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umlah penduduk miskin
di Indonesia pada Maret
2011 mencapai 30,02 juta
orang atau 12,49 persen
dari total penduduk Indonesia (BPS, 2011). Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan sumberdaya yang tidak sedikit,
baik sumber daya manusia maupun
materi. Pemerintah telah membuat
program pengentasan kemiskinan
dan mengalokasikan dana cukup
besar yang dirumuskan setiap tahunnya dalam APBN. Namun demikian,
keseluruhan program tersebut belum
sepenuhnya berjalan efektif.
Dengan potensi yang mencapai
angka 3,40 persen dari PDB, atau tak
kurang dari Rp 217 triliun setiap tahunnya, maka keberadaan zakat
harus dapat dioptimalkan dalam upaya pengentasan kemiskinan ini. Apalagi secara peruntukkannya, Alquran
memprioritaskan penyaluran zakat
pada delapan kelompok, dimana fakir
miskin menjadi kelompok yang mendapat prioritas utama. Artikel ini
mencoba memaparkan bagaimana
kinerja penyaluran zakat yang terjadi
di tanah air pada tahun 2011, dalam
upaya untuk mengurangi tingkat
kemiskinan mustahik yang ada.

Metode penelitian
Penelitian ini dilakukan di enam
titik yaitu Jabodetabek, Yogyakarta,
Surabaya, Samarinda, Balikpapan,
dan Padang. Pemilihan lokasi ini
dikarenakan daerah-daerah tersebut
terdapat Organisasi Pengelola Zakat
(BAZ dan LAZ) yang telah cukup
lama beroperasi dengan penerima
manfaat yang cukup banyak sehingga
dapat memberikan sumbangsih data
yang memadai dan menjadi barometer kinerja zakat secara nasional.
Organisasi Pengelola Zakat yang
berpartisipasi dalam penelitian ini
sebanyak 16 OPZ yang terdiri dari 6
Badan Amil Zakat baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, dan 10 Lembaga Amil Zakat
bentukan masyarakat. Keenam BAZ
tersebut adalah Badan Amil Zakat
Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi
Jawa Timur, BAZIS DKI Jakarta, Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan
Timur, Badan Amil Zakat Kota
Yogyakarta, dan Badan Amil Zakat
Kota Padang. Sedangkan Lembaga
Amil Zakat yang berpartisipasi adalah
Dompet Dhuafa Republika, Rumah
Zakat, Dompet Peduli Umat – Darut
Tauhid, Pos Keadilan Peduli Umat,
Baitul Maal Muamalat, Yayasan Baitul
Maal Bank Rakyat Indonesia, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah
Universitas Islam Indonesia, Lembaga
Manajemen Infak, LAGZIS Peduli dan
Yatim Mandiri.
Penelitian ini menggunakan data
primer melalui survey dan wawancara dengan total populasi sebanyak
10.806 rumah tangga penerima zakat
yang terwakili oleh 1.639 rumah
tangga yang dipilih secara acak.
Survey dan wawancara dilakukan
selama 6 bulan, sejak bulan April
hingga Oktober 2011. Tujuan dari
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penelitian ini ada dua, yaitu untuk
mengetahui dampak program zakat
terhadap penurunan tingkat kemiskinan, dan waktu yang diperlukan
untuk mengangkat seluruh rumah
tangga miskin ke atas garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang dipergunakan adalah standar garis kemiskinan per kapita tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.
Tujuan pertama didapatkan dengan menggunakan alat analisis
Headcount Ratio Index (H) untuk
mengetahui jumlah kemiskinan, Poverty Gap Ratio (P1) dan Income Gap
Ratio Index (I) untuk mengukur
tingkat kedalaman kemiskinan, serta
Sen Index of Poverty (P2) dan FGT
Index (P3) untuk mengukur tingkat
keparahan kemiskinan. Sementara
itu, tujuan kedua diperoleh dengan
menggunakan alat analisis yang
disebut Time Taken to Exit (T).

Tabel 1 Indeks Kemiskinan Mustahik Sebelum dan Sesudah
Distribusi Zakat

Sumber: IZDR 2012 (forthcoming)

Dampak zakat
Dari hasil survey ditemukan
bahwa rendahnya pendidikan kepala
keluarga dapat memperbesar peluang
rumah tangga berada dalam kemiskinan. Bila dilihat dari segi usia,
rumah tangga miskin dengan kepala
keluarga yang tidak lagi pada rentang
usia produktif (lebih dari 64 tahun)
lebih sering dijumpai dibandingkan
rumah tangga dengan kepala keluarga yang berusia produktif (16 hingga
64 tahun). Hal ini antara lain dibuktikan dengan fakta bahwa kemiskinan kelompok pertama mencapai
angka 29,40 persen, lebih besar
dibandingkan dengan kelompok
kedua yang mencapai angka 21,40
persen. Selain itu, semakin besar
ukuran rumah tangga semakin besar
pula risiko berada dalam kemiskinan.
Suatu program penanggulangan
kemiskinan, dapat dikatakan berperan positif apabila mampu mengurangi beban kemiskinan. Program
tersebut tidak dapat diketahui pengaruhnya terhadap beban kemiskinan apabila tidak dilakukan kajian
dan evaluasi. Pendistribusian zakat
yang dilakukan oleh OPZ bertujuan
untuk mengurangi beban kemiskinan
di masyarakat, baik melalui bantuan
karitatif maupun bantuan produktif.
Untuk mengetahui apakah tujuan
tersebut telah tercapai atau gagal,
atau apabila tercapai, seberapa besar
zakat dapat mengurangi beban kemiskinan, maka hasil penelitian sebagaimana terangkum dalam Tabel 1
menjadi jawabannya.
Penelitian yang dilakukan oleh
IMZ ini memperlihatkan temuan
yang sangat menarik bahwa pendayagunaan zakat oleh BAZ dan LAZ
dapat mengurangi jumlah rumah
tangga miskin sebesar 21,10 persen.
Sebelum pendistribusian zakat dan
sesudah pendistribusian zakat, nilai
Income Gap Index mengalami penurunan dari 0,247 menjadi 0,235. Penurunan nilai indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pendapatan (atau pengeluaran) rumah
tangga miskin cenderung semakin
mendekati garis kemiskinan. Biaya

alah satu kisah yang sangat monumental dalam kehidupan manusia, sebagaimana direkam oleh QS 5 : 27-30,
adalah peristiwa Qabil dan Habil.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Qabil
dan Habil adalah putera dari Nabi Adam AS, dan
termasuk ke dalam generasi pertama manusia
di muka bumi. Pada saat itu, setiap bayi yang
lahir dari rahim Siti Hawa selalu kembar sepasang laki-laki dan perempuan. Dengan kondisi
tersebut, maka Allah SWT menetapkan ketentuan tentang aturan pernikahan silang. Kakak lakilaki hanya boleh menikahi adik perempuannya,
demikian pula sebaliknya. Seseorang tidak boleh
menikahi saudara kembarnya.
Singkat cerita, Qabil terlahir dengan memiliki
saudara kembar perempuan yang jauh lebih cantik, menurut pandangannya, dibandingkan dengan
saudara kembar Habil. Qabil pun berniat untuk
melanggar syariat dengan menikahi saudara
kembarnya sendiri. Ia pun ‘ngotot’ dengan
keinginannya. Akhirnya, Nabi Adam AS mengatakan bahwa untuk menentukan boleh tidaknya
keinginan tersebut dilaksanakan, maka ia memerintahkan kedua puteranya untuk mempersembahkan qurban terbaik di hadapan Allah SWT.
Allah-lah yang kemudian akan menentukan.
Qabil adalah seorang petani, sementara
Habil adalah seorang peternak. Mendengar perintah tersebut, maka Qabil segera mengumpulkan hasil panen dari tanaman yang ia miliki,
sedangkan Habil segera mengumpulkan hewan
ternaknya untuk dijadikan sebagai qurban. Namun demikian, yang Qabil berikan adalah persembahan terburuk dari hasil panennya. Berbeda dengan saudaranya, yang Habil berikan
adalah ternak terbaik dari yang ia miliki. Kemudian, Allah SWT pun menerima persembahan
Habil dan menolak persembahan Qabil. Ini juga

