
BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan sebagai
beikut :

1. Zakat adalah ibadah yang mempunyai dua dimensi. Vartikal dan horizontal. Dengan zakat

seorang muslim telah mempererat hubungannya sesama manusia. Zakat mempunyai

hubungan yang sangat jauh kedepan yaitu untuk mengantisifasi generasi muslim masa

depan dari kemungkinan munculnya generasi tangan dibawah (peminta) sebagai akibat

keluarga dari yang tidak mampu baik miskin maupun fakir yang serba kekurangan, Namun

amil juga sebagai orang yang telah dipercayai sebagai pengelola zakat yang telah terikat

dalam suatu aturan baik hokum syariat maupun UU Zakat no 23 tahun 2011.

2. BAZNAS Kota Batam dalam pengumpulan dan penyaluran zakatnya mulai dari tahun

2009 s/d tahun 2011 tidak ada mengalokasikan dana zakat pada muallaf, namun pada

tahun 2012 BAZNAZ sudah ada menyalurkan dana zakat terhadaf muallaf secara Konsumtif

yang sifatnya sesaat yaitu sebesar, Rp. (2.650.000)

3. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Raya Kota Batam telah memberikan bagian zakat

kepada Mu’allaf baik secara konsumtif maupun secara pemberdayaan melalui Pendidikan

Tarbiyahnya yaitu pada Tahun 2012 sebesar rp. 75.933.903.00, Dan pada tahun 2013

sebesar Rp. 275.889.690.00,

4. Bahwa telah terjadi perkembangan mu’allaf di Kota Batam. Dan sebagaimana Muallaf

sebagai mustahik zakat, adalah bentuk jamak dari kata muallaf, yang berasal dari kata al-

ulfah (األُْلفًة), maknanya adalah menyatukan, melunakkan dan menjinakkan.



5. Menurut  Imam Hanafi  dan Maliki Muallaf: Yaitu  mereka terbagi tiga

golongan,kelompok pertama adalah orang kafir diberikan kepada mereka harta  agar

menarik hati mereka untuk masuk kedalam Islam, kemudian kelompok yang diberikan

harta kepada mereka untuk meredam kejahatan mereka dan kelompok terakhir mereka

yang masuk Islam namun Iman mereka masih lemah maka tujuan diberikan harta tersebut

agar menguatkan keimanan mereka)

6. Menurut Imam Syafii dan Hambali Muallaf  adalah : yaitu orang muslim dan kafir

adapun diberikan kepada mereka harta agar mereka mau masuk kedalam Islam, dan

Sedangkan kelompok Muslim yang mendapat  Zakat  terbagi dalam empat golongan :

pertama , sekelompok pembesar dari kaum Muslimin yang diharapkan dengan

memberikan kepada mereka harta akan menarik mitra mereka untuk masuk Islam. Kedua,

mereka yang masuk Islam namun Iman mereka masih lemah, diharapkan dengan

diberikan pada mereka harta dapat mengokohkan Iman mereka, ketiga, kelompok yang

berdekatan dengan orang kafir yang jika diberikan kepada mereka harta mereka akan

memerangi orang kafir tersebut, kelompok keempat , mereka  yang berdekatan dengan

para wajib zakat  yang jika diberikan harta kepada mereka maka mereka akan menarik

zakat mereka

7. Senada dengan definisi di atas, pengertian muallaf menurut Yusuf al-Qaradhawi yaitu

mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah

terhadap Islam,  atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan

akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari

musuh.



8. Pandangan para pengelola zakat Kota Batam terhadap mu’allaf yang berhak menerima

zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat at-Taubah ayat, 60 cukup berfariasi

sebagaimana juga pendapat para ulama yang selalu terjadi perbedaan, namun sebagian

besar pengelola zakat di Kota Batam berpendapat bahwa muallaf masih selalu ada namun

dalam bentuk baru dan modern adalah orang yang baru masuk Islam yang telah terbujuk

hatinya atau terfikat masuk Islam dan diberikan dana zakat untuk pembinaan dengan

tujuan agar hatinya tetap dalam Islam.

Para pengelola Badan Amil Zakat (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (Laz) Masjid Raya

Kota Bataam dalam strategi pengumpulan dana selalu menerapkan dua sistem yaitu berasaskan

fikih dan berdasarkan program begitupula dalam pendistribusianya, juga selalu menggunakan

dua cara yaitu mengalokasikan zakat berdasar ashnâf dan pendistribusian berdasarkan program,

sehingga dengan strategi tersebut para pengelola zakat di Kota Batam telah dapat merespon

sebagian dari permasalahan yang ada di Kota Batam dengan cara memberikan dana zakat kepada

mereka yang berhak menerimanya masih berbeda-beda.

B. Saran-Saran

Untuk melengkapi bagian akhir dari Bab V ini penulis sampaikan saran-saran sebagai

beriikut:

1. Pandangan para pengelola zakat mengenai ashnâf yang mendapat zakat hendaknya mengambil

pendapat para ulama yang dapat disesuaikan dengankondisi sekarang khusus untuk mu’allaf

sebagaimana kategori dan kriteria mu’allaf  yang telah disebutkan pada pembahasan terdahulu.

2. Dalam penerapan pendistribusian zakat untuk mu’allaf sebaiknya tetap diperioritaskan dan

disesuaikan dengan kondisi dan kritria-kriteria mu’allaf ketika  mendistribusikan zakat untuk



para pengelola mengunakan pemahaman bukan defenisi atau yang dimaksud sebagaimana

awal dari lafadz mu’allaf, karna masih banyak induvidu dan kelompok yang tidak bertanggung

menggunakan lafadz mu’allaf  yang peruntukannya tidak sesuai dengan yang dimaksud.

3. Diharapkan kepada para pengelola zakat untuk tidak memindahkan hak mu’allaf Kepada ashnâf

yang lain, kecuali memang tidak ada seorang mustahik dari mereka yang diketahui setelah

dilakukan pencarian dan pendataan dengan cermat dan teliti.

4. Pengelola zakat di Kota Batam hendaklah meningkatkan usaha mencari para mustahik dari

semua ashnâf termasuk mu’allaf dengan cara menjalin kerja sama dan komonikasi dengan

berbagai pihak yang mungkin dapat memberikan informasi keberadaan para mustahik.

5. Para pengelola diharapkan dapat menjalin kerjasama diantara pengelola zakat di Kota Batam

sehingga penggunaan dana zakat dalam mengatasi masalah-masalah kesenjangan social dapat

tersalurkan dengan baik dan adil, hal ini dapat  dilakukan misalnya dengan cara pembagian

lokasi pendistribusian, pembagian sasaran ashnâf dan lain sebagainya.


