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ebagai ibu kota negara, Jakarta berhadapan dengan
masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Bahkan jumlah penduduk miskin kota Jakarta cenderung
mengalami peningkatan. Pada tahun
2013 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 8.900 jiwa lalu pada tahun
2014 meningkat empat kali lipat sebesar
37.090 jiwa, namun pada tahun 2015
mengalami penurunan sebesar 44.120
jiwa. Pada tahun 2016 angka kemiskinan
tersebut kembali meningkat sebesar
38.215 jiwa.
Zakat merupakan rukun Islam ketiga
yang wajib dilaksanakan bagi setiap
muslim yang bertujuan bukan hanya
untuk memperkuat keimanan kepada
Allah SWT tetapi juga untuk mengatasi
persoalan sosial ekonomi. Berdasarkan
riset yang dilakukan oleh BAZNAS dan
IPB, diketahui bahwa potensi zakat
Indonesia mencapai angka Rp 217 triliun.
BAZNAS menyatakan bahwa potensi
tersebut meningkat hingga mencapai
angka Rp 280 trilyun pada tahun 2015.
Akan tetapi penghimpunan yang terealisasi pada tahun 2015 baru sekitar Rp 4
triliun atau masih di bawah lima persen
dari potensinya. Perbedaan antara potensi zakat dan realisasi zakat menggambarkan bahwa belum optimalnya kinerja
pengelolaan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).
Selama ini, belum ada ukuran penilaian resmi yang diakui secara nasional
dalam menilai keberhasilan organisasi
pengelolaan zakat. Namun sejak 13 Desember 2016, Badan Amil Zakat Nasional
telah resmi meluncurkan Indeks Zakat
Nasional (IZN) sebagai parameter kinerja
pengelolaan zakat secara nasional. Indeks
yang disusun oleh Pusat Kajian Strategis
BAZNAS ini berusaha untuk menilai dan
mengevaluasi kinerja perzakatan yang
terbagi ke dalam dua dimensi utama,
yaitu dimensi makro dan mikro, yang
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didukung oleh sejumlah indikator dan
variabel dengan kriteria tersendiri.
Nilai IZN ini terletak antara 0 dan 1
dimana semakin mendekati angka 1
maka kinerja perzakatan akan semakin
baik. Adapun kriteria penilaian indeks
tersebut adalah: rentang 0.00-0.20
(berarti kinerja tidak baik), 0.21-0.40
(kinerja kurang baik), 0.41-0.60 (kinerja
cukup baik), 0.61-0.80 (kinerja baik) dan
0.81-1.00 (kinerja sangat baik).
DKI Jakarta sebagai ibukota memiliki
peluang yang besar dalam pengumpulan
dana zakat. BAZIS Jakarta Selatan merupakan salah satu lembaga pengelola zakat
yang didirikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dalam dua tahun terakhir yaitu,
tahun 2015 dan 2016 BAZIS Jakarta Selatan mendapatkan posisi pertama dalam
penghimpunan dana zakat dibandingkan
dengan wilayah kota lainnya di Provinsi
DKI Jakarta. Dana yang dihimpun pada
tahun 2015 mencapai angka Rp 30,8
miliar dan pada tahun 2016 sebesar Rp
32,23 miliar.
Hasil penelitian
Berdasarkan perhitungan menggunakan Indeks Zakat Nasional, kinerja
BAZIS Jakarta Selatan berada pada kategori cukup baik dengan nilai indeks
sebesar 0.501 (lihat Tabel 1). Hal ini didapatkan melalui perhitungan dua dimensi
yang membentuk IZN yaitu makro dan

