
BAB III

LANDASAN TEORI TENTANG ZAKAT DAN PENGELOLAANNYA

A. Pengertian Dasar Hukum dan Hikmah Zakat

a) Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al

barakatu ‘keberkahan’1annama pertumbuhan dan perkembangan’, ath thaharatu

(kesucian) dan ashshalahu2(kebersihan). Maksudnya zakat itu akan menyucikan

orang-orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.3

Sedangkan pengertian zakat secaa syara’ adalah penyerahan (pemindahan)

pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat

tertentu pula, ini berarti bahwa orang-orang yang memiliki nisab zakat wajib

memberikan kadar tertentu dari hartanya kepada orang-orang miskin dan semisal

dari mereka yang berhak menerima zakat sebagaimana akan dijelaskan nanti

dengan cara ‘tamlik’ (mempermilikkan).4Zakat merupakan perintah Allah SWT

untuk dikeluarkan oleh setiap muslim yang disampaikan kepada yang berhak

menerimanya dengan mengharapkan keberkahan, mensucikan jiwa,

1 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1989 ), h. 55.
2 Didin Hafiudin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta : Gema Insani, 2002),

Cet. Ke-1, h. 83.
3 Wahbah al Zuhaily, Zakat, Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung : PT. Remaja

Rosdakarya, 1997), Cet. Ke-3, h. 83.
4 Abdurrahman al Jazari, Fiqh Empat Mazhab, (Jakarta : Darul Ulum Press, 2002), Cet.

Ke-2, h. 95.



Mengembangkannya dengan berbagai macam kebaikan dan keberkahan rahmat

dari Allah SWT.5

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) : 110,

١١٠ا تَۡعَملُوَن بَِصیٞر بِمَ 

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang

kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi

Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

b) Dasar Hukum Zakat

Adapun dasar hukum zakat itu, dijelaskan Allah dalam surah at-Taubah (9) :

103,

یِھم بِھَا َوَصلِّ َعلَۡیِھۡمۖ إِنَّ َصلَٰوتََك َسَكٞن لَّھُۡمۗ  لِِھۡم َصَدقَٗة تُطَھُِّرھُۡم َوتَُزكِّ ُخۡذ ِمۡن أَۡمَوٰ

١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

5M. Abdurrahman, Dinamika Masyarakat Islamdalam Wawasan Fiqh, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke-2, h. 103.



Maksud dari ayat ini adalah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk

memungut zakat dari harta kekayaan orang-orang mukmin, baik harta yang telah

ditentukan sebagai kewajiban.

Tujuannya adalah untuk membersihkan mereka dari penyakit kikir dan

serakah, sifat-sifat tercela dan kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang

tidak memiliki harta.6 Selanjutnya dijelaskan Allah dalam surah at-Taubah (9) :

60,

قَابِ  ِملِیَن َعلَۡیھَا َوٱۡلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُھُۡم َوفِي ٱلرِّ ِكیِن َوٱۡلَعٰ ُت لِۡلفُقََرآِء َوٱۡلَمَسٰ َدقَٰ ۞إِنََّما ٱلصَّ

٦٠وَ 

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya,

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan

untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Adapun hukum-hukum pemungutan zakat yakni:

a)    Penguasa wajib memungut zakat

Wajib bagi penguasa untuk memungut zakat dari orang-orang yang wajib

mengeluarkannya. Sesuai firman Allah dalam surah At-Taubah (9) : 103,

لِِھۡم َصَدقَٗة  ُخۡذ ِمۡن أَۡمَوٰ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka”

6 Sayyid Sabiq, Terjemahan Fiqh Sunnah, (Jakarta: Pena Fundi Aksara, 2008), Cet. Ke-3,
h. 498.



Maka untuk menghimpun zakat, hendaklah para penguasa membentuk

badan ‘amalah atau petugas zakat.