Grafik 1 Rata-rata Waktu Pengentasan Kemiskinan
Sumber: IZDR 2012 (forthcoming)

pengentasan kemiskinan yang
dibutuhkan juga berkurang dari Rp
326.501,01/rumah tangga/bulan menjadi Rp 318.846,15/rumah tangga/bulan dengan asumsi tanpa biaya
transaksi dan faktor penghambat
(transfer sempurna).
Penurunan indeks kedalaman kemiskinan diikuti dengan penurunan
indeks keparahan kemiskinan. Indeks
Sen mengalami penurunan dari 0,089
menjadi 0,067. Begitupula dengan
indeks FGT yang turun dari 0,020
menjadi 0,014. Dengan demikian,
zakat dapat memperbaiki tingkat
keparahan kemiskinan.
Temuan yang sama menariknya
adalah program zakat ternyata dapat
mempercepat waktu pengentasan kemiskinan 1,9 tahun (lihat Grafik 1.) dengan asumsi tingkat pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan dan terdistribusi normal pada seluruh masyarakat
miskin sebesar satu persen setiap tahunnya. Upaya pengentasan kemiskinan berjalan lebih cepat melalui program pendayagunaan zakat, yaitu 5,10
tahun, dibandingkan bila tanpa program pendayagunaan zakat, yaitu 7,0
tahun. Ini membuktikan secara em-

berarti bahwa keinginan Qabil untuk “merubah”
syariat Allah, mendapat penolakan. Dengan
emosi yang memuncak, Qabil pun kemudian melakukan pembunuhan pertama dalam sejarah
manusia, akibat kekecewaan dan hawa nafsu
yang mengendalikannya.

Dua pelajaran
Dari kisah Qabil dan Habil di atas, ada dua
pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam
membangun ekonomi Islam. Pertama, bahwa
ekonomi harus dibangun di atas prinsip ketundukan terhadap aturan Allah SWT dan Rasul-Nya
secara penuh. Syariat yang Allah turunkan adalah opsi terbaik bagi kehidupan manusia. Tidak
ada opsi lain yang lebih baik darinya. Alquran
dan hadits harus dijadikan sebagai pondasi
utama yang mengarahkan bangunan dan logika
ekonomi, baik pada level mikro maupun makro.
Sebagai contoh, pada level mikro, cara berpikir Quran harus menjadi acuan teori konsumsi,
yang berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Pada ekonomi konvensional, basis teori
konsumsi adalah maksimisasi utilitas atau tingkat kepuasan atas penggunaan barang dan jasa
dengan constraint anggaran yang dimiliki. Yang
menjadi fokus utama adalah pada manfaat yang
diterima oleh seseorang setelah mengkonsumsi
suatu barang/jasa, dimana ia akan memaksimalkan total utilitas yang diterimanya, meskipun
nilai marjinal utilitasnya cenderung mengalami
penurunan (law of diminishing marginal utility).
Pertanyaannya, mengapa orientasi konsumsi
hanya diukur pada seberapa puas ‘perasaan’
seseorang setelah menggunakan barang dan
jasa? Apakah orientasi ini hanya sebatas pada
pemenuhan kebutuhan yang bersifat fisik saja?
Disinilah kemudian Alquran memberikan
tuntunan yang lebih komprehensif. Bahwa kon-

pirik bahwa zakat dapat menjadi akselerator pengentasan kemiskinan.

Perbandingan kinerja
Selain itu, jika dibandingkan
dengan kinerja tahun sebelumnya,
yaitu 2010, dan pada cakupan wilayah yang sama, yaitu Jabodetabek,
maka kinerja pendayagunaan zakat
menunjukkan peningkatan yang luar
biasa. Indeks headcount menunjukkan kenaikan sebesar 65,52 persen
dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara income gap, Sen index,
dan FGT index menunjukkan kenaikan masing-masing sebesar 58,36 persen, 70,30 persen, dan 83,03 persen.
Artinya kinerja BAZ dan LAZ dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan.
Hasil analisis tersebut membuktikan bahwa zakat memiliki peran
positif dalam menanggulangi kemiskinan di negeri ini. Karena itu, sinergi
bersama antara program penanggulangan kemiskinan pemerintah dan
program pendayagunaan zakat OPZ
menjadi sebuah kebutuhan, guna
mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Wallahu a’lam. ■

sumsi bukan hanya sekedar pemenuhan fisik diri
sendiri, namun lebih dari itu, ia bisa menjadi
media ibadah kepada Allah sekaligus wahana
yang bisa memberi kemanfaatan pada orang
lain. Titik berangkatnya adalah konsep maslahah. Sehingga, disamping terpenuhinya kebutuhan, maka seseorang dapat memperoleh
manfaat sekaligus keberkahan dari Allah SWT.
Jadi, logika konsumsi dalam Islam tidak sekedar
bersifat self-oriented yang cenderung egois,
namun bersifat maslahah-oriented yang mendorong keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan individu dan kepedulian terhadap sesama.

Ekonomi berbagi
Pelajaran kedua dari kisah di atas terletak
pada penggunaan logika “ekonomi berbagi” yang
dipraktekkan Qabil dan Habil. Qabil menggunakan logika ‘sisa’, yang sangat menuhankan
kepentingan individu, sedangkan Habil menggunakan logika ‘yang terbaik’. Penggunaan kedua
logika ini akan memberikan implikasi berbeda
dalam kehidupan kita. Ambil contoh sederhana
dalam pengelolaan keuangan rumah tangga kita.
Jika logika Qabil yang dipakai, maka setiap
kali mendapat gaji, yang dipikirkan pertama kali
adalah memenuhi kebutuhan sendiri dulu,
membeli barang yang diinginkan, dan membayar
utang (jika ada). Setelah itu baru disedekahkan.
Itu pun kalau masih ada sisa. Sebaliknya, dengan
menggunakan logika Habil, maka yang akan
dipikirkan pertama kali setelah mendapat gaji
adalah keluarkan dulu zakatnya, lalu membayar
infak dan sedekah, membayar utang (jika ada),
dan baru sisanya untuk memenuhi kebutuhan
kita. Jika saja logika Habil yang ditanamkan
secara kuat, maka negeri ini insya Allah akan
mampu mengatasi problem kemiskinannya.
Wallahu a’lam. ■
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akat merupakan pilar
ketiga dari ekonomi Islam setelah jual beli
(bisnis) dan lembaga
keuangan
syariah.
Allah SWT berfirman,
“Allah memusnahkan
riba dan menyuburkan shadaqah…”
(QS 2 : 276). Prioritas pertama zakat
adalah mengurangi kemiskinan (QS 9
: 60). Mengingat jumlah orang miskin
yang begitu banyak, tercatat oleh BPS,
pada Maret 2010 ada 31 juta orang
miskin di Indonesia, maka diperlukan
dana yang besar pula untuk pengentasan kemiskinan tersebut. Semakin
besar dana yang terkumpul oleh
lembaga zakat, maka semakin banyak
orang miskin yang dibantu.
Berdasarkan hal itulah, maka
Indonesia Magnificence of Zakat
(IMZ) melakukan penelitian tentang
kinerja pengumpulan zakat, untuk
mengetahui kekuatan pengumpulan
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di
Indonesia. Penelitian ini dilakukan
di 25 provinsi. Pengumpulan data
dilakukan dengan kuesioner dan
wawancara dan melibatkan para
enumerator di delapan titik, yaitu
Riau, Sumatera Selatan, Banten, DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur,
Kalimantan dan Sulawesi Selatan.
Penarikan sampel yang dilakukan
dengan metode Convenience sampling, disebabkan adanya Organisasi
Pengelola Zakat (OPZ) yang tidak
bersedia untuk dijadikan responden
penelitian. Untuk LAZ, dilakukan
metode Snow Ball, karena banyak
LAZ yang tidak terdata sebelumnya.
Penelitian ini berhasil meneliti
180 OPZ seluruh Indonesia, dengan
kriteria 113 Badan Amil Zakat (BAZ)
dan 67 Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Dari 32 propinsi, ada 7 propinsi yang
OPZ-nya baik BAZ maupun LAZ
yang tidak disurvey, yaitu : Sulawesi
Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku,
Maluku Utara, Irian Jaya Barat, Irian
Jaya Tengah, dan Papua. Dari 180
OPZ yang disurvey, terdapat 20 OPZ
(12 LAZ dan 8 BAZ) yang tidak mencantumkan atau menjawab pertanyaan mengenai data keuangannya
sama sekali.