Tabel 1 Nilai Indeks Zakat Nasional BAZIS Kota Jakarta Selatan
No

Dimensi

Nilai

Kinerja

1

Makro

0.42475

Cukup baik

2

Mikro

0.55

Cukup baik

Nilai Indeks Zakat Kota Jakarta Selatan
IZN = (0.40x0.42475) + (0.60x0.55) = 0.501

etiap muslim tentu menginginkan untuk
meraih predikat takwa. Tidaklah mengherankan jika kemudian kita berlombalomba dalam memanfaatkan momentum bulan Ramadhan ini dengan memperbanyak
ibadah, seperti shalat sunnah dan membaca
Alquran. Namun demikian, yang menjadi persoalan, di tengah semangat beribadah ini, muncul
paradoks amal yang justru bertentangan dengan
ajaran Islam itu sendiri, sehingga berpotensi
melemahkan upaya untuk meraih predikat takwa.
Padahal takwa mensyaratkan adanya totalitas
keyakinan dan ketundukan penuh terhadap
ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tidak mungkin takwa
akan diraih manakala seseorang beriman hanya
pada sebagian ajaran Islam, sementara pada bagian yang lain ia justru memiliki keragu-raguan.
Diantara paradoks amal yang sering
dilakukan umat Islam adalah pada aspek mu’amalah, termasuk mu’amalah maaliyah atau
ekonomi. Banyak di antara umat Islam yang
masih belum meyakini kesempurnaan ajaran
Islam yang mencakup seluruh bidang kehidupan.
Padahal Alquran dan sunnah telah memberikan
panduan yang lengkap dan komprehensif. Tetapi
begitu masuk pada ayat-ayat yang membahas
ekonomi, tidak semua umat kemudian langsung
meyakini dan secara total beriman terhadap
kebenaran ayat-ayat tersebut.
Sebagai contoh, ayat-ayat tentang riba
dimana Allah SWT telah menurunkan ayat
tentang riba ini ke dalam empat tahap. Tahap
pertama adalah diturunkannya QS 30:39, dimana
Allah SWT membalikkan logika riba dengan
zakat. Riba yang seolah-olah menambah harta di
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mikro. Dalam dimensi makro, BAZIS Jakarta Selatan mendapatkan nilai indeks
sebesar 0.42475 yang berarti kinerja dari
sisi makro cukup baik. Penilaian ini
didasarkan pada analisis indikator regulasi, dukungan APBD terhadap BAZIS
Jakarta Selatan, dan database lembaga
zakat resmi, muzakki dan mustahik.
Dari sisi makro diketahui bahwa
Jakarta Selatan tidak memiliki Peraturan
Daerah (Perda) mengenai zakat, melainkan hanya berupa Keputusan Gubernur
DKI Jakarta No. 120 tahun 2002 tentang
tata kerja BAZIS dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 121 tahun 2002
tentang Pengelolaan Zakat Infaq dan
Shadaqah. Kemudian terdapat alokasi
dana APBD yang digunakan untuk biaya
operasional lembaga BAZIS Jakarta
Selatan, yaitu sebesar Rp 312 juta pada
2015 dan Rp 216 juta pada 2016.
Selain itu, rasio jumlah muzaki yang
memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat
(NPWZ) terhadap jumlah keseluruhan
rumah tangga kota Jakarta Selatan mencapai angka 1.6 persen, dan rasio jumlah
muzakki badan usaha terhadap jumlah
seluruh badan usaha di Kota Jakarta
Selatan kurang dari satu persen yakni
hanya 0.2 persen. Dari perhitungan yang
ada maka skor indeks untuk masingmasing regulasi, dukungan dana APBD,
dan database pengelolaan zakat masingmasing mencapai angka 0, 1 dan 0,0825.
Hasil perataan menunjukkan kinerja

Cukup baik
Sumber: Data Primer dan Sekunder (2017)