b) Penyerahan zakat kepada penguasa

Dari berbagai keterangan dapat disimpulkan, bahwa boleh menyerahkan zakat

kepada kepala Negara yang tidak adil dan sah zakat yang diberikan kepada

mereka, ketentuan ini adalah bagi kepala Negara muslim di Negara Islam.7

c) Harta-harta yang diminta zakatnya oleh penguasa

Abu Hanifah, Malik, Abu Ubaid dan Asy-Syafi’i8 dalam mazhab qadimnya

mengatakan bahwa “Tidak boleh dibagikan zakat harta yang nyata seperti

(binatang, tumbuh-tumbuhan dan ma’din), melainkan oleh penguasa, mengingat

firman Allah SWT:

لِِھۡم َصَدقَٗة  ُخۡذ ِمۡن أَۡمَوٰ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka” (QS. At-Taubah (9) : 103)

Mengingat pula bahwa Abu Bakar As-Shiddiq telah meminta dengan

menggunakan kekerasan harta yang nyata dari mereka yang enggan

mengeluarkannya.9

Mazhab Syafi’i mengatakan, “ dipahamkan dari mazhab qadim As-Syafi’i,

bahwa apabila mempunyai harta membagikan sendiri zakatnya, bahwa apabila

sempat berubah mak zakat tersebut tidak sah dan wajib ia membayar lagi kepada

penguasa. Hendaklah mereka wajib zakat, menanti kedatangan pegawai zakat.

7 M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang: PT: Pustaka Rizki, 2009), Cet.
Ke-1, h. 52.

8 Imam Syafi’i Abu Abdullah Bin Idris, Ringkasan Kitab Al-Umm, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2005), Cet. Ke-2, jilid 1, h. 402.

9 M. Hasbi ash-Shiddieqy, Op.cit., h. 55.



Apabila mereka tidak datang, barulah diperbolehkan ia membagikan sendiri. Asy-

Syafi’i juga mengatakan dalam mazhab jadid-nya, tidak wajib diserahkan kepada

penguasa, boleh dibagikan sendiri oleh yang mempunyai zakat (yakni ketika

penguasa tidak memintanya).10

Dengan keterangan-ketetangan di atas, jelas wajib memberi zakat kepada

penguasa dari harta yang nyata, walaupun tidak dimintanya, menurut mazhab Abu

Hanifah, Malik, Abu ‘Ubaid dan apabila dimintanya, menurut mazhab Asy-Syafi’i

dan Ahmad.

Kami condong kepada mazhab Abu ‘Ubaid dalam masalah ini. Yakni wajib

diberikan kepada penguasa walaupun tidak diminta, apalagi bila diminta.11

d) Harta-harta yang apabila diminta wajib diberikan zakatnya kepada penguasa

Nawawi mengatakan “ Asy-Syafi’i”  dan para pengikutnya menetapkan

bahwa boleh bagi yang mempunyai zakat untuk membagikan sendiri zakat yang

tidak nyata, yakni emas, perak, dan barang perniagaan.12

Pendapat tersebut disetujui oleh sebagian ulama, diantaranya bahwa Al-

Mawardi berpendapat “ Tidak berhak bagi penguasa untuk meminta  zakat harta

yang tidak nyata. Yang mempunyai harta lebih berhak membagi sendiri zakat

harta yang tersmbunyi. Tetapi jika yang mempunyai zakat menyerahkan sendiri

kepadanya, ia boleh menerimanya. Tapi jika penguasa mengetahui bahwa

seseorang tidak memberi zakat hartanya yang tersembunyi tersebut, maka boleh

(bahkan wajib) bagi penguasa untuk memerintahkan dengan keras kepada yang

10Ibid.
11Ibid, h. 55.
12Ibid.



enggan supaya membagi zakatnya atau menyerahkan kepada penguasa untuk

dibagi oleh penguasa sendiri.

Dari keterangan tersebut diketahui bahwa harta yang tersembunyi, dimasa

Nabi SAW, tidak diminta zakatnya tetapi diserahkan kepada urusan rakyat sendiri

dapat dipahami dari keterangan Al- Mawardi, bahwa apabila seseorang nyata

tidak mau mengeluarkan zakatnya dari hartanya yang tidak nyata, wajiblah atas

penguasa untuk memaksa diserahkan kepadanya.