Pengumpulan 2009
Ada 36 OPZ (20 persen) yang
tidak mencantumkan pengumpulan
ZISWAF tahun 2009, sehingga yang
menjawab pertanyaan tentang pengumpulan 2009 adalah 144 OPZ, dimana 102 OPZ mengumpulkan dana
kurang dari Rp 1 miliar. Ada 25 OPZ
yang berhasil mengumpulkan antara
Rp 1 hingga 5 miliar. Ada 6 OPZ yang
berhasil mengumpulkan antara Rp 5
hingga 10 miliar. Ada 9 OPZ yang
berhasil mengumpulkan dana Rp 10
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hingga 50 miliar per tahun. Ada 2
OPZ yang mengumpulkan dana lebih
dari Rp 50 miliar per tahun. Untuk
lebih jelasnya, lihat Gambar 1.
Median dana yang terkumpul
pada tahun 2009 adalah Rp
431.218.116,00. Artinya, 50 persen
dari OPZ yang disurvey berhasil
mengumpulkan dana diatas Rp 431
juta, dan 50 persen lagi di bawah Rp
431 juta. Ini menunjukkan bahwa 72
OPZ dari 144 OPZ yang disurvey
memiliki daya pengumpulan dibawah
Rp 431 juta pertahun. Bahkan ada
satu BAZ di Indonesia timur yang
hanya mengumpulkan Rp 20,5 juta
selama tahun 2009.
Jika dibagi 12 bulan, maka per
bulan, setiap OPZ dari 72 OPZ ini
berhasil mengumpulkan ZISWAF
dibawah Rp 36 juta. Namun, ada OPZ
yang berhasil mengumpulkan dana
lebih dari Rp 100 miliar pada tahun
2009, yaitu Rumah Zakat Bandung,
yang merupakan satu dari beberapa
LAZ terbesar di Indonesia.

Dari Tabel 2 diketahui bahwa pertumbuhan pengumpulan dari 2009 ke
2010 rata-rata 33,51 persen. Dari dua
kategori, yaitu BAZ dan LAZ, diperoleh hasil bahwa pertumbuhan LAZ
jauh lebih besar dari pertumbuhan
pengumpulan BAZ, yaitu 52,57
persen berbanding 15,07 persen.
Dari angka pengumpulan, pada
tahun 2009, 92 BAZ berhasil mengumpulkan Rp 317,83 miliar. Berarti
rata-rata setiap BAZ mengumpulkan
Rp 3,45 miliar. Sementara itu, 48 LAZ
berhasil mengumpulkan Rp 304,32
miliar, atau rata-rata Rp 6,34 miliar
per LAZ. Sedangkan pada tahun
2010, 92 BAZ berhasil mengumpulkan Rp 365,72 miliar, atau rata-
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Pengumpulan 2010
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Tabel 1 Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf 140 OPZ

Pertumbuhan pengumpulan
Secara keseluruhan, ada 40 OPZ
yang tidak menjawab pengumpulan
ZISWAF tahun 2009 dan tahun 2010
sekaligus. Untuk menghitung pertumbuhan pengumpulan, digunakan data
yang lengkap, yaitu pengumpulan
ZISWAF OPZ tahun 2009 dan 2010.
Adapun jumlah perolehan dan pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.

Sumber : IZDR 2012 (forthcoming)

Jaminan Sosial Umar bin Khattab

elongok peran zakat dan kedermawanan sosial, atau
dalam terminologi
lebih global dikenal
sebagai filantropi,
bagi pewujudan masyarakat yang
berkeadilan di Afrika Selatan sedikit
banyak adalah cerminan parsial dari
kerja-kerja yang juga dilakukan di
Indonesia. Keberhasilan dan kegagalan Afrika Selatan dalam upaya
pengentasan kemiskinan melalui
pengembangan sektor filantropinya
dapat menjadi pembelajaran tersendiri bagi Indonesia.
Paling tidak ada tiga permasalahan mendasar yang dialami oleh
Afrika Selatan, yaitu disparitas pendapatan dan kesejahteraan antar
masyarakat, pengangguran, serta
HIV/AIDS (Kuljian, 2005). Sementara, sebagai ekses politik apartheid
yang melanda Afrika Selatan selama
kurang lebih lima dekade membuat
struktur sosial masyarakat di Afrika
Selatan menjadi tersegregasi berdasarkan warna kulit. Maka tidaklah
mengherankan, pada tahun 2005
berdasarkan sensus yang dilakukan,
tak kurang dari 45 juta penduduk
masih hidup dengan kondisi yang
tidak berbeda jauh kala politik
apartheid masih berlaku.
Tingkat kemiskinan pun tidak
menunjukkan angka menggembirakan, dimana 25 persen populasi penduduk Afrika Selatan hidup dengan
pengeluaran kurang dari US$ 1,25
per hari. Hal lain adalah akses dan
pemenuhan atas pendidikan berkualitas, kesehatan, perumahan, sanitasi
air bersih, dan pelayanan dasar
lainnya yang masih belum mampu
dijangkau oleh penduduk berkulit
hitam. Akses atas pekerjaan secara
jelas juga terjadi diskriminasi dengan
35 persen bangsa Afrika adalah
pengangguran (sensus 2001), dan 58
persen kaum perempuan Afrika yang
tinggal di desa juga diklasifikasikan
sebagai pengangguran. Padahal jika
kita melihat data demografi penduduk Afrika Selatan, bangsa Afrika
(kulit hitam) merupakan mayoritas
(79,5 persen), diikuti oleh bangsa
kulit berwarna (9 persen) dan kulit
putih (9 persen), serta bangsa India/Asia (2,5 persen), dengan total jumlah
penduduk mencapai 50,59 juta jiwa.
Sementara kondisi penduduk
muslim Afrika Selatan, yang berjumlah 1,5 persen dari total populasi dan
terkonsentrasi di kota-kota besar
seperti Durban, Cape Town dan Johannesburg, mengalami kondisi yang
tak jauh berbeda dengan saudara
sebangsa dan setanah-air. Sekitar 20
persen dari populasi muslim Afrika
Selatan hidup dalam kemiskinan
ekstrem. Namun, jika melihat konstitusi yang dimiliki oleh Afrika Selatan, terdapat peluang peran-peran
yang lebih besar dari dana kedermawanan sosial, di mana zakat, infak,
hingga wakaf dapat dikategorikan di
dalamnya.

Zakat di Afsel
Dan hendaklah takut kepada Allah
orang-orang yang seandainya
meninggalkan di belakang mereka
anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan)
mereka. Oleh sebab itu hendaklah
mereka bertakwa kepada Allah dan
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS 4 : 9)

D

emikian peringatan Allah kepada kita untuk menjadikan
generasi mendatang lebih
baik dari generasi sekarang.
Sehingga, kita dapat memahami mengapa dalam membuat keputusan
kenegaraan, Khalifah Umar bin
Khattab tidak lepas memikirkan nasib
generasi Muslim sepanjang zaman.
Beliau menolak membagikan daerah
taklukan melainkan memperhatikan
hak generasi mendatang di dalamnya.