sisi manusia, tapi di sisi Allah justru malah mengurangi harta. Sementara zakat yang seolah-olah
mengurangi harta di sisi manusia, justru malah
berlipat ganda nilainya di hadapan Allah SWT.
Pada tahap kedua, Allah SWT menurunkan QS
4: 160-161 yang berisi ancaman azab yang pedih
kepada mereka yang mempraktikkan riba, dilanjutkan dengan tahap ketiga, yaitu QS 3:130,
dimana Allah SWT mengharamkan sebagian dari
riba, yaitu riba yang “ad-‘aafan mudhoo’afah”
(berlipat ganda, dengan prosentase minimal 100
persen). Adapun pada tahap keempat, Allah SWT
menurunkan QS 2:275-281 yang mengharamkan
keseluruhan riba, berapapun prosentasenya,
apakah 0,1 persen ataukah 1000 persen. Saking
besarnya bahaya riba ini sampai-sampai
Rasulullah SAW mengingatkan bahwa tidaklah
seseorang yang banyak melakukan praktik riba
kecuali akhir dari urusannya hartanya menjadi
lebih sedikit (HR Ibnu Majah), dan satu dirham
riba yang dimakan oleh seseorang dalam
keadaan ia mengetahuinya lebih buruk dari 36
kali berzina (HR Ahmad).
Pertanyaannya sekarang, apakah kita
meyakini kebenaran ayat-ayat Alquran tentang
riba dan mau untuk melaksanakannya dengan
cara menjauhi riba? Kalau dalam diri kita masih
terbersit keraguan, artinya kita belum meyakini
sepenuhnya kebenaran Alquran. Maka, akankah
kita meraih predikat takwa? Akankah Allah SWT
sepenuhnya menerima dan mengampuni kita
sementara dalam diri kita masih ada keraguan
akan firman-Nya? Inilah paradoks yang sering
kita lihat, dimana kita meyakini sebagian ayat dan
meragukan sebagian ayat yang lain.

cukup baik.
Selanjutnya dalam dimensi mikro,
diperoleh nilai indeks sebesar 0.55, artinya kinerja BAZIS Jakarta Selatan dari
sisi mikro cukup baik. Skor ini didapat
melalui dua indikator yaitu, kelembagaan
dan dampak zakat. Indikator kelembagaan mendapatkan nilai indeks sebesar
0.55, yang artinya kinerja dari sisi lembaga cukup baik yang diperoleh dari empat variabel yaitu penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan.
Variabel penghimpunan mendapatkan nilai indeks 0, karena kenaikan
penghimpunan dari 2015 ke 2016 kurang
dari 5 persen. Penghimpunan zakat
hanya naik 4,64 persen. Variabel kedua
yaitu pengelolaan mendapatkan nilai
indeks 0.75, artinya kinerja dalam pengelolaan masuk kategori baik. Hal ini terlihat dari adanya program kerja tahunan,
SOP penghimpunan dan penyaluran
serta rencana strategis. Variabel ketiga
yaitu penyaluran mendapatkan nilai
indeks sebesar 1, artinya penyaluran yang
dilakukan sangat baik. Dana ZIS yang
dihimpun oleh BAZIS Jakarta Selatan
pada tahun 2016 sebesar Rp 32,23 miliar
sedangkan dana yang disalurkan sebesar
Rp 30,07 miliar (rasio ACR atau perbandingan jumlah dana yang disalurkan
dibandingkan dengan dana yang dihimpun lebih dari 90 persen).
Variabel keempat yaitu pelaporan
mendapatkan nilai indeks 0.5. Artinya,
pelaporan yang dilakukan BAZIS Jakarta
Selatan cukup baik. Hal ini terlihat dari
adanya laporan keuangan berkala yang
dipublikasikan melalui media cetak
maupun elektronik yaitu pada website
BAZIS Provinsi DKI Jakarta serta mendapatkan opini “wajar” dari akuntan
publik (Kantor Akuntan Publik Erimurni
dan Kantor Akuntan Publik Drs Rishanwar).
Indikator dampak zakat merupakan
gabungan lima variabel yang melihat
dampak secara ekonomi, spiritual, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian.
Indikator dampak zakat mendapatkan
nilai indeks sebesar 0.55 atau cukup baik,
setelah dilakukan studi dan wawancara
terhadap 100 orang penerima zakat dari
BAZIS Jakarta Selatan. Skor IZN untuk
variabel kesejahteraan CIBEST adalah
0.5, yang diperoleh berdasarkan nilai
Indeks Kesejahteraan CIBEST (W) yang
jatuh di antara rentang nilai 0.4-0.59.
Nilai W menggambarkan persentase peningkatan kondisi mustahik secara material dan spiritual setelah mendapatkan
dana zakat.
Variabel pendidikan dan kesehatan
dilihat berdasarkan modifikasi Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 0.494. Modifikasi IPM pada
nilai 0.494 tergolong pada klasifikasi
cukup baik. Hal ini berarti responden
dapat mengakses hasil pembangunan
dalam memperoleh kesehatan dan pendidikan cukup baik, sehingga skor IZN
untuk variabel ini adalah 0,5.
Variabel terakhir yaitu kemandirian
mendapatkan nilai indeks 0.75, artinya
kemandirian mustahik terbilang baik
yang terlihat dari rata-rata rumah tangga
mustahik memiliki salah satu pekerjaan
tetap atau usaha/bisnis dan memiliki
tabungan. Dalam hal ini dampak pemberian dana zakat cukup signifikan dengan pemberian dana zakat melalui buku
tabungan sehingga mustahik memiliki
tabungan dengan rata-rata simpanan
dibawah Rp 1 juta.
Ke depan, BAZIS Jakarta Selatan
diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga hasilnya diharapkan
dapat menaikkan skor IZN hingga masuk
dalam kategori baik, yaitu antara 0,610,80. Tidak boleh hanya puas dengan kriteria kinerja yang cukup baik seperti saat
ini. Wallaahu a’lam. ■

