan runil. 

4. Perkoperasian 

Sebagain1ana kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia 
tinggal di daerah pedesaan, dan kebanyakan dari mereka adalah 
petani/buruh kecil; petani padi/palawija, petani ikan, petani karet, 
ten1bakau, tebu dan lain-Jain, dia1nan taraf hidup mereka perlu 
mendapatkan perbaikan-perbaikan. 

Masalah yang dihadapi inereka biasanya adalah kesulitan memperoleh 
modal lll1tuk mengen1bangkan usaha pertaniannya, sehihgga status 
n1ereka tetap saja dalain keadaan miskin. Usaha yang perlu dilakukan 
ialah, bagain1ana dapat 1ne1nbantu 1neningkatkan taraf hid up merek~ 
memalalui dana pendayagunaan zakat. 

Zakat yang dapat dikun1pulkan baik z.akat fitrah atu z.akat mal, perlu 
dijadikan n1odal rintisan 1nelalui sebuah koperasi yang anggota
anggotanya adalah para petani kecil/buruh, nelayan dan lain-lain. 
Perkoperasian ini dapat berbentuk koperasi perbaikan petani termasuk 
buruh petani, yang kegiatannya tidak hanya bergerak dalam satu bidang 
Sa.Ja. 

Kegiatan yang dapat dilakukan koperasi, misalnya saja dapat bergerak 
dalam penjualan hasil pertanian, pembelian (penyediaan) pupuk tmtuk 
disalurkan kepada para anggotanya, usaha sin1pan pinja1n atau 
1nengusahakan kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi bisajuga koperasi 
itu hanya bergerak dala1n satu bidang saja, seperti koperasi simpan 
pinjam, atau disesuaikan dengan kondisi kebutuhan yang ada. 
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Karena koperasi nierupakan salah satu bentuk organisasi 
perekonon1ian, n1aka pengelolaannya harus diserahkan kepada orang 
yang sedikit banyak n1engetahui perkoperasian pada khususnya atau 
perekonotnian pada tunun1nya. Nan1un den1ikian peranan serta 
banturu1 drui tokoh 1nasyarakat sete1npat tetap sangat diharapkru1 untuk 
dapat 1ne111berikan dukungan, pengarahan atau bin1bingan kepada 
pengurus koperasi tersebut. Ke1jasan1a dengan pa1nong desa atau 
instansi yang bersangkutan atau dalain hal ini 1nungkin pen1erintah 
daerahjuga perlu dilakukan, sehingga dengan de1nikian selain bisa 
digalang kerjasarna, tetapi yang lebih penting adalah agar progran1-
progra111 koperasi yang hendak dijalankan dapat terpadu dengan 
progra1n pemerintah, berdatnpingan bersaina dalan1 111enangani 
perbaikan kehidupan inasyarakat. 

5. Pendidikan dan Bea Sis,va 
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Biasanya lembaga pendidikan Islatn yang ada seperti n1adrasah 
terutan1a yang berstatus swasta, keadaruu1ya ktu-ang n1enggen1birakan. 
1-fal ini disebabkan kurangnya biaya untuk n1e1nbina disainping 
kekurangan-kekurangan lainnya seperti tenaga guru, perencanaan 
kurikulu111 dan lain sebagainya. Disamping itu 1nasalah lain yang 
dihadapi oleh n1asyarakat Islan1 adalah tingkat kehidupan sosial 1nereka 
yang sebagian besar n1en1ang masih jauh dari garis-garis kecukupan, 
akibatnya banyak anak-anak n1eraka yang tidak dapat n1elanjutkan 
sekolah bahkan tidak sedikit yang putus sekolah. Maslah-n1aslah 
sepe11i inlah yang seharusnya dapat dijawab dengan konsep atau 
programtertentu dalam rangka n1endayagunakan fungsi zakat, 
sebagai1nana dikehendaki oleh ajaran Islrun. 

Dalam hal ini pro grain-program yang dapat di lakukan pada pokoknya 
dapat dibedakan 1nenjadi dua: pertama, men1berikan bantuan kepada 
organisasi atau yayasan yru1g bergerak dalmn bidang pendidikan, bail< 
berupa ua~1g yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada 



pengurusnya atau berupa sarana pendidikan yang 1nendesak untuk 
disediakan. Banyuan tersebut dapat diberikan secara insindental 
sebagai usaha 1ne1nberikan perangsang saja atau j uga secara rutin w1tltl< 
peningkatan n1utu pendidikan tersebut. Kedua, n1en1berikan ba.ntuan 
biaya sekolah kepada anak-anak tertentu atau ·sifatnya tetap dalan1 
bentuk bea siswa kepada beberapa anak, sehingga ia dapat 
111elanj utkan sekolah atau belajar san1pai jenjang tertentu yang 
ditetapkan oleh pengelola atau pengurus (Badan At11il Zakat). 

Progrrun ini harus ditangani oleh sebuah ti1n tersendiri dalain struktur 
Badan A1nil Zakat, yang tugasnya mengelola progra1n itu sebaik
baiknya. Seperti n1enentukan bentuk bantuan yang akan diberikan 
kepada sekolah (len1baga pendidikan) atau kepada anak sekolah yai1g 
1ne1nerlukan biaya karena orang tuanya tidak mrunpu. I-Jal itu harus 
dipikirkan secara matat1g, sehingga bantuan itu tidak sia-sia, dala1n 
arti 1nen1enuhi sasaran atau tujuannya. Sebagai contoh, 111emberi bea 
siswa kepada at1ak tertentu, harus terlebih dahulu dipertin1bangkan 
ke1nampuannya (prestasi belajar) dan ketekunan dari anak tersebut. 
Pengelolaan biaya tersebut hams direncanakan dengru1 baik, misalnya 
uang zakat itu dapat di1nasukkan ke brulk terlebih dahulu, sehingga 
setiap bulannya akan mendatangkan keuntungan, disrunping untuk 
n1enghindari penggunaan yang bersifat konsumtif, dengru1 demikian 
tidak te1jadi pen1borosan-pemborosan. 

6. Proyck Kesehatan 

Salah satu program ken1asyarakatan yang dapat ditanggulangi melalui 
progran1 pendayagunaan zakat, adalah masalah pelayanan kesehatan 
bagi 1nasyarakat di pedesaan (yang tentunya lebih banyak menyangkut 
tunat Islam) pada umlnnya bel un1 merata, disarnping ken1ampuan sosial 
ekonomi masyarakat itu sendui belum matnpu menjangkatmya. 

Zakat sebagai konsep sosial, tentunya harus ikut memikirkan hal-hal 
tersebut, artinya bahwa zakat tersebut dapat di1nanfaatkan untuk 
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kescjahteraan un1at lslan1 dalain bcntuk pelayanan kesehatan. 
Penggunaan zakat dalan1 arti tcrsebut~ bias sebagai penafsiran dati 
kata "'Fisabilillah'' yang oleh kebanyakan para ulama diartikan untuk 
kepentingan tunun1. 

Kcgiatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah 111endirikan 
poliklinik, hal ini di daerah perkotaan telah banyak dilakukan. seperti 
di Jaka11a un1painanya, tetapi apabila dirintis di daerah pedesaan 
tentunya akan sangat besar artinya bagi pelayanan kesehatan untuk 
masyarakat kecil. Kegiatan atau progran1 lain yang dapat dilakukan 
adalah n1e111bantu fakir n1iskin yang keluarganya inenderita sakit dan 
tidak 1nan1pu untuk n1enanggung biaya perawatan/pengobatannya, 
n1isalnya n1elalui Progrrun Dana Sehat. 

7. Panti Asuhan 
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Usaha untuk n1enanggulangi anak-anak terlantar sepe11i anak-anak 
yatin1, telah banyak dilakukan baik oleh pen1e1intah n1aupun organisasi 
atau len1baga swasta, di kota maupun pedesaan. 

Usaha tersebut bersifat kemanusiaan dan 1nerupakan salah satu ajaran 
yang sangat didorong agru11a Islan1 (n1en1elihara/n1endidik anak yati1n). 
Dengan demikian w11at Islrun seharusnya lebih sungguh-sungguh dan 
bertanggung ja\vab atas penyantunnya yati1n piatu, sebab hal ini 
men1pakan ibadah kepada Allah SWT, yang sangat terpuji. 

Sementara itu, keikutsertaan tunat Islrun dalrun inenangani pe1neliha.raan 
anak yatim piatu adalah dalan1 bentuk n1endi1ikan pru1ti asuhan anak 
yatim piatu atau adajuga yru1g secara pribadi mengainbil ru1ak yatin1 
piatu itu untuk diclidik dalam keluarga 1nereka Men1ang, langkah sepe1ti 
itubaik, tetapi tidak dapat n1elibatkan anak yati1n piatu dala.111 dalam 
jwnlah yang lebih besru·. Pada un1unmya 1nasalah yru1g dihadapi oleh 
suatu organisasi a tau yayasan yang bergerak dalru11 kegiatan penyat1mru1 
anak yatim piatu adalah mencakup segala proses pendewasaan atau 
pengasuhan anak tersebut, sehingga mampu berdiri sendiri, berguna 
bagi masyarakat, nega.J"a dan agan1a. 



Kegiatan sen1acan1 ini tentunya n1e111erlukan biaya yang tidak sedikit 
dan dati hasil zakat itulah kiranya dapat dibantukan petnbiayaan yang 
din1aksud. Progran1 yang dilakukan dapat berupa pen1berian bantuan 
kepada organisasi yang sudah ada (panti asuhan yatin1 piatu) dan 
bantuan itu dapat berupa uang atau peralatan keteran1pilru1. Prograin 
ini dapat pula berupa 111endirikan organisasi atau panti asuhan bani, 
sehingga dapat 111enan1pung anak yatin1 piatu dalrunju1nlah bai1yak. 
Teknik pengelolaannya, bila progran1 itu dalain bentuk pertan1a 
(n1en1berikan bantuan dalan1 bentuk pen1biayaan), n1aka hal tcrsebut 
dapat dilakukan Iangsw1g oleh ainil zakat, tetapi bila progrrun itu dalain 
bentuk kedua (111endirikan panti asuhan baru), 1naka perlu disiapkan 
ti111 pengelolaannya, n1isalnya dengan n1endirikan yayasan dengan 
konsep-konsep kegiatan yru1gjelas. 

8. Sarana Pcribadatan 

Pen1anfaatan a tau pendayagunaan zakat untuk keperl uan 
pen1bangunan atau pen1eliharaan tempat ibadah, n1e111ang sudah 
banyak dilakukan oleh tm1at Islain pada w11w11nya atau paraan1il pada 
khususnya. Pen1ikiran bahwa zakat itu dapat dipergunakan untuk 
keperluan pe1nbai1gunan ten1pat ibadah, dapat dikatakan 1nerupakan 
titik tolak perken1bangan pe1nikiran atas penafsiran dari kata "fii 
sabilillah" (ayat Al-Qur'an). 

Keadaan te1npat-te1npat ibadah (1nasjid/langgar) di daerah pedesaan 
pada u1nun1nya tidak begitu baik, dalam arti banyak yang perlu 
direhabilitasi, disru11ping itu di daerah tertentu perlu ada pengen1bangan 
dalan1jtunlahnya. Tetapi yang n1enjadi n1asalah ialah di daerah pedesaan 
pada wnunmya banyak n1asyarakat yang tidak tnrunpu, sehingga dana 
w1luk perbaikan atau pe1nbangunan sulit diperoleh, yakni yru1g biasanya 
dia111bil n1elalui sun1bangan-sun1bangan tampaknya tidak banyak 
hasilnya. Lain halnya dengan di daerah perkotaan, biasanya sumbangru1-
swnbangan untuk keperluan peribadatan sedikit 1nudah diperoleh. 
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Dari kenyataan-kenyataan yang kita hadapi itu, n1aka sebaiknya di 
daerah pedesaan n1asalah dana untuk perbaikan atau pe1nbangunan 
ten1pat ibadah diprogrrunkan 1nelalui basil zakat. Pen1bangi.man sarana 
ten1pat ibadah dapat dilakukan, dengan pe111bangunan dalan1 arti 
111endiiikru1 ten1pat ibadah (111asjid/lru1ggar) dana pen1bangw1ru1 dalam 
arti mengadakan rehabilitasi ten1pat ibadah yang n1e1nerlukan 
perbaikan-perbaikan. Den1ikian juga pen1bangunan dalam arti 
n1eningkatkan sarana fisik antara lain inutu bangunan, keindahan, 
perbaikan te1npat wudlu, kebersihan di dalru11 n1asjid dan luar n1asjid 
dan seterusnya. 

Se1nua progran1-progran1 yang diutarakan di atas, hanyalah n1erupakan 
progran1 di atas kertas saja, bila kesadaran un1at Islam untuk 
n1engeluarkan zakat itu n1asih sangat rendah. Sehingga yang paling 
penting diantara gagasru1-gagasan itu adalah bagain1a..na terlebih dahulu 
n1enggairahkan a.tau n1enwnbuhkan kesadaran un1at I slain supaya dapat 
n1enunaikan kew~j i ban zakat, karena bagai n1anapun bai kn ya progrrun 
itu bi la tan pa dana zakat yang cukup, maka hru1ya 1ne1upakan kehendak 
belaka. Demikianlah hendaknya perlu diingat sekali lagi, bahwa tidak 
mungkin keseluruhan program di atas dapat diwujudkan sekaligus, 
oleh karena itu maka pilihan ska.la prioritas harus dilakukan. Maka 
hajat 1nasyarakat setempat yang paling 1nendesak harus didahulukan 
dan harus disesuaikan pula dengan keadaan a.tau kondisi zakat yang 
ada. Yang paling pokok dalam ha.I ini ialah, bagain1ana para pen1egat1g 
hal zakat itu (mustahik) dapat benar-benar memperoleh manfaat dari 
syariat zakat ini. Oleh karena itu fungsionalisasi a1nil zakat melalui 
pro grain-program kemasyarakatan yang jelas adalah 1nerupakan 
keharusan, disan1ping perlunya pemikiran lebih Ian jut, bagain1ana agar 
setiap program zakat yang ada memiliki dan1pak atau pengaiuh yfillg 
luas dan strategis, artinya lebih berdayaguna. 

Untuk itu tidak ada konsep a.tau contoh praktis yang dapat diberikan, 
sebab semuanya akan bergantung pada keadaan a.tau kondisi setempat. 



Di sinilah pentingnya kreati fitas para pengurus zakat (amil zakat) agar 
selalu dapat belajar dari contoh-contoh yang telah ada dan 
n1enge1nba.ngkannya berdasarkan situasi dan kondisi setempat yang 
ada. Sekali lagi dalain hal ini penggala.ngan kerjasan1a dengan pihak.
pihak yang berkaitan, sepe1ti prunong desa. kecrunatan. instansi yang 
lain, sangat dibutuhkan, sehlngga dapat dibicru·akan progrrun rintisan ,,,. 
apakah sesuai dan bisa ditangani bersan1a. 
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IV. PENYUSUNAN PROYEK RINTISAN 

Contoh tentang progrrun-prograrn pcndayagunaan zakat. seperti telah 
dikeinukakan sekilas di n1uka, seharusnya dapat dike1nbangka.n sendiri 
oleh para runil zakat di daearah masing-n1asing. Suatu progran1 yang smna 
beltm1 tentu berhasil. Misa1ny(4 progrrun koperasi dengan uang zakat telah 
berhasil di suatu ten1patjika diterapkan di daerah berbeda bisa pula akan 
gagal, karena 111otivasi dan n1asyarakat yang berlainan. Oleh karena itu 
adanya penjajakan yang teliti secara sen1puma dalain 1nenentukan program 
apakah yang sesuai, factor ini sangat penting. Dalan1 istilah yang lebih 
populer biasanya hal ini disebut "studi kelayaka.n" yang mai11pu menelaah 
secara rnenyeluruh (kon1prehensif) dalatn menentukan setiap progran1, 
sehingga progran1 atau proyek yang akan diken1bangkan sangat 
din1ungkinkan qapat berhasil. Di bawah ini selanjutnya diketengahkan, 
bagain1ana 1nenyusun suatu proyek, artinya aspek apa yang harus 
diperhatikan atau dirunn1skan secara jelas, sehingga proyek tersebut 
dipandang dapat dilaksanakan. Sudah barang tentu uraian di bawah ini 
hanyalah bagian-bagian pokoknya saja, yang perlu dijabarkan lebih Ianjut. 

A. Pencntuan Jen is Proyek 
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Sekurang-kurangnya dalain 1nenentukanjenis proyek a.pa yai1g sesuai, 
ada dua hal yang diperhatik~1, Pertan1a, adalah besamya dana yang 
tersedia dan kedua. proyek apa yang paling dibutuhkan oleh 
n1asyarakat (n1ustahik sete1npat). Besai11yajumlah dana dibandingkan 
denganjun1lah para pe1nakai dana harus dipertin1bangkan secara 
realistis, sehingga proyek yai1g akan dike1jakan tidak terlalu runbisius. 
Misalnya, kalau dananya kurang w1tuk n1endirikan poliklinik, tentu 
sebaiknya me1nbuat saja "'Proyek Dana Sehat" yang secara terbatas 
dapat n1enolong katun dlua'afak dalain pengobatan tertentu. De111ikian 
pula, sekiranya di daerah terse but ternyata sekolah-sekolah sudah 
ada, maka n1ungkin lebih baik dana zakat disalurkan dalam bentuk 



"'beasis\va~' kepada anak-anak tertentu yang dianggap berprcstasi 
untuk n1e111neruskan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi. atau 
n1eneruskan pel~jaraiu1ya ke le1nbaga-len1baga pcndidikan kejuruan 
di ten1pat lain. sepcrti pesantren pe11anian clan Iain sebagainya. yang 
dianggap nanti setelah selesai akan bern1anfaat bagi 1nasyarakatnya. 
Jadi dua hal ini harus selalu diperhitungkan. yakni tentang ke111ai11puan 
dan yang tersedia dan sejauh 111ana kaitan dcngan kebutuhan 
1nasyarakat sctc1npat yang dipandang paling 1nendesak. 

Kedua hal tersebut di atas 111rn1gkin dapat diperhittmgkan, tanpa terlebih 
dahulu adanya data yang konkrit. n1engenaijwnlah z.c'lkat yang ditcrin1a 
setiap tahun serta perkiraannya pada tahun-tahun berikutnya. 
Disai11ping itujuga harus ada ketcrangan atau latar belakang info1n1asi 
yang cukup, n1engenai keadaru1 sosial ekonon1i 1nasyarakat sete1npat, 
dalain rangka 1nengctahui potensi-potensi dan kebutuhan apa yang 
dapat dijangkau oleh proyek ini. Besarnya dana dan perkiraan 
perkc111bangan zakat yang dapat dikurnpulkan pada tiap-tiap tahun 
akan sangat bergw1a dalan1 111e1nperki rakan kelangsungan proyek pada 
tahap-tahap berikutnya, agar tidak terjadi suatu proyek setelah didirikan 
tidak bisajalan a.tau tidak bisa dike111bangkan lagi. karena tidak bisa 
dike111bai1gkan lagi, karena tidak didukW1g adanya dana secara tetap. 
Den1ikian pula akan perlunya latar belakang info1n1asi sosio-kultural 
dana ekonon1i masyarakat sangat bergtma dalan1 n1enentukan apakah 
proyek itu benar-benar didukung oleh daya ke1nan1puan 1nasyarakat. 
Sebagai contoh, kalau kita 1nen1buat proyek perbengkelan untuk 
mendidik sekal igus 1nenyal trrkan tenaga ke1ja 111uda dari karnn n1ustahi~ 
perlu diperhatikan apakah hal ini realistis dan n1en1iliki tingkat tingkat 
kelayakan yang tinggi untuk diken1bangkan. Sebab, dalru11 hal ini kita 
tidak saja rnendidik anak-anak tersebut n1emiliki keterampilan 
perbengkelan itu bisa hidup berdasarkan kebutuhan sosial-ekonon1i 
masyarakat sekitarnya. Dan tentunya lebihjauh lagi han1s dipikirkan 
kemungkinan apakah perbengkelan tersebut dapat berdiri sendiri, 

269 



270 

setelah sekfa1n \vaktu dikelola badan runil zakat. Ai1inya kitajuga harus 
111en1ikirkan keterrunpilan n1anaje1nen yru1g dapat diberikan kepada 
anak-anak tersebut, sehingga nantinya perbengkelan itu bisa kita 
serahkan kepada n1erek asendiri untuk dikelola dru1 dikc1nbangkan. 

Contoh yang lain, n1isalnyajika kita n1e1nbuat proyek penjahitan. 
Pertan1a harus dipikirkan apakah proyek seperti itu bisa bc1:jalan 
sdengan baik. Bisa saja kita mru11pu n1en1beli alat-alatnya inenyediakan 
pengajru·nya dan lain seterusnya. Nan1un n1asalahnya. apakah usaha 
penjahitan ini secara ekono1nis di daerah tersebut akan dapat 
berken1bang dengan baik. Disinilah perlunya di survei terlebih dahulu 
ken1tmgkinan pen1asarru1 basil penjahitan tersebut clan lain seterusnya, 
sehingga setelah proyek ini 1nulai berproduksi tidak sukar dicari 
pe1nasarannya dru1 dengru1 den1ikian nilai daya guna atau produktivitas 
proyek zakat ini dapat dipertanggungjawabkru1. 

Sejalan dengan uraian di atas, tnaka s.l!§itU survei yru1g agak luas dalan1 
rangka n1encari keterangan tentang ke1nungkinan ketepatan 1nutu 
proyek adalah suatu keharusa.n dana harus dikerjakan dengan sungguh
sw1gguh. Di sinilah perlunya apa yang disebut "data dasru·'' yang dapat 
n1en1berikan grunbaran 1nengenai ken1ungkinannya proyek te11entu 
harus dirsiapkan. Dan data tersebut n1encakup se1nua aspek yeng 
berkaitan, seperti data tentang n1ustahik, data n1uzakki, data 
perekonomian daerah, data tentang potensi sosial dan data tentang 
relasi-relasi apakah yang dapat mendukung proyek tersebut. Dengan 
data terse but, ki ta dapat 111enyusun peta kebutuhan n1asyarakat. melalui 
skala-skala prioritas yangjelas untuk dituangkan ke dalan1 proyek
proyek rintisan. 

Masalah berikutnya yang perlu dicatat ialah tentang besar kecilnya 
suatu proyek. Seringkali ada anggapan bahwa suatu proyek rintisan 
perlu didukung dengan dana yang besar dan ke1nrunpuan pengelolaan 
yang memadai. Anggapan sen1acam ini tidak selrunanya benar, sebab 
banyak sekali contoh proyek-proyek rintisan kecil tetapi ternyata 



n1emilki dan1pak atau pengaruh sosial yang besar. Misalnya suatu 
proyek dana sehat atau perbaikan gizi yang tatnpaknya hanya dengan 
penanan1an sayur dan buah-buahan tertentu yang benihnya dapat 
dibagi-bagikan oleh ainil z.c'lkat. Me1nang selintas proyek sen1acain ini 
nilai ekono1nisnya rendah, tetapi kalau ditinjau secara konsepsional 
dalainjangka panjai1g, tentu akan sangat besar artinya dalan1 rangak 
n1e1nbudayakan 1nasyarakat agar terbiasa dengan inakanan bergizi 
se11a preventifn1e1nbekali n1asyarakat darai gai1gguan kesehatan yang 
tidak perlu, akibat daya tahan tubuh yang rendah. Den1ikian pula 
n1isalnya dengan proyekbeasiswa, yang kelihatai1nya setahun nan1un 
jika dikelola secara terencana dan dikaitkan secara nyata dengan 
kebutuhan 1nasyarakat sete111pat di n1asa-1nasa n1endatang, tentu 
dan1paknya akan sangat nyata sekali. Oleh karena itu tingkat analisa 
yang tepat data.in n1enentukan kebutuhat1 dasar inasyarakat kaita1u1ya 
dengan proyek-proyek yang akan ditangani adalah sangat pen ting. 

B. Penyusunan Kerangka Acuan 

Jika dana dan infonnasi sudah diai1ggap cukup serta keputusan tentai1g 
proyek apa yang dianggap sesuai telah diarnbil, 1naka tahap berikutnya 
dapat disusun rencananya atau dengan istilah sekarang dinan1akan 
kerangka acuan. Dalain kerangka acuan ini n1en1uat patokan-patokan 
bagai1nana proyek tersebut hendak dilaksanakan, n1isalnya tentang: 
Mengapa proyek ini yang didahulukan bukan proyek lain dan 
bagain1ai1a selai1jutnya kaitan proyek ini dengan proyek-proyek yang 
telah ada serta dengan proyek lain yang mungkin akan segera 
diadakan. Kekhasan dan kekhususannya dimai1a. Selanjutnya dalru11 
kerangka acuan inijuga harus secarajelas dinyatakan tentang tujuat1 
atau hasil apakah yang hendak diharapkan dengan proyek tersebut. 
Misalnya, bahwa tttjuan proyek ini adalah untttl< 1nen1bantu fakir rniskin 
serta orang-orang yang terjerat ijon, agar n1emperoleh n1odal usaha 
di bidang tertentu, n1elalui bi1nbingan usaha dari badan amil zakat. 
Dan biasanya w1tuk 1nencapai suatu tujuan yang telah digariskan, perlu 
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didahului tahap-tahap te1tentu. Tahap-tahap inijuga perlu dijelaskan. 
Sebagai contoh. n1isalnya bal1\va tnereka yang n1cn1pcroleh dana nanti 
akan diseleksi bcrdasarkan syarat-symnt te11entu dan sctelah ini 1nereka 
akan dilatih dalmn keteran1pilan te11entu ym1g kc1nudian dalru11jangka 
\\·aktu te11entu 1nercka akan ·n1engalan1i "'111agang ··di suatu te1npat, 
baru setelah se1nua tahap ini di lalui n1aka di berikan n1odal dengan 
syarat-syarat yang ditentukan juga. Setnua ini harus jclas dalan1 
kerangka acuan, sehingga benar-benar b~rfungsi sebagai acuan atau 
penuntun dalan1 pelaksanaan proyek tersebut. 

Selain itu, kerangka acuanjuga perlu dijelaskan siapakah yang akan 
111engelola proyek ini. Dalrun hal ini bukan orang-orru1gny~ tetapi yang 
lebih penting adalah persyaratan yang harus din1iliki serta bcberapa 
ju1nlah tenaga yang dibutuhkan, bi la perlu apa hak dan kewajiban 
masing-n1asing serta di1nana letak organisasi para pengelola ini dalan1 
struktur badan an1il zakat yang ada. Tanpa ada kejelasan tentang para 
pengelola ini. dikhawatirkan bahwa proyek ini akan ditangani tidak 
secara profesional dru1111e1upakan ke1ja san1bilan yang biasMya sulit 
dipertanggungjawabklli1 ca.ra kerjanya. Den1ikianjuga tentang waktu 
dan biaya hruusjelas, kapan akru1 dimulai setiap masing-n1asing tahap 
kegiatan dan kapan berakhir serta kapan akan dievaluasi pada setiap 
tahap, se1nua ini haius disusun dalan1 tahap kegiatan danjadwal yang 
rapi juga. Begitu pula tentang perkiraan biaya, harus jelas petinciannya 
berapajun1Iah biaya keseluruhan kalau ad~ biaya sekretariat dan lain 
seterusnya serta berapa modal yang akan disediakan untuk proyek 
tersebut. Komponen biaya yang jelas akan 111emudahkan dalan1 
mengontrol serta n1en1pertanggungjawabkan. 

Suatu kerangka acuan yang baik akan memudahkan bagi siapa saja 
yang akan n1elaksanakan dan kita se1nua akan terbiasa beke1ja 1nelalui 
suatu perencanaan yangjelas. Sen1ua tahapan kegaiatan dirancang 
secarajelas n1elalui target-target dan setiap target men1punyai kaitan 
yangjelas pula dengan target berikutnya. Misalnya saja, kalau kita 



· akan men1buat perbengkelan, kapan tempatnya akan dipersiapkan, 
dimana, berapa ukurannya serta bagaimana ruangan yang dibutuhkan 
serta darin1ana tempat itu akan diperoleh, ini se1nuanya harus 
dituangkan. Demikian pula tahap berikutnya, setelah ruangan tersedia, 
bagain1ana rekruinnen diadakan, apa syarat-syaratnya, siapa yang akan 
men1beri training kepada mereka, kapan dan berapa biayanya dan 
begitulah seterusnya, san1pai tahap-tahap terakhir dari setiap tahun 
kegiatan dan n1enyusul tahun kegiatan berikutnya. Ini se1nua harus 
bisa digan1barkan secarajelas, termasuk dana dari mana bisa diperoleh. 
Sebagai nlisal mtu1gkin saja sebagian dana bisa diperoleh dari instansi 
lain atau bantuan dari orang-orang tertentu dan dapatjuga bantuan 
tidak harus berupa uang, tetapi berupa alat-alat atau tenaga pengajar. 
Kemw1gkinan-ke1nlll1gkinan akan bentuk kerjasama dari pihak mana 
se11a berupa apa saja harus dituangkan dalam kerangka acuan ini secara 
matang. Sehingga kerangka acuan ini tidak. hanya berguna bagi amil 
zakat, namun juga bagi pihak-pihak pemebri kerjasama untuk 
menentukan bagian-bagian peranan dalam proyek kerjasama ini. 

Dengan de1nikian dalam suatu kerangka acuan proyek, sekurang
kurangnya n1emuat 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 diperolehnya dari mana; 
5. Siapa dan bagimana orgairusasi pengelolanya; 
6. Jadwal waktu atau kalender kegiatan proyek~ 
7. Siapa saja atau lembaga apa saja yang terlibat dalam proyek ini. 

C. Pelaksanaan 

Jika kerangka acuan telah disusun, 1naka Badan Amil Zakat selanjutnya 
dapat mulai melakukan pelembagaan, artinya me1nbentuk organisasi 
pelaksanaannya. Organisasi ini dapat terdiri dari orang-orang 
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Iingkungan Badan Atnil Zakat dapat pula dari lingkungan luar. karena 
pertimbangan ke1nan1puan bidang yang akan ditanganinya. Sifatnya 
dapat permanen untukjangka waktu yang tak terbatas, tetapijuga 
dapat dipilih atau dipercayakan dalam waktu tertentu~ 1nisalnya tiap 
tahun sekali. Danjuga dilihat darijen.is proyek yang akan dilaksanakan, 
kalau proyeknya dianggap cukup ditangani anggota amil sendiri dalam 
bentuk kepanitiaan, maka tidak perlu dilembagakan tersendiri. 
Misalnya, Proyek Dana Sehat dengan modal usaha yang kecil, 
barangkali cukup ditangani amil sendiri dengan mempercayakan pada 
satu dua pengurus untuk menangani secara khusus. Dan perlu diingat 
bahwa dalan1 menentukan j u1nlah orang yang duduk dalam suatu 
organisasi pengelola proyek, haruslah didasarkan pada rasionalisasi 
beban kegiatan yang ditangani. Jumlah yang besar dengan beban tugas 
yang tidak seimbang, seringkal i j ustru mengharnbat karena merupakan 
pen1borosan, baik dari segi dana dan sulitnya n1engambil keputusan. 
Oleh karena itu harus jelas, siapa jadi apa, bertanggW1gjawab tentang 
apa, kepada siapa harus bertanggungjawab dan apa hak-haknya. 
Semua ini harus diperinci secarajelas. 