12 kelompok

Laily Dwi Arsyianti
Dosen IE-FEM IPB dan
Peneliti pada Pusat Studi
Bisnis dan Ekonomi Syariah
(CIBEST) IPB

Sebagai pemimpin, Umar bin
Khattab lantas memberikan semacam
jaminan sosial kepada kaum Muslimin
untuk mewujudkan generasi yang
lebih baik. Dr Jaribah bin Ahmad alHaritsi merangkum sebagiannya ke
dalam 12 kelompok bidang jaminan
sosial dalam bukunya Fikih Ekonomi
Umar bin al-Khattab. Pertama, fakir
dan miskin. Umar berpendapat agar
orang miskin diberikan zakat sesuai
kadar yang mencukupinya, sehingga
mengubah kondisi ekonominya.
Kedua, janda dan anak yatim yang
menjadi miskin sepeninggal keluarga
mereka. Umar memaksakan kerabat
anak yatim untuk memelihara dan
menafkahinya. Jika tidak memiliki
kerabat, Umar mengambil alih fungsi
tersebut dengan menafkahinya dari
Baitul Maal. Namun beliau bukan
sekedar memberikan santunan melainkan mengembangkan hartanya.
Ketiga, orang sakit dan orang
lumpuh. Kondisi mereka menyebabkan mereka tidak dapat bekerja.
Umar memberi perhatian kepada

mereka bukan hanya dengan memberikan materi, melainkan juga melalui
pengawasan.
Keempat, keturunan para mujahid.
Umar berpendapat bahwa di antara
kewajibannya adalah memperhatikan
keluarga para mujahidin selama masa
penugasan mereka hingga kembali.
Beliau akan memelihara dan memperhatikan keluarga para mujahidin
terhadap kebutuhan mereka. Kelima,
tawanan perang. Umar menebus
tawanan melalui Baitul Maal.
Keenam, hamba sahaya. Umar
membantu pembebasan mereka dari
perbudakan. Dalam suatu riwayat,
seorang hamba sahaya meninggal di
Yaman dengan meninggalkan harta,
sedangkan tuannya tidak mau menerimanya. Lalu Umar ra memerintahkan gubernurnya di Yaman, Ya’la
bin Umayyah agar membeli budak
dengan harta tersebut. Kemudian dia
membeli 16 atau 17 budak dan
semuanya dimerdekakan.
Ketujuh, tetangga. Beliau mengutus
Muhammad bin Maslamah dalam
suatu tugas ke Irak dan tidak memerintahkan untuk memberikan suatu
bekal pun, dan berkata kepadanya,
“Sesungguhnya aku tidak suka memerintahkan untuk memberikan sesuatu
kepadamu, lalu engkau merasakan
kesejukan sementara aku merasakan
panas, sementara penduduk Madinah
di sekitarku mati karena kelaparan,
dan aku telah mendengar Rasulullah
bersabda, ‘Janganlah seseorang
kenyang dengan meninggalkan
tetangganya lapar!”
Kedelapan, narapidana. Abu Musa
al-Asy’ari datang kepada Umar ra,
lalu beliau bertanya, “Apakah di
antara kamu terdapat orang asing
bertanya?”, ia menjawab, “Ya, seseorang yang kafir setelah keislamannya.”. Beliau bertanya, “Lalu apa yang
kamu lakukan kepadanya?”, ia menjawab, “Kami dekati dia lalu kami tebas
lehernya.” Maka Umar berkata,
“Mengapa kamu tidak menahannya

selama tiga hari dan kamu berinya
makan roti setiap hari, kamu berinya
segelas air setiap makan, dan kamu
pertaubatkan dia, barangkali dia bertaubat dan kembali ke agama Allah,”.
Kemudian Umar ra berkata, “Ya Allah,
sesungguhnya aku tidak hadir, tidak
memerintahkan, dan juga tidak setuju
ketika menyampaikan kepadaku.”
Kesembilan, orang yang banyak
utang (gharim). Gharim yang dimaksud juga termasuk orang yang merusak sesuatu milik orang lain karena
tersalah atau lupa, sehingga ia
mengemban utang atas hal tersebut.
Salah satunya adalah menanggung
diyat (denda) karena membunuh yang
tidak disengaja.
Kesepuluh, ibnu sabil. Umar memperhatikan dan memenuhi hak mereka
terhadap air dan tempat berteduh, hak
atas tamu, transportasi, serta tempat
kerja. Beberapa orang kaum Anshar
bepergian lalu kehabisan bekal, maka
mereka singgah di perkampungan
orang-orang Badui. Kemudian meminta
kepada mereka jamuan, namun mereka
menolak; lalu mereka meminta kurma,
namun mereka juga menolak. Maka
mereka mengikat orang-orang Badui
sehingga mereka mendapat apa yang
diperlukan. Lalu orang-orang Badui tersebut mendatangi Umar ra, dan kaum
Anshar ketakutan kepada Umar ra,
maka Umar ra berkata kepada orangorang Badui itu, “Kamu telah menghambat ibnu sabil dari apa yang diberikan Allah (untuk mereka) di dalam susu
unta dan kambing pada waktu malam
dan siang? Ibnu sabil lebih berhak terhadap air daripada yang bermukim.”
Kesebelas, anak temuan.
Sesungguhnya kasus yang demikian
sangat langka ditemukan pada masa
awal Islam karena keistiqomahan
setiap individu pada masa itu.
Meskipun demikian, terdapat kisah
riwayat Malik dari Bani Sulaim, bahwa
dia mendapatkan anak yang dibuang
pada masa Umar ra, lalu dia
membawa anak tersebut kepadanya;

maka beliau berkata, “Apa yang mendorong kamu untuk mengambil bayi
ini?”, ia menjawab, “Aku mendapatimya terlantar maka aku mengambilnya.” Lalu seorang kenalannya
berkata kepadanya, “ Wahai Amirul
Mukminin sungguh dia orang saleh.”
Maka Umar berkata, “Apakah demikian?”, ia berkata, “Ya.” Maka Umar ra
berkata, “Pergilah kamu karena dia
merdeka dan bagi kamu wala‘nya, dan
atas kami nafkahnya.”
Keduabelas, ahli dzimmah, yaitu
warga negara non Muslim yang hidup di
bawah kekuasaan negara Islam. Makna
dzimmah adalah perjanjian, yaitu
mereka mendapat perlindungan dari
Allah, Rasul-Nya, dan kaum Muslimin
untuk hidup dengan aman dan tenteram. Umar ra pernah melewati pintu
suatu kaum, di sana terdapat seorang
peminta-minta tua dan buta matanya,
maka beliau menepuk pundaknya dari
belakang, lalu berkata, “Dari ahli kitab
yang manakah kamu?”, ia berkata,
“Yahudi.” Umar ra berkata, “Lalu apa
yang menyebabkan kamu melakukan
seperti apa yang aku lihat?”, ia menjawab, “(Keharusan membayar) jizyah,
kebutuhan, dan usia.”. Maka Umar ra
pun menggandeng tangan orang Yahudi
tersebut dan membawanya ke Baitul
Maal, lalu berkata, “Lihatlah orang ini
dan orang-orang sepertinya! Demi
Allah, kita tidak adil jika kita makan
masa mudanya kemudian kita menistakan ketika telah tua. Sesungguhnya
zakat adalah bagi orang-orang fakir
dan orang-orang miskin. Di mana
orang-orang fakir adalah kaum muslimin, dan orang ini termasuk orang
miskin dari ahli kitab.” Lalu beliau
menghapuskan jizyah darinya dan
orang-orang yang sepertinya.
Demikianlah janji dan perlindungan
yang diberikan pemimpin kepada rakyatnya. Jika pemimpin proaktif memikirkan nasib rakyatnya dan bertindak
secara nyata, insya Allah negerinya
akan mendapatkan pula perlindungan
dan keberkahan. Wallahu a’lam. ■
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Penutup