Terlepas dari fakta bahwa untuk merubah dan
mentransformasikan sistim ekonomi dan
keuangan konvensional menjadi sistim syariah
perlu proses dan waktu yang sangat lama, bisa
sampai 4-5 generasi ke depan, namun paling
tidak dalam diri kita harus muncul dulu keyakinan
bahwa sistim bunga atau riba dalam perekonomian itu adalah keliru dan bertentangan dengan
ketentuan Allah. Bahwa kita perlu secara bertahap keluar dari sistim riba, itu adalah hal lain.
Namun yang lebih esensial adalah, apakah kita
yakin dengan perintah dan larangan Allah tersebut? Keyakinan inilah yang menunjukkan kualitas
keimanan. Karena itu, berjuang dan berjihad
dalam membangun sistim ekonomi yang bebas
riba pada dasarnya adalah bagian dari refleksi
keimanan yang paripurna terhadap ajaran Allah
SWT.
Setelah muncul keyakinan, baru kita
berbicara mengenai tahapan-tahapan memperbaiki sistim perekonomian yang ada agar lebih
sesuai tuntunan Allah. Mulai dari advokasi kebijakan agar regulasi yang ada bisa semakin memperkuat peran ekonomi syariah, kemudian
penguatan pada aspek kelembagaan agar
institusi-institusi ekonomi dan keuangan syariah
bisa semakin profesional, transparan dan lebih
baik, hingga pada edukasi publik dan sosialisasi
berkelanjutan. Semuanya memerlukan ikhtiar
yang optimal dan waktu yang sangat panjang.
Namun jika tidak dilandasi keyakinan akan kebenaran firman Allah, maka proses jihad ekonomi
ini akan sangat berat. Karena itu, yang terpenting
adalah yakin dulu. Proses akan mengikuti sesudahnya. Insya Allah. Wallaahu a’lam. ■
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esenjangan dan kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi
Indonesia dan terjadi
karena tidak meratanya
distribusi harta. Zakat
merupakan salah satu instrumen pendistribusian harta dalam Islam, yang diterapkan di Indonesia sebagai salah satu
cara mengatasi permasalahan tersebut.
Pengelolaan zakat di Indonesia belum
optimal, terlihat dari penghimpunan zakat Indonesia tahun 2015 yang masih di
bawah lima persen dari total potensinya.
Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa
Barat tahun 2016, Kota Bandung merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat jika dilihat berdasarkan
nilai PDRBnya. Walaupun pertumbuhan
ekonomi Kota Bandung telah maju, hal ini
tidak selaras dengan optimalisasi penyerapan dana zakatnya. Berdasarkan publikasi yang dilakukan oleh Humas
Pemerintah Kota Bandung, disebutkan
bahwa potensi zakat yang dapat diperoleh
dari pegawai pemerintah kota dan BUMD
mencapai 17.69 milyar rupiah, sementara
yang terkumpul baru mencapai 5 milyar
rupiah (Pemkot Bandung 2017).
Besarnya perbedaan antara potensi
zakat dengan realisasi zakat yang terkumpul memperlihatkan belum optimalnya
kegiatan pengumpulan dan pengelolaan
zakat oleh organisasi pengelola zakat
(OPZ). Dalam hal ini perlu adanya evaluasi untuk melihat kinerja perzakatan.
Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan
alat ukur yang baru diterbitkan oleh
Pusat Kajian Strategis BAZNAS yang
berperan sebagai standar pengukuran
untuk menilai dan mengevaluasi kinerja
perzakatan, mencakup peran pemerintah
dan masyarakat, kinerja lembaga zakat,
dan juga pengaruh zakat terhadap kesejahteraan mustahik baik di tingkat nasional, provinsi bahkan sampai daerah.
IZN menjadi penting karena Indonesia
sebagai negara muslim terbesar belum
memiliki alat ukur standar pengelolaan
zakat nasional yang dapat mengukur
kinerja dan perkembangan zakat nasional. Penilaian kinerja berdasarkan Indeks
Zakat Nasional, yaitu: rentang 0.00-0.20
(kinerja tidak baik), 0.21-0.40 (kinerja
kurang baik), 0.41-0.60 (kinerja cukup
baik), 0.61-0.80 (kinerja baik), dan 0.811.00 (kinerja sangat baik).
Hasil penelitian
Berdasarkan perhitungan Indeks
Zakat Nasional (IZN), pengelolaan zakat
di Kota Bandung masih dikatakan kurang
baik dengan nilai indeks 0,355. Kinerja
zakat Kota Bandung dari sisi makro
memiliki nilai 0.047 yang artinya du-