Jika pembentukan organisasi pengelola proyek telah dilaksanakan, 
maka tahap berikutnya dapat disusun perincian lebih lanj ut tentang 
kerangka acuan yang ada agar dengan demikian Iebih terperinci dalam 
pelaksanaannya, dalam hal ini biasanya disebut Desain Operasional. 
Desain ini disusun oleh tim pengelola sebagai penjabaran lebih lanjut 
dari kerangka acuan dan biasanya dimintakan persetujuan dari pihak 
sponsor, dalam hal ini amil zakat seten1pat sebagai pengarah dan 
sekaligus pemegang keputusan tertinggi danjugamelibatkan len1baga
lembaga lain pemberi kerjasama. Dalam Desain Operasional harus 
tercemin lebih terperinci tentang semua aspek dalam Kerangka Acuan, 
seperti rencana penggunaan dana,jadwal waktu misalnya kalau dalrun 
Kerangka Acuan masih tercantum dalam satuan bulan, maka dalam 
Disain Operasional harus sudah tergambar sampai dalain satuan minggu 



bahkan kalau mungkin satuan hari, dengan uraian kegiatan secara 
terperinci dari 1nasing-masing tahap. Demikian pula tentang tujuan a.tau 
target, tidak bisa hanya menyebut garis besarnya secara abstrak seperti 
HUntuk men1beri bantuan keterampilan perbengkelan bagi anak-anak 
yatim dan anak-anak miskin yang berbakaf\ tapi harus dirwnuskan 
lebih operasional lagi, misalnya dengan kemampuan dana yang tersedia 
tahun ini, berapa anak yang akan dididik dari anak-anak yatim dan 
anak-anak miskin tersebut. Begitu pula dalam disain ini harus jelas, 
alat-alat apa dan berapa harganya yang dapat dibeli tahun pertan1a, 
kedua dan seterusnya. Masing-masing aspek harus konsisten, artinya 
dipertimbangkan secara realistis dan rasional, antara tujuan, target, 
ke1nampuan dana dan saran yang tersedia, waktu serta factor-f aktor 
lain yang bersangkutan dengan proyek. 

D. Evaluasi 

Sal ah satu aspek yang sering diabaikan dalain pengelolaan suatu proyek 
adalah evaluasi. Aspek ini sangat penting, sebab dari evaluasi dapat 
dimonitor dan ditinjau lebih lanjut secara teratur tentang kelemahan 
dan kegagalan dari tiap-tiap tahap yang sedang berlangsung. Bahan 
dari evaluasi ini sangat berguna w1tuk keberhasilan tahap selanjutnya, 
karena dapat belajar dari kesalahan yang ada untuk tingkat perbaikan 
yang lebih sempurna. Dan biasanyaevaluasi inijuga tergarnbar baik 
dalam Kerangka Acuan dan harus terperinci lagi dalam Oesain 
Operasional. Evaluasi dilakukan berdasarkan pemyataan (statemen) 
yang tercantw11 dalam Desain Operasional, oleh karena itu "ukuran 
keberhasilan" proyek ini dari tiap-tiap ta.hap harus dinyatakari secara 
tegas. Misalnya dalam tahap training, ukuran apakah yang dapat 
dipakai nielihat gagal atau berhasilnya suatu training, ukuran apakah 
yang dapat dipakai n1elihat gagal atau berhasilnya suatu training 
diadakan. Bisajadi setelah diadakan sekian hari training seperti yang 
direncanakan, para peserta masih banyak yang belum menggunakan 
alat-alat dasar. I-Ial ini n1ungkin para pengajarnya kurang menguasai, 
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kurikulun1nya kurangjelas atau kesalahan dalain tahap rekruitn1en 
pesertanya. Oleh karena it11 n1asing-n1asing tahap hanis dapat ditinjau 
kaitannya atau pengaruhnya, sebab tahap sebclw11nya biasanya sangat 
menentukan keberhasilan tahap sesudahnya. 

Begitujuga harus secarajelas dinyatakan, ukuran apakah yang akan 
dijadikan '"penilai" kegagalan atau keberhasilan setiap tahun kegiatan 
proyek. Di sini maka perlu penyusun indikasi operasional yang 
n1enjabarkan "pernyataan tujuan" yang biasanya disusun atau 
dirumuskan secara abstrak. Sebagai contoh,j ika proyek perbengkelan 
yang melatih 20 anak, dalmn tahW1 terakhir tel ah mainpu n1enyal urkan 
sepuluh dari 1nereka ke perbengkelan besar n1ilik perusahaan tertentu 
atau 1nisalnya separuh dari mereka ini ken1udian dapat berdiri sendiri, 
apakah hal ini dapat dinilai bahwa proyek tersebut berhasil atau belum 
Ini tentunya barulah salah satu contoh "ukuran keberhasilan" tersebut, 
yang selanjutnya secara pasti dapat dirutnuskan sendi1i berdasarkan 
jenis proyek masing-masing. SehubW1gan dengan evaluasi ini, 1naka 
pihak pelaksana harus secara teratur menyusun laporan proyek dari 
setiap tahun laporan dana tahunan, sebagai bahan eval uasi yang 
mengetengahkan perkembangan 1nasing-n1asing tahap, ten1tan1ajika 
ada yang dianggap menemui kegagalan. Hal sepe1ti terakhir ini sangat 
pen ting sebagai bahan yang bern1anfaat, agar j angan sa1npai kita 
tergoda dengan hal-hal yang bersifat menunjukkan keberhasilan saja. 
Di sinilah dituntut kemampuan para pelaksana penyusun laporan proyek 
yang bisa mengungkapkan pennasalahan secarajemih, agar semua 
pihak dapat membatu memberi kan jalan a tau saran pe1necahannya. 
Tradisi laporan kita seringkali tidak berani 1nengungkapkan kegagalan 
atau tidak mungkin tidak man1pu menunjukkan mengapa sampai terjadi 
kegagalan, akhimya kita semua tidak pemah dapat maj u karena tidak 
mau belajar dari kegagalan yang ada. Suatu kerangka laporan proyek 
juga hendaknya disuslll1 berdasarkan desain operasional, karena desain 
titik tolak semua kegiatan tersebut. 



IV. PENUTUP 

Diakui bahwa naskah ini bukan men1pakan Hbuku pintar" sehingga 
siapapun yang telah n1e111bacanya akan dengan mudah men1peroleh 
ken1arnpuan n1encen1a da.n inelaksanakannya. Naskah ini tidak lebih dari 
usaha n1en1berikan 1notivasi dan petunjuk secara garis besar tentang 
perlunya mendayagw1akan zakat dalam proyek-proyek rintisan yang lebih 
produktif. Oleh karena itu tanpa pretensi lebih lanjut naskah ini diharapkan 
dapat diken1bangkan sendiri oleh para amil, dengan berbagai jalan, seperti 
peninjauan terhadap proyek-proyek yang telah ada, n1e1nbaca buku-buku 
pengembangan 1nasyarakat yang dapat diperoleh di bursa-bursa buku atau 
naskah ini dipakai sebagai bahan diskusi bagairnana selanjutnya dapat 
diterapkan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. 
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SERI 8 





I. PENDAHULUAN 

Pengelolaan zakat pada zan1ru1 Rasulullah SAW. diurus dan ditangani 
langslll1g oleh beliau sebagai pi1npinan dengan dibantu oleh para sahabat. 
Dal run pe1nbagian zakat beliau 1nembentuk badan amil yang penggunaannya 
sesuai dengan prinsip sebagai1nana tersebut dalan1 Al Qur'an dengan 
disesuaikan situasi dan kondisi 1nasyarakat pada saat itu, selain untuk fakir 
n1iskinjuga untuk inembiayai tempat ibadah, tentara, menjinakkan hati 
orang kafir agar masuk Islam, me1nbayar hutang drui inemerdekakan budak 
dan lain sebagainya. 

Nabi Muhan1111ad SAW. sebagai Rasul clan sekaligus sebagai Kepala 
pe111erintahan yang didukung oleh para sahabat sangat menaruh perhatian 
terhadap pengtuusan zakat ini, sebab pengelolaan zakat berdasarkan pada 
prinsip-prinsip pengaturan yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. 
Prinsip pengaturan yang dicontohkan Rasulullah yang dilanjutkan pada 
pemerintahan Khulafaurrasyidin terutmna Khalifah Abu Bakar sebagai 
pengendali pen1erintahan secara langsung n1engatur pelaksanaan 
pengelolaan zakat. Begitu pula Khalifah Umar Bin Khatab 1nenen1skan 
kebijaksanaan pengelolaan ini dan diken1bangkan dengan antara lain 
n1endirikan Baitul Mal (Le1nbaga dana u1nun1). Sedangkan pada 
pemerintahan Khalifah Us1nan Bin Affan, se1nula dilaksanakan oleh 
pemerintah, akan tetapi setelah persoalrumya demikian banyak dan terus 
berkembang secarct luas, maka pelaksanaannya diserahkan kepada n1asing
masing Muzakki. 

Kendati pun zakat pad a dasa1nya untuk pem bangunan un1at, nan1un 
ada ketentuan-ketentuan di 1nana zakat tidak boleh diberikan kepada: 

1. Keluarga dan ketun1nan Nabi Muharrunad SAW. 
2. Orang yang hidup berkecukupan dan mampu. 
3. Anak, Isteri dan lairu1ya yang menjadi tanggungan Muzakki. 
4. Orang kafir yang dalain keadaan me1nerangi dan memusuhi Islam. 
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Penunaian zakat bagi bangsa Indonesia khususnya u111at Islam telah 
lan1a dilaksanakan sebagai dorongan pengan1alan dan 1nenye1npumakan 
ajaran agan1anya, walaupun pelaksanaan dan pemberdayaannya n1asih 
bersifat tradisional, akan tetapi lan1bat laun dalan1 perkembangannya mulai 
n1enyadari bahwajumlah un1at Islam yang 111ayoritas sebenarnya zakat 
1ne1upakan swnber dana potensial nru11w1 belw11 se1npat di1nanfaatkan dan 
dikelola secara baik, terpadu dan optimal dalain rangka 111eningkatkan 
kesejahteraan u1nat. 

Pada tanggal 23 Septen1ber 1999 oleh Pen1erintah bersan1a tunat Islam 
Indonesia dapat melahirkan landasan huku1n berupa Undang-Undang 
Non1or 38 tahun 1999, Keputusan Menteri Aga1na No1nor 581 tahun 
1999 tanggal 13 Oktober 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal 
Bin1bingan Masyarakat Isla.in dan Urusan I-Iaji Non1or D-291tahun2000 
tanggal 15 Desen1ber 2000 serta peraturan lainnya tentru1g zakat. Dengan 
lahin1ya peraturan pe1undang-undanga.J1 tenta.Jlg zakat tersebut selangkah 
lebih maju ba.Jlgsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran 1nasyarakat 
dalan1 penw1aian dan pelayanan ibadah zakat khususnya wnat Islrun, karena 
zakat sebagai rukun Islrun merupakan kewajiban setiap muslin1 yang n1ainpu 
untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak 
menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik merupakan sun1ber dana 
potensial yang dapat din1anfaatkan untuk me1najukan bagi kesejahteraan 
masyarakat teruta1na pengentasan kemiskinan dan me1nberantas 
kesenjanga.J1 sosial, n1aka dipandang perlu adanya pengelolaan zakat secara 
profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat 
bersruna pemerintah. Dalrun hal ini pemerintah berkewajiba.Jl men1berikan 
perlidungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, 1nustahiq dan 
pengelola zakat. Untuk maksud tersebut 1naka undang-undang tentang 
pengelolaan zakat di Indonesia merupakan kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasa.J1 terhadap pengumpula.J1 dan pendistribusian 
serta pemdayagunaan zakat. 
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Pengelolaan zakat ini berasaskan iman dan takwa, keterbukaan. dan 
kepastian hukun1 sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Oasar 
1945, yang bertujuan meningkatkan kesadaran 1nasyarakat dalam 
penW1aian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan· 
peranan pranata keaga1naan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat dan keadilan sosial, se11a n1eningkatnya hasil guna dan daya . 
guna. Di srunping itu pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, 
shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dengan perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedon1ru1 
bagi n1uzakki dan mustahiq, baik perorangan maupun badan hukum dan/ 
atau badru1 usaha. 

Untuk menjainin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam 
undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertin1bangan clan unsur 
pengawasan yang terdiri atas ulan1a, kaun1 cendekia, masyarakat, dan 
pemerintah se11a adanya sanksi hukun1 terhadap pengelola. Da11 diharapkan 
dapat ditingkatkan kesadaran inuzakki w1tuk inenunaikan kewaj iba.n zakat 
dalam rangka rnenyucikan di.ti terhadap harta yang di.mi lik.inya, n1engangkat 
derajat n1ustahiq, dan n1eningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang 
semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. 
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II. SEKILAS SEJARAH PENGELOLAAN ZAK.AT 

Sejarah pe1jalanan un1at Isla111 dan Pen1erintah di dalan1 upaya 
pengembangan pengelolaan dan pe1nberdayacm za.kat, infaq clan shadaqah 
di Indonesia~ yaitu : 

1. Pada zainan penjajahan Belanda. agama (tern1asuk n1asalah zakat), 
diatur dalrun Ordonantie pen1erintah Hindia Belanda Nomor 6200 
tanggal 28 Februari 1905. Dalan1 pengaturan ini pada dasarnya 
pe1nerintah tidak mencrunpuri bahkan 111enyerahkan kepada tu11at Islan1 
dan bentuk pelaksanaannya sesuai ajaran Islru11. 

2. Hainpir dalan1 pola yang san1a, pada 8 Dese1nber 1951, Ke1nenterian 
Agan1a n1engeluarkan sural edaran tentang pelaksanaan zakat fitrah 
Non1or A/VII/17367 yang isinya antara lain : ~'Ken1enterian Agruna 
dengan zakat fitrah ini tidak 111encarnpuri dalarn soal pen1ungutan da.n/ 
atau pembagiannya". Pemerintah dalan1 hal ini Ken1enterian Againa 
hanya: 

a. Menggembirakan clan menggiatkan masyarakat untuk 1nenunaikan 
kewaj i bannya. 

b. Melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pe1nbagiannya dari 
hasil pungutan tadi dapat berlangsung 1nenurut huktm1 agan1a. 

3. Pada tahun 1964, Ken1enterian Aga1na 1nenyusun RUU tentang 
pelaksanaan zakat dan RPPPUU (Rencana Peraturan Pe1nerintah 
Pengganti Undang-Undang) tentang pela.ksanaru1 pengw11pulan clan 
pembagian serta pen1bentukan Baitul Maal. Akan tetapi waktu itu 
RUU belum sen1pat diajukan kepada DPR dan RPPPUU belrnn 
diajukan kepada Presiden. · 

4. Pada tahun 1967 disusun pula RUU tentang zakat yang diajukan 
kepada pimpinan DPRGR dengan surat Menteri Agama Nornor MAI 
095/1967 tanggal 5 Juli 1967. Dalam surat Mentcri Againa antara 
lain disebutkan : 
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"1\1engenai rancangan undang-undang zakat pada prinsipnya, 
of eh karena 1naterinya niengenai hukum Islam yang berlaku bagi 
agama lslan1, n1aka diatur ataupun tidak diatur dengan undang
undang, ketentuan hukun1 Islam tersebut harus berlaku bagi u1nat 
lslan1, dalan1 ha/ niana Penzerintah wajib niembantunya. Namun 
demikian Pen1erintah berkelvajiban 1noril untuk meningkatkan 
manfaat dari pada penduduk Indonesia, maka inilah perlunya 
diatur dala1n undang-undang ". 

5. Se111entara itu Menteri Againajuga mengiri1nkan RUU tentang zakat 
tersebut kepada Menteri Sosial dan Menteri Keuangan~ dengan surat 
Nomor MA/099/67 tanggal 14 Juli 1967. Menteri Sosial diharapkan 
n1emberikan saran dan tanggapan, karena zakat itu 1nenurut hukun1 
penggunaannya j uga w1tuk kepentingan dan t1tj uan sosial. Dan hal yang 
sama juga dihai·apkan kepada Menteri Keuat1gan karena Departemen 
Keuangan mempunyai pengala1nan dan wewenang dala1n bidang 
pe1nw1gutan. Mente1i Keuangan menjawab dengan surat Nomor D.15-
1-5-25, agar n1asalah zakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri 
Agan1a 

6. Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) 
Nomor 4 Tahw1 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat. Pada 
tahun yang san1a dikeluarkan PMA Nomor 5 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Baitul Maal. Baitul Maal yang din1aksud dalam PMA 
Nomor 5 Tahun 1968 ini berstatus Yayasan dan bersifat semi resmi. 
PMA Nomor 4 Tahun 1968 dan PMA Nomor 5 Tahun 1968 
men1punyai kaitan yang sangat erat. Baitul Maal itulah yang menampung 
dan n1enerin1a zakat yang disetorkan oleh Badan An1il Zakat seperti 
di1naksud dala1n PMA Non1or 4 Tahun 1968. 

7. Bel um berselang lan1a pelaksanaan PMA Nomor 4 Tahun 1968 dan 
PMA Nomor 5 Tahun 1968 tersebut di atas, keluarlah anjuran Presiden 
dalam peringatan Isra' dan Mi'raj tanggal 26 Oktober 1968 di Istana 
Negara tentang pelaksanaan zakat. Selanjutnya diikuti dengan Surat 
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Perintah Presiden RI No1nor 07/PRIN/l 0/1968 tanggal 31 Oktober 
1968, dan n1enugaskan kepada Mayjen TN I Alainsyah 
Ratuprawiranegara, Kol. H. Ors. Azwar Hatnid dan Kol. Ali Affandi 
untuk 1ne1nbantu dalan1 pelaksanaan seruan Presiden pada peringatan 
Isra' dan Mi 'raj terse but. Seruan dan dorongan Presiden tentang zakat 
ke1nbali dikwnandangkan dalrun sru11butan beliau pada shalat ldul Fitri 
21 Desen1ber 1968 di halaman Istana Negara. 

8. Sehubungru1 dengan aJ1j uran daJ1 Surat Pe1intah tersebut, n1aka dengan 
Instruksi Menteri Agan1a Non1or 1 Tahun 1969 ditetapkan penundaan 
pelaksanaan Peraturan Menteri Agat11a Non1or 4 dan 5 Tahun 1968. 

9. Pada 21 Mei 1969 keluarlah Keppres Non1or 44 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai oleh 
Menke Kesra K.H. Idham Chalid. Dengan seruan/edaran Menteri 
Agama No1nor 3 Tahun 1969, diserukan agar mengirimkan basil 
pengu1npulan uang zakat kepada Jenderal Soeharto Presiden RI 
1nelalui rekening Giro Pos Nomor A. I 0.00. 

10. Pada tanggal 17 Februari 1982, dengan Akte Notaris Nomor 29 lahir 
Badan yang bemama Yayasan Amal Muslim Pancasila yang diketuai 
oleh Bapak Soeharto, selaku pribadi. Anggaran dasar Yayasan ini 
tercantum dalam Le1nbaran Berita Negara RJ tanggal 26 Februari 
1982, Nomor 17. Di antara dana Yayasan ini diperoleh dari swnbangan 
sukarela anggota KOORPRI. Berdasarkan Keputusan KORPRI 
Nomor Kep. 04/Raker/1982 tanggal 27 November 1982, jumlah 
sumbat1gan sebesar : 

Golongan IV sebesar Rp 1,000.00/anggota per bulan 
Golongan III sebesar Rp 500.00/anggota per bulan 
Golongan II sebesar Rp I 00.00/anggota per bulan 
Golongan I sebesar Rp 50.00/anggota per bulan 

11. Pada tahun I 984, telah pula dikeluarkan Instruksi Menteri Agama 
Nomor 2/1984 tanggal 3 Maret I 984 tentang Infaq Seri bu Rupiah 
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yang diadakan khusus selan1a bulan Ramadlan. Pelaksanaannya diatur 
dalain Keputusan Dirjen Bimas Isla1n dan Urusan l-Iaji Nomor 19/ 
1984 tanggal 30 April 1984. Sedangkan penggw1aannya diatur dalrun 
Radiogram Menteri Agama Nomor 1611986 tanggal 13 Juni 1986. 

l 2. Pada tanggal 12 Desen1ber 1989 telah dikeluarkan Instruksi Menteri 
Agama Nomor 16/1989, tentang Pen1binaan Zakat, lnfaq, dan 
Shadaqah, Instruksi Menteri Agama tersebut n1enetapkan semua 
jajaran Departe1nen Agan1a (Kanwil, Kandepag dan KUA 
Kecan1atan) n1embantu lembaga-le1nbaga keagan1aan yang 
n1engadakan pengelolaan zakat, infaq clan shadaqah agar menggunakru1 
uang hasil pengelolaannya untuk kegiatan pendidikan Islan1 dill1 lain
lain. 

l 3. Pada tahun 1991 juga telah dikeluarkan Keputusan Bersruna Menteri 
Dalam Negeri dru1 Menteri Againa RI Nomor 29 dan 4 7 Tahun 1991 
tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Keputusan 
Bersama tersebut ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama RI 
No1nor S Tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan 
A1nil Zakat, Infaq dan Shadaqah di samping itujuga ada Instruksi 
Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pen1binaan 
Umu1n Badan An1il Zakat, Infaq dan Shadaqah. 

14. Yang terakhir maka sebagai penyempurnaan dan peningkatan 
pengelolaan zakat, n1aka pada tahun 1999 telah disahkan Undang
Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zak.at. Sebagai 
tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang tersebut Menteri Agama 
1nengel uarkan Keputusan N om or S 81 Tahun 1999 ten tang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
pengelolaan zakat, dan sebagai petunjuk Teknis telah dikeluarkan 
Keputusan Direktur J enderal Bimbingan Masyarakat Islam clan U rusan 
Haji Nomor D/291 Tahun 2000, tentang Pedon1an Teknis Pengelolaan 
Zakat. Di samping itu juga telah dikeluarkat1 Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
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No1nor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang di antaranya 
mengatur tentang pembayaran zakat yang dapat n1engurangi 
penghasilan kena Pajak. 



III. SUS UN AN Oll.GANISASI DANT ATA KERJA 
PENGELOLAAN ZAKAT 

Pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No1nor 
38 tahun 1999 dan peraturan perundangan lain yang n1engatur dilakukan 
oleh Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit 
Pengwnpul Zakat (UPZ). 

A. Pembcntukan dan pengorganisasian. 

I. Badan An1il Zakat (BAZ) dibentuk oleh Pemerintah, meliputi: 

a. Badan Ainil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh Presiden 
atas usul Menteri Agama dan berkedudukan di Ibukota Negara, 
terdiri atas Dewan Pertimbangan, Ko1nisi Pengawas dan Badan 
Pelaksana. 

I) Dewan Pertiinbangan terdiri : 
a) Seorang ketua, 
b) Seo rang wakil ketua, 
c) Seo rang sekretaris, 
d) Seorang wakil sekretaris, 
e) Sebanyak-banyak.nya 10 orang anggota. 

2) Komisi Pengawas terdiri : 
a) Seo rang ketua, 
b) Seorang wakil ketua, 
c) Seorang sekretaris, 
d) Seorang wakil sekretaris, 
e) Sebanyak-banyaknya 10 orang anggota. 

3) Badan Pelaksana terdiri : 
a) Seorang ketua wnum, 
b) Beberapa orang ketua, 
c) Seo rang sekretaris um um, 
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d) Beberapa orang sekretaris., 
e) Seo rang bendahara, 
t) Divisi pengumpulan, 
g) Divisi pendistribusian, 
h) Divisi pendayagunaan, 
i) Divisi pengem bangan. 

b. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Propinsi dibentuk oleh 
Gubemur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departen1en Agan1a 
dan berkedudukan di Ibukota Propinsi, terdiri atas Dewan 
Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. 

1) Dewan Pertimbangan terdiri: 
a) Seorang ketua, 
b) Seorang wakil ketua, 
c) Seo rang sekretaris, 
d) Seorang wakil sekretaris, 
e) Sebanyak-banyaknya 7 orang anggota. 

2) Komisi Pengawas terdiri : 
a) Seorang ketua, 
b) Seorang wakil ketua, 
c) Seorang sekretaris., 
d) Seorang wakil sekretaris, 
e) Sebanyak-banyaknya 7 orang anggota. 

3) Badan Pelaksana terdiri: 
a) Seorang ketua, 
b) Beberapa orang wakil ketua, 
c) Seorang sekretaris, 
d) Beberapa orang wakil sekretaris, 
e) Seorang bendahara, 
f) Bidang pengumpulan, 
g) Bidang pendistribusian, 
h) Bidang pendayagunaan, 



Q Bidang pengembangan. 

c. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten/Kota dibentuk 
oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen 
Agama dan berkedudukan di Ibukota Bupati/Walikota, terdiri 
atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Sadan 
Pelaksana. 

1) Dewan Pettimbangan terdiri : 
a) Seorang ketua, 
b) Seorang wakil ketua, 
c) Seorang sekretaris, 
d) Seorang wakil sekretaris, 
e) Sebanyak-banyaknya 5 orang anggota. 

2) Ko1nisi Pengawas terdiri : 
a) Seorang ket~ 
b) Seorang wakil ketua, 
c) Seo rang sekretaris, 
d) Seorang wakil sekretaris, 
e) Sebanyak-banyaknya 5 orang anggota. 

3) Badan Pelaksana terdiri : 
a) Seorang ketua, 
b) Beberapa orang wakil ketua, 
c) Seo rang sekretaris, 
d) Beberapa orang wakil sekretaris, 
e) Seo rang bendahara, 
t) Seksi pengumpulan, 
g) Seksi pendistribusian, 
h) Seksi pendayagilllaan, 
O Seksi pengembangan. 

d. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kecamatan dibentuk oleh 
Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama dan 
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berkedudukan di lbukota Kecan1atan. terdiri atas De·wan 
Pe11imbangan, Ko111isi Pengawas dan Badan Pelaksana. 

l) Dewan Pertim bangan terdi ti : 
a) Seorang ketua, 
b) Seorang wakil ketua, 
c) Seorang sekretaris, 
d) Seorang wakil sekretaris, 
e) Sebanyak-banyaknya 5 orang anggota. 

2) Kon1isi Pengawas terdiri : 
a) Seorang ketua, 
b) Seorang wakil ketu~ 
c) Seorang sekretaris, 
d) Seorang wakil sekretaris, 
e) Sebanyak-banyaknya 5 orang anggota. 

3) Bad an Pelaksana terdiri : 
a) Seorang ketua, 
b) Beberapaorang wakil ketua, 
c) Seo rang sekretaris, 
d) Beberapa orang wakil sekretaris, 
e) Seo rang bendahara, 
f) Bidang pengtunpulan, 
g) Bidang pendistribusian, 
h) Bidang pendayagunaan, 
0 Bidang pengembangan. 

e. Dalam penyusunan pe1n bentukan pengurus Badan An1il Zakat 
di semua tingkatan, melalui ta11apan sebagai berikut: 

1) Membentuk tim seleksi yang terdiri atas unsur ulama, 
cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat 
dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait 
dan unsur pemerintah. 



2) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Atnil Zakat. 
3) Men1publikasikan rencana pen1bentukan Sadan An1il 

Zak at secara I uas kepada n1asyarakat. 
4) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus 

Badan Ainil Zakat sesuai dengan keahliannya. 
5) Mengusulkan calon dan nlenetapan pengurus Sadan 

An1i l Zakat. 

f Pejabat Urusan Agama Islam Departen1en Agama di semua 
tingkatan karenajabatannya, adalah sekretaris Badan Amil 
Zakat. Calon pengurus Badan AI11il Zakat harus me1niliki sifat 
an1anah, 111e111punyai visi dan 111isi, berdedikasi~ profesional, dan 
berintegritas tinggi serta n1empunyai program kerja. 

2. Len1baga Anul Zakat (LAZ) adalah Institusi pengelolaan zakat yang 
sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh 
n1asyarakat, yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh 
pcn1erintah, 1neliputi: 

a. Len1baga Amil Zakat (LAZ) di tingkat pusat dikukuhkan oleh 
Menteri Agruna. 

b. Len1baga Amil Zakat (LAZ) di tingkat propinsi dikukuhkan oleh 
Gubemtrr atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama 
Propinsi. 

c. Lembaga An1il Zakat (LAZ) di tingkat kabupaten/kota 
dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor 
Depa1ten1en Agan1a Kabupaten/Kota. 

d. Le1nbaga An1il Zakat (LAZ) di tingkat kecamatan dikukuhkan 
oleh Can1at atas usu! Kepala Kantor Urusan Agama. 

e. Untuk n1endapatkan pengukuhan sebagai Lembaga An1il Zakat 
harus mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai 
tingkatan Orn1as Islam dengan syarat-syarat (terlebih dahulu 
dilakukan penelitian) yaitu: 
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1) Akte pendirian (berbadan hukum). 
2) Data Muzakki dan Mustahiq. 
3) Daftar suslli1an pengurus. 
4) Rencana prograin kerjajangka pendek,jangka n1enengah 

danjangka panjang. 
5) Neraca atau laporan posisi keuangan. 
6) Surat pemyataan bersedia untuk diaudit. 

3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang 
dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas 
n1elayani muzakki yang menyerahkan zakat, infaq, shadaqah, hi bah, 
wasiat, wruis dan kafarat dengan menggunakan fonnulir yang dibuat 
oleh Badan Amil Zakat (BAZ), dan hasilnya disetorkan kepada 
bagian pengwnpulan Badan Pelaksal1a Badan Aini! Zakat (BAZ), 
karena Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak bertugas 
mendayagunakall. 

Prosedur pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), n1aka Badan 
Amil Zakat (BAZ) sesuai dengan tingkatan melakukan langkah
langkah sebagai berikut : 

a. Mengadakan pendataan. 
b. Mengadakan kesepakatan dengan pi1npinan Instansi dan 

Lembaga, untuk membentuk Unit Pengumpul Za.kat (UPZ). 
c. Mengeluarkan surat keputusan pembentukan Unit PengW11pul 

Zakat (UPZ). 

B. Tata kerja dalam melaksanakan tugasnya masing-masing 
Badan Amil Zakat di semua tingkatan yaitu: 
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1. Setiap pimpinan satuan organisasi menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta 
melakukan konsultasi dan memberikan infonnasi antar Badan An1il 
Zak at. 



2. Setiap pi1npinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin 
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan 
me1nberikan bi1nbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya. 

3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan me1natuhi 
ketentuan serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing 
dan n1enyru11paikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

4. Setiap Kepala Divisi/Bidang/Seksi/Urusan harus menyampaikan 
laporan kepada ketua Badan Amil Zakat melalui sekretaris, dan 
sekretaris menainpung laporan-laporan tersebut serta menyusun 
laporan berkala. 

5. Setiap laporan yang diterima oleh pin1pinan wajib diolah dan 
digunakai1 sebagai bahai1 untuk penyusunan laporan lebih lanjut 
dan W1tuk memberikan arahan kepada bawahan. 

6. Dalain 111elaksanakan tugasnya setiap pi1npinan satuan organisasi 
Badan Amil Zakat dibantu oleh kepala satuan organisasi di 
bawahnya dan dala1n rangka pe1nberian bimbingan kepada 
bawahan 111asing-111asing wajib mengadakan rapat berkala. 
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IV. TUG AS, WEWENANG DAN TANGGUNG 
JAWABPENGELOLAZAKAT 

A. Tugas Badan Amil Zakat scsuai tingkatan mcliputi: 
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1. Dewan Perti111bangan n1en1punyai tugas: 
a. Menetapkan garis-garis kebijakan unu1n1 Badan Amil Zakat 

bersatna Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. 
b. Mengeluarkan fatwa Syari 'ah baik di1ninta 1naupun tidak 

berkaitan dengan huktun zakat yang wajib diikuti oleh Pengtuus 
Badat1 An1il Zakat. 

c. Men1berikan pertin1bangan, saran dan rekon1endasi kepada 
Badan Pelaksana dan Kon1isi Pengawas. 

d. Menatnpung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat 
tentat1g pengelolaan zakat. 