Usaha pengumpulan zakat adalah masuk dalam tugas penguasa. Dengan

demikian, tidak boleh membiarkan para pemilik menyelesaikan sendiri urusan

pemberian zakat, karena zakat adalah memperbaiki nasib orang fakir dan untuk

memelihara keamanan, agama dan Negara.13

Hukum asal bagi zakat ialah pelaksanaan pembagiannya tidak dilakukan oleh

pemilik harta sendiri. Nabi mengumpulkan zakat dari harta-harta lahir batin,dari

mas dan perak dan barang perniagaan. Untuk mengumpulkan zakat binatang, Nabi

mengirim para petugas untuk mengumpul zakat emas dan perak para pemilik

sendiri membawanya kepada Nabi.14

e)    Membagi zakatnya sendiri

Tidak ada perselisihan tentang kebolehan membagi zakat harta batin oleh

dirinya sendiri, apabila hal itu diserahkan kepada yang berwajib. Adapun tentang

zakat harta yang nyata, maka menurut mazhab jadid Asy-Syafi’i, boleh dibagi

sendiri oleh yang berzakat jika tidak diminta oleh penguasa dan menurut mazhab

qadimnya yang tidak boleh dibagi sendiri, wajib diberikan kepada penguasa dan

13 Imam Mawardi, HukumTata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Cet. Ke-1, h. 220.

14 M. Hasbi ash-Shiddieqy, Op.cit., h. 60-61.



telah diterangkan bahwa jika tidak membagi sendiri zakat yang nyata, maka

penguasa boleh meminta ganti dan wajib digantikan. Bolh juga berzakat itu

mewakilkan kepada seseorang untuk membagi zakatnya yang ia boleh bagi

sendiri, baik ia wakilkan kepada penguasa, ataupun kepada seseorang yang lain.

f) Memberi zakat harta tidak nyata kepada penguasa

Sangat diutamakan kita memberi kepada penguasa, zakat yang tidak boleh

kita bagi sendiri, mengingat bahwa penguasa lebih mengetahui dari pada kita

tentang keadaan orang yang berhak menerimanya, kemaslahatan dan keperluan

mereka. Hanya saja keutamaan menyerahkan kepada penguasa tersebut jujur dan

adil. Demikian bagi zakat harta yang batin. Adapun zakat harta yang nyata, maka

lebih utama diserahkan kepada penguasa walaupun mereka tidak jujur.

g) Mengambil denda dari mereka yang menahan zakat

Apabila seseorang mengambil zakat atau memanipulasi, hendaklah

penguasa mengambil zakatnya dengan paksaan serta menta’zirkannya kecuali jika

yang enggan mengeluarkan zakat tersebut baru saja masuk Islam.15

c) Hikmah Zakat

Adapun hikmah zakat dan manfaat zakat untuk ditunaikan sesuai dengan

ajaran islam bagi masyarakat antara lain :

a. Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya,

menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

menghilangkan sifat kikir, rakus dan metrealistik, membersihkan, dan

15 Ibid



mengembangkan harta yang dimilikinya. Sebagaimana Allah berfirman dala

surah Ibrahim (14) : 7,

َن َربُُّكۡم لَئِن َشَكۡرتُۡم َألَِزیَدنَُّكۡمۖ َولَئِن َكفَۡرتُۡم إِنَّ َعَذابِي لََشِدیدٞ  ٧َوإِۡذ تَأَذَّ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika

kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu

mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"

b. Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama

fakir miskin, kearah kehidupan lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga

mereka dapat memenuhi kehidupannya dengan layak, dapat beribadah kepada

Allah SWT terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghilangkan sifat

iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika

mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

c. Sebagai pilar amal bersama (jama’i). Posisi sentral zakat selain sebagai

kewajiban agama, zakat juga berdampak pada rasa solidaritas untuk

membangun sebuah komunitas Negara yang tangguh karena dukungan

ekonomi yang sehat dan manegerial yang mapan.16

d. Sebagai salah satu sumber bagi pembangun sarana dan prasarana yang harus

dimiliki orang islam. Zakat  dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial dapat

dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang berhubungan

16 M. Abdurrahman, Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqh, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke-2, h. 105.



dengan distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan

dan pemberatasan kemiskinan.17

e. Untuk memasyarakatkan ketika binaan yang benar, sebab zakat itu bukanlah

membersihkan harta, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain

dari harta yang kita usahakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah.