kungan pemerintah terkait penerbitan
Perda Zakat, dukungan APBD, database
lembaga zakat, serta rasio muzaki individu dan rasio muzaki badan terhadap
pengelolaan zakat di Kota Bandung masih belum optimal. Dari sisi mikro, kinerja zakat Kota Bandung cukup baik
dengan nilai 0.56. Secara keseluruhan,
indikator kelembagaan memiliki nilai
indeks 0.5 yang artinya kinerja zakat di
kota bandung terkait penghimpunan,
pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan
dinilai cukup baik. Indikator dampak zakat memiliki nilai indeks 0.6 yang artinya
kinerja zakat kota Bandung terkait dampak zakat terhadap material, spiritual,
pendidikan, kesehatan dan kemandirian
mustahik sudah baik.
Nilai indeks regulasi dan alokasi APBD
untuk pengelolaan zakat di Kota Bandung
berdasarkan IZN adalah 0.00, karena pengadaan regulasi tentang pengelolaan zakat
di Kota Bandung baru mencapai tahap
instruksi walikota yaitu Instruksi Walikota
Bandung Nomor 001 Tahun 2017 Tentang
Perintah Aparatur BUMD untuk membayar zakat profesi yang berlaku per tanggal
17 Januari 2017. Tidak adanya regulasi
berupa perda ini menyebabkan belum
adanya alokasi APBD untuk pengelolaan
zakat di Kota Bandung.
Jumlah muzaki yang terdaftar atau
yang memiliki NPWZ terhadap rumah
tangga di Kota Bandung <1 persen atau,