2. Komisi Pengawas n1empunyai tugas: 
a. Mengawasi pelaksanaan rencana ke1ja yat1g telah disahkan dan 

kebijakat1-kebijakan yang telah ditetapkan. 
b. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan 

Pelaksana, yang mencakup pengu1npulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan. 

c. Melakukan pemeiiksaan operasional dan pen1eriksaan syari 'ah 
dan peraturan perundang-undat1gat1. 

d. Menunjuk akuntan publik. 

3. Badan Pelaksana 1nen1punyai tu gas : 
a. Menyelenggarakan tugas achninistratif dan teknis pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan za.kat. 
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk 

penyusunat1 rencana pengelolaan zakat. 
c. Menyelenggarakan bi1nbingan di bidang pengelolaan, 

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan :zakat. 



d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengen1bangan, 
ko1nunikasi, infonnasi, clan edukasi pengelolaan zakat. 

e. Me111buat rencana kerja yang n1eliputi rencana pengu1npulan~ 
penyal uran dan pendayagunaan zakat. 

f Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana 
ke1ja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang 
telah ditetapkan. 

g. Menyusun laporan tahtman. 
h. Menyan1paikan laporan pertanggungjawaban kepada 

Petnerintah clan Dewan Perti1nbangan Rakyat sesuai 
ti ngkatruu1ya. 

i Betindak dan bertanggungja\vab untuk dan atas nan1a Badan 
Amil Zakat baik ke dalmn n1aupun ke luar. 

B. Wcnenang dan Tanggung Ja,vab Badan Amil Zakat scsuai 
tingkatan mcliputi : 

1. Dewan Pe11i1nbangan 1ne1npw1yai wewenang dan tanggtu1gjawab 
1nen1berikan pe11in1bangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang 
pengen1bangan huku1n dan pemahamrun 1nengenai pengelolaan 
zakat. 

2. Ko1nisi Pengawas 1nen1punyai wewenang dru1 tanggungjawab 
n1elaksanakan pengawasan inte1nal atas operasional kegiatan yang 
dilaksanakan Badan Pelaksana. 

3. Badan Pelaksana 1nempunyai wewenang dan tanggungjawab 
melaksanakan kebijakan Badan A1nil Zakat dalam progra1n 
pengu1npulan, penyaluran, pendayagtmaan zakat dan n1embentuk 
serta menetapkan Unit Pengun1pul Zakat (UPZ). dengan rincian 
tugas sebagai berikut: 

4. Lingkup kewenangan pengun1pulan zakat termasuk infaq, 
shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat oleh Badan An1il Zakat 
Nasional, Propinsi~ Kabupaten/Kota dan Kecamatan secara 
langsung atau melalui rekening pada bank adalah sebagai berikut: 
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a. Badan Atnil Zakat Nasional mengtunpulkan zakat dari 1nuzakki 
pada instansi/le1nbaga pen1erintah tingkat pusat, perusahaan 
swasta nasional dan luar negeri baik secara langsung n1aupun 
n1elalui Unit Pengwnpul Zakat. 

b. Badan Amil Zakat Daerah Propinsi n1engun1pulkan zakat dari 
nu1zakki pada instansi/len1 baga pen1erintah dan swasta, 
perusahaan-perusahaan dan dinas daerah propinsi baik secara 
langsung n1aupun melalui Unit Pengwnpul Zakat. 

c. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota n1engu1npulkan 
zakat dari muzakki pada instansi/le1nbaga pemerintah dan 
swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah Kabupaten/ 
Kata baik secara Iangsung n1aupun melalui Unit Pengu1npul 
Zak at. 

d. Badan Alnil Zakat Kecamatan 1nengu111pulkan zakat tem1asuk 
z.akat fitrah baik secara langsung 111auptu1 melalui Unit Pengmnpul 
Zak at. 



V. KEWAJIBAN DAN PENINJAUAN ULANG 
PENGELOLA ZAKAT 

A. Kewajiban Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat scbagai 
bcrikut: 

1. Segera 111elakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat. 
2. Menyusun laporan tahunan, yang di dalamnya termasuk laporan 

keuangan. 
3. Me111publikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh 

akuntan publik atau le1nabaga pengawas pemerintah yang 
berwenang n1elalui media n1assa sesuai dengan tingkatannya, 
selrunbat-lan1batnya enrun bulan setelah tahun buku terakhir. 

4. Menyerahkan laporan tersebut kepada Pe1nerintah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya. 

5. Merencru1akan kegiatan tahunat1. 
6. Mengutamakan pendistribusian clan pendayagunaan dari dana zakat 

yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan 
tingkatannya, kecuali Badan/Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional 
dapat mendistribusikan dan 1nendayagunakan dana zakat ke seluruh 
wilayah Indonesia. 

B. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat ditinjau ulang 
pcmbentukan/pengukuhannya apabila tidak melaksanakan 
kewajiban, dan mekanismc peninjauan ulang tersebut n1elalui 
tahapan: 

1. Diberikan peringatan secara tertulis oleh pemerintah sesuai dengan 
tingkatannya. 

2. Peringatan tersebut dilakukan tiga kali dan apabila tidak ada 
perbaikan, n1aka pen1bentukan dapat ditinjau ulatlg dan pen1erintah 
dapat n1e1nbentuk kembali Badan Amil Zakat dengan susunan 
pengurus yang baru. Sedangkan Len1baga Amil Zakat setelah 
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diberikan peringatan tiga kali baru dilakukan pencabutan 
pengukuhannya. 

3. Pencabutan dan pengukuhan Le1nbaga An1il Zakat dapat 
menghilangkan hak pen1binaan. perlidungan dan pelayanan dari 
pen1erintah. tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan 
sebagai pengurang pendapatan kena pajak dan tidak dapat 
n1elakukan pengwnpulan dana zakat. 



VI. KOORDINASI PENGUMPULAN, PENYALURAN, 
PENDAYAGUNAAN DAN PENGHITUNGAN 

DANAZAKAT 

A. Koordinasi. 

1. Badan/Le1nbaga A1nil Zakat dapat bckerjasan1a dengan se1nua 
bank pe1nerintah atau swasta di wilayah n1asing-1nasing dalam 
inengun1pulkan dana zakat dari hat1a muzakki yang disimpan di 
bank atas persetujuan/pemberitahuan inuzakki melalui non1or 
rekening Badan/Len1baga Amil Zak.at. 

2. Untuk terlaksananya kerjasa1na tersebut perlu dilakukan 
kesepakatan bersan1a dan disosialisasikan kepada 1nasyarakat 
secara luas, 1nelalui 1nedia cetak dan pen1buatan leaflet yang 
disebarkan inelalui petugas bank. 

3'. Dalarn rangka 1nengopti1nalkan pengun1pulan dana zakat, maka 
Badan/Len1baga Amil Zakat dapat tnenyebarkan programnya 
n1elalui iklan dengan n1encantumkan non1or rekening pembayaran 
dana zakat dan lain-lain. 

4. Dalain hal tertentu, Badan/Len1bagaAmil Zc'lkatdapatmenyalurkan 
dana zakat ke luar wilayah kerjanya, dengan terlebih dahulu 
n1engadakan koordinasi dengan Badan/Len1baga Amil Zakat yang 
berada di wilayah di atasnya atau yang berada di wilayah tersebut. 

B. Pengumpulan. 

I . BadaiVLembaga Amil Zakat dalam n1engun1pulkan daI1a zakat dari 
muza.kki baik perorangan tnaupun badan, dapat dilakukan secara 
lai1gsung o leh badan penguinpulan a tau Unit Pengumpul Zakat. 

2. Badan/Lembaga Amil Zakat wajib menerbitkan bukti setoran 
sebagai tanda terin1a atas setiap zakat yang diterima. 

3. Bukti setor zakat yang sah tersebut harus mencantumkan hal-hal 
sebagai berikut : 
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a. Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan Badan A1nil 
Zakat atau nomor lengkap pengukuhan Lembaga Amil Zakat. 

b. Nomor urut bukti setoran. 
c. Nama~ alan1at muzakki, dan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan 
dikurangkan dari penghasilan kena pajak Pajak Penghasilan. 

d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalain angka dan 
huruf serta dicanhunkan tahun haul. 

e. Tanda tangan, nan1a,jabatan petugas, tanggal penerimaan dan 
stempel Badan/Lembaga An1il Zak.at. 

4. Bukti setoran zakat yang sah tersebut dibuat rangkap tiga, dengan 
rincian sebagai berikut : 
a. Lembar 1 (asli), diberikan kepada n1uzakki yang dapat 

digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilai1 kena pajak 
Pajak Penghasilan. 

b. Lembar 2, diberikan kepada Badan/Len1baga An1il Zakat 
sebagai ai·sip. 

c. Lembar 3, digunakan sebagai arsip Bank Peneri1na, apabila 
zakat disetor me I al ui bank. 

C. Penyaluran 
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1 . Dana z.akat yang telah dikumpulkan waj ib disalurkan kepada yang 
berhak meneri1nanya sesuai dengan ketentuan huku1n Islan1. 

2. Penyaluran zakat kepada mustahiq harus bersifat hibah (bantuan) 
dan harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan 1nustahiq di 
wilayah masing-masing. 

3. Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan sesaat, yaitu 
membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau inengurangi masalah 
yang sangat mendesak/ darurat. 

4. Penyaluran dana z.akat dapat bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu 
membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik 



secara perorangan n1aupun kelon1pok melalui program atau 
kegiatan yang berkesinrunbungan. 

D. Pendayagunaan 

1. Pendayagunaan hasil pengtunpulan zakat Wltuk mustahiq dilakukan 
berdasarkan persyaratru1 sebagai berikut : 
a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran n1ustahiq delapan 

asnaf yaitu fakir, miskin, amiL 111uallaf, riqab, ghaiim, sabilillah, 
dru1 ibnu sabil. 

b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya 
1nen1enuhi ketentuan kebutuhan dasar secarct ekono1ni dan sangat 
1nen1erlukan bantuan. 

c. Mendahulukan inustahiq dalan1wilayahnya1nasing-111asing. 

2. Pendayagt.maan hasil pengwnpulan zakat Wlnik usaha yang produktif 
dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut: 
a. Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq delapan asnaf 

sudal1 terpenuhi dan ten1yata masih terdapat kelebihan. 
b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan. 
c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertin1bangan. 

3. Prosedur pendayagunaan hasil pengw11pulan zakat untuk usaha 
produktif ditetapkan sebagai berikut: 
a. Melakukan studi kelayakan. 
b. Menetapkan jenis usaha produktif. 
c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan. 
d. Melakukru1 pen1antauan, pengendalian dan pengawasan. 
e. Mengadakan evaluasi. 
f Membuat laporan. 

E. Penghitungan 

l. Pada dasamya 111uz.akki melakukan penghitungan sendiri atas harta 
dan kewajiban zakatnya sesuai hukum agan1a dan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku, nainun apabila n1uzakki 
n1engalruni kesulitan penghit1mgan zakatnya dapat n1eminta bantuan 
kepada Badan/Lembaga An1il Zakat. 

2. Zakat yang diterin1a oleh Badan/Lembaga Atnil Zakat tidak 
tennasuk sebagai obyek pajak Pajak Penghasilan. 

3. Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib 
pajak pribadi pe1neluk agan1a Islan1 dan atau Waj ib Pajak badan 
dalam negeri yang dimiliki oleh pe1neluk aga1na Islam boleh 
dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari Pajak Penghasilan 
Wajib Pajak yang bersangkutan dengan 1nenggunakan bukti setoran 
yangsah. 

4. Semua bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh 
Wajib Pajak Orang Pribadi pen1eluk agama Islain dan atau Wajib 
Pajak badan dalan1 negeri yang di1niliki oleh pe111eluk agruna Islam 
dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak 
pada akhir tahun melalui Surat Pemberitahunan Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan pada saat dibayamya 
zakat tersebut. 



VII. PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

A. Pcnga\\'asan 
1. Penga\vasan terhadap kine1ja Badan A1nil Zakat dilakukan secara 

internal oleh Kon1isi Penga\vas Sadan An1il Zakat di se111ua 
tingkatan, dan secara exte111al oleh Pen1erintah dan n1asyarakat. 

2. Ruang lingkup penga\vasan 111eliputi pengawasan terhadap 
keuangan, kine1ja Badan Atnil Zakat dan pelaksanaan peraturan 
perundang-undangM se11a prinsip-prinsip syari 'ah. 

3. Dalain hal J(on1isi Pengawas melakukan pen1e1iksaan keuangan 
Sadan An1il Zakat clapat n1en1inta bantuan akuntan publik. 

4. Kegiatan penga\vasan di lakukan terhadap rancangan program kerj a, 
pelaksai1aan prograi11 kerja pada tahun be1jalan dan setelah tahun 
buku berakhir. 

5. Hasil pengawasan disampaikan kepada Badan Pelaksana dan 
Dewan Pe1tin1bangan w1tuk dibahas tindak lanjutnya, sebagai bahan 
pertin1bangan atau sebagai bahan penjatuhan sanksi apabila te1jadi 
pela11ggaran. 

6. Masyarakat baik secara pribadi n1aupun rnelalui institusi dapat 
berperan aktif dalan1 n1elakukan pengawasan terhadap kine1ja 
Badan An1il Zakat dan Lembaga ainil Zakat. 

7. Dalan1 hal diketemukan pelanggaran maka segera dilakukan 
tindakan sesuai dcngan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

8. Pelaporan 

1. Badan Amil Zakat n1emberikan laporan tahunan pelaksanaan 
tugasnya kepada Pen1e1intah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai 
dengan tingkataMya. 

2. Setiap Kepala Divisi, Bidang, Seksi dan Urusan sesuai dengan 
tingkatannya inenyampaikan laporan kepada Ketua Badan 
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Pelaksana Sadan A1nil Zakat n1elalui Sekretaris. dan Sekretaris 
1nenmnpung laporan-laporan tersebut sebagai bahan n1enyusun 
la po ran tahunan Ketua Badan An1i l Zakat. 

3. Materi laporan 1neliputi se1nua kegiatan yang tel ah dilakltl<ru1 sepe1ti 
berbagai kebijaksanaan yang telah diputuskan dan dilaksanakan 
serta laporru1 tentang pengwnpulan dan pendayagunaan dana z.akat. 



VIII. PENUTUP 

De1nikian siste111 pengelolaan ini. kiranya dapat n1en1berikan petunjuk 
bagi pengelola zakat sebagai pengen1ban an1anah, untuk n1eningkatkan 
111otivasi pengelola yang profesional, bertanggungjawab dan transparan., 
yang pada gilirannya dapat n1eningkatkan kepercayaan dan kesadaran 
111asyarakat dalan1 penunaian dan pelayanan ibadah zakat sebagai dana 
potensial yang bennanfaat tmtuk kesejahteraan bangsa Indonesia ten1tan1a 
pengentasan ke1niskinan dru11nen1berantas kesenjangan sosial. 
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STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN Al\11LZAKAT NASIONAL 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor ~8 tahun 1999 

DEWAN BAD AN 
PERTI MBA NGAN PELAKSANA 

I 
KETUA 

WAKILKETUA KETUA UMUM - KETUAI BENDAHARA I KETUA II 

SEKRETARIS 
WAKIL SEKRETARIS 

I 
ANGGOTA 
10 ORANG 

I I 

KEPALA DIVISI KEPALA DIVISI 
PENGUMPULAN PENDISTRIBUSIAN 

I I 
UPZ - UPZ STAF-STAF 

I I 
MUZAK Kl MUSTAHIQ 

KOMIS! - PENGAWAS 

I 
KETUA 

WAKILKETUA 

SEKRETARIS I 

UMUM I 
SEKRETARIS I SEKRETARIS 

SEKRETARIS II WAKIL SEKRETARIS 

I 
ANGGOTA 
10 ORANG 

I I 

KEPALA DIVISI KEPALA DIVISI 
PENDAYAGUNAAN PENGEMBANGAN 

I I 
STAF-STAF STAF-STAF 

I I 
MUSTAHIQ MOTIVATOR 



w -N 
STR UKTU R 0 RGANISAS I 

BADAN Al\tllLZAKAT PROPINSI 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 

DEWAN BAD AN 
PERTIMBANGAN PELAKSANA 

I 
KETUA 

WAKILKETUA KE TUA 

BENDAHARA - KETUAI 
I KETUA II 

SEKRETARIS 
WAKIL SEKRETARIS 

I 
ANGGOTA 
7 ORANG 

I I 
KEPALA BIDANG KEPALA DIVISI 
PENGUMPULAN PENDISTRIBUSIAN 

I I 
UPZ - UPZ STAF-STAF 

I I 
MUZAKKI MUSTAHIQ 

KOMISI 
PENGAWAS 

I 
. 

KETUA 
WAKILKETUA 

SEKRETARIS I I 
SEKRETARIS 11 

SEKRETARIS 
SEKRETARIS Ill WAKIL SEKRETARIS 

I 

ANGGOTA 
70RANG 

I I 
KEPALA DIVISI KEPALA BIDANG 

PENDAYAGUNAAN PENG EM BANGAN 

I I 
STAF-STAF STAF-STAF 

I I 
MUSTAHIQ MOTIVATOR 
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STRUKTUR ORGANISASl 
BA DAN Al\fl.LZAKAT KABUPATEN/KOTA 

Bcrdasarkan Undang-Undang Nomor 38 lahun 1999 

DEWAN BAD AN 
PERTIMBANGAN PELAK SANA 

I 

KETUA 
WAKILKETUA KETUA 

BENDAHARA - KETUAI 
I KETUA II 

SEKRETARIS 
WAKIL SEKRETARIS 

I 
ANGGOTA 
5 ORANG 

I I 

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSJ 
PENGUMPULAN PENDISTRIBUSIAN 

I I 
UPZ - UPZ STAF-STAF 

I I 
MUZAKKI MUSTAHIQ 

KOMIS! 
PENGAWAS 

I 
KE TUA 

I WAKILKETUA 
I .. ,• 

SEKRETARIS I I 
SEKRETARIS II SEKRETARIS 
SEKRETARIS Ill WAKIL SEKRETARIS 

I 

ANGGOTA 
5 ORANG 

I I 
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI 

PENDAYAGUNAAN PENGEMBANGAN 

I I 
STAF-STAF STAF-STAF 

I I 
MUSTAHIQ MOTIVATOR 
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STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN AMILZAKAT KECAMATAN 

Bcrdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 

DEWAN BAD AN • . 
PERTIMBANGAN PELAKSANA 

I 
KE TUA 

WAKILKETUA KETUA 

BENDAHARA 
~ KETUAI 

I KETUA II 

SEKRETARIS 
WAKIL SEKRETARIS 

I 

ANGGOTA 
5 ORANG 

I I 
KEPALA URUSAN KEPALA URUSAN 
PENGUMPULAN PENDISTRIBUSIAN 

I I 
UPZ - UPZ STAF-STAF 

r I 
MUZAKKI MUSTAHIQ 

KOMISI • 
PENGAWAS 

I 

KE TUA 
WAKILKETUA 

SEKRETARIS I I 
SEKRETARIS II 

SEKRETARIS 
SEKRETARIS Ill WAKIL SEKRETARIS 

I 

ANGGOTA 
5 ORANG 

I ' KE PALA URUSAN KEPALA URUSAN 
PENDAYAGUNAAN PENGEMB~NGAN 

I I 
I 

STAF-STAF STAF-STAF 

1 I 
MUSTAHIQ MOTIVATOR 



FORJ\llULIR SETORAN 

D ZAKAT D INFAQ/Sl-IADAQAH/DAN LAIN-L\IN 

Yang bcrtanda tangan di bawah ini 
Nam a 
Ala mat 
Pckcrjaan 
\Vilayah kclurahan/Kccamatan 

SYIRKAI-1 (pcrusahaan) Unng 

D ZAK.AT D Mal (hart;.t) D TIJARAII (pcrdagang.;.111) bcmpa Emas/Pcrak 

ZIARAH (pcrtanian) H::isil pcrtaniun 

D INFAQ/SHADAQAH: Scbcsar/Scbanyak: 

............................................ 200 ..... 

Yang mcnycrahkan. 

TANDA TERI MA 
No1nor Register ................................................................................ . 
Sudah tcrima dari ................................................................................ . 
Banyaknya pcmbayaran ZAKAT/INFAQ/SHADAQAH: ............................ . 
Tahun 

................................ 200 ..... 

Alamat petugas 
Nomor surat tugas/dari : 

D tandai apa yang discrahkan. 
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BAZIS KABUPATEN/KOTA 
BAZIS KECAMATAN ................. , .................................................................... . 

REGISTER PENYETORAN 

No. TANG GAL NO MOR JUMLAH 
PENERIMAAN URAIAN MENGHITUNG UANG 

KETERANGAN 
ZIS 

JUMLAH 

........................................................... 200 .. 

Kctu•1 Bazis Kab/Kola/Kccamalan, 
..................................................................... 

····································································· 
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NOMOR BUKTI PENYETORAN: ................................... . 

BUKTI PENERll\tlAAN SETORAN 

Dari: KABUPATEN/KOTA 
KECAMATAN 

Ban~·ak Fonnulir 
yan:.?. disctor 

. 

.. 

--- -

- ·-

- -~ -

--

CODE: ........................... . 
CODE: ............................ . 

Nomor Formulir Jumlah Uang Yang tlisctor 

Jumlah kotor ... = Rp .......... 
Potongan .... <yo= Rp ......... 

Jumlah bcrsih = Rp ........ 

Jumlah bersih yang disetor: Rp ............................................................................. . 

Terbilang: J 

Yang mcnyctor: .................................................... 200 .. 
BAZIS .............................................. .. 
Yang mcncrima, 
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BADAN AMILZAKAT. INFAQ, SHADAQAH 
KABUPATEN!KOTA ............................................................................... . 
KECAMATAN ............................................................................... . 

DAFTAR: 

TANDA TERlMA FORM.ULIRZAKAT,JNFAQ DAN Sl-IADAQAH 

I I PENYETORAN ZAKAT/INFAOJSHADAQAH I 
TANGGAL NO MOR 1 

DIBERIKAN FORMULIR ~---~-------~ KETERANGAN I 
I I /JL.PllMT TAN DA I 

TANGAN 
;---·~1 ----+----4---------+----+----
l : 
I I 

j I I I I I 
I 

I I I 

l 
I 

I 
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VJ __. 

'° 

HASIL OPERASIONAL PENGUJ\1PULAN ZIS TA HUN 
DARIKABUPATEN/KOTA/KECAMATAN 

..•.••......••..........••.............••......•••...••... 

........•••...........•..•..••.•.••••..•••............•••• 

PENYETORAN NO MOR JUMLAH BANYAKNYA 
TAN DA TAN DA 

URAIAN TANGAN TANG AN KETERANGAN BUKTI SET ORAN FORMULIR 
KE TANG GAL KAS (RUPIAH) PENERIMA PENYETOR 

JUMLAH: 



w 
N 
0 

\.I 

LAPORAN REKAPITULASI 
HAS IL ZAKA T, INFAQ DAN SHADAQAH 

Kabupaten/Kota/Kecamatan : .............................. .-.................... . 
P E N Y E T O R A N 

JUMLAH 

No. 
Sampal dengan tanggal: ............. Hari lnitanggal: ............. 

- KETERANGAN 

JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH ·JUMLAH 
FORMULIR UANG FORMULIR UANG FORMULIR FORMULIR 

........................ 200 ····· 
K..:tua BA71S Kah. hota'K~camatan 



t,,J 
N 

I 

Cataum: PENGAMBJLAN DAN PENYETOR,AN FORMULIR 

Norn or Teri ma 
Disetorkan Sis a 

No. 
Tang gal 

Formulir Formulir 
ke M.Z.l.S. Formulir Penerimaan M.Z.l.S. dari ... 

SD. . 

SD. 

SD. 

SD. 

SD. 

SD. 

SD. 

SD. 

SD. 

SD. ' . . 
SD.· 

.'ii). . 
SD. 

. 
.'iD . 

Yang Yang 
Menerima Menyerahkan 

Keterangan 
Na ma/ Na ma/ 

Tandatangan Tandatangan 

. 



LAPORAN REKAPITULASI 
HASIL ZAKAT, INFAQ DAN Sl-IDAQAl-I 

KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN : ................................................................. . 
BULA.N : ........................................................................ . 

~ET-.-O_RA_N __ l-_J_u_M_LA-..,.-H __ H_A_s_JL 

I .,.3,~=- HARi INI FORMULIR I UANG I TANGGAL TANGGAL I 
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·--- ---, 
I . 

j I 

.-1 KETERANGAN I 
I 
I r--, 
I 
I 
I 

! 
I 
I 
I 

I 

I 
..____ --· -- ..J 



l,,,J 

N 
(,,,,J 

Kabupatcn/Kota/Kecamatan 
Bulan 
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PENDAI-IULUAN 

Ajaran Islam terdiri dari dua bagian bcsaryaitu yang bcrsifat tcoritikal 
clan yang bersifat praktikal. Yang pertama rukun iman seclang yang kcdua 
rukun Islam. Rukun Iman terdiri dari enan1 pokok kcyakinan (kcimanan) 
scdang rukun Is lain terdiri dari lima pokok peribadatan (kcislaman). Adalah 
sukar untuk mengukur keimanan scseorang karena sifatnya yang tidak nyata. 
Sebaliknya keislaman scscorang 1nenjadi nyata dengan pengamalan rukun 
Islam yang I ima. 

Di tanah air kita pcngmnalan rukun Islam oleh pemeluknya bclum 
merata. Di satu pihak kurang menonjol sedang di pihak lain lcbih kuat 
penekanannya. Hal ini 1nungkin dipengaruhi oleh sikap dan pemahaman 
terhadap pokok-pokok rukun Islam itu ::;cndiri. Pada rukun yang kedua dan 
kccmpat yaitu shalat dan puasa ternyata lcbih merata dilaksanakan oleh 
umat Islam. Mungkin karena pandangan pemeluk terscbut yang bersifat 
lebih individual. Lain lagi clcngan rukun Islam yang ke lima yaitu "haji" atau 
masa depan ekonomi kchidupan suatu keluarga yang mcnunaikan ibadah 
haj i. Dal am hal in i mungkin karena pandangan terhadap "haj i" sebagai status 
di masyarakat yang perlu dikerjar dan diperoleh di samping sebagai ibadah 
wajib bagi yang mampu. Sebaliknya dalam pengamalan zakat tampak sekali 
belum dilakukan secara merata oleh 1nereka yang sudah terkena kewajiban 
zakat tersebut. 

Mungkin karena pandangan sosialistis yang lebih mcnipis bagi 
kebanyakan pemeluk musli111 yang mampu. Atau karena faktor-faktor lain 
yang bersifat tehnis. 

Namun adalah suatu kenyataan balnva rukun Islam yang ketiga yang 
lebih menonjol aspek sosialnya ini belum dilaksanakan sepenuhnya, padahal 
didalain Al-Qur'an banyak ayat me1nerintahkan untuk menjalankan shalat 
dan mengeluarkan zakat. 

Dan ini bcrarti bahwa potensi dana dan daya yang bcsar yang terkandung 
dari ajaran zakat ini belum tergali oleh kita. 
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Dalam perkembangan pelaksanaan zakat di tanah air kita tampak 
kccenderungnn bant yang merupakan perubahan ciri dari pclaksanaan znkat 
tersebut. Bermula dari politik agama yang netral di zaman Hindia Belanda 
dan diteruskan pacla zaman Jcpang. Zakat dilaksanakan secara perorangan, 
atau melalui para kyai, guru ngaji. 

Pada zaman ordc baru telah diserukan oleh Presiden dalam pcringatan 
lsra' dan Mi'raj di lstana Negara pada tanggal 26 Oktobcr 1968 dimana 
menganjurkan pelaksanaan zakat secra intcnsif untuk mcnunjang 
pembangunan Negara. 

Ada pun ak i bat seruan terse but yang terbentuk baclan-badan zakat 
sebagai pengclola zakat yang dibcntuk Pcmerintah bani Propinsi : Aceh, 
Sumatera 13arat, Lampung, OKI Jakarta, Ja\va 13arat, Ja\va Timur, NTB 
dan Kalimantan Selatan. 

Badan-badan tersebut dibentuk dengan Surat Gubernur Kcpala Daerah 
tnasing-masing sebagai tindak lanjut dari seruan Bapak Prcsidcn terscbut 
diatas. 

Scjak dicanangkan seruan tersebut sampai zatnan reformasi sckarang 
ini baru BAZIS OKI Jakarta yang baru kelihatan, dan propinsi-propinsi lain 
belum kel ihatan kemaj uannya. 

Maka pada saat ini Dcpartcman Agama RI mengadakan Dircktorat 
baru yang dinatnakan Direktorat Pcngcn1bangan Zakat dan Wakaf Ditjcn 
Bimas Islan1 dan Penyelenggaraan Haji. Dan Pemerintah juga tclah 
mengeluarkan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 
Zakat, Keputusan Menteri Agatna RI Nomor : 5 81 Tahun 1999 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pcngclolah 
Zakat dan Keputusan Direktorat Jenderal Bin1bingan Masyarakat Islam 
dan Urusan Haji Nomor : D/291 Tahun 2000 tentang Pcdoman Tchnis 
Pengelolaan Zakat. 

Pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden Rcpublik Indonesia meresmikan 
Silaturrah1ni dan Rapat Koordinasi Nasional ke I Badan Amil ZakatNasional 
dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di lstana Negara, dalam 
pidatonya Presiden 1nenekankan agar Badan Amil Zakat baik di Tingkat 
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Nasional maupun Dacrah, ataupun pcngurus Lembaga A1nil Zakat baik di 
tingkat Nasional maupun Dacrah, ataupun pcngurus Lcmbaga Amil Zakat 
untuk tidak ragu-ragu bekerja sama dcngan rvtentcri Agama, Mcntcri 
Keuangan, Mcntcri Negara Kopcrasi dan Usaha Kccil dan Mcncngah 
ataupun Menteri terkait lainnya. 

Dircktorat Pcngcmbangan Zakat dan Wakaf juga tclah melaksanakan 
sosialisasi Undang-unclang No. 38 Tahun I 999, kc Propinsi scluruh Indonesia 
dan mengadakan orientasi Pcngelolaan Zakat pada lnstansi Pcmcrintah, 
BUMN, Ormas Islmn clan Pcrusahaan Swasta Tahun 2002 di Jakarta. 

Maka untuk sukscsnya Gerakan Sadar Zakat dari scluruh komponcn, 
baik pcmerintah, kyai, ustadz, ustadzah, untuk ikut berpcran aktif dalain 
sosialisasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 untuk mcnyadarkan 
masyarakat muslim untuk menunaikan zakat dan tidak ketinggalan didalam 
mengadakan penyuluhan kcpada masyarakat le\vat 1nass media cetak 
maupun elektron ik, j uga lcwat para kyai, ustadz, ustadzah, clan para guru 
agama. Olch karena itu untuk n1e1nbcrikan cakrawala pcmikiran bagi kira 
terutama para da' i dan pcnyu luh zakat kita tampilkan dalam H impunan Materi 
Penyuluhan tersebut : 

1. Sambutan Prcsidcn RI pada percsmian Pembukaan Silaturrahmi clan 
Rapat Koordinasi Nasional ke I Badan Amil Zakat Nasional dan 
Lembagai Atnil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara pada tanggal 
29 Mei 2002. 