Rasulullah SAW sebagai berikut :

یربي احادكم فلوه حتي تكون مثل الخبل

“Barang siapa yang bersedekah dengan senilai sebiji kurma dari usahanya

yang halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang halal. Dan Allah

akan menerima sedekah yang baik, sesungguhnya Allah menerima dengan

tangan kanannya lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti halnya

seseorang diantara kamu mengembangkannya buat miliknya seperti halnya

seseorang dintara kamu mengembangkan anak ternaknya sehingga harta itu

akan menjadi besar seperti sebuah gunung”.18

f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat dikelola dengan baik,

dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan

pendapatan. Zakat adalah sistem sosial karena berfungsi menyelamatkan

masyarakat dari kelemahan, zakat dapat menanggulangi berbagai bencana dan

kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, orang yang berada

17 Nuruddin M. Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-1, h. 153.

18 Ahmat Sunarto, Hadist Shahih Bukhori, (Jakarta: Annur Press, 2005), Cet. Ke-1, h.
132.



menolong yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah, orang miskin

dan ibnu sabil, memperkecil perbedaan yang kaya dan yang miskin.19

g. Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman

untuk berzakat, berinfaq, dan bershadaqah menunjukkan bahwa ajaran islam

mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki

harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup, juga

berlomba-lomba menjadi muzakki. Zakat yang dikelola dengan baik, akan

mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan

aset-aset oleh umat islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf Qardhawi

adalah ibadah maaliyyah al ijtim’iyyah yaitu yaitu ibadah di bidang harta

yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam membangun

kesejahteraan masyarakat.20

B. Harta Yang Wajib dikeluarkan Zakatnya

Secara umum Al-Qur’an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap

harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam surat At-Taubah (9) : 103 dan

juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, sejalan dengan ketentuan

ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang

dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi objek zakat

pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seseorang

muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, maka harta tersebut belum menjadi

19 Nuruddin M. Ali, Op.cit., h. 152.
20 Didin Hafiudin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta : Gema Insani, 2002),

Cet. Ke-1, h. 15



sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya.21 Yusuf Qardhawi

menguraikan syarat-syarat harta yang wajib dizakati sebagai berikut :

1. Milik Penuh

Pemilikan berarti “ menguasai dan dapat dipergunakan” sesuai dengan

pengertian yang terdapat di dalam kamus. Maksudnya milik penuh adalah bahwa

kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaanya atau seperti

yang dinyatakan sebagian ahli fiqih bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya

tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain dapat dipergunakan dan faedahnya di

nikmatinya.22

Adapun yang menjadi alasan penetapan syarat ini adalah penetapan pemilikan

yang jelas (misalnya harta mereka) dalam berbagai ayat Al-Qur’an dan hadits

Nabi yang berkaitan dalam surah Ma’aarij (70) : 24-25

ۡعلُوٞم  لِِھۡم َحّقٞ مَّ آئِِل َوٱۡلَمۡحُروِم ٢٤َوٱلَِّذیَن فِٓي أَۡمَوٰ ٢٥لِّلسَّ

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang

(miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak

mau meminta)”.

Alasan lain dikemukakan bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah pemberian

kepemilikan pada para mustahik dan para muzakki adalah suatu hal yang sangat

tidak mungkin, apabila seseorang (muzakki) memberikan kepemilikan kepada

21Ibid
22 Yusf Qardhawi, Ibadah Dalam Islam, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), cet.