dari 657.769 rumah tangga yang ada di
Kota Bandung, muzaki individu yang
terdaftar hanya 4.398 Jiwa. Muzaki yang
membayar zakat di BAZNAS Kota Bandung saat ini baru mencakup pegawai
BUMD yang menyalurkan zakatnya
melalui UPZ SKPD. Sehingga nilai indeks
yang diperoleh hanya 0.165.
Adapun zakat PNS tahun 2015 yang
berhasil dihimpun adalah sebesar Rp 4,56
miliar dan pada tahun 2016 naik sebesar
5.4 persen menjadi Rp 4,81 miliar. Pengelolaan zakat di kota Bandung telah memiliki SOP, program kerja, dan rencana
strategis pengelolaan zakat. Pada pelaksanaan penyaluran dana zakat terdapat
program ekonomi yang disalurkan setiap
bulan. Selain program ekonomi terdapat
pula program sosial, serta program dakwah yang disalurkan setiap bulan.
Walaupun penyaluran dana zakat
dilakukan setiap bulan, dana zakat yang
disalurkan pada tahun 2016 hanya 45
persen dari total penghimpunan tahun
2016. Kinerja BAZNAS Kota Bandung
terkait pelaporan dana zakat kurang baik.
Hal tersebut dikarenakan, laporan keuangan BAZNAS Kota Bandung tidak dipublikasikan, tidak teraudit secara eksternal dan tidak memiliki laporan audit syariah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, publikasi laporan keuangan belum terlaksana dengan maksimal. Hal
tersebut menyebabkan nilai indeks ke-
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TAMKINIA

Ramadhan dan Ceruk Bisnis Asuransi Syariah
ebagai seorang Muslim tentu
saja kita mempercayai dengan
sepenuh hati bahwasannya setiap perbuatan yang telah kita
lakukan di dunia akan mendapat balasan yang setimpal di akherat kelak. Dalam Alquran Surat Al Hasyr ayat 18 menyebutkan bahwasannya manusia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah
swt dan senantiasa memperhatikan apa
yang telah diperbuatnya untuk hari esok
atau masa depan. Secara tidak langsung
ayat ini bermakna bahwa kita sebagai
manusia memiliki keterbatasan waktu di
dunia, sehingga harus kita manfaatkan
sebaik mungkin untuk mendapatkan
tempat terbaik di sisi-Nya. Oleh karena
itu untuk mempersiapkan hari esok,
tentu saja kita harus melakukan
amalan-amalan baik ketika hidup di
dunia untuk bekal menjalani kehidupan
di akherat.
Salah satu amalan yang dapat kita
lakukan yaitu dengan ta’awun atau saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Ta’awun atau tolong menolong me-
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lembagaan BAZNAS Kota Bandung
hanya 0.50.
Analisis dampak zakat dihitung menggunakan metode CIBEST dan modifikasi
IPM dengan mewawancarai 100 keluarga
mustahik yang menerima zakat dari
BAZNAS Kota Bandung selama tahun
2016. Nilai indikator dampak zakat adala
0.60. Perhitungan dengan metode
CIBEST memperlihatkan bahwa indeks
kesejahteraan meningkat sebesar 15.25
persen. Hal tersebut menunjukan bahwa
pendayagunaan zakat Kota Bandung
dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik sebesar 15.25 persen. Nilai indeks
kemiskinan materiil berkurang 21.73
persen, yang artinya kemiskinan materiil
dapat ditekan sebanyak 21.73 persen. Pada
indeks kemiskinan spiritual berkurang
sebanyak 15.38 persen yang artinya indeks
kemiskinan spiritual dapat di tekan sebanyak 2 persen. Selanjutnya indeks
kemiskinan absolut perubahannya sebesar
40 persen yang artinya kemiskinan absolut dapat ditekan sebanyak 40 persen.
Berdasarkan perhitungan yang telah
dilakukan, nilai modifikasi IPM mustahik
Kota Bandung adalah 49.40 persen. Nilai
tersebut tergolong pada klasifikasi cukup
baik. Hal ini berarti responden dapat
mengakses hasil pembangunan dalam
memperoleh kesehatan dan pendidikan
dengan cukup baik. Dalam hal ini, dampak zakat terhadap IPM tidak signifikan
karena tidak ada perubahan nilai IPM
sebelum dan setelah mendapatkan dana
zakat. Hal ini karena dana zakat yang disalurkan kepada mustahik sifatnya kondisional dan tidak bersifat kontinu.
Nilai variabel kemandirian mustahik
yang diteliti adalah 0.50 yang artinya
dampak zakat terhadap kemandirian
mustahik cukup baik. Hal ini terjadi
karena mayoritas responden memiliki
pekerjaan atau usaha namun tidak memiliki tabungan. Dari 100 rumah tangga
mustahik hanya satu rumah tangga yang
memiliki tabungan diatas Rp 5 juta, 9
rumah tangga memiliki tabungan antara
Rp 2 juta – 5 juta, 12 rumah tangga memiliki tabungan kurang dari Rp 1 juta.
Sementara itu, 78 rumah tangga tidak
memiliki tabungan.
Ke depan diharapkan dukungan Pemerintah Kota Bandung dapat ditingkatkan sehingga nilai kinerja makronya
menjadi lebih baik. Rendahnya kinerja
makro dapat diimbangi dari sisi mikro
dimana kinerja kelembagaan BAZNAS
Kota Bandung dan dampak penyaluran
zakatnya sudah cukup baik. Wallaahu
a’lam. ■