Ada 25 OPZ yang tidak menjawab
untuk tahun 2010, sehingga untuk
tahun 2010, ada 155 OPZ yang memberi data pengumpulan ZISWAF-nya,
dimana mayoritas OPZ (103 lembaga)
mengumpulkan dana ZISWAF kurang
dari Rp 1 miliar. Ada 33 OPZ yang
berhasil mengumpulkan antara Rp 1
hingga 5 miliar. Ada 6 OPZ yang
berhasil mengumpulkan antara Rp 5
hingga 10 miliar. Lalu terdapat 10
OPZ yang berhasil mengumpulkan
dana Rp 10 hingga 50 miliar pertahun,
dan ada 3 OPZ yang mengumpulkan
dana lebih dari Rp 50 miliar pertahun.
Untuk lebih jelasnya, lihat Gambar 2.
Median dana yang terkumpul pada
tahun 2010 adalah Rp 585.828.172,00.
Artinya, 50 persen dari OPZ yang
disurvey berhasil mengumpulkan
dana diatas Rp 585 juta, dan 50 persen
lagi (78 OPZ) di bawah Rp 585 juta.
Bahkan ada satu BAZ di Jawa Barat
yang hanya mengumpulkan Rp 54,6
juta selama tahun 2010.
Jika dibagi 12 bulan, maka per
bulan, setiap OPZ dari 78 OPZ ini berhasil mengumpulkan ZISWAF dibawah Rp 49 juta. Namun, ada beberapa
OPZ yang bisa mengumpulkan dana
lebih dari Rp 100 miliar di tahun 2010.
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rata Rp 3,98 miliar per BAZ. Sementara itu, 48 LAZ berhasil mengumpulkan Rp 464,28 miliar, atau ratarata Rp 9,67 miliar per LAZ.

Secara keseluruhan, kinerja pengumpulan ZISWAF sepanjang 20092010 belum menggembirakan, di mana mayoritas OPZ hanya berhasil
mengumpulkan di bawah Rp 1 miliar
pertahun. Meskipun demikian, pertumbuhan pengumpulan OPZ, baik
BAZ maupun LAZ masih tergolong
cukup tinggi. Dengan tingginya angka potensi zakat yang belum terealisasi, maka tugas OPZ ke depan akan
semakin berat. Wallaahu a’lam. ■
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Afrika Selatan tidak memiliki
landasan hukum atau Undang-Undang yang secara spesifik mengatur
kelembagaan zakat. Lembaga zakat
(dan wakaf) di Afrika Selatan didirikan dalam bentuk lembaga nirlaba
di bawah Non-Profit Organizations

RESENSI

Ara Wiraswara

Sumber: Financial Report SANZAF tahun 2008-2010
Michaela Rehle/REUTERS

Act 1997. UU ini menuntut agar organisasi nirlaba untuk menjaga prinsip tata kelola (governance), transparansi (transparency), dan akuntabilitas (accountability). Yang menarik, pemerintah melalui Income
Tax Act tahun 2001, memberikan
bebas pajak (Tax Exemption) bagi
organisasi filantropi asalkan memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu
telah menjadi organisasi yang dominan di Afrika Selatan dan telah memanfaatkan 75 persen dari pemasukannya.
Sumber pendapatan dana zakat
di Afrika Selatan dibagi menjadi tiga
kategori, yaitu dana zakat, infak/sedekah, dan sumber lain, baik berupa
donasi perorangan maupun perusahaan. South African National Zakat
Fund (SANZAF) adalah lembaga
zakat terbesar di Afrika Selatan, dimana ia memiliki perwakilan/cabang
di lima provinsi yaitu Eastern Cape,
Gauteng, KwaZulu-Natal, Northern
Cape, dan Western Cape. Lembaga ini
dapat dijadikan sebagai representasi
tersendiri untuk mengukur kinerja
lembaga zakat di Afrika Selatan.

Hambatan utama
Meski dengan dana yang relatif
terbatas, serta jumlah penduduk
muslim yang minoritas, zakat beserta
dana filantropi lainnya sebenarnya
memiliki peluang sebagai satu instrumen pengentasan kemiskinan dan
pemenuhan hak-hak dasar. Konstitusi Afrika Selatan telah memberikan
garis-garis panduan yang mampu
menjadikan dana kedermawanan
sosial sebagai faktor dalam penciptaan masyarakat yang berkeadilan.
Sedikitnya ada empat ruang yang
dapat dilakukan. Pertama, memberikan topangan secara sosial maupun
ekonomi kepada kelompok masyarakat yang termarjinalkan secara
sosio-politik. Kedua, mendukung dan
melakukan pengawasan atas kebijakan publik yang dibutuhkan untuk
mencapai tujuan. Ketiga, melakukan
konsolidasi masyarakat sipil sebagai
penyeimbang kekuatan struktur
politik. Keempat, melakukan perubahan struktur sosial yang secara
langsung sebagai faktor penyebab
ketidakadilan di masyarakat.
Sayangnya, masih dalam laporan
yang sama, peluang dan potensi kerja
filantropi yang besar dalam pewujudan masyarakat yang demokratis dan
berkeadilan tidak dibarengi dengan
implementasi di lapangan. Sumber
daya filantropi masih banyak ter-

salurkan pada kegiatan dan model
penyaluran yang sifatnya karitatifindividual.

Pelajaran bagi Indonesia
Afrika Selatan dan Indonesia
dalam hal animo menyumbang memiliki pola yang sama, bersemangat
tinggi dan banyak dilakukan melalui
pintu-pintu individu ketimbang lembaga. Pengaruh agama, budaya, dorongan rasa kemanusiaan menjadi
faktor penentu berkembangnya konsep donasi ini – masyarakat lokal di
Afrika Selatan menyebutnya dengan
ubuntu.
Di sinilah kemudian efektifitas
sumbangan menemukan masalah.
Tidak terkoordinasinya pola penyaluran donasi individu membuat
dampak pada terwujudnya keadilan
sosial menjadi melambat. Maka tidak
heran jika ada yang menyatakan
kemiskinan seperti diwariskan dari
generasi ke generasi.
Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah rendahnya perhatian
pemerintah Indonesia pada sektor
filantropi. Jika pemerintah Afrika
Selatan telah berani memberlakukan
tax exemption, pemerintah Indonesia
terkesan masih “malu-malu kucing”.

UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum memandang
zakat sebagai instrumen khusus
pengentasan kemiskinan. Padahal
filantropi berbasis lembaga di Afrika
Selatan baru dikenal pada medio
1990-an, sementara pemerintah
Indonesia telah mendirikan lembaga
zakat tingkat provinsi DKI Jakarta
pada tahun 1968.
Maka, tidak ada salahnya sebuah
ajakan introspeksi melalui tulisan ini.
Paling tidak, jangan lagi berpuas diri
dengan tingginya angka pengumpulan dari lembaga zakat atau filantropi
sosial lainnya lalu klaim sepihak atas
prestasi ini, namun menjadi kelu
ketika tengok fakta kemiskinan di
sekitar kita.
Apalagi hal ini diperparah oleh
lemahnya peran pemerintah Indonesia sebagai regulator dan pengawas
implementasi lapangan terkait rencana besar (blue-print) langkah-langkah pengembangan filantropi, lebih
khusus pada sektor zakat, infak/shadaqah, dan wakaf . Ke depan, kita
memerlukan adanya grand-strategy
yang jelas beserta tahap-tahap pengembangannya agar upaya pengentasan kemiskinan ini bisa berjalan
lebih sistematis. Wallahu a’lam. ■

Catatan BAZ Kota Bogor Tahun 2011
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Tabel 1. Penghimpuan, Biaya Operasional dan Pendayagunaan Dana Zakat SANZAF
(dalam rand Afrika Selatan)

anyak hal menarik dalam
perjalanan BAZ Kota Bogor
sepanjang tiga tahun terakhir, 2009-2011. Hal menarik
pertama, tentu saja tren pengumpulan
dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS)
yang terhimpun dalam tiga tahun
terakhir terus meningkat. Progres
peningkatan dana umat yang terhimpun di BAZ Kota Bogor sepanjang
tahun 2009-2011, terbilang istimewa.
Terutama, jika dikaitkan dengan fakta
bahwa kota Bogor belum memiliki
perda tentang zakat. Berbeda halnya
dengan kota Padang atau kabupaten
Sukabumi yang peningkatan dana
ZISnya ditopang perda tentang zakat.
Di tahun 2009 misalnya, penghimpunan dana ZIS mengalami peningkatan kurang lebih 100 persen dibandingkan tahun 2008. Dana ZIS di tahun 2009,
mencapai Rp 3,52 miliar. Jumlah ini kemudian naik hampir dua kalil lipat di tahun 2010, dengan capaian Rp 5,20 miiar.
Dan akhir tahun 2011, BAZ Kota Bogor
bersama-sama dengan mitra BAZ yaitu
UPZ Masjid, UPZ sekolah, UPZ dinas,
dan BAZ kecamatan, mampu menghimpun hingga Rp 10,38 miliar.
Ada beberapa faktor yang turut
mendorong pencapaian ini. Salah satunya adalah bauran kampanye yang dilakukan BAZ Kota Bogor. Selain mengandalkan sarana dakwah seperti khutbah jum’at atau pengajian rutin, BAZ
Kota Bogor juga mendesain ragam

kampanye di berbagai media massa.
Tercatat sejumlah kerja sama dilakukan dengan sejumlah media massa
lokal, baik cetak maupun elektronik.
Media ini secara masif terus mengakampanyekan ajakan berzakat di
tengah masyarakat kota Bogor.
Pada saat yang sama, BAZ kota
Bogor sukses meng-create beberapa
aktivitas kampanye secara langsung di
tengah masyarakat. Sebut saja, Tarhib
Ramadhan 1430 H yang berhasil
menghadirkan tidak kurang 12.000
warga kota Bogor. Atau pelaksanaan
training kepemimpinan dengan menggandeng sejumlah lembaga untuk
menjaring calon muzakki baru.
Faktor lain yang juga berperan
sangat besar adalah langkah BAZ kota
Bogor dalam memfasilitasi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
Sampai dengan akhir tahun 2011, BAZ
telah menginisiasi pembentukan UPZ
di berbagai kantor pemerintahan,
masjid, dan sekolah dalam bentuk
aktivitas Gerakan Seribu Cinta Untuk
Senyum Sesama (Gebu Cinta). Khusus
masjid, pembentukan UPZ di 104 masjid telah membuahkan hasil signifikan.
Karena pada Ramadhan tahun 1432 H,
zakat mal yang terhimpun melalui UPZ
masjid mencapai angka Rp 1,89 miliar.
Sedangkan total infak/sedekah mencapai angka Rp 1,29 miliar.
Bauran strategi kampanye ini
mendapat dukungan yang kuat dari

ragam aktivitas penyaluran dana ZIS
yang terhimpun di BAZ. Salah satu aktivitas yang paling menonjol adalah
aktivitas di bidang kesehatan, karena
dana umat yang terhimpun di BAZ
Kota Bogor telah terwujud sebuah poliklinik kesehatan gratis dengan nama
Ibnu Sina Tirta Pakuan. Bahkan ragam
aktivitas penyaluran dana ZIS yang
dilakukan BAZ Kota Bogor telah mendapat apresiasi dari BAZNAS yang di
tahun 2010, memberikan penghargaan BAZDA dengan Kreativitas Program
Pendayagunaan terbaik.

Tantangan ke depan
Sederet capaian di atas, tentu saja
tidak boleh dipandang sebagai puncak
BAZ kota Bogor. Perlu ada keberlanjutan langkah dalam rangka memperkuat pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS, meskipun jajaran pengurus BAZ kota Bogor periode 2009-2011
akan mengakhiri masa pengabdian
dalam beberapa bulan ke depan. Hal
itu menjadi penting karena ada mimpi
besar yang pernah diusung BAZ Kota
Bogor terkait upaya memperkuat
zakat sebagai instrumen untuk
mengurai masalah sosial umat. Mimpi
tersebut adalah menjadikan Bogor
sebagai kota zakat di tahun 2020.
Dalam sisa rentang waktu yang
ada, perlu dipersiapkan langkahlangkah strategis. Perluasan area
kampanye zakat, perluasan pemben-

tukan UPZ, dan mendorong pemotongan zakat profesi bagi PNS di lingkungan Pemkot Bogor dan BUMD
adalah beberapa langkah strategis itu.
Selain itu, penting kiranya langkah
untuk memposisikan BAZ kota Bogor
sebagai fasilitator dalam pembentukan
forum komunikasi antarorganisasi pengelola zakat. Target utama forum ini
adalah sinergi semua lembaga amil
zakat di kota Bogor untuk mengurai
masalah-masalah sosial umat Islam.
Sinergi itu terutama diarahkan untuk
mendorong lahirnya fokus wilayah dan
fokus agenda setiap lembaga amil. Fokus wilayah menjadi penting dalam kaitan untuk mencegah kemungkinan adanya kesamaan sasaran penerima manfaat. Sedangkan fokus agenda diarahkan untuk mendorong peningkatan kemampuan setiap lembaga amil untuk
mengurai masalah sosial umat.
Poin terakhir, adalah kemampuan
jajaran pengurus BAZ Kota Bogor ke
depan untuk menginisiasi lahirnya
Perda yang mengatur tentang zakat.
Tentu saja, besar harapannya perda
yang akan lahir bukan sekedar copy
paste dari UU No 23/2011 tentang
Pengelolaan Zakat tanpa adanya
penyesuaian dengan kondisi aktual
kota Bogor. Apabila upaya penyusunan
perangkat aturan ini bisa dilakukan
dengan baik, maka mimpi untuk menjadikan Bogor sebagai kota zakat akan
dapat direalisasikan. Wallahu a’lam. ■
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METODE PENETAPAN
Harta Objek Zakat