Ke-1, h. 126



orang lain (mustahik) sementara nama dia sendiri (muzakki) bukanlah pemilik

yang sebenarnya.23

2. Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan

itu berkembang dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang.

Menurut ahli-ahli fiqih, “berkembang” menurut terminologi berarti “bertambah”.

Pengertian ini terbagi menjadi dua, yakni bertambah secara konkrit. Secara,

konkrit berarti bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya,

yang tidak konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada

ditangannya, maupun ditangan orang lain atas namanya.

3. Cukup Mencapai Nisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang

berkembang sekalipun keci sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu

sejumlah tersedia yang dalam ilmu fikih disebut nisab. Dengan kata lain nisab

ialah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena, kewajiban zakat

4. Lebih dari Kebutuhan Biasa

Diantara ulama-ulam fikih ada yang menambahkan ketentuan nisab kekayaan

yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa

pemiliknya, misalnya ulama-ulama Hanafi dalam kebanyakan kitab mereka.

Tetapi ada ulama-ulama yang tidak memasukkan ketentuan itu dalam kekayaan

yang berkembang. Menurut mereka kebutuhan merupakan persoalan pribad yang

tidak bisa dijadikan ukuran. Oleh karena juga kebutuhan manusia sesungguhnya

23 Didin Hafiudin, loc.cit., h. 23.



banyak sekali yang tidak terbatas, terutama pada masa kita sekarang yang

menganggap barang-barang mewah sebagai kebutuhan dan setiap kebutuan berarti

primer. Oleh karena itu setiap yang diinginkan oleh manusia tidaklah bisa disebut

sebagai kebutuhan rutin manusia itu berubah-rubah dan berkembang sesuai

dengan perubahan zaman, situasi, dan kondisi setempat. Maka dari itu dalam

penentuan hal ini, sebaiknya diserahkan kepada penilaian para ahli dan ketetapan

yang berwenang.24

5. Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih

dari kebutuhan primer di atas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari

hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi

jumlah senisab itu, zakat tidaklah wajib

Syarat yang tidak diperselisihkan lagi adalah bahwa hutang itu menghabiskan

atau mengurangi jumlah senisab, sedangkan yang lain tidak ada lagi untuk

mengganti atau untuk mengembalikannya.

6. Berlalu Setahun

Maksud dari berlal setahun adalah bahwa kepemilikan yang berada di tangan

si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariah. Jadi tahun yang

dipakai sebagai pedoman dalam penghitungan zakat adalah tahun Hijriah. Jadi

bila menggunakan tahun Masehi, maka besarnya zakat bukan lagi sebesar 2,5%

tetapi sebesar 2,575%. Persyaratan ini hanya berlaku pada ternak, uang dan harta

dagang. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, rikaz dan

24 Yusuf Qardhawi, Op.cit., h. 126.



lainnya yang sejenis dengan itutidak diisyaratkan harus satu tahun.25Mengenai ini

harta yang wajib dikeluarkan zakat, ada lima macam yaitu nuqud (emas dan

perak), barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan

buah-buahan, binatang ternak.26

a. Zakat hewan ternak

Ternak unta setiap 5 ekor wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing berumur

1 tahun lebih berupa kambing harus sudah berumur 2 tahun lebih,27 25 ekor unta

zakatnya seekor anak unta betina umur 1-2 tahun atau unta jantan umur 2-3 tahun.

Apabila jumlahnya di bawah lima ekor tidak wajib zakat.28

Ternak sapi dan kerbau menurut pendapat yang masyhur dari empat mazhab,

misalnya adalah 30 ekor wajib dikeluarkan satu ekor 1 tahun dan dalam 40 ekor

dikeluarkan 1 ekor umur 2 tahun.29 Berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