2. Sambutan Mentcri Agama RI pada peringatan Nuzulul Qur'an 1422 H 
di masj id Istiq la! Jakarta, tanggal 2 Descm ber 200 I. 

3. Sambutan/pcngarahan Mcnteri Agama RI pada Silaturahmi dan Rapat 
Koordinasi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Tingkat 
Nasional. 

4. Sambutan/pengarahan Menteri Sosial RI pada Silaturahtni dan Rapat 
Koordinasi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Tingkat 
Nasional. 
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5. Sambutan/pengarahan Mcnteri Sosial RI pada Silaturahmi clan Rapat 
Koordinasi 13adan Amil Zakat dan Le111baga Amil Zakat Tingkat 
Nasional. 

6. Sambutan/pengarahan Menteri Dalam Ncgeri RI pada Silaturrahmi dan 
Rapat Koordinasi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Tingkat 
Nasional. 

7. Sambutan Direktur Jendcral Bimbingan Masyarakat Islam dan 
Pcnyclenggaraan Haji pada Silaturrahmi dan Rapal Koordinasi Badan 
Amil Zakat dan Le1nbaga Amil Zakat Tingkat Nasional dengan judul 
"Pengelolaan & Pemberdayaan Zakat dan Pcmbinaan Lembaga 
Pcngelola Zakat". 

8. Sambutan Ketua Badan Amil Zakat Nasional pada Silaturrahmi dan 
Rapat Koordinasi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Tingkat 
Nasional. 

9. Sambutan Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf pada Kegiatan 
Orientasi Pcngelolaan Zakat pada Instansi Pcmerintah, I3UMN, Ormas 
Islam dan perusahaan s\vasta tahun 2002. 

10. Sambutan Direktur Pajak Penghasilan Ditjen Pajak Departemen 
Keuangan RI pada Kegiatan Orientasi Pengelolaan Zakat pada Instansi 
Pemerintah, BUMN, Ormas Islam dan perusahaan swasta tahun 2002. 

11. Manajemen Pengelolaan Zakat oleh Hartato Widodo. 

12. Zakat dan Pemberdayaan (Kaj ian Zakat dalam Prospekti f Fiq ih dan 
Fatwa), oleh Dr. Mohammad Masyhoerin Naim, M.A. 

13. Keputusan bersan1a Menteri Agama dan Mentcri Sosial RI ten tang 
Pemberdayaan Fakir Miskin melalui dana Zakat. 

Uraian-uraian tersebut yang dihimpun menjadi buku dimaksudkan agar 
1nenjadi bahan bacaan dan sumber motivasi bagi para penyuluh khususnya 
dan masyarakat dalan1 pelaksanaan zakat pada mnumnya. 
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SAMBUTAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

PADA 

PERESMIAN PEI\'lBUKAAN SILATUH.RAHMI 

DAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL KE I 

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAN 

LEIVIBAGA AMIL ZAKAT SELURUI-I INDONESIA 

Jakarta, 29 Mei 2002 

Saudara M cnteri, 

Saudara pen gurus Badan dan Lembaga Amil Zakat Sci uruh Indonesia. 

yang berbahagia~ haclirin yang saya hormati, 

Assalamu 'alaikum Warahmatu llahi Wabarakatuh, 

Dcngan memanjatkan puji syukurkehadirat Allah Subhanahu \.Vata'alla. 

saya merasa sangat gembira bcrtc1nu saudara-saudara yang hari ini hadir 

dalam Silaturrahmi dan Rapat Koordinasi Nasional ini. Dalam bayangan 

saya. ticlak lama lagi saya akan 1nenerima konsep operasional isasi zakat. 

yang telah lama kita idam-idamkan penvujudannya. Saya melihat adanya 

sisi yang sangat strategis dan pcnting dalam gerakan nasional ini, khususnya 

dalam rangkaian upaya pemberdayaan ekonom i umat, yang akan bcsar sekal i 

artinya bagi pcmulihan clan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Pada pcringatan Nuzulul Qur'an tanggal 2 Desember 200 l yang lalu. 

saya tclah mencanangkan dimulainya Gerakan Sadar Zakat, sekarang setelah 

hampir enam bulan scjak pencanangannya, rasanya tidaklah terlalu kcliru 

bi la saya berharap dapat mcmperoleh konsep yang saya idamkan tadi. Sebab, 
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baik dalam kontcks sosial dan ekonomi. saya melihat adanya keselarasan 

yang luar biasa bl!sarnya antara pengelolaan zakat dengan semangat 

kekcluargaan dan nafas kcrakyatan dalam penyclenggaraan kehidupan 

nasional kita. 

Da lmn pcringatan Nuzu lu I Qur' an yang !al u. say a mengungkap beta pa 

indahnya bila zakat dapat kita kclola dengan pcnuh kcamanahan. Bcrbagi 

rasa dan harta kckayaan yang dititipkan oleh Tuhan, bukan saja mcnumbuhkan 

kebahagiaan terscndiri, mclainkanjuga merupakan bentuk nyata clari keimanan 

kita. Kctika tugas dan tanggungjawab dalam pcnyelcnggarnan kehidupan 

nasionaljuga kita anggap scbagai amanah, kitapun dapat merasakan adanya 

kescjajaran dalam operasionalisasi pcngclolaan zakat clcngan prinsip-prinsip 

dasar dalam konsepsi demokrasi ekonomi. 

Didalamnya terkanclung semangat pcnyelenggaraan kchidupan atas 

dasar kcbcrsamaan, dimana pcmanfaatan berbagai surnbcr daya dapat 

diarahkan bagi kcs~jahteraan hidup bersama. Dalam hubungan inilah, apabila 

zaknt dapat kita kelola dengan prinsip manajcmen modern clan organisasi 

yang schat. saya yak in hal itu akan berdampak positif bagi pcrckonomian 

kita. Banyak yang akan dapat kita pcrbuat dalam upaya penanggulangan 

ke111iskinan. pengangguran. serta meningkatkan pemerataan kesempatan 

khususnya dalam berusaha. 

Masalah ini menjadi lcbih penting lagi ditcngah upaya-upaya besar 

yang ingin kita lakukan untuk membantu kebangkitan usaha kecil dan 

tnenengah kita. Denganjumlah pcnduduk muslim yang dcmikian bcsar, dengan 

kandungan kegotongroyongan yang mewarnai zakat, akan banyak yang dapat 

kita pcrbuat untuk mendorong tumbuhnya kembali kckuatan ekonomi yang 

sangat besar itu. Sekali lagi, masalahnya adalah bagaimana kita dapat 

mena1npi lkan bcntuk dan cara pengclolaan zakat sccara baik dan modern, 
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dan mcnycmpurnakannya agar dapat bcrjalan serasi dengan bcrbagai sistcm 

<lalam kehidupan sekarang. tcrmasuk misalnya sistcm pcrbankan. perpajakan. 

dan penghasilan profcsi. 

Saya sungguh bcrharap. dalam kcsempatan kali ini kita dapat 

mcmperoleh jawaban 1nengenai hal-hal tadi. Kepada saudara-saudara 

pengurus Badan Ami I Zakat baik di tingkat Nasional maupun Dacrah. ataupun 

pengurus Lembaga Amil Zakat. saya minta tidak ragu-ragu beke1jasama 

dengan Mcnteri Agama. Mentcri Keuangan, Menteri Negara Kopcrasi clan 

U saha Kee i I dan Mencngah. a tau pun tv1enteri-1nenteri terka it la in nya, 

sehingga seccpatnya mainpu merumuskan konsep dan langkah-langkah yang 

kongkrit scrta dapat dipe11anggungjawabkan secara terbuka. 

Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan 

Silaturrahmi clan Rapat Koordinasi Nasional yang pertama Sadan dan 

Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia. secara rcsmi dibuka. Semoga Allah 

Subhanahuwata'ala senantiasa melimpahkan hidayah dan inayah-Nya kepada 

kita semua. 

Wassalamu • alaikum Warahmatul lahi \Vabarakatuh. 

Jakarta, 29 i\[ei 2002 

PRESTDEN REPUBLII< INDONESIA 

ttd 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 
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SAI\1BUTAN IVIENTERI AGAMA RI 
PADA PERINGATAN NUZULUL QUR'AN 14221-l 

DI MAS.JID ISTIQLAL JAK.ARTA 

Ytll. Preside11 Repub/ik /11do11esia, /bu llj. Megawati Soekar11op11tri 
besertt1 Bapak II. Taufik K ie11u1s yang saya 11111/iaka11, 

JVakil Presiden, Bapak Dr. H. l-lt1111z"h 1-Taz be ... erta /bu llj. Nani 
flt1111z"h llaz yang saya 11111/iaka11, 

Para Pe111i111pi11 Le111haga Terti11ggi dun Ti11ggi Negara beserta 
/bu yang saya hor111ati, 

Para Menteri K"binet Goto11g Royoug, 

Para Dula Besar da11 Kepala Penvakila11 Negara-11egara sahabat 
heserta Nyo11ya yang saya 11111/iaka11, 

Hadiriu da11 1-ladirat yang herballagia. 

Assala111u 'a/aikum H1aral1111a1ullahi 1,Vaharakatuh, 

Segala puji dan sanjung puja marilah kita panjatkan kehadirat Allah 
SWT. Karena hanya dengan perkenan-Nya jua, pada malam hari ini kita 
dapat menyelenggarakan acara Peringatan Nuzulul Qur'an. Shalawat dan 
salam semoga senantiasa tercurah kepadajunjungan kita Nabi Muhammad 
SAW~ keluarga dan para sahabat se11a segenap pengikut beliau. 

Kita bar saja menyimak uraian hikmah Nuzulul Qur'an oleh saudara 
K.H. Abdullah Gymnastiar yang sangat menarik. Scmoga uraian tcrsebut 
dapat memberi tambahan ilmu dan mcmperluas wawasan kita tentang makna 
Nuzulul Qur'an. 

Preside11 da11 ka11111 11111slb11in yang 11111/ia! 

Ajaran Islam, tidak mempertentangkan antara masyarakat dan individu, 
bahkan pada hakekatnya tidak berlebihanjika dikatakan bahwa clalam praktek 
sulit sekali kalau bukan mustahil untuk memisahkan antara keduanya. lndividu 
tidak dapat menjadi individu secara mutlak dan berdiri sendiri tanpa adanya 
n1asyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakt tidak dapat terwujud 
kecuali dengan adanya sejumlah individu. 
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Kebersamaa yang melahirkan masyarakat merupakan kebutuhanjiwa 
individu, baik karena dorongan rasa takut scndirian, atau takut terhadap 
hewan, alam, atau clorongan kepentingan/kemaslahatan pribacli, maupun 
karena dorongan naluri manusiawi yang ticlak dapat terpenuhi sccara 
sempurna kccual i dcngan kebersamaan. 

Dari sini wajar j ika ajaran Islam tidak mempertentangkan antara 
keduanya, masing-masing dijamin kepentingan clan kemaslahatannya schingga 
hak dan kewaj iban terscbut adalah dalam rangka menghindari te1jadinya 
pertentangan antara kcduanya. demi mencapai tujuan kekhilafan di 
permukaan bumi ini. 

Disamping itu lslamjuga mengajarkan solidaritas sosial agar pemilik 
har1a melakukan usaha-usaha yang dapat menjan1in terciptanya kerjasama, 
persaudan1an antara semua anggota masyarakat. Petunjuk nampak pada 
kita dalam kewaj iban zakat. 

Presideu da11 ka11111 11111slil11i11 yang herbahagia! 

Bi la kita berbicara ten tang zakat, maka kita beranjak dari kcsamaan 
penge11ian bahwa zakat mcrupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, 
disamping syahadat, shalat, puasa dan haj i. Zakat dan shalat dijadikan olch 
Al Qur'an sebagai perlambang dari keseluruhan ajaran Islam. Banyak ayat 
Al Qur'an yang berisi perintah menge1jakan shalat diiringi dengan perintah 
mambayar zakat. 

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan hat1a benda. Pertumbuhan 
dan perkcmbangan usaha manusia yang mendatangkan hasil dan keuntungan 
membawa pcngaruh pula terhadap pertumbuhan dan perkembangan zakat. 
Seseorang yang memenuhi syarat-syaratnya, yaitu setiap muslim yang 
mempunyai kekayaan-kekayaan tertentu dan telah saanpai nisabnya dan 
haul, wajib mengcluarkan zakatnya. 

Para pengusaha yang sukses apakah melalui usaha pertanian. 
perkebunan, petcrnakan, perikanan, perhutanan, pe11ambangan, perindustrian, 
perdagangan, dan jasa atau usaha-usaha lainnya harus menyadari bahwa di 
dalam kckayaannya itu ada sebagian milik orang lain yang harus diberikan 
kcpadayang berhak 111enerimanya melalui zakat bi la telah sampai nisabnya. 
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Danjika bclum snmpai nisabnya. mengamalkan scbagian hartanya mclalui 
infak dan shadaqah. 

Sudah merupakan sunatullah bahwa tingkatan sosial di dalam 
masyarakat itu tidak sama. Ada yang bcrkclcbihan. ada yang berkccukupan 
dan ada pula yang berkckurangan. Yang berkckurangan itu bclum 
berkesempatan untuk dapat menikmati kchidupan yang layak dan bclum 
dapat mengcnyam kebahagiaan dan kcsejahteraan yang dalam Al Qur·an. 
memerlukan santunan dan uluran tangan dari sesama muslim dalam upaya 
memperbaiki kehidupan ekonominya sehingga mereka dapat meningkatkan 
tarap hidupnya dan melcpaskan diri dari belcnggu kef~1kiran. kemiskinan 
dan kedhu 'afaan. 

ltulah esensi yang pa I ing mendasar dari ibadah zakat,ya itu sclain 
membcrsihkan diri dan harta. Namun yang pertama dan paling utama ialah 
sarana untuk memerangi kefakiran, kemisikinan dan kedhu 'afaan. 

Dalam situasi dan kondisi negara dan bangsa kita dewasa ini. zakat 
merupakan salah satu tumpuan harapan umat. Oleh karena itu kami 
mengharapkan kiranya kaum muslimin yang sudah mampu lebih meningkat 
lagi kesadarannya untuk membayar zakat. Dengan demikian semoga bangsa 
kita scgera kcluar dari kesulitan ekonomi yang masih membelenggu sekarang 
ini. Dalam kaitan inilah kami mohon kcpada Presiden Rcpublik Indonesia~ 
kiranya berkenan mencanangkan Gerakan Sadar Zakat dalam kesempatan 
acara memperingati Nuzulul Qur'an ini. Atas perkenan Presiden kami 
haturkan terima kasih. 

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa 
mencurahkan berkat dan rahmat-Nya kepada bangsa Indonesia. 

T-Vassa/011111 'alaikum 11'1: 1¥h. 

MENTERl AGAMA RI. 

Prof. Dr. H. Said Agil l-lusin Al-Munawar, M.A. 
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MENTERI AGAMA 
REPUBLI INDONESIA 

SAM BUTAN/PENGAl~AHAN 
.i\'IENTERI AGAl\1A 

Assalamu'alaikum wr. wb., 

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kchadirat Allah S\VT 
karcna bcrkat rnhmat dan inayahNya maka pada hari ini kita dapat mcngikuti 
acara Silaturrahmi dan Rakornas ke-1 Badan dan Lcmba~a Amil Zakat ini . ..... 

Sclanjutnya saya sangat mcnghargai dan menyambut baik diselcnggarakannya 
acara ini, karena hal ini dapal menjadi sarana dan media untuk meningkatkan 
dan menggalakkan pengelolaan zakat di tanah air kila. Dan lebihjauh dapal 
mcmberikan sumbangan pemikiran bagi penanganan masalah sosial yang 
sedang dihadapi olch bangsa kita seperti masalah pcngcntasan kemiskinan 
dan lain-lain. 

Bangsa Indonesia kini masih dilanda krisis dalam berbagai bidang. Krisis 
ekonomi yang bcrkepanjangan di tanah air kita sccara faktual telah melipat
gandakan jumlah penduduk miskin. Untuk itulah dalam rangkaian acara 
Silaturrahmi dan Rakornas ini kami mencoba untuk mcnsinergikan kcgiatan 
pengcntasan kemiskinan dengan Menteri Sosial yang telah dituangkan dalam 
Surat Keputusan Bersama yang baru saja ditanda tangani bersama. 

Kami berpcndapat bahwa untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan 
itu pcrlu ada partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat khususnya dari 
golongan kaya memiliki kemampuan untuk meringankan pendcritaan 
masyarakat miskin. Apabila potensi masyarakat kaya (muslim) ini digalang 
untuk mcngeluarkan Zakat maka ha! ini dapat memberikan alternatif untuk 
pengentasan kemiskinan di tanah air kita ini. 
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Zakat adalah merupakan salah satu ibadah dalam ajaran agama Islarn 
yang mcmiliki dimensi sosial yang sangat tinggi. Zakat dapat berfungsi sebagai 
saran a bagi terwuj udnya sol idaritas sosia I, pengcntasan kem isk inan. 
pembiayaan pendidikan, pertolongan terhadap orang-orang yang menderita 
dan kegiatan sosial lainnya. Zakat akan berfungsi scperti tersebut di alas. 
apabila dikclola dengan baik. Paling tidak untuk dapat mcngelola zakat dcngan 
baik, ada beberapa ha! yang perlu diperhatikan: 

Pertama, perlu ada sosia I isasi zakat, yaitu program untuk mernbangkitkan 
motivasi dan kesadaran kolekti f U mat Islam untuk rnengeluarkan zakat demi 
mengangkat harkat dan martabat hidup seluruh anggota masyarakat. 

Kami mengharapkan para ulama. tokoh masyarakat untuk dapat 
menggerakkan dan mcmbangkitkan kesadaran pclaksanaan rukun Islam 
yang kelima itu, yaitu kewajiban untuk memberikan zakat bagi yang 
berkemampuan. 

Depa11emen Agama bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) tclah 
mclakukan kesapakatan untuk malaksanakan hal-hal tersebut. Untuk itulah 
kami mengharapkan para Kakanwil Departemen Agama dan Majclis Ulama 
Daerah serta Badan Amil Zakat Dacrah untuk dapat mclakukan langkah
langkah konkrit untuk menggalakkan pelaksanaan zakat di daerah masing
masmg. 

Kedua, kita perlu menjadikan lembaga pengelola zakat (BAZ dan LAZ) 
menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, profcsional, transparan, 
mandiri dan proaktif. Salah satu hal pcnting untuk mcnjadi pcrhatian kita 
bersama adalah perlunya membangun kcpercayaan masyarakat terhadap 
Sadan dan Lembaga Amil Zakat. Scjalan dengan upaya membangun 
kepcrcayaan masyarakat itu, maka kami harapkan Sadan atau Lembaga 
Amil Zakat itu harus membangun dirinya menjadi lembaga yang profesional, 
mandiri dan proaktif. Kami menilai balwva Sadan Amil Zakat (BAZ) Tingkat 
Nasional maupun Daerah organisasinya tarlalu besar. Dengan demikian maka 
sulit untuk menjadikan lembaga itu me!1jadi mandiri. Di samping itu pada 
umumnya para pengurus yang diangkat mempunyai kesibukan sendiri 
sehingga tidak bisa menangani secara full time . 
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Olch karcna itulah kan1i men1pu11yai pcmikiran pcrlunya Badan Amil 
Zakat mcnunjuk pelaksana harian atau Direktur Eksekutif dengan 
pcrangkatnya sesuai dengan kebutuhan, yang ini tidak tcrlalu bcsar dan 
terdiri dari orang-orang yang mempunyai dcdikasi tinggi clan profcsional. 
Saya mendapat laporan bahwa pusat-pusat zakat di Malaysia yang rncngelola 
zakal. pada waktu dibentuknya kurang lebih hanya terdiri dari I 0 orang, 
tetapi profesional. Dalam waktu kurang lebih satu sampai dua tahun lembaga 
terscbut telnh mampu mancliri dalam pcngelolaan zakat di wilayahnya irasing
masing. Mcmang untuk menjadikan le1nbaga atau pusat itu dapat beroperasi 
diberikan modal a\val oleh pemerintah paling tidak • 500.000 ringgit. Saya 
berharap bahwa 

BAZ di Indonesia dapat mencontohnya disesuaikan dengan kondisi BAZ 
masing-masing. dcngan malakukan upaya-upaya yang inovatif dan proaktif. 

Kctiga, adanya has ii nyata atau program konkrit yang dapat dirasakan 
langsung oleh Masyarakat. 

Masing-masing BAZ harus dapat melakukan langkah-langkah dan 
menyusun program-program konkrit yang dapat dirasakan langsung 
manfaatnya oleh masyarakat khususnya para mustahik. Program-program 
itu harus mcnyentuh kebutuhan dasar dari para mustahik seperti pangan, 
sandang, tcmpat tinggal, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. 

Para peserta yang kami hormati, 

Sejarah dan fakta telah membuktikan bahwa apabila zakat dapat 
dikelola dengan baik, maka dapat bermanfaat bagi penyelesaian masalah 
sosial yang dihadapi 1nasyarakat. Sebagai contoh bahwa khalifah Umar bin 
Khatab te !ah berhasi I 1nengatas i 1nasa lah problem-problem sosial yang 
dihadapi pada Ja1nan pemerintahannya. Negara-negara lslan1 di Tin1ur 
Tengah seperti Ku\vait dan Qatar tel ah berhasi 1 mengatasi problern sosial di 
negaranya, bahkan dapat membantu negara-negara lain dengan dana zakat. 
Yang lebih dekat lagi adalah negara jiran kita scperti Malaysia juga telah 
dapat meman faatkan dan mengelola zakat untuk kepentingan kesejahteraan 
umat. Saya bergembira bahwa dalam acara ini kita dapat mengundang pejabat 
Malaysia yang rnenangani zakat. Kita akan memperoleh informasi langsung 
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tcntang pcngclolaan clan pcndayagunaan zakat di wilayah Pcrsckutuan dan 
Ncgcri Sclangor. 

Indonesia adalah mcrupakan ncgara yang mcmiliki pencluduk mayoritas 
bcragama Islam. Dari kurang lebih 210 juta pcnducluk Indonesia sckitar 
88o/o adalah beragama Islam. lni berarti zakat di Indonesia sangat potensial 
clan bi la dikclola dcngan baik dan profesional. maka diharapkan dampaknya 
terhadap peningkatan kcsejahteraan umat juga sangat bcsar. 

Saya berkcyakinan maka upaya untuk mensejahlerakan melalui dana 
zakat di daerah masing-masing akan menjadi kcnyataan. Untuk itu saya 
berharap acara Silaturrahmi dc.n Rapat Koordinasi Nasional ini clapat 
memberikan manfaat tcrsendiri dan mcnghasilkan rumusan yang positif serta 
terbangunnya kcsamaan pcrsepsi dalam pengclolaan zakat olah Baclan Amil 
Zakat dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia. 

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan dalnm kesempatan 
ini. Scmoga Allah SWT mcridhoi usaha kita bersama. Amin. 

'-
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MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

SAIVlBUTAN IVIENTERI l<OORDINATOR KESE.JAl-ITERAAN 
RAKYAT 

Ya111: saya hornurti, 
N/e11teri Ag1111u1 Repuhlik /11t/011esia; 
Meuteri So.\·ia/ Repuhlik /11do11esia; 
Pe11g11r11s Bada11 A111il Zakat Nasional 
Pe11g11r11s Bada11 Anlil Zakat Daerah; 
Pi111pi11t111 Le111baga A111i/ Zakat; 
Para 1111tla11ga11 yang berbahagit1. 

Assalamu'alaikum Wr. Wb.~ 

Pada kcscmpatan yang bcrbahagia ini, pe11ama-tama marilah kita 
panjatkan puj i dan syukur kepada Allah kita segala kenikmatan, baik berupa 
kese lamatan, kcsehatan, 1nau pun ken i kma tan mendapat h idayah-N ya, 
sehingga kita dapat berkumpul untuk n1cngikuti Silaturrahmi Badan Amil 
Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Saya sangat menghargai diselenggarakan 
nya acara ini, karena tujuan yang ingin dicapai adalah memberdayakan 
masyarakat mi skin yang di negara kita ini jumlahnya masih sangat besar. 
saya mendo "akan se1noga silaturrahmi ini dapat berjalan dengan an1an, lancar 
dan selamat 111cncapai tujuan yang diinginkan kita bersama. 

Silaturrah1ni Sadan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang 
disclenggarakan pada hari ini saya anggap penting karena sangat erat 
kaitannya dengan upaya bangsa kita n1eningkatkan kescjahteraan rakyat. 
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Kescjahtcraan rakyat dapat ditingkatkan.jika kemiskinan dapat dikurangi. 
Dengan <lcmikian kesejahteraan dan kemiskinan seperti dua sisi mata uang 
dalam satu mata uang yang sama. Dalam konteks inilah pcran Badan Amil 
Zakat dan Lembaga Ami I Zakat sangat sign i fi kan bersama-sama dcngan 
pcmcrintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi 
kemiskinan. 

Saudara-saudara yang saya hormati, 

Krisis ekonomi yang dimulai dari tahun 1997 clan berlanjut krisis 
multidimensi saat ini mulai pulih kembali. Hal ini ditandai dengan semakin 
kuatnya nilai rupiah terhadap dollar Amerika dan indeks saham cliperdagangan 
bursa sudah mulai naik secara signifikan. Meskipun dcmikianjumlah orang 
miskin di negara yang kita cintai ini dirasakan masih cukup besar. Sesuai 
dengan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004, 
target penurunanjumlah penduduk miskin adalah dari 19 person pada tahun 
2000 menjadi 14 person pada tahun 2004. Untuk menanggulangi kcmiskinan 
terse but pada dasarnya ada dua strategi yang d itempuh. Pertama, melakukan 
berbagai upaya untuk memcnuhi kebutuhan pokok dan mengurangi 
pengeluaran kclompok keluarga miskin, sepe11i mengurangj biaya pcndidikan, 
bi a ya peme Ii haraan keschatan, dan pembangunan in frastruktur. Kedua, 
berusaha memberdayakan kclompok keluarga miskin dengan mcningkatkan 
penclapatannya melalui peningkatan kesempatan berusaha dan kcsempatan 
kcrja mclalui usaha mikro, keciL menengah. dan kopcrasi. 

Pennasalahan yang timbul dalam pemberdayaan penduduk miskin agar 
memperoleh pendapatan melalui berbagai lapangan usaha adalah bagaimana 
n1emperoleh pembiayaannya. Sumber-sumber pcmbiayaan bagi kelompok 
m iskin sebetulnya tel ah d ised iakan, baik oteh pemerintah me I al u i program
program peningkatan pendapatan, LSM, maupun lembaga keuangan 
perbankan. Akan tetapi mengingatjumlah yang disediakan masih terbatas 
serta prosed ur dan pcrsyaratannya masih su 1 it d iakses oleh masyarakat 
golongan m iskin maka tuj uan untuk mengurangi bahkan menghapuskan 
penduduk miskin di Indonesia masih menemui berbagai hambatan. 

Dalam rangka pengembangan clan pemberdayaan usaha mikro, kecil 
dan menengah untuk penanggulangan kemiskinan, pcmerintah dalam ha! ini 
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Mcnteri Koordinator Bidang Kesejahtcraan Rakyat sclaku Kctua Komitc 
Pcnanggu langan Kem iski nan tel ah mcnandatangan i Kcscpakatan Bcrsama 
dcng.an Gubcrnur Bank Indonesia yang mewakili perbankan. Kewajiban 
Bank Indonesia dalam kesepakatan bcrsama tcrscbut antara lain mcndorong 
bank-bank umum meningkatkan penyaluran kredit usaha mikro. kccil clan 
mcnengah. 111011 itori ng clan eval uasi pen ya I uran krccl it yang cl i lakukan o lch 
bank-bank urnum, mcnyediakan infonnasi pengcmbangan usaha kccil clan 
mcmberikan pelatihan kepada staf perbankan. Sedangkan kewaj iban 
pemerintah adalah mcngupayakan sumber-sumber pcndanaan dari luar 
negeri dan dalam negcri untuk disalurkan kepada perbankan, mengupayakan 
dana program pendampingan dan pelatihan bagi penduduk miskin pcnerima 
krcclit usaha mikro, kecil clan mencngah, mengupayakan penguatan lcmbaga 
penjam in kred it untu k usaha mikro, scrta mcm fasi I itasi terbitnya peraturan 
pemcrintah atau perundangan unluk memperlancar pelaksanaan 
pen g cm b a 11 g a n k red i t us a h a 111 i k r o, k e c i I , d a 11 men en g ah u n tu k 
pcnanggulangan kemiskinan. Kesepakatan Bcrsama antara Pcmerintah 
dengan Bank Indonesia tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti dengail 
penandatanganan Kescpakatan Ke1jasama antara Bank Pelaksana dengan 
Lembaga Keuangan M ikro sch ingga pengembangan dan pcmberdayaan 
masyarakat miskin melalui usaha mikro, kecil, dan menengah ini segera 
terwujud. Selain upaya-upaya yang telah diuraikan di alas dalam rangka 
penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha 
mikro, usaha kecil clan usaha menengah pemerintah nasional akan 
mendorong pemcrintah dacrah untuk mengembangkan Matching Grand 
System clan Rating System. Dimaksudkan dcngan Matching Grand adalah 
bagi derah yang memiliki program penanggulangan kemiskinan melibatkan 
UKM dan akan membiayai scndiri sebagian dari program pcnanggulangan 
kemiskinan yang diusul pembiayaannya oleh pemcrintah nasional yang 
dimaksudkan dengan Rating System adalah berupa insentif penghargaan 
bagi daerah yang sukses menanggulangi kemiskinan secara bcrsama-sama 
telah me! ibatkan seluruh komponen masyarakat dalam upaya penanggulangan 
kcmiskinan. Bagi daerah yang berprestasi dalam penanggulangan 
kem iskinan akan mendapatkan prioritas pendanaan. 

Had iri n seka I ian yang berbahagia~ 
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Di at as le !ah saya uraikan berbagai upaya yang di laku1'an pemerintah 
untuk menatH!!!.u lan gi kem iski nan di I ncloncsia. Sebenarnva kit a tc lah -'- "-- -
melupakan satu sumbcr pembiayaan utama yang dapat mengangkat derajat 
saudara-snudara kita yang kurang beruntung yaitu yang saat ini masih di 
bawah garis kemiskinan. Banyak Firman Allah SWT dalam Al Quran dan 
sabda Nabi Muhammad dalam Al Had its yang mcwajibkan kita menyisihkan 
scbagian harta melalui zakat. infaq dan sadaqah untuk disalurkan bagi 
pcmbangunan umat. Allah berfirman : 

Bukanlvh menghadapkan wajahmu kearah timur clan hara/ itu 
suat u kebajikan, akan telapi sesungguhnya kebaj ika11 adalah beriman 
kepada Allah. hari ke1J111dian, 111alaikat-malaika1, kitab-kitab. 11ahi-
11ahi da11 memberikan harta yang dici11tai kepada kerahatnya, a11ak
a11ak yo1i111, orang miski11, musafir dan orang yang me111i11ta-111inta da11 
memerdekaka11 ha1J1ba sahaya, mendirikan shalal dun 111e11u11aikan 
::ukat: ..... mereka itulah orang yang benar dan mereka itulali orang
ort.mg yang bertakq1va. (Al Baqarah ; I 77) 

Apnbila dikaitkan dengan penanggulangan kemiskinan maka sangat 
jelas bahwa kita diwajibkan untuk menyisihkan harta kita bagi orang yang 
tidak mampu melalu zakat. 