S

alah satu kajian penting dalam fiqh zakat
adalah menentukan
harta objek zakat.
Apakah hanya terbatas pada komoditas-komoditas tertentu yang
secara eksplisit dalam Alquran dan
hadits, ataukah bisa dilakukan
ijtihad oleh para ulama untuk mengembangkannya, terutama dengan
menggunakan
metode
qiyas
(analogi) dan dikaitkan dengan tujuan zakat itu sendiri, disamping sebagai pelaksanaan kewajiban salah
satu rukun Islam, juga dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan mustahik dan masyarakat secara keseluruhan.
Jika zakat dipandang sebagai
ibadah mahdlah semata, maka
akan ada kecenderungan sikap
hanya membatasi pada harta yang
secara eksplisit diungkapkan dalam
Alquran dan hadis nabi. Apalagi
ada kaidah fiqh yang menyatakan
laa qiyaasa fil ibaadah (tidak ada
qiyas dalam ibadah). Segala
sesuatu yang baru dalam ibadah
yang tidak ada contohnya di zaman
Nabi SAW dianggap sebagai bid’ah
yang sesat. Dalam sebuah hadits
shahih dari ‘Aisyah RA, Rasulullah
SAW bersabda: “Barangsiapa yang
membuat hal-hal yang baru dalam
agama kita ini, sesuatu yang bukan
bagian darinya, maka akan tertolak.” Disinilah kita memaklumi
adanya kelompok yang menyatakan tidak ada zakat dari hasil
profesi, perusahaan dan sebagainya. Pendapat ini pun diperkuat
oleh alasan bahwa zakat itu selalu
terkait dengan shalat yang juga
ibadah mahdlah (lihat QS 2 : 43).
Yang perlu diketahui adalah,
betul zakat itu di dalam Alquran
sering disenafaskan dengan shalat.
Tetapi disamping memiliki aturan
yang sama sebagai ibadah, juga
memiliki aturan yang berbeda. Jika
seorang anak misalnya yang belum
baligh belum terkena kewajiban
shalat, tetapi jika dia memiliki harta
yang banyak yang mencapai nishab,
maka harus dikeluarkan zakatnya.
Rasulullah SAW bersabda: “Produktifkan dan kembangkan harta
anak-anak yatim itu, jangan sampai
habis karena terkena kewajiban
zakat.” Disamping itu, jika shalat
selalu dikaitkan dengan pelakunya
(muslim yang mukallaf), tetapi
zakat disamping dikaitkan dengan
pelakunya (muzakki), juga dikaitkan dengan harta sebagai obyek
zakat (lihat QS 9 : 103).
Atas dasar itu, maka sebagian
ulama memandang zakat itu bukan
semata-mata ibadah mahdlah,
akan tetapi juga sebagai ibadah
Maaliyyah Ijtima’iyyah. Di dalam
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Alquran zakat disamping dikaitkan
dengan shalat, juga dikaitkan
dengan etos kerja (QS. 23: 3-4) dan
etika kerja (HR Muslim). Selain itu,
dikaitkan pula dengan kegiatan
ekonomi, yaitu antitesa ekonomi
ribawi (QS. 30 : 39) dan alat untuk
mengurangi kesenjangan kelompok
kaya dengan kelompok miskin (QS
59 : 7).
Berdasarkan pendekatan ini,
maka dalam hal-hal tertentu, sahsah saja para ulama melakukan
ijtihad dengan menggunakan
metode qiyas dalam menetapkan
harta obyek zakat lainnya yang
berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kegiatan
ekonomi. Karena itu, Alquran dan
hadits menjelaskan dua metode
dalam menetapkan harta sebagai
obyek zakat, yaitu metode tafsil (terurai dan terinci) dan metode ijmal
(global).
Sesungguhnya dalam praktek,
umat Islam Indonesia telah melakukan qiyas/analogi dalam menetapkan harta obyek zakat pada
zakat fitrah, yaitu dengan beras
atau bahkan dengan uang. Padahal
di dalam hadits-hadits tentang
zakat fitrah, obyek zakatnya adalah
kurma, gandum dan sya’ir. Hal itu
bisa terjadi karena dilakukan qiyas.

pok tanaman dan buah-buahan.
Kedua, kelompok hewan ternak
yang terdiri dari tiga jenis yaitu:
unta, sapi dan kambing. Ketiga,
kelompok emas dan perak.
Keempat, kelompok harta perdagangan dengan berbagai jenisnya.
Sedangkan rikaz atau barang temuan, sifatnya insidental.
Abu Ubaid menyatakan bahwa
harta obyek zakat secara rinci
tersebut terbagi pula ke dalam dua
bagian. Pertama, harta zahir, yaitu
harta yang tampak dan tidak
mungkin orang menyembunyikannya, seperti tanaman dan buahbuahan. Kedua, harta batin, yaitu
harta yang mungkin saja seseorang
menyembunyikannya seperti emas
dan perak.
Di dalam kitab-kitab fiqh
klasik, jenis-jenis harta yang wajib
dizakati secara rinci yaitu: binatang
ternak, emas-perak, tanamantanaman yang menguatkan, buahbuahan, dan harta perniagaan
(Kifayatul Akhyar, hlm. 172).
Sedangkan Sayyid Sabiq dalam
kitabnya “Fiqh Sunnah“ menyebutkan pula: emas, perak, tanaman
yang menguatkan, buah-buahan,
harta perniagaan, binatang ternak,
bahan tambang, dan peninggalan
purbakala.

Metode tafsili
Pada metode ini, Alquran dan
hadits mengemukakan beberapa
jenis harta yang menjadi obyek
zakat apabila telah terpenuhi persyaratannya. Pertama, zakat hasil
pertanian, seperti dikemukakan
dalam QS 6 : 141 dan beberapa
hadits nabi, seperti hadits riwayat
Imam Bukhari dari Salim bin
Abdillah dari ayahnya. Kedua,
zakat dari emas dan perak kalau
mencapai nishab, seperti dinyatakan dalam QS 9 : 34 dan 35, dan
juga hadits riwayat Abu Dawud
dari Ali bin Abi Thalib.
Ketiga, zakat dari hewan
ternak. Dalam berbagai hadits
dikemukakan bahwa hewan ternak
yang wajib dikeluarkan zakatnya,
setelah memenuhi persyaratan tertentu ada tiga jenis, yaitu unta, sapi
dan domba/kambing. Keempat,
zakat dari perdagangan. Kewajiban
zakat pada perdagangan yang telah
memenuhi persyaratan tertentu
dikemukakan dalam sebuah hadits
riwayat Abu Dawud dari Samrah
bin Jundab. Kelima, zakat barang
temuan dan barang tambang,
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Abu
Hurairah.
Terhadap harta zakat secara
rinci ini, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah
membaginya ke dalam empat
kelompok besar. Pertama, kelom-

Metode ijmali
Dalam metode ini, Alquran mewajibkan zakat pada harta yang
dimiliki oleh seseorang atau
sekelompok orang tanpa dijelaskan
rinciannya (lihat QS 9 : 103). Kata
Amwal (kekayaan) pada ayat tersebut mengandung arti yang sangat
global dan masih membutuhkan
penafsiran lebih lanjut. Imam
Qurthubi mengemukakan bahwa
zakat itu diambil dari semua harta
yang dimiliki, meskipun kemudian
Sunnah Nabi mengemukakan
rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
Sedangkan menurut Qardhawi,
yang dimaksud dengan harta (alamwal) merupakan bentuk jama’
dari kata maal, dan maal bagi
orang Arab yang dengan bahasanya
Alquran diturunkan adalah segala
sesuatu yang diinginkan sekali oleh
manusia untuk menyimpan dan
memilikinya. Harta itu mulanya
berarti emas dan perak, kemudian
berubah pengertiannya menjadi
segala barang yang disimpan dan
dimiliki. Pendekatan ijmali ini
memungkinkan semua jenis harta
yang belum ada contohnya di
zaman Rasulullah SAW, tetapi
karena perkembangan ekonomi
menjadi benda yang bernilai, maka
harus dikeluarkan zakatnya, jika
telah memenuhi persyaratannya.
Dalam tafsir al-Jaami’ li