)رواھالنساءي(بعین مثنت 

“ Dari Muadz sesungguhnya Rasulullah SAW mengutusnya ke Yaman dan

memerintahkannya memungut zakat sapi setiap 30 ekor wajib dikeluarkan 1 ekor

umur setahun dan setiap 40 ekor seekor umur dua tahun”.30

25Ibid, h. 161
26 Wahbah al Zuhaily, Zakat, Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 1997), Cet. Ke-3, h. 126
27 Imron Abu Amar, Fat-hul Qarib, (Jakarta: Menara Kudus, 1982), Cet. Ke-1, h. 162-
163.
28 Sayyid Sabiq, Terjemahan Fiqh Sunnah, (Jakarta: Pena Fundi Aksara, 2008), Cet. Ke-

3, h. 541
29Ibid, h. 543
30Ibid, h. 545



b. Zakat emas dan perak

Pada masa Rasulullah SAW, orang arab melakukan transaksi jual beli dengan

mata uang emas dalam bentuk dinar dan perak dalam bentuk dirham. Rasulullah

memberi keuntungan tentang zakat emas da perak tersebut ini menunjukkan

bahwa kewajiban zakat berlaku bagi mata uang sekarang. Ulama sepakat atas

kewajiban tersebut dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai kadar yang

dikeluarkan yaitu 2,5% per nisab.

Hal ini Yusuf Qardhawi memberikan syarat wajib zakat uang itu ialah senilai

85 gram emas. Sedangkan tentang perhiasan wanita menurutnya tidak wajib zakat

asal dipakai dalam batas yang wajar.31

c.   Zakat Perdagangan

Imam Tabari mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa maksud ayat ini

adalah “ Zakatlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian,

baik melalui perdagangan ataupun pertukaran yang berupa emas dan perak”.

Ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah “hasil usaha kalian” itu

adalah perdagangan sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang kami

keluarkan untukl kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan.32

31 Yusuf Qardhawi, Ibadah dalam Islam, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), Cet.
Ke-1, h. 270

32Ibid, h. 300



d.  Zakat Pertanian

Banyak sekali hadits yang dapat dijadikan dasar zakat pertanian di antaranya :

عن جابر ابن عبدهللا رضي هللا علیھ وسلم قال قیما سقت االنھار والخیم العثور وفیما سقي بالسانیة نصف 
)روھالمسلم(العثر 

“ Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah R.A bahwa dia mendengar Rasulullah

SAW bersabda : tanaman yang diairi oleh sungai dan hujan (tanpa tenaga)

zakatnya 10% dari hasil permanen (seketika). Tanaman yang diairi dengan

menimba, mengambil air dari tempat lain, baik oleh tenaga manusia maupun

tenaga binatang, tanaman yang diairi dengan cara tersebut diwajibkan

mengeluarkan zakat sebesar 5%”.33

e.  Zakat barang tambang dan barang temuan

Barang tambang adalah berupa barang yang dikeluarkan dari perut bumi

seperti emas, perak, tembaga, besi, timah, belerang, minyak bumi, gas dan lain-

lain. Kekayaan ini sangat besar manfaatnya. Dasar kewajiban zakat ini adalah

sabda Nabi SAW  :

وعن عمر وبن ثعیب عن ابھ عن خده رضي الل عنھم ان رسول هللا صل هللا صل هللا علیھ وسلم في خربة 
ففیھ وفي الركاز ان وجدثھ في قریةان وجدثھ في قریة مسكونة فعر فھ و ان وجدثھ في قریة غیب مسكونة

)اخرجھ ابن ماجھ باسنادھسن(الخمسي 

“ Umar bin Syu’aib dari Ayahnya dari kakeknya mengatakan  Rasulullah

SAW bersabda mengenai seorang yang menemuka harta di tanaman yang kosong:

jika kamu dapatkan itu dalam dusun yang berpenghuni, maka harus kamu tanya-

33 Muhammad Nashiruddin al-Bani, Mukhtashar Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2007), Cet. Ke-3, h. 366



tanyakan. Kalau kamu dapatkan di dalam dusun yang tidak ada penghuninya

maka zakatnya sama dengan zakat rikaz yaitu seperlima”.34

Dari hadits tersebut dijelaskan kewajiban mengeluarkan zakat barang

temuan, berbentuk tambang atau lainnya dan besar zakat yang harus dikeluarkan

20% dari jumlah barang temuan itu. Dalam hal ulama berbeda pendapat apakah

diisyaratkan nisab tetap menjadi persyaratan.35

f.  Zakat Profesi

Harta yang merupakan hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan,

pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang lain yang mengerjakan profesi