Potensi dana yang bersumber dari zakat, infaq clan sadaqah sungguh 
sangat bcsar. Dengan jum lah penduduk yang sangal besar clan sebagian 
besar diantaranya adalah orang Is lain, maka saya yakin dengan manajcmen 
yang baik dana-dana tersebut dapat disalurkan kembali kepada yang berhak 
menerimanya. khususnya kaum dhuafa. Dengan akumulasi dana dari zakat, 
infaq. dan shadaqah kita dapat memberdayakan saudara-saudara kita agar 
dapat hidup lebih layak. Apabila pcrhatian dapat kita curahkan betul-betul 
untuk mengelola dana-dana terse but; lnsya Allah upaya tersebut akan sangat 
membantu pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. 

l-ladirin sekal ian yang saya hormati, 

Sebelum mengakhiri sambutan saya dalam silaturrahmi ini, saya minta 
perhatian kita bersama mengenai beberapa hal berikut ini: 

344 



. 
Pcrtama, 111ari kila bckcrja bersama-sama untuk menscjahtcrakan 

masyarakat kita melalui upaya penanggulangan kemiskinan scsuai dcngan 
tug.as clan fungsi kiln masing-masing. Bagi unsur Badan Amil Zakat dan 
Lembaga Amil Zakat mari kita pcgang amanah yang tclah dibcrikan 
masyarakat untuk mcngelola hai1a yang dititipkan untuk disalurkan kcmbali 
kcpada pihak yang hcrhak. 

Kedua. mencari alternati f model pcmanfaatan dana yang bcrsu1nber 
dari zakat. in faq dan shadaqah untuk pcngcmbangan usaha pro<lukti f bag.i 
masyarakat m iskin. seh ingga kaum dhuafa in i secan:1 berkclanj utan dapat 
tcrangkat derajatnya mcnjadi masyarakat yang sejalllcra. 

Katiga~ untuk 1ncnjamin dana dari masyarakat tepat sasaran dan tepat 
jumlah maka agar dikcmbangkan sistcm infonnasi yang transparan scrta 
memperl uas jari ngan pc layanan sampai ti ngkat paling bawah. 

Akhirnya. pada kcscmpatan ini saya ingin mcngucapkan terima kasih 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang 
mendukung upaya-upaya pe1nerintah dalam pcnanggulangan kcmiskinan. 
Selamat mclaksanakan silaturrahmi dengan harapan silaturrahmi ini dapat 
menghasilkan sesuatu yang bennanfaat bagi pemberdayaan penduduk 
miskin. Semoga Allah S\VT selalu mcmberikan perlindungan hagi kita 
scmua. 

Teri ma kasih 

w·assalamu'alaikum Wr. Wb. 
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MENTERI SOSIAL 
REPUBLIK INDONESIA 

SA l\tl BUT AN 
MENTERI SOSIAL 

Ytlt. Saudara Menteri Aga111a Repub/ik /11do11esia 
Ytlt. Sarulara para Pejahat Ese/011 1 heserta Jajara1111ya 
Yt!t. Saudara para peserta perte1111u111 
J'th. Para ff111111 tlan 1111d1111ga11 sekalia11 yang berhallagia 

Assalamu'alaikum 'Nr. Wb, 

Pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah S\VT 
karena dengan rahmat Nya kita dapat bcrkumpul pada kcsempatan yang 
berbahagia ini. Pertemuan ini adalah untuk membahas masalah zakat, infaq 
potensi umat Islam yang dimaksud untuk dapat me1nbangun kcmaslahatan 
dan kescjahteraan sosial dan khususnya untuk mengentaskan kemiskinan 
yang saat hampir 40 o/o dari seluruh penduduk kita bcrada di bawah garis 
kemiskinan. 

Saudara sckal ian, 

Sebagaimana diketahui bahwa krisis ekonomi yang melanda negara 
kita sejak 1977 yang lalu menimbulkan berbagai masalah ckonomi dan sosial 
yang saat ini masih kita hadapi dalam situasi yang lebih komplcks. 

Jumlah rakyat dibawah kemiskinan bertambah terus. anggaran ncgara 
k ita tidak bisa berbuat ban yak un tuk mengentaskan nya d iseba bk an 
kemampuan anggaran kita sangat terbatas. Kewaj iban utang kita masih 
sangat besar sehingga anggaran kita sebagian besar hanya dimanfaatkan 
untuk pembayaran hutang luar negcri beserta bunganya. Akibatnya 
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penerimaan yang kita peroleh di dalam negcri banyak mengalir kc luar ncgcri. 
Hal ini mengakibatkan bcrbagai dampak multi dimensi yang scmakin 
mcngkhawatirkan, kcmiskinan bertambah, kriminalitas meningkat. kualitas 
pendidikan dan kesehatan yang scmakin rendah. Keadaan ini juga 
menimbulkan menurunnya solidaritas sosial, semakin populernya pc1:judian. 
menjamurnya WTS, pcngemis jalanan clan bermuara pada meningkatnya 
jumlah dan kualitas kriminal yang mengganggu pcrasaan aman kita semua. 
Kita masih sering mcndengar terjadinya kcrusuhan sosial di bcrbagai dacrah 
di pelosok tanah air yang menimbulkan rakyat harus mengungsi, 
meningkatnya jumlah janda clan anak terlantar yang semuanya bermuara 
pada timbulnya masalah sosial yang merupakan beban ncgara dan khususnya 
beban Departemen Sosial. 

Hadirin yang say a hormati 

Scbagaimana kita ketahui ~ahwa dasar negara kita Pancasila dan UUD 
1945 telah mcnggariskan bahwa mengatasi kemiskinan adalah danah 
Pancasila dan UUD 45 sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 vang 
berbunyi- .. Fakir miskin dan anak-anak yang lerlantar dipelihara olch ncgara 
clan pacla pasal 27 ayat 2 disebutkan: -Tiap warga negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian 
dikuatkan lagi dalam pembukaan UUD 1945 yang secara tegas disebutkan 
bahwa tujuan negara kita dalah: "Menciptakan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat indonesia clan memajukan kesejahteraan umum. Konstitusi kita yang 
telah dirumuskan oleh para pendiri negara ini sangatjelas menyatakan tujuan 
didirikannya negara kita ini adalah untuk kesejahteraan rakyat, bahwa tujuan 
semua tanpa kecuali sehingga adalah kewajiban kita semua untuk 
mengentaskan kcmiskinan ini dari bumi Indonesia. 

Hadirin yang berbahagia, 

Oleh para pendiri republik ini ternyata scjalan dengan yang dibawa 
oleh Rasulullah SAW Islam sangat mementingkan pemecahan kemiskinan 
ini. Dalam AI-Qur an selalu clisebutkan secara bersamaan mendirikan shalat 
dan membayar zakat, perintah mengambil harta sescorang untuk 
membersihkannya danjuga untuk rncnghapuskan dosa-dosanya. Orang yang 
tidak memperhatikan orang miskin dan anak yatim adalah pendusta agama. 
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Dalam surat Al l\1auun disebutkan: ·~Tahukah kamu orang yang mendustakan 
agama~ itu lah orang yang mcnghard ik anak yat im: dan t iclak mcnganj urkan 
mcmbcri mnkan orang miskin". Kcmudian da lam ls lam cl igariskan lagi bahwa 
"Kckayaan tidak boleh mcngalir hanya di kalangan orang kaya saja~'. '"Di 
dalam kckayaan scseorang tcrdapat hak orang miskin·· ... Seornng muslim 
waj ib mcnuna i kan zakat. clan mem berikan in faq clan shadaqah'·. Bahkan 
dalam hadits clisebutkan "'Kcmiskinan bisa mcndekati kckufuran''. Sistem 
nilai Islam ini jelas mewaj ibkan kita scmua sekali lagi "kita scmua'· tan pa 
kecual i: pemeri ntah dan rakyat waj i b untuk memperhat i ka n mas a lnh 
kcmiskinan in i dan mengcntaskannya sccara nyata ticlak hanya cla lam pidato 
dan teori saja. J ika tidak. maka k ita akan di persamakan A 1 lah sebagai 
pcndusta agama. 

Hadirin dan hadirat yang bcrbahagia, 

Dalam situasi krisis ekonomi yang kita alami saat ini secarajujur dapat 
kami sampaikan bahwa kcmampuan ncgara untuk mengentaskan kcmiskinan 
ini khususnva mclalui APl3N sangat tcrbatas. APBN kita saat ini defisit 

~ ~ 

scbesar Rp. 40 trilyun karcnajumlah pcnclapatan kila hanya sekitar Rp. 300 
tri lyun sedangkan kcbutuhan anggaran sebesar Rp. 340 tri lyun yang 
sebahagian besar untuk membayar ulang dan kewaj iban bunganya. Dan 
dari jumlah anggaran ini dana Dcpartcmen Sosial untuk mclaksanakan 
fungsinya hanya scbcsar Rp. I ,3 Lrilyun per tahun. Tentu dana ini tidak akan 
cukup mcngentaskan kcm iskinan rakyat yang di taksir sekitar 40o/o a tau 
sckitar 80 juta penduduk dari jumlah penduduk. Jumlah kemiskinan di 
pcnyandang sos ial in i cenderung semak in bertambah j ika pcrtumbuhan 
ekonomi kita masih 3-4% dan pe11umbuhan penduduk 1.5-2.5 % pcrtahun. 

Hadirin dan hadirat yang berbahagia, 

Saat ini penyandang masalah sosial data tahun 2000 yang tersebar di 
seluruh provinsi di indonesia yang tcrcatat di Departemen Sosial saja 
berjumlah 23.000.777 jiwa. belum lagi yang tidak tercatat. Daftar penyandang 
masalah sosial itu dapat di I ihat dari tabcl scbagai berikut: 
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Penyandang Masalah sosial di Indonesia Tahun 2000 

No Keterangan Jumlah Jiwa 
1 8:1l1L:i Terlnnt~r 1 111 () 'r.1=, 
") r, n~lk tcrlan'.:11 1 ;1·•.s ~1,.1 .._ 
., 
.J Ancik Jalano11 :) L_j ~1! 
1 1,,1.Jrc n:-1hal ; ~ • 1 ~)Ob .... 

~ 
- ·- -~ ··-----· 

Keterangan Jumlah Jiwa 
~~- --··-. --- --·. - - ... 

i :., An<ik ko1b.-i11 tincial\. kekernsan l 0 2•1/. 
' 6 kortxm nmkotrka 17.9~? ' ' 
I 7 Wanttc=1 mw;::in sosral ekonom1 1 :),GO. 2151 
' 
' 8 warnta rav.rcm t1nd3k kekcrasan 10.3UL 
' 
: g v..rarnt;, tuna susrl;:i i'3.0]7 
I 
I 10 penyilndan~J cncat 1 ~AH,OU!.i 
1 
~ 11 penderita penyakit kronrs l!-17 Hjfi . 
? 

12 qelamJnnoan 4~1.:u1 
I 13 pcnuernis 23,17:, 
i 14 bckas nump1d~m;J f.l'i. lffl 

1 15 lanJ ui us1e.1 tc1 lanl m :'i.401,?i"Q 
r 

lan;ut usia korban kckcrasnn 9 ')rt 
I 1G 

·--~J . 
I 17 kcluarga bemKlS<ilall µsikologis D1.~7 i 
1 18 kcluarga fakir mrsktn 3. 199,GI 1 

I H) nmial1 tak layak lluni 5.16~.0SG 

120 korban bcncana 1.400.0<.M 
21 rnasyarakat yang t1nggal di dacrah rawan l>e.mcanu 1.4G9,475 
22 komunit<ls ~dat terpenr.il 242,511+ 

--- -
JUMLAH 23,000,777 

Kalau kita lihat kenyataan di lapangan, saya yakin jumlahnya masih 
jauh lebih besar dari angka ini danjumlahnya cenderung semakin meningkat. 
Data itu belum lagi termasuk rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan 
yang tidak tcrcaiat dan penyandang masalah sosial yang muncul sewaktu 
\vaktu scperti korban kerusuhan, banj ir, kebakaran, bcncana ala1n bahkan 
siswa dan nrnhasiswa putus sekolah juga semakin banyak. Sungguh suatu 
jumlah yang sangat besar dan 1nemerlukan dana yang tidak sedikit untuk 
mengcntaskannya. Untuk mengatasi inilah kami Departemen Sosial dengan 
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kcterbatasan yang ada tclah bcke1jasama dengan bebcrapa lembaga sosial. 
departcmcn lain. Pemda. lcmbaga pesantren dan lain sebagainya~ namun 
karcna masalahnyajauh lcbih besardari kemampuan yang kami miliki maka 
scolah-olah masalah sosial ini tampak tak kunjung tersclesaikan, tak kunjung 
tuntas. Olch karena itu potcnsi Zakat. lnfoq clan Shadaqah merupakan potcnsi 
bcsar yang dapat kita gali untuk mengentaskan kemiskinan umat ini. 

Hadiri n dan hadirat sekal Ian, 

Demikianlah permasalahan sosial yang maha dahsyat ini yangjika tidak 
ditangani secara baik akan dapat membawa bangsa ini ke jurang kehancuran 
bahkan bisa mcmbawa ke jurang kekafiran. Syukur Alhamdulillah kita di 
Indonesia yang mayoritas penduduknya hampir90o/o adalah muslim, potensi 
Zakat ini bisa dioptimalkan. Se lama ini potcnsi besar ini berserakan begitu 
saja tanpa dikelola secara optimal. Kita bersyukur bahwa kita telah merniliki 
UU No 38/1999 tcntang pengelolaan zakat sebagai dasar hukum untuk 
mcngelola zakat secara bertanggungjawab dan transparan. Kemudian 
dengan adanya U U ten tang pajak pcnghasi Ian yang baru maka zakat yang 
dibayarkan olch seorang muslim dapat mcnjadi angka pengurang (tax 
deductible) dalam pajak penghasilan pribadi jika dibayarkannya mclalui 
Lembaga Amil Zakat yang diakreditasi Dcpartemen Agama seperti melalui: 
Dompet Dhuafa, Republika, Pos Keadilan, Partai Keadi Ian, dan Baitul Maal 
Muamalat, Bank tvluamalat. Selama ini di kalangan masyarakat banyak 
sekali amil-amil zakat yang telah mengumpul ZIS dan disalurkan langsung 
kcpada masyarakat tanpa terkoordinasi secara nasional. sehingga tidak cukup 
kuat gaungnya untuk mengatasi masalah nasional kemiskinan ini. 

Hadirin dan hadirat yang berbahagia, 

Sebagaimana amanat UUD 45 dimana ditegaskan bahwa masyarakat 
harus menikmati kesejahteraan sosial dan orang miskin dan anak yatim 
dipelihara negara maka fungsi untuk mencapai ini diserahkan kepada 
Departemen Sosial. Sejauh ini sesuai dengan kemampuan yang ada~ 
Departemen Sosial telah melakukan tugas membina clan mengentaskan 
penyandang masalah sosial ini sepcrti: 
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I. Mcmbcrikan bantuan kcpada lembaga pengelola kegiatan sosial scpcrti: 
yayasan yatim piatu.jompo. cacat, yayasan untuk para korban narkoba. 
tuna susila. clan penyandang masalah sosial lainnya yang discbutkan 
diatas. 

2. Membantu masyarakat yang tcrkcna bencana a lam (banj ir. gem pa bu mi. 
longsor~ kcbakaran). 

3. l'vlcmbantu pengungsi dan kerusuhan sosial lainnya 

4. Membantu kegiatan pendidikan sosial untuk mengcntaskan anakjalanan. 
anak-anak terlantar, pengemis, tuna wisma, melakukan kegiatan bakti 
sosial clan sebagainya. Sejauh ini Depa11emen Sosial suclah mcmiliki 
tcnaga, data sistem, metode. kemampuan danjaringan yang tersebar di 
seluruh nusantara untuk mengatasi masalah penyandang masalah sosial 
in i. Na mun karena dana kam i yang masih sangat terbatas kam i mohon 
maaf bclum banyak memberikan hasil yang mcmuaskan. Sejauh ini 
dana yang dapat di pergunakan untuk membantu mengatasi masalah 
sosial ini adalah dari APBN yang sangat terbatas, dana UKS, clan 
bantuan dari masyarakat sangat minim tidak mampu mengatasi 
pcrmasalahan sosial yang semakin-lama semakin menumpuk dan 
bartambah. Oleh karcna itujika pelaksanaan UU Nomor 38/1999 ini 
dapat berjalan dangan baik maka Departemcn Sosial terbantu 
karenanya. Oleh karenanya, j ika dana BAZIS dapat diserahkan 
penyalurannya kepacla Departemen Sosia_l untuk memecahkan masalah
masaiah sosial ini, tnaka kami sangat bersyukur clan berjanji akan 
melaksanakannya secara efcktif dan bertanggungjawab sesuai dengan 
kemampuan clan pengalaman yang kami miliki. 

Hadirin dan hadirat yang mulia, 

Segera setelah saya ditugaskan oleh Presiden untuk me1nimpin 
Dcpartemen ini saya bcrtekad untuk mengclola dana rnasyarakat ini secara 
bertanggungjawab dan transparan. Maka untuk maksud itu saya telah 
meminta Kantor Akuntan lndependen untuk melaksanakan audit terhadap 
Dana Dana Kesejahtcraan Sosial dan Bantuan Sosial yang diterima 
Departemen Sosial. Katni berterima kasih kcpada Saudara Menteri Agama 
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Prllr. Dr. Said Agil Husin Al-Munawar karcna pada hari ini Dcpartcmcn 
. \gama RI dan Ocpartemcn Sosial RI akan mcnandatangani ivloU untuk 
pengclolaan dana Zakat. Infaq dan Shadaqah ini. Seandainya clana BAZIS 
ini nanti discrahkan pcngelolaanya kl:pada Dcpartcmen Sosial maka hal ini 
mcnambah kckuatan baru bagi kami untuk bisa lebih berpcran mcmbantu 
masalah sosial yang dihadapi bangsa dan umat ini sckaligus mcnambah 
kcharusan unluk membcrikan pertanggungjawaban keuangan yangjclas dan 
transparan bukan saja kapada masyarakat tetapi kepada Allah S WT. Semoga 
dengan pcrtemuan yang bcrkah ini kita dapat mcningkatkan upaya kita untuk 
mengcntaskan kcmiskinan ini sekaligus membcbaskan kita dari cnp pcndusta 
agama yang akan dibebankan kepada kita, jika kita tidak mampu 
mcnyclesaikannya. Saudara-saudara had irin yang mu I ia. dcm i k ian lah 
smnbutan saya ini scmoga Allah S\VT mernbcrikan hidayah dan taufiqnya 
kcpada kita bcrsama. 

..... 5? 

.) -

\Va bi llahitau fiq wal hidayah \Vassa la mu ~a laikum \Vr. Wb . 
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I. PEN DAI-I ULUAN 

> Bangsa Indonesia yang penduduknya be1jun1lah ± 213 Juta orang 
sebagian besar beragan1a lslan1 ± 88 %, dengan de1nikian umat 
lslan1 berjutnlah 187.440.000 orang 

> rvtasyarakat lsla111 di beberapa negara termasuk Indonesia 111asih 
n1enghadapi pennasalahan antara lain pendidikan yang n1asih 
rendah, Iapangan kerja kurang, tingkat kesejahteraan yang masih 
rendah dan lain sebagainya 

> Untuk n1engatasi pen11asalahan tersebut di atas diperlukan upaya
upaya antara lain 1nelalui pen1berdayaan zakat, karena zakat 
n1empunyai dimensi ibadah dan sosial. 

II. DASAR H UKUJ\tl 

> Undang-Undang Nqrnor38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 
> Undang-Undang Non1or 17 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketiga 

Undang-Undang Non1or 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 
> Keputusan l'vlenteri Agatna RJ Non1or 581 Tahun 1999 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Non1or 38 Tahun 1999 tantang 
Pengelolaan Zakat 

> Keputusan Direktur Jenderal Bin1bingan Masyarakat lsla1n dan 
Penyelenggaraan Haji No1nor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Zakat 

111. TUJUAN 
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> Tujuan Umurn: 
Tujuan pengelolaan zakat secara wnwn adalah mengoptin1aJkan 
pengelolaan dan pemanfaatan zakat dalan1 rangka rnen1bangun 
kesejahteraan un1at dan keadilan sosial. 

> Tuju.an Khusus: 



• MenitH!.katkan kcsadaran kolcktif u1nat Islan1 untuk ..... 

n1cntasarufKan sebagian dari hartanya bagi kepcntingan scsatna 
tnclalui n1ekanisn1e zakat (l\llclaksanakan kc\vaj iban zakat). 

• Mcningkatkan pclayanan bagi tnasyarakat dalain 111enunaikan 
zakat scsuai dengan kctcntuan againa 

• Meningkatkan fungsi clan pcran len1baga pengclola zakat. 
Lcn1baga pengelola didorong untuk rncnjadi len1baga yang 
profesional. an1anah, transparan dan n1andiri serta pro-aktif. 

• rvlcningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. 

IV. PENGELOLAAN ZAKAT 

> Pcn1erintah tidak 1nelakukan pcngelolaan zakat~ Pe1ncrintah 
n1elakuknn koordinasi dan n1cn1fasilite:L5i pcngelolaan zakat di tanah 
. 

air. 

> Pengclolaan zakat dilakukru1 oleh Badru1 A1nil Zakat yang dibentuk 
oleh Pcn1erintah (Undang-Undang Non1or 38 pasal 6 ayat 1 ). 

> Pengclolaan zakat dapat dilakukan oleh Lernbaga An1il Zakat. 
> Le1nbaga Arnil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang 

scpenuhnya dibcntuk atas prakarsa n1asyru·akat dru1 oleh n1asyarakat 
(Undang-Undang Non1or 38 penjelasan pasal 7 ayat 1) 

> Lernbaga An1il Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh 
pen1erintah (Undang Undang Nornor 38 pasal 7 ayat 1) 

V. BADAN/LEI\tlBAGA AIVIIL ZAKAT 

> BAZ dan LAZ n1e1npunyai tugas pokok n1engwnpulkan, 
inendisiribusikan dan n1endayagunakan zakat sesuai dcngan 
ketentuan agan1a (Undang-Undang No1nor 38 pasal 8 ayat l). 

> BAZ n1eliputi Nasional, Propinsi~ Kabupaten/Kotadan Kecan1atan 
(KepMenag Non1or 581 pasal 20). 

> BAZ tcrdiri dari atas unsur ulatna, kau1n cendikiavvan, tokoh 
inasyarakat, tenaga prof esional dan wakil Pe1nerintah 
(KepMenag Nornor 581 pasal 2 ayat 2). 
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> BAZ Nasional terdiri atas De\van Pertin1bangan, Kon1isi Pengawas 
dan Badan Pelaksana (Kepl'vlenag pasal 3 ayat I). 

> LAZ yang dapat dikukuhkan oleh Pen1erintah adalah yang 
n1e1nenuhi persyaratan (KepMenag No1nor 581 pasal 22): 
• Berbadan Hukun1 
• rvten1iliki data n1uzakki dan n1ustahiq 
• Memiliki prograan kerja 
• Memiliki pen1bukuan 
• 1\!lelainpirkan surat pemyataan bersedia diaudit 

\ 11. PENGUJ\ilPULAN ZAK1\T 

> Pengun1pulan zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara n1enerin1a 
a tau n1engan1bil dari n1uzakki (U ndang U ndang No1nor 3 8 pasal 
J 2 ayat 1 ). 

> BAZ dapat bekerjasa1na di:..nga·n bank dalain n1engun1pulkan zakat 
harta muzakki yang berada di bank atas pennintaan muzakki 
(Undang Undang No1nor 38 pasal 12 ayat 2). 

> BAZ dapat 1nenerin1a harta selain zakat, seperti infak, shadaqah, 
hibah, wasiat, ,.i,1aris dan kafarat (Undang-Undang No1nor 38 

pasal 13). 
> Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dikurangkan 

dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari \vajib pajak yang 
bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku 
(Undang -Undang Non1or 38 pasal 14 ayat 3 ). 

vn. "PENDAYAGUNAAN ZAKAT 
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> Pendayagunaan basil pengun1pulan zakat berdasarkan skala 
prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat din1anfaatkan 
untuk usaha yang produk.'1if(Undang-Undang Non1or 38 pasal 
16 ayat 2). 

> Mustahiq adalah delapan asnaf yaitu fakir, n1iskin, an1il, tnuallat: 
riqab, ghari1n, sabilillah dan ibnusabil, yang dala1n aplikasinya 



dapat n1eliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara 
ekonomi, seperti anak yatill\ orangjon1po, penyandang cacat, 
orang yang 1nenuntut ihnu, pondok pesantren, anak terlantar, 
orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban 
bencana alan1 (Penjclesan Undang Undang Nomor 38 pasal 
16 ayat 2). Asnaf dalan1 penge11ian Fiqh dapat ditafsirkan 
sesuai dengan kondisi kita. 

> Hasil peneri1na infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan 
kafarat didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif 
agar dapat 1neningkatkan kesejahteraan rak)'at (Penjelasan 
Undang Undang Non1or 38 pasal 17). 

VIII. KEBIJAKAN DALAI\'l PENGUl\tIPULAN ZAKA'f 

> Secara langsung datang ke BAZ/LAZ 
> Melalui counter zakat 
> fvlelalui Unit Pengun1pul Zak.at 
> Melalui Pos 
> fvlelalui Bank 
> Melalui pe1notongan gaji 
> Melalui pe1notongan pajak 
> Dan lain-lain 

JX. KEBIJAKAN DALAIVI PENDAYAGUNAANZAKAT 

> Penyaluran terdiri atas distribusi dan pendayagunaan 
> Distribusi dan pendayagunaan untuk delapan asnaf 
> Penekanan kepada. asnaf fakir rniskin 
> Untuk 1ne1nenuhi keperluan pokok makan, tetnpat tinggal, 

kesehatan dan pendidikan 
> Bantuan makanan atau uang dapat dilakukan bulanan atau bantuan 

hari-hari besar Islam 
> Untuk keperluan desa bina pengentasan kerniskinan 
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> Bantuan pendidikan berupa beasiswa 
> Bantuan pernberdayaan ekono1ni un1at 
> Dan lain-lain 

X. ORGANJS;.\SI PENGELOLA ZAKAT 
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> Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan an1il zakat yang dibentuk 
oleh Pen1erintah. Pen1bentukan badan an1il zakat : Nasional oleh 
Presiden, daerah propinsi oleh Gubernur, daerah Kabupaten/Kota 
oleh Bupati/Walikota, Kecainatan oleh Can1at Badan Arni! Zakat 
disen1ua tingkatan 1nen1iliki hubungan kerja yang bersifat 
koordinatif, konsultatif dru1 infonnatif Pengun1s Badan A1nil Zakat 
terdiri atas unsur n1asyarakat dan pernerintah yang 1ne1nenuhi 
persyaratan tertentu. 

> Organisasi badan an1il zakat terdi1i atas unsur pertin1bangan, unsur 
pengawas dan unsur pelaksana. Len1baga an1il zakat harus 
n1en1enuhi persyaratan yang diatur oleh l'vlenteri. Sadan An1il Zakat 
n1en1punyai tugas pokok n1engu1npulkan, 1nenditsribusikan dan 
111endayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agan1a. Dalam 
n1elaksanakan tugasnya, badan an1il zakat bertanggungjawab 
kepada Pernerintah sesuai dengan tingkatannya. 

> Kepengurusan dalan1 organisasi tersebut harus ran1ping sesuai 
dengan kebutuhan dan 111en1iliki budaya: ke1ja sebagai ibadah, 
profesional, bersih dan an1anah, bertanggung javvab, inovatif, 
kreatif, proaktif dan tnandiri. Ketnandirian itu dalan1 arti balnva 
pen1biayaan untuk opersional. 
Badan/Len1baga tersebut adalah dari bagian ainil. 

> Berdasarkan pengatnatan kan1i bahwa Badan A1nil Zakat Nasional 
1naupun daerah tan1paknya pengurusnya sangat besar dan n1ungkin 
tidak bisa fultime. Untuk itu, n1enurut he1Ylat kan1i Sadan A1nil Zakat 
Nasional 1naupun daerah perlu n1enu'.1juk pelaksana inti. Dari 
pengalaman di Malaysia bahwa pengurus organisasi pengelola 



zakat itu pada a\valnya tidak lebih dari 10 orang, ken1udian 
pihak Pe111erintah/Sultan n1en1berikan 1nodal ± 500.000 ringgit, 
dengan n1odal tersebut organisasi pengelola zakat dapat n1elakukan 
operasionalnya setelah berjalan I s.d. l ,5 tahun dan pada tahun 
ke 2 betul-betui 111andiri. 

> Perlu diatur pernbagian kerja antara pengurus yang ada dengan 
pelaksana harian. 

XI. PEiVIBINAAN LEI\'IBAGA PENGELOLAZAKAT 

> Pen1e1intah rnendorong Badan An1il Zakat (Nasional/Daerah) dan 
Letnbaga Aini! Zakat agar dapat n1elaksanakan tugasnya secara 
profesional, a1nanah, inovatif, proaktif dan n1a1npu n1andiri. 

> Pe1nerintah n1en1berikan fasilitas tern1asuk rnodal awal kepada 
BAZ untuk dapat berfungsi secara optin1al dalarn n1elaksanakan 
tugasnya: 
• Sosialisasi kepada n1asyarakat 
• TVlen1bangun sisten1 dan infrastn1ktur tennasuk SDTVI 
• Siste1n akuntabilitas dan laporan 
• I<egiatan pengu1npulan 
• Kegiatan pendaya!:,111naan dan distribusi 
• Progran1-progran1yang1nenyentuh kebutuhan pokok 
• Budgeting dan 1nenetukan target 

> Dalan1 rangka n1engkoordinasikan pelaksanaan tugas, Pen1erintah 
akan n1en1bangun jaringan informasi pengelolaan zakat yang 
dilakukan oleh Sadan dan Len1baga A1nil Zakat seluruh Indonesia. 

XI.I. ·rENGA\VASAN ZAKAT 

> Unsur pengawas dapat n1e1ninta bantuan akuntan publik 
(Undang-Undang No1nor 38 pasal 18). 

> Badan A1nil Zakat rie1nberikan laporan tahunan pelaksanaan 
tugasnya kepada DPR-Rl atau kepada DPRD sesuat 
tingkatannya (U ndang-Undang Non1or 3 8 pasal 19). 
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> l\!lasyarakat dapat berperan serta dalain pengawasan 
terhadap Badan dan Le1nbaga Amil Zakat (Undang-Undang 
Non1or 3 8 pasal 20). 