dalah Dahlan Iskan yang melontarkan istilah
‘uang jin dimakan setan’. Istilah tersebut ia
kemukakan ketika ditanya oleh wartawan
tentang pembelian saham IPO Garuda oleh
kelompok usaha yang dimiliki M. Nazaruddin tersangka kasus korupsi Wisma Atlet. Tak tanggung-tanggung, beberapa perusahaan yang tergabung dalam
Permai Grup memborong saham Garuda senilai Rp
300,8 milyar. Dahlan ditanya hal tersebut sesuai kapasitasnya sebagai Menteri BUMN.
Jawaban Dahlan memang agak kurang jelas
makna harfiahnya. Dia tak sempat menjelaskan siapa
atau apa yang dimaksud jin ataupun setan. Tapi kalau
makna yang sebenarnya sih sangat jelas; ‘uang gaib
dipakai oleh yang bersifat gaib pula’. Itulah inti dari
aktivitas pencucian uang. Uang hasil korupsi tentunya
selalu digaibkan asal-usulnya. Kalau diakui keberadaannya secara terang-benderang tentu si pelaku
korupsi akan mudah tertangkap. Pemakaian uang tersebut juga pastinya digaibkan. Supaya nantinya
mudah menggunakannya secara terang-terangan,
uang itu disusupkan ke dalam transaksi yang secara
hukum diakui keabsyahannya. Pembelian saham
Garuda merupakan upaya untuk mencuci uang haram
menjadi kelihatan halal.
Praktek pencucian uang bukanlah monopoli para
koruptor di Indonesia. Pencucian uang terjadi di
hampir semua negara dengan pelaku mulai koruptor,
bandar narkoba, bandar judi gelap sampai mafia
sekelas yakuza. Ini adalah industri besar dan memiliki
jaringan internasional. Bahkan ada beberapa negara
yang secara sengaja mengundang uang haram itu dan
memanjakan para pelakunya seperti halnya raja
minyak. Negara seperti itu menjadi surga tempat
bersemayamnya uang haram. Kalau bisa uang tersebut tak pernah keluar dari negara itu.
Di semua negara, lembaga dan instrumen keuangan sangat rentan dijadikan media antara pencucian
uang. Sekali uang haram sudah secara syah beredar
dalam sistem keuangan formal, sejak saat itu transaksi berikutnya dapat dianggap legal. Itulah sebabnya M.
Nazaruddin menyempatkan diri untuk membeli saham
Garuda. Bila saham itu kemudian dijual, uangnya
dapat dinyatakan sebagai bersumber dari transaksi
yang legitimate dan dengan mudah dialihkan ke
negara tujuan akhir. Lembaga keuangan yang
menampung uang hasil penjualan saham hanya membutuhkan bukti bahwa uang tersebut bersumber dari
transaksi yang syah. Tampaknya, jual beli saham

semacam itu hanya dijadikan sebagai transaksi
antara. Uangnya mungkin sudah bersemayam di rekening yang ‘aman’ di negara lain.
Pelajaran penting dari kasus ini bagi industri keuangan syariah adalah bahwa sepanjang korupsi dan
narkoba masih terus menjadi momok di negeri ini,
pencucian uang akan selalu melibatkan lembaga keuangan formal. Pertanyaannya bagaimana lembaga
keuangan syariah bisa menghindarinya secara maksimal? Ini penting karena transaksi syariah memiliki
nilai lebih yaitu jaminan kehalalan. Transaksi di
lembaga keuangan syariah dianggap sebagai transaksi
yang terjamin kesuciannya. Ada beberapa prinsip
untuk menjaga kesucian transaksi.
Pertama adalah prinsip know your customer (KYC)
yang artinya lembaga keuangan harus betul-betul
tahu seluk-beluk dan latar belakang nasabah. Prinsip
ini pastinya secara maksimum sudah diaplikasikan
oleh semua lembaga keuangan, baik konvensional
maupun syariah. Yang menjadi masalah adalah
kelonggaran tatanan hukum yang menyebabkan ultimate customer bisa disembunyikan. Dalam kasus
Permai Group, jajaran direksi diisi oleh orang-orang
suruhan yang bukan pelaku utama. Otomatis, secara
legal yang berhubungan dengan bank adalah orangorang suruhan ini. Padahal dalam KYC, yang paling
penting adalah mengenali orang-orang di belakangnya.
Kedua adalah prinsip know your employee (KYE)
yang artinya lembaga keuangan harus tahu betul
mengenai karakter, sepak terjang dan gaya hidup para
pegawainya. Seringkali praktek pencucian uang justru
dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pegawai
di lembaga keuangan. Kalau tidak ada main mata
seperti itu, hampir bisa dipastikan sulit untuk melakukan pencucian uang. Dalam kasus Inong Malinda,
beberapa nasabahnya justru tidak mau diekspos
karena takut ketahuan memiliki rekening gendut dari
uang haram.
Ketiga adalah prinsip underlying transaction yaitu
dimana setiap transaksi keuangan merupakan
cerminan transaksi riil yang betul-betul terjadi.
Dalam skandal Bank Century misalnya, bank tersebut
banyak memfasilitasi berbagai transaksi fiktif.
Diantaranya adalah L/C bodong yang memfasilitasi
transaksi ekspor fiktif. Adalah sudah menjadi tanggung jawab lembaga keuangan bahwa setiap transaksi
memiliki underlying transaction yang legitimate.
Keempat adalah pentingnya mengembangkan

Ahkamil Qur’an, ketika AlQurthubi menafsirkan QS 70 : 2425, ia menyatakan bahwa kata
haqqun ma’luumun (bagian tertentu) pada ayat tersebut di atas adalah
zakat yang diwajibkan, artinya
semua harta yang dimiliki dan
semua penghasilan yang didapatkan jika telah memenuhi persyaratan, maka harus dikeluarkan
zakatnya. Hal senada dikemukakan
oleh Sayyid Quthub dalam tafsirnya
Fi Dzilaalil Qur’an, bahwa ayat ini
mencakup seluruh hasil usaha
(harta) manusia, baik yang terdapat
di zaman Rasulullah SAW maupun
di zaman sesudahnya, wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan
dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah
SAW, baik yang sudah diketahui
secara langsung maupun yang
diqiyaskan kepadanya.
Sementara itu para ulama
peserta Muktamar Internasional I
tentang zakat di Kuwait (19 Rajab
1400 H bertepatan dengan tanggal
30 April 1984 M) telah sepakat
bahwa penghasilan apapun yang
halal, baik perorangan (seperti gaji
karyawan dan para profesional
yang lain) maupun yang dilakukan
secara bersama (seperti perusahaan), jika sudah memenuhi persyaratan zakat, wajib dikeluarkan
zakatnya.
Majelis Ulama Indonesia dalam
fatwanya pada tanggal 06 Rabiul
Akhir 1423 H/07 Juni 2002 M,
menetapkan bahwa: “Setiap penghasilan atau pendapatan seperti
gaji, honorarium, upah, jasa dan
lain-lain yang diperoleh dengan
cara halal, baik yang rutin maupun
tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya,
serta pendapatan yang diperoleh
dari pekerjaan bebas lainnya, wajib
dikeluarkan zakatnya apabila telah
memenuhi persyaratan kewajiban
zakat”.
Pendapat para ulama ini diserap
pula di dalam UU No 23/2011
tentang Pengelolaan Zakat, bahwa
jenis-jenis harta yang dikenai zakat
adalah: emas, perak dan uang,
perdagangan dan perusahaan, hasil
pertanian, hasil perkebunan, dan
hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz (pasal 4).
Karena itu, tugas kita semuanya
melalui amil zakat yang amanah
dan profesional (BAZ dan LAZ)
untuk menggali potensi zakat yang
ada di negara kita yang didapatkan
dari berbagai macam komoditas
dan obyek zakat. Insya Allah
semuanya akan bermanfaat bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kaum dhuafa.
Wallahu a’lam. ■

kemampuan transaction intelligence dan data tracing.
Iregularitas dalam transaksi biasanya merupakan
indikasi adanya transaksi yang mencurigakan.
Nasabah-nasabah yang memiliki bisnis yang syah biasanya memiliki pola transaksi yang mudah dikenali
asal-usulnya dan cenderung berulang secara reguler.
Dalam praktek perbankan modern, setiap saat selalu
dikembangkan parameter-parameter untuk mengenali pola transaksi nasabah. Ini penting bukan hanya
untuk mencegah pencucian uang tetapi juga untuk
manajemen cash flow bank itu sendiri.
Kami berharap bahwa lembaga keuangan syariah
dapat betul-betul menjaga kesuciannya dari praktekpraktek uang haram. Tentunya itu bisa terjadi kalau
empat prinsip tersebut dapat dikembangkan. ■