rupakan suatu ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah swt. Tertera dalam
Alquran Surat Almaidah ayat 2 bahwasannya Allah telah memerintahkan pada
umatnya untuk sesantiasa berperilaku
tolong menolong dalam kebaikan. Dijelaskan pula dalam sebuah Hadits Nabi
saw. bahwa apabila seseorang menolong dengan memberikan pertolongan
secara ikhlas, maka Allah swt akan
memberikan balasannya yang setimpal
di akhirat.
Islam menggambarkan sesama
Muslim seperti satu kesatuan tubuh
yang merasakan sakit jika salah satu bagiannya terluka, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi seorang Muslim untuk menolong saudaranya yang sedang
dalam kesusahan. Konsep saling membantu atau tolong menolong ini sejalan
dengan core business asuransi syariah
yang dapat mendorong seseorang untuk
menyumbangkan uangnya dengan tujuan saling tolong menolong antar sesama. Adanya sistem ini akan memunculkan tanggungjawab bersama untuk

membantu sesama anggota dalam hal
keuangan.
Asuransi syariah merupakan usaha
saling melindungi dan tolong menolong
di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau dana tabaru’
yang memberikan pola pengembalian
untuk menghadapi risiko tertentu. Dalam hal ini anggota atau peserta asuransi syariah secara bersama-sama menyetujui untuk menjaminkan diri mereka
terhadap kerugian ataupun kerusakan
yang terjadi. Peserta asuransi syariah
diwajibkan untuk membayar premi yang
terdiri dari dana tabarru’ (dana yang masuk akun akad tabarru’) dan dana tijari
(dana yang masuk akun akad tijarah).
Dana tabaru’ merupakan dana yang ditujukan untuk tolong menolong antar sesama peserta asuransi, sehingga dana
inilah yang nantinya akan digunakan untuk membayar santunan jika ada peserta
yang mengalami musibah sesuai dengan
akad tabarru yang disepakati. Sedangkan dana tijari merupakan dana yang
ditujukan untuk kegiatan komersil dan

berorientasi profit yang nantinya akan di
bagi oleh kedua belah pihak (peserta dan
perusahaan asuransi syariah).
Konsep akad tabarru’ dalam asuransi syariah menjadi core dan motivasi
untuk saling tolong menolong dalam hal
kebaikan. Terlebih lagi di bulan suci
ramadhan, bulan yang penuh berkah
dan ampunan sudah menjadi keharusan
untuk kita saling berlomba dalam berbuat kebaikan. Perilaku tolong menolong sangat dianjurkan dalam Agama
Islam. Hal ini dikarenakan saling tolong
menolong akan dapat memberikan
keringanan diantara satu dengan yang
lain. Selain itu akan mampu mempererat kasih sayang antar sesama serta
sikap saling menghormati. Oleh karena
itu hendaklah setiap orang berbuat tolong menolong terlebih dahulu sebelum
orang lain berbuat kebaikan kepadanya.
Semangat tolong menolong yang telah
diinisiasi oleh asuransi syariah bukan
untuk memperoleh keuntungan duniawi
melainkan untuk mendapat ridho dari
Allah swt. Wallaahu a’lam. ■