JAKARTA, 29 MEI 2002 
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B.L\l)AN Al\1IILZ1-\K-1\.T Ni\.SIONAL 
(BAZNAS) 

J-\CI-IIVIAD SUBl1-\NTO 

KETUA UMU-M BAZNAS 

( BADAN AMIL ZAK.AT NASIONAL) 

DISAJ\tlPAIKAN PADA SILATURAHrJ\11 DAN RAPAT 
KOORDINASI NASIONAL I Br\DAN 

TANGGAL29-30 JVIEI 2002,JAKARTA 
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BADAN AIVllLZAKATNASIONAL 
(BAZNAS) 

I. LATAR BELA KANG 

Bertahun-tahun u1nat lslatn Indonesia 1nenda1nbakan upaya 
pemberdayaan ekonon1i urnat yang lebih sisternatis, transparan dan n1odern 
sesuai syariah lslain. Adanya perbankan dengan pengelolaan secara syariah 
1ne111pakan salah satu yang dinantikan, nai11un den1ikian setelah sekian tahun 
beroperasi 1nasih belun1 bisa menunjukkan do1ninasinya dalain kehidupan 
n1asyarakat 1nengingat hasil yang diperoleh dari perbankan syariah ten1yata 
lebih rendah dari pada perbankan konvensional. Di beberapa negara 
tennasuk f\1alaysia, n1emperlihatkan situasi yang sebaliknya yaitu bagi hasil 
dari perbankan syariahjustru lebih tinggi dari perbankan non syariah. 

Salah satu bentuk kegiatan syariah lsla1n !run yang 1nenyangkut ekonomi 
u1nat dan telah Jania berlangsung dala.tn kehidupan sehati-haii adalah zakat 
Pelaksanaannya 1nasih banyak dilakukan secara individual, belum 
terprogra1n berdasarkan prinsip ja111aah, kecuali beberapa institusi yang 
telah berhasil 1nenyelenggarakannya secara professional secara terbatas 
sepe11i Don1pet Dhuafa dan lain-lain Yayasan. 

Zakat secara individual banyak dilakukan sendiri-sendiri n1engikuti 
tradisi yang telah berlaku turun te1nurun, tanpa pe1nahan1an yang kaflah. 
Zakat ditunaikan sebanyak 2,5o/o dari harta yang disin1pan sedangkan untuk 
pe11anian secara luas dikenal setiap panen pen1ilik sawah n1emberikan 1/5 
nya sebagai ko1npensasi da1i 1nenuai padi. 

Meskipun 1nayoritas penduduk negara ini beraga1na Isla1n, 
kenyataannya kewajiban n1enunaikan zakat n1asih belun1 1nen1enuhi 
hara pan. Selain has ii pengun1pulannya relatif kecil juga belu 111 dikelola 
secara terorganisir, transparan dan secara be1jan1aah. Pe1juangan untuk 
rnendapatkan pengakuan zakat sebagai potensi pen1berdayaan ekonomi 
umat 1nerupakan perjuangan yang tidak 1nengenal lelah yang la1na sekali. 
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Pada pen1erintahan yang lalu, telah berhasil diundangkan sebuah 
undang-undang rnengenai zakat yaitu Undang-Undang Non1or 3 8 tahun 
1999 n1engenai Pengelolaan Zakat. Undang-Undang sudah ada dan 
hukrnn-huku1n pun telah dikenal Iuas di n1asyarakat. Lalu pennasalahanny~ 
bagai1nana rnengaturnya. Bagain1ana sisten1 dan n1anaje111en zakat yang 
akan dilaksanakan dan dikenalkan di Indonesia. Terus terang Indonesia 
belu111 n1empunyai sistern 1nanajen1en zakat yang baku. Untuk itu dala1n 
n1engclola zakat sebagai i1nple1nentasi Undang-undang 38 tahun 1999 
perlu diperkenalkan sisten1dan1nanaje1nen zakat Indonesia. 

Kaini 1nenyadari bctapa sulitnya 1nernbans1lm Len1baga PengelolaZakat 
yang inisiatifhya dari Petnerintah dalan1 situasi negara dala1n keadaan krisis 
seperti saat ini, di111ana kepercayaan kepada Pen1erintah sedang n1enurun. 
Dipihak lain, kau1n dhuafa bertan1bah, baik karena kerusuhan, pern1usuhan 
etnis yang niengakibatkan kehilangan harta benda dan pekerjaannya 
n1aupun akibat situasi ekonon1i yang tidak 1nenentu sehingga terjadi PHK, 
dan para pengusahapun sedang 1nenghadapi kesulitan usahanya sehingga 
ke1nan1puan finansialnya berkurang. 

POTENSI ZAKAT INDONESIA 

Un1at lslan1 Indonesia dengan ju1nlahnya yang n1ayoritas sebenarnya 
merupakan potensi yang sangat besar bagi zakat. Na1nun selaina ini potensi 
ini belu1n din1anfaatkan dan dikelo1a secara terpadu dan optin1al. 

Potensi ini na1npak dalan1 bentuk rezeki dan nikrnat yang terlihat 
dengan banyaknya pen1ban!:,runan phisik, jalan-jalan tol, gedung-gedung 
tinggi, supern1arket dan n1all dikota-kota besar, peru1nahan-peru1nahan 
bani ten11asuk ru1nah-run1ah n1ewah, rnobil-mobil bagus dan bahkan 1nobil 
n1e\vah banyak dijun1pai dijalan raya. Pabrik-pabrik dan perusahaan besar 
yang dibangun di n1ana-n1ana baik di Jawa 1naupun luar Ja\va, 1nunculnya 
konglo1nerat n1uslin1 baik di pusat maupun di daerah serta RAPBN yang 
n1eningkat dari tahun ke tahun. Potensi ini dapat 1nenjadi kekuatan yang 
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dahsyat, narnun juga bisa 1ne1tjadi bencana apabila tidak 111enyadari rambu
nunbunya dan k.Lirang pandai-pandai n1en1anfaatkan dan n1engelola dengan 
benar sesuai ketentuan Allah SWT Keadaan negara yang terpuruk 
111engindikasikan kepada setiap pribadi n1anusia Indonesia. selaku khalifah 
Allah yang diberi tugas n1e1nakn1urkan dunia, balnva kelihatannya ada 
sesuatu yang kurang benar dalatn n1engelola alan1 dan lingkungannya se11a 
dalan1 n1ensyukuri nikn1at-nikn1at yang telah diperoleh. 

Lahirnya Undang-Undang Zakat justn1 te1jadi pada saat negara dalan1 
k1isis. Hal ini bisa n1erupakan suatu rahrnat Allah S\VT yang patut disyukuri, 
nan1un n1engingat situasi yang terjadi dengan negara dan bangsa 1naka 
bisa juga sesuatu yang kurang n1enguntungkan bagi keberhasilan 
pengun1pulan zakat. Hal ini n1en1pakan tantangan bagi para pengelolanya. 
Oleh karena itu kehadiran undang-undangzakat dalan1 situasi yang demikian 
pasti adanya kehendak dari llahi. Apakah itu berarti 1nerupakan sarana 
untuk n1engangkat harta bangsa dan negara Indonesia yang sedang 
terpuruk?, sen1oga demikian adanya. 

Agar dapat 1nen1peroleh hasil yang optimal, pertan1a harus diketahui 
sasarannya yaitu sun1ber utama dala1n pengun1puf annya. Pada dasarnya 
perolehan zakat akan berasal dari 2 sun1ber yaitu perorangan dan institusi 
at au le1nbaga yang 1nenurut asalnya dapat dari dalan1 negeri 1naupun luar 
negeri. Perorangan di dalan1 negeri dapat dilakukan pengun1pulannya 
dengan men1anfaatkan lembaga n1asjid yang rnerupakan pusat aktivitas 
urnat Islan1 tetapi selama ini belu1n diberdayakan secara optin1al baru 
sebatas ibadah fonnal, sedangkan dari institusi atau instansi bisa melalui 
Badan Pen1bina Rohani lslrun (Babinrohis) yaitu suatu len1baga pen1binaan 
keagarnaan yang berada dala1n koordinasi dan pen1binaan Departen1en 
Agan1a. 
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ARTI PENTINGNYA ZAKt-\T 

Penghasilan dan harta yang diperoleh clan berhasil dikun1pulkan oleh 
setiap pribadi n1usli1n sebenarnya bukan sepenuhnya n1iliknya Ada hak 
atau n1ilik orang lain di dalan1nya sebagain1ana diungkapkan dala1n surat 
Adz Dzaariyaat dan Al Maarij sebagai berikut: 

''/Jah1111 :1;e/iap harla lerdapat hak orallK lain (ora11g-ora11Kyu11g 

1ne111inla-111i11ta dan orang-orang yang //dak 1ne1ni11la-1ni111u) ". 

(Ad:: Dzaariyaa/: 51: 19) 

"L)an orang-orang yang dala111 har1a11ya ada hak yang 

ditent11ku11. Baxi orang (t11iski11) ya11K 111e111i11/a-111i111a da11 oro11K 

(111i.\;ki11) yang tidak 111011111e111i11ta" (Al A4aarU: 70:2-1-25) 

Dalan1 setiap penghasilan maupun harta yang berhasil diperoleh 
didalan1nya ada hak orang Iain dan kewajiban bagi setiap n1anusia yang 
n1enguasainya untuk n1engeluarkan shadaqah, infaq dan zakatnya. Apabila 
kita tidak mengeluarkannya bermti kita berlaku dzalin1 dengan n1enf:,T\.Jasai 
atau me1nakan harta yang nierupakan hak orang lain khususnya kawn dhuafa. 
Harta yang berhasil dikumpulkan itupun n1en1pakan suatu cobaan bagi 
setiap nmnusia. Dengan pengertian., kita harus dapat n1ensyukuri harta yang 
diperoleh tersebut dan 1nau berbagi dengan yang lain. 

"J)an ketahuilah hahwa hartcunu ......... .. hanyalah sehagai 
cohaan" (AIA1?faal:8:28) 

Shadaqah, infaq dan zakat pada hakekatnya adalah positif apabi1a 
dikeluarkan atau ditunaikan mengikuti ketentuan-ketentuan dan aturan 

'-

AI lah. Natnun apabila kewajiban itu tidak ditunaikan oleh pribadi tnuslim 
secara benar ataupun san1a sekali dilalaikan n1aka akan menjadi bencana 
karena: 

Pribadi n1us]in1 yang tidak mengeluarkan zakat beratti n1en1akan haita 
kaurn fhkir dan n1iskin karena da.Jarn harta tersebut terdapat "hak orang 
lain" tennasuk hak kaun1 fakir dan 1niskin. 

"'I -
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Pribadi n1usli1n tidak ikhlas n1engikuti perintah Allah yang 
n1e1nerintahkan untuk n1engeluarkan sebagian dari rezekinya untuk 8 
Asnaf. Padahal 1nanusia diperintahkan "slnni '11a wa atho '11a ". 

Pribadi muslirn tidak n1eyakini kitab sucinya AI Qur'an karena perintah 
yang tertulis sen1uanya disana tidak dipatuhi. Orang yang patuh adalah 
rnereka yang yakin. Orang yang tak patuh adalah karena le1nahnya 
keyakinannya dan tidak 1nau bersusah payah untuk berupaya 
1nernaha1ni atau bodoh. 
Pribadi n1uslin1 tidak 1neneladani Rasulullah berarti bukan umat 
l\1uhan1n1ad. I<alau 1neneladani Rasulullah berarti dia akan 
n1engeluarkan shadaqah, infaq dan zakat dengan perhitungan yang 
benar. 
Pribadi 1nuslin1 yang n1an1pu atau berlebih apabila dala1n n1enghitung 
zakat atau infaq tidak benar n1aka hartanya masih belu1n bersih atau 
suci dan bisa-bisa dia akan terperosok menjadi golongan orang yang 
n1usyrik. Apabila se1nua u1nat lsla1n yang 1nan1pu menjadi n1usyrik 
1naka akan terjadilah bencana pada negara atau negeri tersebut ltulah 
juga salah satu indikasi bahvva terjadinya krisis saat ini, karena patut 
diduga balnva banyak dari u1nat Islam tnelalaikan kewajiban yang 
nienyangkut penghasilan dan harta yaitu yang berkaitan dengan 
shadaqah, infaq dan zakat. Dengan den1ikian bagi u1nat lsla1n, zakat 
n1ernpunyai arti yang penting baik positifn1aupun negatif 

I. Segi Positff dari 111e11geluarl<a11 zal<at adalah : 
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a. Zakat bagian dari Rukun lsla1n Zakat adalah bagian dari ntkun 
Isla1n yang wajib dian1alkan oleh umat Islam dengan n1engeluarkan 
sebagian dari hartanya n1emenuhi perintah Allah SWT. Apabila 
ditelaah lebih Ianjut, bagi umat Isla1n selain ibadah atau a1nalan 
fardhu 1naka ada ibadah atau amalan yang dikerjakan sebagai 
pelengkap bagi yang wajib yaitu ibadah atau ainalan sunnah. Se1nua 
yang tercantum dalam rukun lsla1n adalah merupakan kewaj iban 
bagi setiap un1at Isla1n. Dengan sifatnya yang wajib 1naka kelin1a 



ainalan tersebut 111en1punyai ciri dalan1 jun1lah, frequensi at.au 
kuantitasnya tidak banyak tetapi tertentu saja. Dengan perkataan 
lain n1en1pakan suatu "111ini111al requiren1ent" atau persyaratan 
1ninin1al yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai orang lslain. 
Apabila persyaratan n1inin1al itu tidak dikerjakan n1aka seseorang 
bukanlah seorang 111uslim. 

Syahadat wajibnya sekali diucapkan kalau 111asuk lslan1 (berislan1) 
tetapi pengucapan syahadat ini akan banyak kita Iakukan atau ten1ui 
dalain setiap shalat kita. Shalat yang V·lajib hanya 5 saja dan paling 
banyak 4 rakaat dan tertentu waktunya tetapi yang tennasuk 
kategori sunnah sangat banyak dan rakaatnya bisa banyak 
jun1lahnya. Seperti shalat tahajjud, shalat tarawih bisa 8 rakaat, 
bisa 11 rakaat, bisa 21 rakaat dan sete111snya. 

Puasa yang wajib hanya satu dan itu pun bilangan harinya dala1n 
setahun hanya 3 0 hari tetapi yang sunnah sangat banyak dan ju1nlah 
harinyapun banyak. Sebagai contoh puasa Senin-Kan1is apabila 
dilakukan terus n1enerus selatna satu tahun jumlah harinya ± 88 
hari, puasa putih hari ke 13, 14, 15 dalatn setahun berjun1lah 36 
hari dan bahkan puasa Daud dapat n1encapai 130 hari. Haji 
den1ikian pula \:vajibnya adalah sekali nai11un sunnahnya yaitu u1nroh 
dapat dilakukan berkali-kali. Pada dasarnya sifat yang wajib adalah 
lebih ringan baik jun1Iah 1naupun waktunya karena ibadah at au 
ainalan ini berlaku un1un1 bagi setiap individu 1nanusia. Sedangkan 
kita tnengetahui bahwa setiap individu tnanusia tnempunyai kualitas 
yang berbeda karena kondisi dan keadaannya se11a fisiknyapun 
berbeda Ada yang le1nah dan ada yang kuat, n1aka kriteria yang 
terkait dengan yang wajib bersifat lebih ringan dan lebih 1nudah 
dikerjakan oleh setiap orang bagai1nanapun keadaan dirinya. 

Pola diatas tentunya berlaku pula terhadap zakat. Pengeluaran dari 
harta yang wajib adalah zakat 1ninin1al sebesar 2,5 % sedangkan 
pengeluaran lainny~ yaitu shadaqah atau infaq yang analog dengan 
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ibadah yang lain jun1lah11ya tentunya lebih besar dari 2,5 °/o. Jacii 
kalau oranµ tdah mengeluarkan zakat tidak bera11i dia sudah selesai 
tugasnya 1nt:natkahkan rezeki atau hartanya untuk berbagi dengan 
scsa111a t~wpi ada kc,va_jiban besar yang n1asih n1enunggunya yaitu 
infaq vang atnalan ini ticlak bisa dipandang enteng at au diren1ehkan. 
Rasulullah SA\\' 111~11jclaskan : "Ses1111gg11h11ya dak11n harla ada 
sa111 hok lug1 sl'lai11 daripada zakal ". 

b. Zakat adalah sebagai pen1bersih 

''A 111hillah sehagian dari harta 111ereka sehagai shadaqah 1111/uk 

n1e111hersihkan dan 111e11s11cika11 1nereka de11ga11nya '' 
(At 'lhuhah:Y: 103) 

Dal am ayat ini disebutkan n1engenai harta dan juga shadaqah n1aka 
yang di1naksud dengan shadaqah adalah n1enyangkut baik zakat 
n1aupun infaq. Zakat adalah shadaqah yang dian1bilkan dari harta, 
kalau infaq adalah shadaqah yang diainbilkan dari penghasilan. 
Selain itu dikenal secara 1neluas zakat fitrah yang dikeluarkan setiap 
selesai n1enjalankan ibadah Puasa Ran1adhan. 

c. Zakat n1enyen1purnakan agarna, shalat, puasa danjihad 

''f/ai n1aJ111sia, tunaika11/ah zakat harta11111. Ketahui /ah 
hara11gsiapa tidak 111e111111aika11 zakat. tidak se111p11rna 
shalat11ya. Kelah11ilah, hara11gsiapa tidak sen1p11n1a shalat11ya. 
lidak sen1p11rna pula ag{ouanya, tidak sen11J11r11a puascu~ra da11 
lidak sen1p11r11ajihad11ya ''. (Khotbah terakhir Nabi Muhammad 
SAW, Karnis - Rabiulawal) 

Ketika sakit pada hari Kan1is Nabi keluar dari ka1narnya dan 
n1erninta Bilal untuk n1engumpulkan orang-orang di tnasjid untuk 
mendengarkan pesan terakhir Rasulullah SAW. Salah satu pesannya 
berkaitan dengan zakat sebagai1nana ters~but diatas. Setelah 



n1enyarnpaikan pesan ini Nabi n1asuk ke kainar dan tak pemah 
keluar lagi san1pai beliau wafat. 

d. Zakat untuk n1e1nakn1urkan n1asjid 

''Ha11yalah yang 111en1aknntrkan 1na.~"jid-111a.~"jid Allah ialah 
orang-orang yang heri111a11 kepada A I/ah dan hari ke11111dia11, 
serla letap 111e11dirika11 slur/at, 111en1111aikan zakat dan tidak 
lak11/ (kepada siapapun) selain kepada A I/ah, n1aka 111erekalah 
ora11g-ora11g yang diharapkan len11as11k go/011Ka11 ora11g

ora11g yang 1ne11dapal pet11J?juk ''. (A I Tctuhah: 9 : J 8) 

Zakat erat kaitannya dengan niasjid karena akan n1enunjukkan 
upaya 1nen1akn1urkan masjid dan itu sebagai pertanda untuk 
n1endapatkan petu1~uk. Sudah saatnya 1nasjid berbagi tugas dengan 
Badan Zakat dalam n1engu1npulkan zakat. Badan zakat 
n1engumpulkan zakat dan n1enyalurkannya ke n1asjid karena baik 
n1uzakki dan 1nustahiq ad al ah jan1aah dari n1asjid. Sedangkan tugas 
n1asjid adalah 1ne1nbina umat dan jarnaahnya dalam bidang 
keaga1naan dan akhlaqnya serta urusan dunianya. Masjid tidak 
diserahi tugas n1engun1pulkan dana dan zakat tetapi lebih 
ditekankan kepada pe1nbinaan akhlaq dan pendidikan jan1aah/ 
un1at. 

2. Segi Negat(fi1ya tlengan tidal< 111enge/11arkan zakat adalalz : 

l. U1nat lslatn berlaku korup karena secara sewenang-wenang 
n1engan1bil hak orang lain. 

2. Umat lsla1n 1ne1nakan 1nakanan yang bukan haknya. 
3. U1nat lsla1n akan menanggung dosa. 
4. Umat Islam 1nenanggung kewajiban yang tidak hanya akan menjadi 

beban di durua tetapi juga di akherat kelak 
5. Umat Islam berarti tidak patuh kepada Tuhannya sehingga 

dapat mengarah kepada ke1nusyrikan, kemunafikan dan kekafiran. 
6. Tidak sempurna shalat, puasa, jihad dan agrunanya. 
7. Tidak akan n1endapatkan petunjuk. 
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II. PENGELOLAAN ZAKAT l\tlENURUT UNDANG-UNDANG 
38TAHUN1999 PENGELOLAAN ZAKAT 

I . Pengelolaan zakat berazaskan (psi 4) : 
- lrnan dan takwa - Keterbukaan 
- Kepastian huku1n sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. 

2. Tujuan pengelolaan zakat (psi 5) : 
a) 1neningkatnya pelayanan bagi 1nasyarakat dala1n menunaikan 

zakat sesuai dengan tuntunan aga1na 
b) meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam 

upaya 1newujudkan kesejahteraan n1asyarakat dan keadilan 
sosial. 

c) 1neningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. 

3. Ruang lingkup pengelolaan zakat (psi lay. I): 
Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengawasan mencakup pengumpulan, 
pendistribusian serta pendaya,gunaan zakat 

4. Kegiatan zakat meliputi: 
Pengu1npulan, pendistribus~an dan pendayagunaan zakat. Zakat 
adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang musli1n atau badan 
yang dimiliki oleh orang n1uslim sesuai dengan ketentuan agama 
untuk diberikan kepada yang berhak 1nenerin1anya. 

PERAN PEIVIERINTAH 
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Pe1nerintah baik Pe1nerintah Pusat maupun Daerah sesuai tingkatannya 
berkewajiban memberikan: perlindungan, pe1nb1naan dan pelayanan 
kepada 1nuzakki, mustahiq dan amil zakat (Psi 3). 
Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang 1nuslim 
yang berkewajiban menunaikan zakat 
Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak 1neneri1na zakat. 
Ainil zakat adalah badan atau len1baga yang ditunjuk Pemerintah untuk 
mengelola zakat. 



ORGANISASI PENGELOLAr\N ZAKAT 

Pengelolaan zakat dilakukan oleh 3 len1baga yaitu; 
I. Badan An1il Zakat 
2. Le1nbaga An1il Zakat 
3. Unit Pengu1npul Zakat(UPZ) 

Badan An1il Zakat dan Lembaga Amil Zakat keduanya bertangf,rungjawab 
kepada Pe1nerintah sesuai tingkatannya ( Pasal 9). 

BADAN Al\illLZAKATNASIONAL 

Pen1bentukan Sadan Atnil Zakat : 
- Sadan A1nil Zakat dibentuk oleh Pen1erintah dan Badan Amil Zakat 

Nasiona (Baznas) oleh Presiden atas usul Menteri 
- Keputusan pembentukan Baznas dengan keputusan Presiden 

(KEPP RES) 
- Baznas berkedudukan di ibu kota Negara 
- Wilayah Operasional Baznas 1neliputi instansi/le1nbaga pemerintah tingkat 

Pusat Swasta Nasional dan Luar J\Jegeri 
- Badan Atnil Zakat bertanggung ja\vab kepada Pemerintah sesuai 

tingkatannya maka Baznas bertanggung jawab kepada Presiden 
(psi 9) 

- Sadan An1il Zakat n1e1npunyai tugas pokok mengumpulkan, 
tnendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan 
aga1na (ps. 8) 

ORGANISASI 

Organisasi Badan Atnil Zakat (Psi. 6 ayat 5) terdiri dan : 
I. Unsur Pertin1bangan 
2. Unsur Pengawas dan 
3. U nsur Pelaksana. 
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KEPENGURUSAN 

Kepen!:,TUn1san Sadan A1nil Zakat meliputi beberapa unsur pasal 6 ayat 
( 4.) yaitu : 
I. Unsur masyarakat dan 
2. Unsur Peme1intah yang kedua-duanya 1nen1enuhi persyaratan tettentu 

Unsur diatas terdiri dari ~ I ula1na, 2. cendekia, 
· 3. Tokoh tnasyarakat, 

4. Tenaga professional dan 
5. Wakil Pen1erintah 1\1asa kepengurusan : 3 tahun (ps. 13 Kep1nenag 

no 581/1999) 

Ketua Sadan Pelaksana Baz dise1nua tingkatan be1tindak dan batanggung 
ja\vab untuk dan atas nan1a Badan baik kedalain tnaupun kcluar(Ps. 14 
Kep1nenag 5 8 I) 

DE\VAN PERTII\tlBANGAN 

I. Susunan Dewan Pertimbangan Baznas terdiri dari Ketua, Wakil 
Ketua, ~ekretaris, Wakil sekretaris, Anggota sebanyak-banyaknya 
I 0 anggota 

2. Dewan Pertimbangan men1punyai peran dan fungsi 1nernberikan 
pertin1bangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengen1bangan 
hukum dan pe1nahaman mengenai pengelolaan zakat. 

3. De\van Pertin1bangan 1ne1npunyai tugas : 
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a) Menetapkan garis-garis kebijakan U1num Badan AJnil Zakat 
bersama Komisi Pengawas dan Sadan Pelaksana 

b) Mengeluarkan fatwa syariah baik di1ninta n1aupun tidak berkaitan 
dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil 
Zak at 

c) Memberikan pertimbangan, saran dan reko1nendasi kepada Badan 
Pelaksana dan Komisi Pengawas. 



d) 1Ylena1npung, 111engolah dan n1enyampaikan pendapat un1at 
tentang pengelolaan zakat 

K0!\1llSI PENGA\V;\S 

1. Susunan Kon1isi Pengavvas Baznas : Ketua, Wakil Ketua, 
Sekretaris, Wakil sekretaris, Anggota sebanyak-banyaknya 1 0 
ant!nota ..... ~ 

2. Ko1nisi Pengawas 1ne1npunyai peran dan fungsi n1elaksanakan 
pengawasan internal atas operasiona1 kegiatan yang dilaksanakan 
Badan Pelaksana. 

3. Kon1isi Penga\vas n1e1npunyai tugas : 
a) Menga\vasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan 
b) f\!lenga\vasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditctapkan 
c) ivlenga\vasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan 

Pelaksana yang n1encakup pengu1npulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan 

d) I\tlelakukan pen1eriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan 
peraturan pen1ndang-undangan. 

e) l\1enunjuk Akuntan Publik 

Hf\DAN PELAKSANA 

l. Susunan kepent::,111n1san Baznas terdiri dan Ketua Umun1, Beberapa 
Ketua, Sekretaris U111u1n, beberapa sekretaris, Bendahara, Divisi 
penb,'1.tn1pulru1, Divisi pendistribusian, Divisi pendayagunaan dan Divisi 
penge1nbangan. 
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2. Sadan Pelaksana 1nempunyai peran dan fungsi n1elaksanakan 
kebijakan Badan Atnil Zakat dalan1 progra111 pengurnpulan, 
penyalurandan pendayagunaan zakat 

3. Sadan Pelaksana 1ne111punyai tugas : 
a) Mernbuat rencana Kerja yang n1eliputi rencana pengurnpulan, 

penyaluran dan pendayagunaan zakat 
b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja 

yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah 
ditetapkan 

c) Menyusun Laporan tahunan dan Laporan Audit 
d) Menyampaikan Iaporan pertanggunganjawaban kepada 

Pe1nerintah dan Dewan Pe1wakilan Rakyat sesuai tingkatannya 
e) Sertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas narna Sadan Ainil 

Zakat baik kedalarn n1aupun keluar. 

HUBUNGAN KERJA BAZNAS DAN BAZDA 

Hubungan Badan an1il zakat disen1ua tingkatan men1punyai hubungan kerja 
yang bersifat 

- koordinatif, 
- konsultatif dan 
- infonnatif 

TATA KERJA 

1. BAZNAS dalarn n1elaksanakan tugasnya 1nenerapkan prinsip 
koordinasi, inteblfasi dan sinkronisasi di lingkungan n1asing-1nasing serta 
melakukan konsultasi dan 1ne1nberikan infonnasi antar Badan Arnil 
Zakat di sen1ua tingkatan 

· 2. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab mernirnpin 
dan mengkoordinasikan bawahannya 1nasing-masing dan men1berik~n 
bi111bingan serta petunjuk bagi pelakasanaan tugas bawahan. 
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3. Setiap kepala divisi menyan1paikan laporan kepada Ketua Bad an 
Amil Zakat rnelal1ii sekretaris. Sekretaris menan1pung laporan-laporan 
tersebut serta 1nenyusun Japoran berkala BAZNAS. 

4. Setiap laporan yang diterin1a oleh pimpinan BAZ wajib diolah dan 
digunakan sebagai bahan : 
- untuk penyusunan laporan Iebih Ianjut dan 
- untuk n1ernberikan arahan kepada bawahan 

5. Setiap pin1pinan satuan organisasi Baz 1nasing-n1asing wajib 
1nengadakan rapat berkala. 

UPZ 

1. UPZ adalah satuan orgnisasi yang dibentuk oleh Sadan An1il 
Zakat dise1nua lingkatan dengan tugas untuk melayani Muzakki yang 
n1enyerahkan zakatnya 

2. UPZ Baznas adalah satuan organisasi dala1n koordinasi Baznas yang 
dibentuk pada instansi/le1nbaga Pen1erintah Pusat B UMN. dan 
Pen1sahaan swasta yang berkedudukan di negara dan pada kantor 
Perwakilan Republ ik Indonesia di Luar Negeri. 

3. Keputusan pen1bentukan UPZ dikeluarkan oleh Ketua BAZNAS 
4. UPZ bertugas melakukan pengun1pulan dana zakat, infaq, shadaqah, 

hi bah , Wasiat, waris dan kafarat di unit masing-1nasing dengan 
mengsrunakan formulir yang dibuat oleh Sadan Atnil Zakat dan hasilnya 
disetorkan kepada bagian pengumpulan Baz 

5. UPZ tidak bertugas mendayagunakan zakat 
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Ill. SISTEI\'I PENGUl\'IPULAN, PENDAYAGUNAAN, DAN 
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, (!\'IODEL BAZNAS): 
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A. SISTEI\'I PENG Ul\'I PU LAN 

1) BAZNAS n1engirimkan pen1beritahuan kepada 111uzakki untuk 
menyetorkan zakatnya dise11ai dengan Pedon1an Perhitungan 
Zak at. 

2) Baznas dapat n1en1bantu fvluzakki dalan1 n1enghitung zakatnya. 
Penghitungan zakat dilakukan 1nenun1t nishab, kadar dan 
waktunya berdasarkan ketentuan hukwn agan1a 

3) Zakat terdiri dari zakat 111al dan zakat fitrah (ps 11 ayat 1) 4) 
Harta yang dikenai zakat (ps 11.2) adalah: 
• En1as, perak, dan uang 
• Perdagangan clan penisahaan 
• Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan 
• Hasil pertan1bangan 
• Hasil peten1akan 
• Hasil pendapatan danjasa 
• rikaz 

5) Baznas tnenerima Zakat dengan 1nenerbitkan fonnulir bukti setor 
zakat. 

6) Baznas selain 1nenerin1a zakat dapat 111enerin1a infaq, shadaqah, 
hibah, wasiat, \Vans dan kafarat (ps. 13) 

7) Bukti setor zakat mencanturnkan hal-hal sebagai berik.Lit: 
a) Nama BAZNAS dan Logonya serta alamat. 
b) .Nomor unit bukti setor 
c) Nama Muzakki, AJarnat Muzakki, Telepon dan Fax, En1ail, 
d) NPWZ (Notnor Pokok Wajib Zakat) terdiri dan 15 digit: 

• 2 digit pertan1a kode Muzakki(perorangan atau badan) 
• 6 digit no1nor unit Muzakki 



• I digit kode Baznas/Bazda 
• 3 di~it nonior unjt Wilayah sesuai kodefikasi Baz 

~ -
• 3 digit No1nor unit Laz/Upz di \vilayah 

e) NP\VP(Nornor Pokok \\'ajib Pajak), KJM(Kartu Jan1aah 
ivla~jid), Nan1a tvlasjid. 

f) Ju1nlah setoran dengan dicantun1kan tahun haul dan diberiknn 
penjelasan : 
• penyetoran zakat atau 
• penyetoran iniaq, 
• shadaqah, 
• wakaf , 
• \·Vans 
• kafarat dlJ 

g) Nania dan Tanda Tangan penyetor 
h) Nan1a, tanda tangan clan jabatan petugas Baznas serta tanggal 

pene1in1aan setoran. 

8) Bukti Setor Zakat dibuat dala1n rangkap 5 dengan dist1ibusi: 
• Len1bar asli l'vluzakki 
• Len1bar 2 DJP ( diserahkan oleh l'vluzakki) 
• Len1bar 3 BAZNAS/BAZDA 
• Len1bar 4 LAZ/UPZ 
• Lernbar 5 Bank 

9) Baznas n1enerin1a setoran Zakat ditan1pung dalarn rekening 
D . .L\NA BAZNAS 1nelalui: 
a) Penyetoran langsung kepada loket Baznas 
b) Penyetoran kepada UPZ yang akan diteruskan kepada 

rekening DAN . .£\ BAZNAS 
c) Bank Pe1nerintah n1aupun S\vasta yang ditunjuk dengan nruna 

rekening DANA BAZNAS yaitu: 
1. rekening 77777 untuk zakat 
2. rekening 55555 untuk infaq/shadaqah dan lainnya. 
3. rekening 3 33 33 untuk ma ta uang asing US $ 
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1 O) Zakat yang te1ah dibayarkan kepada BAZNAS dapat 
dikurangkan dari penghasilan dari \vajib pajak yang 
bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

B. SISTEM PENDA)'AGUNAAN 
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I . Zak at yang t erk u 1n p u 1 d a I a 1n DAN A B AZ N AS d a pat 
didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agatna 

2. DANA BAZNAS didayagunakan : 
- berdasarkan skala perioritas kebutuhan n1ustahiq dan 
- din1anfaatkan untuk usaha produktif 

3. DANA BAZNAS didayagunakan dengan persyaratan : 
a) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran n1ustahiq de1apan 

ashnaf 
b) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya 

metnenuhi kebutuhan dasar secara ekono1ni dan sangat 
memerlukan bantuan. 

c) Mendahulukan n1ustahiq dalam wilayahnya n1asing-n1asing 

4. Pendayagunaan DANA BAZNAS untuk usaha yang produktif 
dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut : 
a) Apabila pendayagunaan DANA BAZNAS dari zakat pada 

tahap pertama sudah terpenuhi dan ten1yata 1nasih terdapat 
kelebihan 

b) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang tnen!:,runtungkan 
c) Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan 

5. DANA BAZNAS yang berasal hasil penerin1aan infaq, shadaqah, 
hjbah, wasiat, wariss. dan kafarat didayagunakan terutan1a untuk 
usaha yang produktif. Pendayagunaan DANA BAZNAS dari zakat 
dan non zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan prosedur 
sebagai bertkut : 



a) Dilakukan studi kelayakan 
b) Ditetapkan jenis usaha produktif 
c) Dilakllkan bi1nbingan dan penyuluhan 
d) Dilakukan pen1antauan, pengendalian dan pengawasal 
e) Dilakukan evaluasi dan 
f) Me1nbuat laporan. 

C. SISTEl\'1 PENDISTRIBUSIAN 

I. Pendistribusian DANA BAZNAS kepada yang berhak 
n1enerimanya dilakukan sesuai dengan hukun1 lsla1n 

2. Penyaluran DANA BAZNAS kepada mustahiq bersifat hibah atau 
bantuan dengan 1nen1perhatikan skala prioritas kebutuhan n1ustahiq 

3. Penyaluran DANA BAZNAS 1nen1perioritaskan kebutuhan 
n1ustahiq diwilayah kerjanya masing-masing. 

4. Penyaluran DANA BAZNAS bersifat : 

a Bantuan sesaat yaitu n1ernbantu mustahiq dalam n1enyelesaiakan 
atau ment,rurangi n1asalah yang sangat 1nendesak atau darurat. 

b. Bantuan Pe1nberdayaan yaitu 1nembantu n1ustahiq untuk 
111eningkatkan kesejahteraannya baik secara perseorangan 
n1aupun kelon1pok 111elalui progra1n atau kegiatan yang 
berkesi nan1bungan. 

5. BANTUAN DANA BAZNAS baik bantuan sesaat maupun 
bantuan pen1berdayaan dapat terdiri: 

1 . Bantuan uang bagi fakir dan bagi kaum miskin. 
2. Bantuan pengobatan dan perawatan dokter/rumah sakit bagi 

fakir dan miskin. 
3. Bantuan untuk para yatitn 
4. Bantuan makanan bulanan bagi sekolah dasar dan sekolah 

1nenengah. 
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5. Bantuan pendidikan, beasis,va, uang sekolah dan kursus
kursus. 

6. Bantuan untuk sarana sekolah dan pen1bangunan gedung 
sekolah, Panti asuhan, pesantren dan sekolah againa. 

7. Bantuan sarana hidup bagi fakir clan n1iskin seperti ~ sewa 
nm1ah, bantuan pen11nahan dan te1npat tinggal. 

8. Bantuan operasional kepada 111esjid dan surau 
9. Bantuan untuk pendirian dan pe1nbangunan 1nesjicl atau surau, 

n1usholla. 
10. Bantuan Pen1bangunan Run1ah Sakit, Poliklinik dan 

Puskesn1as. 
I I. Bantuan untuk pe111belian Al Qur'an clan As Sunnah se11a 

buJ...-u-buku agarna lainnya. 
1 2. Bantuan progran1 dak\vah 
1 3. Bantuan kepada n1uallaf 
14. Bantu an untuk penyelesaian hutang 
15. Bantuan untuk n1usafir 
16. Bantuan untuk berniaga untuk pe1nula dan rnereka yang 

berbakat \Viraswasta. 
I 7. · Bantuan bencana a lam 

6. Penyaluran BANTUAN DANABAZNAS keluar\vilayah kerjanya 
terlebih dahulu harus n1engadakan koordinasi dengan Sadan An1il 
Zakat yang berada diatasnya atau yang berada di,vilayah tersebut. 

7. JVlustahiq yang akan rnenerin1a bantuan n1engajukan usu Ian 
Peneri1na BANTUAN DANA BAZNAS dengan rnengisi fonnulir 
isian 1nencantumkan : 
a) Nama mustahiq, alan1at mustahiq, pekerjaan dan daftar 

keluarga. 
b) KJTVI (Kartu Jamaah J'vlasjid), Nama dan alamat Masjid 
c) Usulan dan alasan untuk tnenerima bantuan Dana Baznas 
d) Jenjs bantuan yang diharapkan dan jumlahnya. 



e) Keterangan 1nengenai Bantuan yang pen1ah diteri1na n1ustahiq 
dan instansi atau organisasi yang telah n1en1berikan bantuan 
tersebut. 

f) Rekon1endasi dan atasan te1npat beke1jajika n1ustahiq beke1ja. 
g) Rekon1endasi dari Pengurus UPZ, di111ana n1ustahiq rnenjadi 

anggota instansi ternpat UPZ berada. 
h) Rekotnendasi dari Penb,rurus Babinrohis (Badan Pernbina Rohani 

lslan1) ten1pat Mustahiq 1ne1~adi anggota. lni apabila UPZ bagian 
dari ke~iatan Babinrohis . ._ 

i) Rekon1endasi dari Pen.gurus 1'vlasjid Ternpat Mustahiq n1enjadi 
anggota. 

8. Setelah usulan Mustahiq diterin1a akan diteliti dan diseleksi rnaka 

1. jika disetujui maka n1ustahiq akan rnenandatangani dan 
n1eneri1na bukti penerimaan BANTUAN DANA BAZNAS 
yang berisi : 
a) Natna n1ustahiq, alamat n1ustahiq dan pekerjaannya. 
b) KJl\!f(Kartu Jamaah Tvlasjid), Na1na dan alan1at Masjid 
c) Jenis bantuan yang disetujui danjun1lalu1ya 
d) Bank Penerin1a/Penyalur dan nomor rekening ivlustahiq 
e) Nania dan Tanda tangan penerima BANTUAN DANA 

Bf\ZNAS 
f) Naina dan petugas Baznas yang 1nenerimakan penyaluran 

BANTU AN DANA BAZNAS 

2. Jika ditolak/tidak disetujui akan diberitahukan kepada Mustahiq 
dengan disampaikan penjelasan 1nengenai sebab-sebab 
peno I akannya. 

9. Bagi yangn1eneri1na BANTUAN Df\NABAZNAS bail< Bantuan 
sesaat maupun Bantuan Pe1nberdayaan yang bersifat produktif 
diwajibkan menya1npaikan laporan mengenai pemanfaatan DANA 
BANTU AN BAZNAS yang diterima. 
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D. STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT 

Dalru11 hal pengelolaan zakat ini BAZ a tau LAZ sebenru11ya n1erupakan 
le1nbaga inten1ediasi uang tnaka pengelolaannya harus seperti 
pengelolaan le1nbaga keuangan syariah (Baitul Maal). Baitul n1aal ini 
n1en!:,'1.ll11pulkan dana pihak ketiga dari para n1uzakki untuk disalurkan 
kepihak ketiga Jainnya yaitu 111ustahiq. Sebagai suatu baitui n1aal 111aka: 

> PengeloJa harus sidiq, a1nanah, tabliq dan fc1thonah (prudent). 
> Jaringan dan infrastn1ktur (SOP dan teknologi). 
> PR Marketing dan produk misal insentif pajak~ 
> Reward & Punishn1ent~ 
> Pengawasan. 

Tahapan yang ditempuh: 
> High touch; 
> HighTech~ 

> High Network~ 
> High Profile, 
> l-Iigh Profit/Rachrnatan Iii 'alainin. 

HIGH TOUCH 
Layanan pri1na (service excellent), baik internal n1aupun ekste111al, untuk 
itu harus dimulai dengan: 
> SOP (Standard Operating Procedure); 
> ISO (Standarisasi); 
> GCG (Good Corporate Governance); 
> Cashpoor Index; 
> Rating bagi BAZ,LAZ dan UPZ 

HIGHTECfl 
Siapa yang menguasai IT dialah yang akan rnenjadi petnenangnya, untuk 
itu harus dimulai dengan: 
> Komputerisasi; 
> Executive Infonnation Syste1n; 
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> BAZ Online~ 
> Website. 

1-llGH NET\VORK 
Setelah siap infTastruktur baik standarisasi prosedur tnaupun penggunaan 
tehnologi tnaka dilanjutkan dengan pe1nbentukanjejaring (networking), 
> PetnbentukanUPZ; 
> Aliansi dengan BAZ dan LAZ; 
> Kerjasama dengan FOZ, dll. 
> Mitra dengan lnstitusi lnte1nasional sejenis. 

HIGH PROFrLE 
Agar dipercaya, 1naka han.1s disosialisasi(PR)kan 1nelalui: 
> Pen1bentukan Sales Force~ 
> Con1pany Profile, Brosur dll~ 
> Laporan lndividu Aghniya; 
> · Laporan Distribusi dan Pendayagunaan, 
> Laporan Cashpoor Index (n1ultiplier effect). 

1-IIGl-I PROFIT 
An1il Zakat 1nendapatkan hak n1aksi1nal I /8 dari ZIS yang diku1npulkan 
untuk penge1olaan, jadi lebih besar dari spread peibankan. Oleh karena 
itu BAZ tidak diharan1kan untuk mendapatkan profit yang akhin1ya ditujukan 
untuk kesinan1bungan lembaga dan juga pencapaian 1nisi Usaha lain ialah: 
> fVludharabah dengan dhuafa yang produktif; 
> Sertifikat Wakaf'(trust fund). 
> Membangun Com1nercial Center di tanah wakaf dengan dana infaq 

untuk kepentingan lernbaga. 
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Lt1111pira11 1 

REKENING· PENGU.MPULAN 
BAZNAS 

A. lJ\1UM 
Nomor Rcken.ing akhir 77777 untuk Zakat, Nomor Rekening akhir 55555 
untuk lnfaq dan Shodaqah da.n nomor rekening akhir 33333 untuk mafa uang 
asmg. 

B. RUPIAH 
1. BANK SY AIUbJ-1 MANDlRl 

(Tharnrin Jakarta) 
2 BANK t-.10 AMALAT \ Sudinnan 

Jakarta) 
3 BA1.J'K f\1AND1Rl (Plaza Mandiri) 

4. BR I (Cabang Khusus Jakarta) 

5. B.A.::.\fK B N I SYARJAH 
(Fatmawati Jakarta) 

ZAl(AT 

009.00.77777 

301.77777 .16 

000.18 7777.3 

3146.7777.9 

807 .77777 .001 

~907.AKAT 

009.00.55555 

301.55555 .16 

000.18.5555.5 

3146.5555 .3 

807 .55555,001 

6. BANK TABUNGAN 
NEGARA (Hanooni Jakarta) 

0014,0130.77777 .7 0014.01.30.55555.1 

7. PT POS INOONElA A.77777 A..555S5 

8. BANK DANAMON Dalain. Proses 

9. BANK IFI SYAR!AH Da!am Proses 

10. BANKBCA Dabm Proses 

C. MATA UANG ASING (USS) 

1. BANK MA.NDlRl (Plaza Mandiri) 000.1&.3333.3 
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Lm11pirm1 2 

.~istem P.~!!KYmpulan, 

MUZAKKJ 

p~~ DAD AN 
ln:rumsi 
Pemrint&h BUMN swa.~ 

.. 
u ' 
DN I LN I 

······--'~---····· 
~ . -----· ·····-···-

r ZAKAT 1 

[J~ lJKETI 
9AlNAS 
·--·---

~;~~~~~! ..... . 
[
.. I --.. -\ · ~-1 __ " 

UPZ _ OANK 

PANA BAZJ"AS 

ZAK.AT . NON ZAKAT 
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Lw11pirc111 3 

Sisten1 Pendayagt111aa11 

r·····-··~·~;~:~:;·:~···;:v.;i·A·;;·· .. ~··-··--· .. ·1 
r··-·zxt<.xr-!-NON lAKAT l 
:.,.. __ 1-· ~ { 

Pro,,,.,,,, r· ......................... 1 ........ ··-·-·-······-......... ! ··-· ··········-···········-······-··· -., 
1 .............................. ~~bt-I~: ~~~--Ll~~~t~t~-~¥.~~~~--·-··-··--.. --l 
t ........ _ ....... ~:~.~-~~~~-·-···-······· ----~01:__Z,~~ .. ~-~--······1--A··_ff,...· --, I : ·. .. . . ..... . . . ............ , .. ,.,. .... . . .. . . 

· - t , I 
r( ·s:.;.~·1 t;;:,~-·1 r·u;;:.:i·1:;~~· .. ····--·····1 r·Kidlliii~~--l rus·AiiA·-·-··-· .. ! ! .. ~~!;r~:_ .... .J c.r._E_!:fl1.~r'.':r'.'.'.::~- L_ .... _ .. ____ ..r··1~'.l.1.:!~E?.'. . .J I 

1 RERKI~$JNA:'.\lBt:'\G..\~4 t I H.A$1L -! ----
1 ] _________ , t 

! ..... 

l\-f.CST A l:l.I Q 
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Lm11pirt111 ./ 
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La111pirt111 5 

Pcnghitung:ln Zakat dan Pajak 

:\. ~'.ajib P31j~.k Sadan Pribadi (Karynwun) 

Sa\hbJa X adaJah pckcrja/karyawm1 y;mg mc:ncrima gaji sebc.s.itr Rp 
800 OGO,(HVbulan, Samlara X mempunyol seorang Istri dan 3 Qrang anak. 

Pcngllitunga n : 

P~nghasJlan Brnto l.?. X Rp 800 000~00 
· Btaya Jabatao : 5 ~/i> X Rp 9.600.000.00 
P·.::n;~d1asila.t1 ncl<} s.ebelum :r..ak;:tl 
z~lkat <libayar : 2,S o/«> :x Rp 9.120.000,00 
Pc.nghasdan neto sctclah 7..akat 
iY":''K"H n.:·- f" · 
,.. $ r \~-......1~~} 

Pcu;:~ha~dla.n Kena Pa1ak .. . 
PPh terutang: 5 ti_,.~ ~~ Rp 252,000,00 

B. \Vajib Pajak Badn.u Pribadi (lJsaha) 

Rp 9.600 000!00 
B.R ....... :1.~Q.OOlJ ... QQ 
Rp 9. l20.000.00 
RR 228.000sOO 
Hp S.892 000,00 
B-.P._&..64.Q:9J~! .. W} 
Rp 2:52.000 ,00 
Rp 12,600,00 

s~rndnra y adalah pengusah.a J:ok.o, dt=ngan pcruualan tabu1l. 2001 
5ebe5ar· Rp 50.000.000.00> Harga Pokok. Pen_jualan Rp 
30.000 .000~00, Biaya .. Umun1 dan Administmsi Rp 10.000.000,00. 
Kornpens,lsi kerugiun tahm1 J 996 ~ d. tHhuu 2000 sebesar · Hp 
'{ .000,000')00. Saudara Y mempunyai seorrufg isteri dan 3 orang anak. 

Peughitungan : 

Pengha~dlan Bnno 
H.arga P<:~k<lk Penju.ala.u 
Laba Bruto Usaha 
Biay•J Uum.m dau .Admintstrasi 
Pcnghasilan .Neto sebelum Zakat 
Zaknt tclab di.bayar : 2.,s '% X R1> 10.000.000,00 
Penghasilan Netto Sctclah Zak.at 
Knn'.lp¢us.1t'>l. K.crui~ia.u 
Pcnghastlan Netto Setelah Kompensasi Kerugi.an 
PTKP (K!3) 
Penghasilan Kena Pajak 
PPh harus dibayar; 5 ~-~ X Rp 110.000.00 

Rp 50 .000. 000 .00 
Rp 3QJ).QQ.OOO.O_Q_ 
Rp 20.000.U00,00 
Rp l 0.000.000SOQ 
Rp l 0.000,000:00 
Rn 250.000sOO 
Rp 9. iS0.000,00 
Rp J.000,000)00 
Rp 8.750.0UO.OO 
Rp 8.640.000,00 
Rp t 10.000,00 
Rp 5.500,00 
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C. \V~jib Pajak Bad:.ln 
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Knndisi l'T Z acla)ah pctu~ahaan dagang, dengan penjua.lan tabw 2001 
tclm.sar Rp 70.000.000,00, Harga Pokok Penjuaian Rp 50.000 000,00. 
B1aya Urnum dan Administra.c;j Rp 15.000.000,00 

Pcnghitungan : 

Pengfrnsilan Bruto 
Hru-ga Pokok Pcttjualan 
Laba B-cuto Usaha 
BJaya lJmum dan Admrnistra.si 
P~nghasilau Neto Sebclum Zakat 
1..akut Tf'fab Diba)'ar : 2,S o/4> X R1} 5.000.000,00 
Penghasilan Ken<l Pajak 
PPh h«rus dibayar : l 0 °11> X Rp ii.875 .000,00 

Sumher: 

Rp 70.000 000,00 
B.P. ... ~Q ... Hm~:9.0Q.,QQ 
Rp 20,000.00G,OG 
BP t ).OC><),{H)(~,(~0 
Kp :5.000 000.CiO 
RQ 125.000,.0U 
.BP..~ .. 1.-.$ 7 d.J?.90) OQ_ 
Rp 487j(Hl.OO 
~- ....... ))Q' •••• _~.2' ............... _ 

PENGELOLAAN ZAKAT~?AJAK : Hadi Pocmomo, Dircktur Jc:.:udcra! 
Pajak disampaikan pada Diskusi Panel "Pengelolaan ZAKAT-PAJ.4.K". 
Pu!>3t Studi Za.kat. Pajak da.n Kc1Jaor:.an Syariah. Jakarta~ 1 Stpt.embcr 2•')01 
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A LAlVIAT BAZNAS: 

BAD AN AIVIIL ZAKA T NASIONAL 
(BAZNAS) 

Gedung Sasana An1al Bhakti Lt.2 

Kon1plek Departemen Agan1a 

JI. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta 

Telpon: (021) 35223 16 - 3522286 

Fax:(021)3522286 

E-1nail: http://www.baznas.co111 & http://\vwvv.baznas.co.id 
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KEBIJ.,_\l(AN PEIVIERINT,.\1-1 DALAl\11 
PENGELOLAAN ZAl(.4T 

DIS;-\JVIPAIKAN PADA KEGIATAN OI~IENTASI 
PENGELOL1-\AN ZAKAT PADA INSTANSI 

PE1VIERINTAll, BUIVIN, ORIVIAS ISLAIVI DAN 
PERUS1-\l-IAAN SWASTA TAI-IUN 2002 

I. PENDAHULUAN 
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Ken1iskinan dan kesenjangan sosial ekonon1i di sebuah negara 
yang kaya dengan sun1ber alrun dan 1nayoritas penduduknya beragru11a 
lslan1, sepe11i Indonesia, man1pakan suatu keprihatinan. Ju1nlah 
penduduk 1nislcin terus menanjak, sejak krisis ekono111i 1997 hingga 
sekarang. Pengabaian atau ketidak seriusan penanganan terhadap nasib 
dan n1asa depan puluhan juta kaurn dhuafa yang tersebar di seluruh 
tanah air 1nerupakan sikap yang berlawanan dengan sernangat dan 
kornit1nen lslan1 terhadap persaudaraan dan keadilan sosial. 

Jika kita cennati lebih jauh, dite1nukan bukti-bukti en1piris 
bahwa pertan1bahan jun1lah penduduk yang hidup di bawah garis 
ke1niskinan bukanlah karena kekayaan sun1ber daya alarn yang tidak 
sebanding dengan jun1lah penduduk (over population) akan tetapi 
karena pendistribusian pendapatan dan akses ekono1ni tidak adil 
disebabkan tatanan sosial yang buruk serta rendahnya rasa 
kesetiakawanan diantara sesama anggota 1nasyarakat. Lingkaran 
kemiskinan yang terbentuk dalan1 1nasyarakat kita lebih banyak 
kerniskinan struktur, sehingga upaya 1nengatasinya han.ts dilakukan 
melalui upaya yang bersifat prinsipil, sistematis dan ko1nprehensif, 
bukan hanya bersifat parsia1 dan sporadis. 



Zakat dan \vakaf 1nerupakan pranata keagan1aan yang n1en1iliki 
kita secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-n1asalah 
krusial seperti pengentasan ken1iskinan dan kesenjangan sosial akibat 
perbedaan dalan1 kepernilikan kekayaan. Zakat dan wakaf 1nenghapus 
su1nber serta ken1iskinan dan meratakan kekayaan dalatn arti standar 
hidup setiap individu lebih terja1nin sehingga n1estinya tidak ada orang 
atau kelon1pok 1nasyarakat yang n1enderita sen1entara sebagian yang 
lain hidup berli1npah kemakn1uran dan ken1ewahan. Salah satu tujuan 
zakat adalah men1persen1pit jurang perbedaan ekonon1i di dalatn 
rnasyarakat hingga ke batas yang sen1ini1nal 1nungkin. 

TVlenurut fah.1.anya,jutnlah un1at Islan1 di Indonesia yang 1nan1pu 
menunaikan kewajiban Zakat terus bertarnbah. Jika potensi ekonotni 
un1at dikelola dan diken1bangkan secara produktif, tentu akan 
diperoleh hasil yang optin1al. Pengelolaaan dan pendayagunaan 
zakat ke dalan1 usaha produktif dilakukan tanpa 1nengurangi 
peruntukan dana zakat sebagai solusi rnengatasi kebutuhan jangka 
pendek. 

Dengan telah terbitnya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang 
pengelolaan Zakat diharapkan pengelolaan zakat dapat dilaksanakan 
secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh unsur 
n1asyarakat berserta pe1nerintah. 

Dapat dikatakan bahwa san1pai saat ini potensi zakat sebagai 
saran a distribusi pendapatan dan pemerataan rizki dan wakaf sebagai 
sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan n1asyarakat belum dikelola 
dan digunakan secara maksimal dalatn ruang lingkup nasional. Padahal 
jika potensi zakat dan wakafini di rnenej dengan baik, akan 1nen1bawa 
datnpak besar dala1n kehidupan n1asyarakat. Beban persoalan sosial 
dan ekonomi yang dihadapi bangsa kita sekarang ini dan masa 
mendatang akan terpecahkan secara 1nendasar dan n1enyeluruh melalui 
sisten1 pengurnpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat dan harta 
wakaf dalatn Iingkup nasional. 
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Dalam rangka 1nengopti1nalkan pengelolaan zakat dan wakaf, 
n1aka berdasarkan Keputusan Menteri Agarna R1 Nomor I tahun 
200 I tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Departetnen Agama, telah dibentuk 
Direktorat Pengernbangan Zakat dan Wakaf, yang terdiri dari; 

1 . Subdit Pen1berdayaan Zakat, 
2. Subdit Bina Lernbaga Pegelola Zakat, 
3. Subdit Pen1berdayaan Wakaf, 
4. Subdit Bina Len1baga Pengelola Wakaf, 
5. Subdit Pengendalian dan Evaluasi. 

Direktorat pengembangan zakat dan wakaf n1empunyai tugas 
n1elaksanakan sebagian tu gas pokok Direktorat J enderal Bin1bingan 
Masyarakat lslatn dan Penyelenggaraan Haji di bidang penge1nbangan 
zakat dan wakaf 

Dalan11nelaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengen1bangan 
Zak at da Wakaf rnenyelenggarakan fungsi : 

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
penge1nbangan zakat dan waka~ 

2 Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang zakat dan wakaf~ 
3. Pengembangan dan pe1nberdayaan zakat dan waka~ 
4. Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan Aini) Zakat, 

Le1nbaga Amil Zakat dan Nadzir Wakaf; 
5. Pembinaan pelayanan yang 1neliputi inforn1asi, perizinan dan 

sertifikasi; 
6. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan ru1nah tangga. 



II. VISI DAN l\tlISI DIREKTORAT PENGEl\tlBANGAN 
ZAKAT DAN\VAKAF 

I. VISI 

Terlaksananya pengelolaan zakat dan wakaf yang optimal, dan 
berkembang sehingga pranata zakat dan wakaf dapat 1nenunjang 
kesejahteraan dan meningkatkan perekono1nian umat. 

2. 1\il ISi 

a. ivlenjadi fasilitator, koordinator dan regulator bagi pelaksanaan 
pengelolaan zakat yang profesional dan amanah. 

b. ivleningkatkan fungsi dan peran len1baga pengelolazakat dan wakaf 
sehingga met~adi le1nbaga profesional, an1anah, transparan dan 
n1andiri, 

c. Meningkatkan pendayagunaan zakat dan wakaf 
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Ill. TUJUAN 

Tujuan pengelolaan zakat dan wakaf adalah: 

1. Un1Um 
Mengoptin1alkan pengelolaan dan pen1anfaatan zakat dan \vakaf dalam 
rangka membangun kesejahteraan un1at dan keadilan soslal. 

2. Khusus 
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a. Meningkatkan kesadaran kolektif umat lslan1 untuk 1nenyisihkan 
sebagian dari hartanya bagi kepentingan sesarna melalui 1nekanisn1e 
zakat dan wakaf, 

b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dala111 n1enunaikan zakat 
dan wakaf sesuai dengan ketentuan againa. 

c. Meningkatkan fungsi dan peran Len1baga Pengelola Zakat dan 
wakaf didorong untuk 1nenjadi lembaga yang profesional, amanah, 
transparan dan mandiri. 

d. Meningkatkan hasil guna dan dayat:,TUna zakat dan wakaf dengan 
mengoptimalkan pendayagunaannya secara produktif, agar lebih 
bennanfaat bagi kesejahteraan u1nat. 

e. Meningkatkan kepercayaan publik kepada organisasi pengu1npul 
dan Pengelola Zakat 

f Memperbaiki dan rnengangkat tarafkehidupan kau1n dhuafa'. 



.IV. PENGELOLAAN ZAKAT 

I. Pengelola zakat 

a. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No1nor 38 tahun 
1999 pengelolaan zakat bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh 
BADAN AMlLZAKAT (BAZ) yang dibentuk oleh pen1erintah, 
baik di pusat 1naupun tingkat daerah. Organisasi BAZ di se1nua 
tingkatan bersifat koordinatif konsultatif, dan infonnatif, BAZ terdiri 
dari unsur 1nasyarakat dan pen1erintah yang me1nenuhi persyaratan 
tertentu antara lain 1ne1niliki sifat adil, atnanah, berdedikasi, 
profesional dan berintegritas tinggi. 

b. Masyarakat tetap diberikan kesempatan untuk n1endirikan institusi 
pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa dan 
oleh masyarakat sendi1i yang disebut Le1nbaga Amil Zakat (LAZ), 

LAZ yang telah ada dan yang dibentuk, dikukuhkan dan dibina, 
dan dilindungi sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 
581 tahun 1999, pengukuhan dilakukan atas pemohonan lembaga 
Atnil Zakat setelah men1enuhi persyaratan. 

1. Berbadan huku1n; 
2. Men1iliki data muzakki dan 1nustahiq 
3. Me1niliki program kerja 
4. Memiliki pe1nbukuan; 
5. Pernyataan kesediaan dilakukan audit 

Pengajuan permohonan pengukuhan Len1baga Amil zakat 
disampaikan setelah mendapat rekomendasi dari Kanwil 
Departemen Aga1na Propinsi sete1npat. Dan reko1nendasi 
dikeluarkan setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Ulama 
setempat dan atau Foru1n Komunikasi Zakat (FKZ) setempat 
apabila sudah ada. 
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c. Badan An1il Zakat dan Len1baga A111il Zakat yang dibentuk/ 
dikuk.-uhkan adalah: 

1. Badan An1il Zakat Nasionai dengan Keputusan Presiden RI 
Non1or 8 tahun 2001 

2. Badan An1il Zakat Propinsi : 
a. Badan An1il Zakat Propinsi Riau 
b. Badan Arnil Zakat Propinsi Bengkulu 
c. Badan Arnil Zakat Propinsi Ja\.va Barat 
d. Badan An1il Zakat Propinsi Jawa Tin1ur 
e. Badan An1il Zakat Propinsi Lan1pung 
f Badan A1nil Zakat Propinsi Nusa Tengara Barat 
g Badan A1nil Zakat Propinsi Surnatera Selatan 
h. Badan An1il Zakat Propinsi Bali 
i. Badan A1nil Zakat Propinsi Sumatera Utara 
J. Badan Ainil Zakat Propinsi Sun1atera Barat 
k. Badan Amil Zakat Propinsi Jambi 
I. Badan An1il Zakat Propinsi OKI Jakarta 
m. Badan Amil Zakat Propinsi Sulawesi Utara 
n. Badan Anlil Zakat Propinsi Nusa Tenggara Ti1nur 
o. Badan Amil Zakat Propinsi Kalimantan Selatan 
p. Badan Amil Zakat Propinsi Kalirnantan Tengah 
q. Badan Amil Zakat Propinsi Sulawesi Selatan 
r. Badan Amil Zakat Propinsi Banda Aceh 
s. Badan Amil Zakat Propinsi Kalin1antan Barat 
t. Badan Amil Zakat Propinsi Kaimantan Tin1ur 
v. Badan Amil Zakat Propinsi Irian Jaya 
w. Badan Amil Zakat Propinsi JawaTengah 
x Badan Amil Zakat Propinsi Yogakarta. 

3. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan; 
a. Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika 
b. Lembaga Arni I Zakat Yayasan Amanah Takaful 



c. Le1nbaga Atnil Zakat Pos Keadilan Peduli U1n1nah 
d. Lc1nbaga An11l Zakat Muhan1111adiyah 
e. Lc111baga A1nil Zakat Baitul Maal f\/lurunalat ...... 

[ Len1baga A1nil Zakat Yayasan Hidayatullah 
g. Len1baga Aini I Zakat Yayasan Dana Sosial .AIP 

h. Len1baga An1il Zakat Pcrsatuan Islan1 (Persis) 
i. Len1baga An1it Zakat Bain us BNI. .... 

2. Pcngu1npul Zakat 

a 13AZ di sctiap tingkatan dapat n1e1nbentuk unit pengt1111pul zakal 
( lJ PZ) yang bcrtugas 1ncngutnpulkan zakat. i nfaq. shadaqah.dan 
lainnya sccara langsung atau n1elalui rckening pada bank. Dalarn 
pclaksanaan pcngun1pulan dapat bekc1:jasaina dengan lc1nbaga 
kcuangan dan pcrbankan. 

b. Dalain pclaksanaan pengun1pulan zakat tidak dapat dilakukan 
paksaan tcrhadap n1uzakki, 1nclainkan nu1zakki n1clakukan 
pcnghitungan scndiri hm·tanya dan ke\v,~jiban 7 .. .akatnya bcrdasarkan 
huku1n lslai11. Dala111hal111uzakki tidak dapat n1cnghittmg scndiri 
hartanya dan kc\vaj iban zakatnya, dia dapat 1nc111inta bantuan 
kcpada an1il zakat. 

c. Unit pengun1pul Zakat: (UPZ) 

1. Unit Pengrnnpul Pajak dalrn11 Ncgeri 
a) Ocparte111cn Dala1n Ncgc1i 
b) Departe1nen Juar Negcri 
c) Dcparte1nen Tenaga Kc1:ja 
c) iv1ahkan1ahAgung; 
f) ivlcnteri Negara Kebudayaan dan Pari\visata; 
g) Mcnteri Negara Kopcrasi dan Pcngusaha Kccil 
h) Mcnteri I3UMN~ 
i) Dcpartc1ncn Perindustrian dan Pcrdagangan: 
j) Dcpartc1nen Pc11ahanan 
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k) Kanlor .rv1cnteri Kelautan dan Pcrikanan~ 
I) Kantor Mcnteri Negara Pendayagunaan f\paratur Negara. 

2) Unit Pengun1puI Zakat Luar Negeri 
a) An1cri ka; 
b) Madagaskar; 
c) Hongkong; 
d) Ku\vait; 
e) , J11ai land; 
1) Rusia~ 

g) 13dgia~ 

h) Australia: 
i) 13nmci: 
j) Ro1na~ Italia; 
k) India: 
I) Polandia: 
111) Jcnnan: 
n) SanPransisco: 
o) \Vina Austria: 
p) Oslo Nonvcgia: 
q) rvJdbourne Australia. 

d. Kl'bijakan Dala1n Pcngu1npulan Zakat 

1) Sccara langsung datang ke f3AZ/LAZ 
2) rvrclal ui counter zakat: 
3) ivlclalui Unit Pcngu111pul Zakat; 
4) IVleblui Pos: 
5) l'vlclalui Brn1k: 
6) ~vlclalui pen1otongan g~tji~ 
7) tvlelalui pc1notongan p~jak~ 
8) clan Jain-lain. 



3. Pcndayagunaan Zakat 

a. Kcbijakan dalarn Pcndayagunaan Zakat 
1) Pcnyaluran terain atas atsolousj aan pendayagunaan?'? 
2) Pcndayagunac.m untuk dclapan asnaf; 
3) Penekanan kcpadaasnaffakirrniskin 
4) Untuk 1nen1enuhi kcpcrluan pokok 111akan. ten1pnt tinggal. 

kesehatan dan pendidikan 
5) Rantuan n1akanan dan uang dapal di lakukan bulanan a tau 

bantuan hari-hari bcsar lslan1 
6) Untuk kcperluan dcsa bina pengentasan ken1iskinan: 
7) Bantuan pendidikan bcrupa bcasis\va: 
8) Bantuan pen1berdayaan ekono1ni un1at; 
9) dan lain-lain. 

b. Konstuntir 
Pcndayagunaan zakat dipcruntukkan bagi pc1nenuhan h'~jat hidup 
para inustahiq delapan asnar Sesuai dcngan pcnjclasan Undang
U ndang. n1ustahiq cklapan asnar adalah rakir. 1niskin. ainil. 
1nuala[ riqab. ghari111. sabi Ii llah. clan lbnu Sabi l yang clidala1n 
Aplikasinya dapat 1ncliputi orang-orang yang paling tidak bcrdaya 
sccara ekono1ni. anak yatin1. orangjornpo. pcnyandang cacat. orang 
yang incnuntut iltnu. pondok pcsantrcn. anak tcrh111tar. orang yang 
tcrlilit utm1g~ pengungsi yang tcrlru1tar. clan korban bcncana alan1. 

Pcnyaluran zakat kepacla n1crcka adalah bcrsifat bantuan sesaat 
untuk n1cnyclcsaikan 1nasalah yang 1ncndesak. 

c Produktif 
Pendayagunaan zakat dapat clipcruntukkan bngi usaha proclukti r 
apabila kebutuhan 111ustahiq delapan asnaf sudah tcrpcnuhi clan 
tcrdapat kclcbihan. Pendayagunaan dana infaq. shadaqah. hibah, 
\.\·asiat. \varis. clan kafarat diuta1nakan untuk usaha yang 
produkti r agar dapat incningkatkan kescjahtcraan n1asyarakat. 
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Pcnyaluran zakat dalan1 bentuk ini adalah bersifat bantuan 
pen1 berdayaan n1e lal u i pro gran1 a tau kegi a tan yang 
bcrkesi nmn bu ngan 

4. U pay a Dalan1H.angka1Vlcngoptin1alkan Pcngciolaan Zakat 
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Taro ct b 

a. Proe_ratn Motivasi dan Soialisasi Zakat 
'-

1) Men1bangkitkan n1otivasi dan kesadaran koleklif un1at Islan1 
untuk 111engel uarkan zakat dengan n1engangkat harkat dan 
n1artabat hiclup seluruh anggota n1asyarakat. 

2) Ivleluruskan persepsi u1nat 1nengenai konsep zakat yang tidak 
hanya sckedar n1en1enuhi ke\vajiban ritual belaka n1elninkan 
n1cr1jadi instnm1cn syariah untuk n1cngatasi kcpincangan sosiaI 
ekonon1 i cl i dala1n 111asyarakat sehi ngga tenvuj udnya 
kescjahteraan tunat. 

Bentuk Pro~rain 
'-

1) Penyusunan~ pcngadaan dan pcnggandaan bahan pancluan 
n1cngenai zakal, tcnnasuk tiqih zakat; 

2) Penyclcnggaraan sen1inar, lokakaiya clan pcnyuluhan 1ncngcnai 
zakat; 

3) Pencrbitan n1ajaluh~·brosur, lcallct clan scbagainya: 
4) Pcnayangan lklan. 111elaksanakan gerakan sadar zakat dan 

pcnyuluhan zakat 1nclalui n1edia cctak dan elcktronik. 

b Prograin Pe1nberdayaan Baclan Atnil Zakat dan Lcn1baga An1i I 
Zakat Target: ....... 

1) Mcningkatkan pengetahuan. pe1nahan1an dan \\'a\Yasan para 
An1il Zak.at n1cngena) soal-soal ko1nte1nporcr scputar zakat; 

2) I'v1eningkatkan ke111arnpuan para 1\1nil Zakat clalan1 kegiatan 
pcnghi1npunan, pcngelolaan keuangan dan pendayagunaan 
zakat: 



3) Memberdayakan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat 
agar menjadi lembaga yang profesional, terpercaya, transparan, 
mandiri dan proaktif 

Bentuk Program: 
l) Penyusunan, pengadaan dan penggandaan bahan panduan dan 

informal mengenai pengelolaan zakat; 
2) Penyelengaraan seminar dan lokakarya mengenai sistem 

administrasi, manajemen dan tata kerja Iembaga pengelola zakat~ 
3) Pembangunanjaringan sistem komputerisasi Badan Amil Zakat 

dan Lembaga Amil Zakat yang connected dengan Departeinen 
Agama dan Bank. 

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan SDM 
1) Membuat data base muzakki dan mustahiq pada setiap daerah 

tingkat I dan II di Indonesia 
2) Men1buat desa binaan zakat 
3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola zakat. 

Bentuk Program: 
I) Pendataan jumlah Aghnia dan mustadhafin di tiap kabupaten./ 

kota di seluruh Indonesia 
2) Membuat atau mensponsori program Desa Binaan Zakat; 
3) Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi para pengelola zakat. 

5. Lang~'lh-langkah yang telah didiskusikan Departen1en Agama; 

a Melakukan konsultasi dengan ormas-ormas Islam seperti M·u1, 
NU dan Muhammadiyah dan berkonsultasi dengan Cendekiawan 
di lingkungan perguruan tinggi seperti Universitas Islam Indonesia, 
Universitas Indonesia dan lnstitut Agama Islam Negeri 

b Melakukan studi banding beserta para Ulama dan Cendekiawan/ 
ahli ke Qatar, Kuwait dan Mesir. 
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c Pembentukan Badan Ainil Zakat Nasional 
Menyelenggarakan Lokakarya Zakat dan Wakaf bekerjasama 
dengan MajelisUlama Indonesia. 

e Mempersiapkan Kesepakatan bersama Menteri Agama R1 dan 
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dengan pokok-pokok 
sebagai berikut: 
1) Menteri Agama R1 dan Ketua Umum MUI bersepakat 

untuk meningkatkan motivasi dan sosialisasi pengelolaan dan 
2) Pengembangan zakat dan wakaf untuk kesejahteraan umat 
3) Pelaksana Kesepakatan Bersama ini adalah Departemen 

Aga1na, Majelis Ulama Indonesia dan sektor terkait. 
4) Sasaran program motivasi dan sosialisasi pengelolaan dan 

pengembangan zakat dan wakaf adalah pengurus Bad an Atnil 
Zakat, nadzir wakaf, pengurus onnas Islam, muzakki, wakif, 
para ahlinya, dan masyarakat umum. 

f Melaksanakan Lokakarya Pemberdayaan Undang-Undang RI 
Nomor 3 8 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bekerjasama 
dengan Forum Komunikasi Zakat (FOZ)Nasional. 

g. Menyiapkan surat edaran ke kantor Wilayah Departemen Agama 
seluruh Indonesia tentang Pembentukan Badan Ainil Zakat dan 
Pengukuhan Lembaga Amil Zakat. 

h. Tvlempersiapkan Surat Keputusan Menteri Agama tentang 
pengukuhan LembagaAlnil Zakat 

i. MeJakukan Koordinasi dengan BAZ Nasional untuk mendinamisasi 
langkah-langkah/program BAZ Nasional termasuk menyiapkan 
sarana perkantoran di sasana Amal Bakti lantai II. 

J. Menyiapkan surat edaran Menteri Agama kepada para Menteri 
kabinet, Kepala Perwaklian Luar Negeri dan Pimpina B UTvIN dan 
perusahaan swasta tentang pembentukan Unit pengun1pul Zakat 
(UPZ). 



k. Melakukan pengarahan dan pembinaan ke BAZ daerah seperti 
Riau, Sumatera Barat dan JawaTi1nur 

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan di n1edia elektronik dan cetak 
(seperti TVRl, SCTV, Metro TV, ANTV), surat kabar lbu kota 
dan daerah, serta kantor berita luar negeri 

m. Menyiapkan naskah dan menjadi nara sumber di beberapa forum 
seminar lokakarya, diskusi dan lain-lain. 

n. Melakukan pertemuan dengan DPR pada acara dengar pendapat 
dengan Komisi V1 DPR RI tentang pengelolaan zakat dan wakaf, 

o. Melakukan koordinasi dengan LAZ dengan memberikan surat 
pangukuhan. 

p. Menyelenggarakan Silaturrahnli dan Rapat Koordinasi Badan dan 
Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia .. 

q. Menandatangani SKB Menteri Agama dan Menteri Sosial tentang 
Pernberdayaan Fakir M_iskin melalui dana zakat 

6 Pembinaan Lembaga Pengelola Za~.-.t 

a. Pernerintah n1endorong Badan An1il Zakat (NasionaVDaerah) 
dan Lembaga Anlil Zakat agar dapat melaksanakan tugasnya secara 
profesional, amanah, inovatif, proaktif, dan man1pu 1nandiri. 

b. Pernerintah me1nberikan fasilitas tennasuk modal awal kepada BAZ 
untuk dapat berfungsi secara optimal dalam melaksanakan tugasnya: 
l) Sosialisasi kepada masyarakat; 
2) Me1nbangun siste1n dan infrastruktur tennasuk SDM; 
3) Sistem akuntabilitas dari laporan; 
4) Kegiatan pengumpulan; 
5) Kegiatan pendayagunaan dan distribusi; 
6) Progra1n-prograrn yang menyentuh kebutuhan pokok 
7) Budgeting dan n1enentukan Target 
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c. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemerintah akan 
membangun jaringan informasi pengelolaan zakat yang dilakukan 
oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia 

7. Pengawasan Za~1t 

a Unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik (Undang
undang Nomor 39 pas~ ·i 8), 

b Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan 
tugasnya kepada DPR RI atau kepada DPRD sesuat tingkatannya 
(Undang-undang Non1or 38 pasal (19) 

c Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap 
Badan dan Lembaga Amill Zakat (Undang-undang Nomor 38 pasal 
20). 

Demikian hal-hal yanq dapat kami sampaikan, kami berharap dan bertekad 
bahwa pengelolaan Zakat di masa mendatang akan lebih bennanfaat bagi 
kesej ahteraan. 
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MANAJElVIEN PENGELOLAAN ZAKAT1 

HERTANTO WIDODO, AK2 

PENDAHULUAN 

Potensi zakat Indonesia di atas kertas luar biasa besar. Secara 
tnatematis, minimal akan kita dapatkan angka sebesar Rp. 6 trilyun per 
tahun. Belum lagi jika ditan1bah infaq, shadaqah, serta wakaf Akan kita 
peroleh angka yang cukup bombastis. 

Angka-angka di atas barulah potensi, belum menjadi kenyataan. 
Kenyataannya, saat ini baru terkumpul lebih kurang Rp. 230 n1ilyar per 
tahun (ini tnenurut data pengumpulan zakat oleh lernbag(\ baik BAZ maupun 
LAZ). ltu artinya hanya 3,5%. Apa masalahnya?, salah satunya adalah 
faktor kepercayaan muzakki yang rendah terhadap Lembaga Pengelola 
Zakat yang ada. 

Di sisi lain, angka ken1iskinan dari hari ke hari grafiknya se1nakin naik. 
Menurut data yang ada, angkanya saat ini sudah tnencapai di atas I 00 juta 
orang. Apalagi natnpaknya krisis multi dimensi ini belun1jelas kapan akan 
berakhir. 

Me1nang masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab negara. 
Narnun melihat kondisi tersebut, setidaknya dana zakat (beserta infaq, 
shadaqah, wakaf, dan sejenisnya) dengan potensinya yang de1nikian besar 
tadi dapat berperan dalam mernbantu pemerintah dalam 1nengatasi berbagai 
problem sosial tadi. 

Bicara zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran 
para a1nil zakat selaku pengen1ban an1anah pengelolaan dana-dana itu. 

1. LJi.m111paika11 pad a acara "Orienta.si Peagelolaan Zakar pnda lnstansi Pemeri11tah, 
BUAIN. Ormas Islam. dan Perusnluum Swasta ", Direktoral Pe11gemba11gn11 Zakat da11 
Wakaf Depnrtemeu Agama RI, ta11ggal 23 - 25 Juli 2002, ll'isma Ha.Ji, Jakarta. 

2. Direk111r lnstitut 1\fmwje111e11 Zakat. 
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Jika atnil zakat baik, maka delapan asnaf mustahik lainnya insya Allah 
akan menjadi bail<. Tapijika amil zakatnya tidak baik, makajangan diharap 
delapan asnaf 1nustahik yang lain akan menjadi baik. ltulah nilai strategisnya 
a1nil zakat. Dengan kata Iain, hal terpenting dan zakat adalah bagain1ana 
mengelolanya (manajemennya). 

Hal-hal itulah yang men)adi latar belakang perlu dibuataya peraturan 
perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Saat iru telah ada berbagai 
peraturan yang mengatur tnasalah ini, yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 3 8 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 
o. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga 

atas UU No. 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 
c. Keputusan Menteri Agan1a Nomor 581 tahun 1999 tentang 

Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 
d. Keputusan Dirjen Simas lslatn dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang 

Pedo1nan Teknis Pengelolaan Zakat 

Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat 
yang dilakukan oleh len1baga pengelola zakat, baik Badan An1il Zakat 
(BAZ) maupun Le1nbaga Amil Zakat (LAZ), diharapkan bisa lebih baik. 
Sehingga kepercayaan 1nasyarakat muzakki kepada len1baga pengelola 
zakat dapat n1eningkat. 

TIGA KATA KUNCI 

Baiknya 1nanaje1nen suatu Len1baga Pengelola Zakar (LPZ) harus 
dapat diukur. Untuk itu kan1i n1encoba merutnuskannya dengan tiga kata 
kunci, yaitu: 

J. A11u111ah 
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Sifat Amanah 1nerupakan syarat n1utlak yang harus di1niliki oleh setiap 
amiJ zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah sen1ua sistern yang 
dibangun. Sebagain1ana hancurnya perekonornian kita yang lebih 
besar disebabkan karena rendahnya rnoral (1nond hazard) dan tidak 



amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun siste1n yang ada, 
akan hancur juga jika moral pelakunya rendah. Terlebih dana yang 
dikelola oleh LPZ adalah dana umat. Dana yang dike1o1a itu secara 
esensi adalah milik mustahik. Dan rnuzakki setelah memberikan dananya 
kepada LPZ tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengainbil dananya 
lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para runil zakat. 

2. Profesio11al 
Sifat amanah belumlah cukup, harus dimbangi dengan profesiona1itas 
pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana
dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien. 

3. Tra11sparf111 

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menci ptakan suatu 
sistern kontrol yang baik, karena tidak hanya 1nelibatkan pihak intern 
organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak ekstem seperti para 
inuzakki maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi 
inilah rasa curiga dan ketidak percayaan 1nasyarakat akan dapat 
di1nini n1a1 isasi. 

Tiga kata kunci tersebut kita nan1akan prinsip "Good Organization 
Goven1ance". Diterapkannya tiga prinsip di atas /nsya Allah akru1 me1nbuat 
LPZ, baik BAZ maupun LAZ, dipercaya oleh n1asyarakat luas. 

Prinsip-Prinsip Manajemen Len1baga Pengelola Zakat 

Ketiga kata kunci di atas coba kitajabarkan lebih lanjut, sehingga dapat 
diirnplen1entasikan dengan tnudah. ltulah yang kita sebut dengan prinsip
prinsip 1nanaje1nen lembaga pengelola zakat (LPZ). 

l. Aspek Kelen1 bagaan 

Dan aspek kelen1bagaan sebuah LPZ seharusnya 1ne1nperhatikan 
berbagai faktor benkut: 
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a. Visi dan Misi 
Setiap LPZ harus memiliki visi dan misi yangjelas. Hanya dengan 
visi dan misi inilah maka aktivitas/kegiatan akan terarah dengan 
baik. Jangan sampai program yang dibuat cenderung 'sekedar 
hagi-hagi uang '. Apalagi tanpa disadari dibuat program 
''pelestarian ken1iskn1an ''. 

b. Kedudukan dan Sifat Lembaga Kedudukan LPZ dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
l) BAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh 

pe1nerintah, di 1nana pengelolaanya terdiri dan unsur-unsur 
pemerintah (sekretaris adalah ex-offido pejabat Depag) dan 
masyarakat pembentuknya harus sesuai dengan mekanisme 
sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam 
& Urusan Haji No. D/291 Tahun 200 I. 

2) LAZ adalah len1baga pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya 
atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum 
tersenditi, serta dikukuhkan oleh pemerintah. 

Pengelolaan dan keduajenis LPZ di atas haruslah bersifat: 

I) Independen 
Dengan dikelola secara independen, artinya len1baga ini tidak 
men1punyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau 
1e1nbaga lain. Le1nbaga yang de1nikian akan lebih leluasa untuk 
n1emberikan pertanggungjawaban kepada 1nasyarakat donatur. 

2) Netral 
Karena didanai oleh n1asyarakat, berarti lembaga ini adalah n1ilik 
n1asyarakat, sehingga dalarn n1enjalankan aktivitasnya Iembaga 
tidak boleh hanya mengikuti keinginan golongan tertentu saja 
(harus berdiri di atas semua golongan). Karenajika tidak, maka 
tindakan itu akan menyakiti hati donatur yang berasal dan 
golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan Ien1baga akan 
ditinggalkan oleh sebagian donatur potensialnya. 



3) Tidak Berpolitik (praktis) 
Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. 
Hal ini perlu dilakukan agar donatur dan partai lain yalcin bahwa 
dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik. 

4) Tidak Diskriminasi 
Kekayaan dan kemiskinan beisifat universal. Di n1anapun, 
kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. 
Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh 
mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu 
menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat 
dipertanggungjawabkan, baik secara syariah n1aupun secara 

. 
manaJemen. 

Diharapkan dengan kedudukan dan sifat itu LPZ dapat tun1buh 
dan berketnbang secara alan1i. 

c. Legalitas dan Struktur Organisasi 
Khususnya untuk LAZ, bad an hukurn yang .dianjurkan adalah 
yayasan yang terdaftar pada akta notaris dan pengadilan negeri. 
Struktur organisasi seramping mungkin dan disesuaikan dengan 
kebutuhan, sehingga organisasi akan lincah dan efisien. Benkut 
diberikan contoh struk1.ur organisasi LPZ: 

I Badan Pcndili I 
Badm1 Komisi 

Pc11i mhangan/ Pcngawas/ 
Dewan Syariah Internal Auuitor 

I Pimpinan I 
I I 

Bagi an Baj.,iian Bagian 
Pcnghimpunan Kcuangm1 Pcm.layagunaan 
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d. Aliansi Strategis LPZ harus melakukan aliansi strategis dengan 
berbagai pihak, baik dalam hat pencarian dana, penyaluran dana, 
publikasi. Hal ini periu dilakukan agar efisiensi dan efektivitas dapat 
terjadi, tidak 1nungkin sebuah LPZ dapat melakukan segala hal. 

2. Aspek sun1ber Daya Manusia (SDM) 
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SOM n1erupakan asset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa 
yang akan 1nenjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk 
itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a Pen1bahan Paradigtna: Aniil Zakat adalah sebuah Profesi 

Begitu n1endengar pengelolaan zakat, se1ing yang tergambar dalam 
benak kita adalah pengelolaan yang tradisional, dikerjakan dengan 
waktu sisa, SDM-nya paruh waktu, pengelolanya tidak boleh 
digaji, kualitas pengelola seadanya, dan seterusnya. 

Sudah saatnya kita merubah paradigma dan cara berpikir kita. A.Jnil 
zakat adalah sebuah profesi. Konsekuensinya dia harus profesional. 
Untuk profesional, antara lain harus dipilih SDM yang memiliki 
kapasitas dan kapabilitas yang baik dan harus bekerja pun1a wak.1:u 
(full time). Untuk itu harus digaji secara layak, sehingga dia bisa 
n1encurahkan segala potensinya untuk 1nengelola dana zakat secara 
baik. Jangan san1pai si an1il zakat masih harus n1encari ta1nbahan 
penghasilan, yang pada akhimya dapat inengganggu pekerjaannya 
selak.LJ an1il zakat. 

b. Kualifikasi SOM 

Jika kita mengacu di jaman Rasulullah. SAW, yang dipilih dan 
diangkat sebagai runil zakat merupakan orang-orang pilihan. Orang 
yang 1nen1iliki kualifikasi tertentu. Secara u1nu1n kualifikasi yang 
harus dirniliki oleh ainil zakat adalah: muslin1, amanah, dan paham 
fiqih zakat. 



Sesuai dengan struktur organisasi di atas, berikut dipaparkan 
k'l.1alifikasi SOM yang dapat n1engisi posisi-posisi tersebut: 

Pimpinan: 
• Amanah dan jujur 
• Memiliki ke1nampuan sebagai petnimpin (leadership) 
• Metnpunyai kemampuan manajerial pahatn Fiqh Zakat 
• Mempunyai visi pemberdayaan 
• I novatif dan kreatif 
• Man1pu menjalin hubungan dengan berbagai Ien1baga 
• Marnpu bekerjasa1na dalam tim 

Bagian fundraising: 
• Amanah danjujur 
• Berlatar belakang atau memiliki kecenderungan atau 1nen1punyai 

pengalainan di bidang marketing 
• Me1npunyai kotnunikasi skill yang baik 
• Mampu bekerjasan1a dalam ti1n 

Bagian I<euangan: 
• Amanah dan jujur 
• Berlatar belakang atau n1en1punyai pengala1nan di bidang 

akuntansi dan 1nanajen1en keuangan 
• Cennat dan teliti 
• Matnpu bekerjasan1a dalain ti1n 

Bagian Pendayagunaan: 
• An1anah dan ju jur 
• Berlatar belakang co1111nu11ity develop1ne111 atau 1nen1ililki 

kecenderungan atau pengalaman di bidang co1J111111nily 

develop111e11t. 
• Ma1npu bekerjasarna dalatn tim 
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3. Sistem Pengelolaan 
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LPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Unsur-unsur yang 
harus diperhatikan adalah: 

a. Men1iliki si.\~ten1. prosedur dan aturan yangjelas 
Sebagai sebuah len1baga, sudah seharusnyajika semua kebijakan 
dan ketentuan dibuat aturan secara jelas dan tertulis. Sehingga 
keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur seseorang, 
tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SOM sekalipun, 
aktivitas Iembaga tidak akan terganggu karenanya. 

b. Manajen1en terhuka 
Karena LPZ tergolong lembaga publik, maka sudah selayaknya 
jika menerapkan manaje1nen terbuka. Maksudnya, ada hubungan 
tin1bal balik antara amil zakat selaku pengelola dengan masyarakat. 
Dengan ini maka akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur 
luar, yaitu masyarakat itu sendiri. 

c. Metnpunyai rencana ke1:ja (activity plan) 
Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi Iapangan dan 
ken1ampuan su1nber daya le1nbaga. Dengan dirnilikinya rencana 
kerja, 1naka aktivitas LPZ akan terarah. Bahkan dapat 
dikatakan, dengan di1nilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 
50% target telah tercapai. 

d A4en1iliki Kon1ile }Jenyaluran (lending co111111illee) 
Agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, n1aka 
haius ada suatu 1nekanisn1e sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. 
Salah satunya adalah dibentuknya Kornite Penyaluran. Tugas dan 
kon1ite ini adalah 1nelakukan penyeleksian terhadap setiap 
penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana benar-benar 
disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syariah, 
prioritas dan kebijakan len1baga. Prioritas penyaluran perlu 
dilakukan. Hal ini tentunya berdasarkan survei lapangan, baik dan 



sisi asnaf mustahik maupun bidang garapan ( ekonomi, pendidikan, 
da'wah, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya). Prio1itas ini harus 
dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya dan dana dari 
lembaga. 

e. Men1iliki sisten1 akuntansi dan 111anajen1en keuangan 
Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat:, 
LPZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan 
yang baik. Manfaatnya antara lain: 

- Akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan, karena 
berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan 
akurat dan tepat waktu 

- Keamanan dana relatiflebih terjamin, karena terdapat systen1 
kontrol yangjelas. Sernua transaksi relatif akan lebih n1udah 
ditelusuri. 

- Efisiensi dan efektivitas relatif lebih mud ah dilakukan. 

f Diaudil 
Sebagai bagian dan penerapan prinsip transparansi, diauditnya LPZ 
sudah menjadi kepercayaan. Baik oleh auditor internal maupun 
eksternal, auditor internal diawali oleh Kon1isi Pengawas atau 
internal auditor. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh 
Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya. 

• Ruang lingkup audit meliputi: 
• Aspek keuangan 
• Aspek kinerja lainnya (efisiensi dan efektivitas) 
• Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah Islam 
• Penerapan peraturan perundang-undangan 

g. Puhlikasi 
Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada pihak, 
sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparan-nya 
pengelola. Caranya dapat melalui media massa seperti surat kabar, 
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n1ajalah, bu1etin, radio, TV, dikirim langsung kepada para donatur, 
atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor LPZ yang 
bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan 
keuangan, laporan kegiatan, nan1a-nama penerima bantuan, dan 
lain sebagainya. 

h. Perbaikan lerus-n1enerus (continous in1provmenl) 
Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dilakukannya peningkatan 
dan perbaikan secara terus-menerus tanpa henti. Karena dunia 
terus be1ubah. Orang mengatakan ''tidak ada yang tidak berubah 
kecuali perubahan itu sendiri." Oleh karena itu agar tidak dilindas 
jrunan, kita harus terus mengadakan perbaikan. Jangan pemah puas 
dengan yang ada saat ini. 

Salah satunya perlu diadakan yang namanya "Pendidikan Profesi 
Berkelanjutan" bagi profesi Amil Zakat ini. 

Agar apa yang telah diuraikan di atas dapat tercapai, maka diperlukan 
berbagai perangkat. Perangkat-perangkat inilah yang seharusnya diadakan 
oleh pemerintah (c.q. Departemen Agan1a) Direktorat Pengembangan 
Zakat dan Wakaf. Tentunya bisa bekerjasa1na dengan berbagai pihak. 
Dengan peraingkat-perangkat itulah diharapkan akan tercipta kondisi yang 
kondusif bagi berke1nbangnya lembaga pengelola zakat di Indonesia. 

Departe1nen Agama ( c. q. Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf serta 
sen1uajajaran di bawahnya) dan Pen1erintah Daerah harus berperan sebagai 
fasilitator dan pengayoman bagi seluruh LPZ yang ada, baik BAZ maupun 
LAZ. . 

Selain itu, diperlukan juga berbagai perangkat lain yaitu: 

I) Standardisasi Mu tu SOM An1il Zakat 
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Agar SOM yang menjadi A1nil Zakat adalah orang-orang yang benar
benar me1nenuhi kualifikasi dan profesional, maka diperlukan suatu 
standar kualifikasi SOM Alnil Zakat. Pada akhimya, dibutuhkan suatu 

.. ,. 



sistem sertifikasi dan uji kelayakan (fit and propertest) terhadap SDM 
yang akan berkiprah sebagai Amil Zakat. 

2) Standardisasi lembagaLPZ selain standardisasi SOM, diperlukanjuga 
standardisasi lembaga LPZ. Hal ini berguna sebagai petunjuk bagi 
setiap pihak yang ingin mendirikan LPZ. Tujuannya agar lembaga LPZ 
ini benar-benar bisa berjalan secara baik dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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PENUTUP 

Dengan memiliki Lembaga Pengelola Zakat yang menerapkan prinsip
prinsi p sebagaimana diuraikan di atas, insya Allah peran kita dalam 
bem1anfaat kepada umat semakin terbuka Iebar. 

Semoga Allah S WT meridhoi setiap rencana dan langkah kita. Amin ... 
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