tersedia dan juga seperti pemdapat yang diperoleh modal yang diinvestasikan di

luar sektor perdagangan seperti pada mobil, kapal, percetakan, dan lainnya wajib

terkena zakat setahun dan dikeluarkan pada waktu diterima. Bila seseorang sudah

mengeluarkan zakat gaji, penghasilan, atau sejenisnya pada waktu menerimanya,

maka wajib zakat lagi pada waktu masa tempo tahunnya sampai, sehingga tidak

terjadi kewajiban mengeluarkan zakat dua kali pada satu kekayaan setahun.36

Adapun sumber zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Ayat 2 sebagai berikut :

1) Emas, Perak dan logam mulia lainnya

2) Uang, dan surat berharga lainnya

34 Salim Bahreisy, Terjemahan Bulughul Marram Min Adillatil Ahkam, (Surabaya: Balai
Buku, tt), Cet. Ke-1, h. 296

35 Yusuf Qardhawi, Ibadah dalam Islam, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), Cet.
Ke-1, h. 270.

36Ibid, h. 475-489.



3) Perniagaan

4) Pertanian, perkebunan dan kehutanan

5) Peternakan dan perikanan

6) Pertambangan

7) Perindustrian

8) Pendapatan dan jasa

9) Rikaz37

C. Pengelolaan Zakat dan Permasalahannya

1. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat

Pelaksanaan zakat diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas, dipungut

dari yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dalil yang paling jelas dari permasalahan ini bahwa Allah telah menyebutkan

yang bertugas dalam urusan zakat ini baik pengumpulan, pembagian zakat dengan

nama ‘amalia alaiha sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah (9) :

60. Mereka ini harus diberikan dari harta zakat agar tanggung jawab dan

kewajibannya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya.38 Wajib pemerintah

memungut zakat bagi mereka yang wajib mengeluarkannya.39 Firman Allah SWT

dalam Al-Qur’an surah At-Taubah (9) : 103,

37Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan
Penyelenggara Haji, 2004), Cet. Ke-1, h. 7.

38 Yusuf Qardhawi, Loc.cit, h. 733.
39 Hasbi Ash-Shiddieqi, Pedoman Zakat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), Cet. Ke-7, h. 77.



یِھم بِھَا َوَصلِّ َعلَۡیِھۡمۖ إِنَّ َصلَٰوتََك َسَكٞن لَّھُۡمۗ  لِِھۡم َصَدقَٗة تُطَھُِّرھُۡم َوتَُزكِّ ُخۡذ ِمۡن أَۡمَوٰ

١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Bahwa yang mengambil zakat itu Nabi sendiri, sambil mendo’akan mereka.

Dalam hadits sahih Bukhari-Muslim yang lain dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW

ketika mengutus Mu’adz ke Yaman beliau berkata :

عن ابن عباس رصي هللا عنھ قال بعثني رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم قال انك تاتي قوما من اھل الكتاب 
الالھ االهللا واني رسول هللا فان ھم اطاعوالنلك فا علیھم ان هللا افترض علیھم خمس فادعھم الي ثھادة ان

صاو ات في كل یوم ولیلة فانھم ااطا عو الذالك فاعلیھم ان هللا افترض علیھم خمس صلوات في كل یوم 
في فقراءھم فانھم ولیلة فانھم ااطا عو الذالك فاعلمھم ان هللا اقثر ض علیھم صدقة ثوخذ من اغنیاءھم فترد 

اطا عو الذالك فانھ لیس بینھا وبین هللا حجاب

“ Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata “ Muadz berkata “ Rasulullah SAW

mengutusku dan berpesan “ Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum

dari golongan ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan

selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menurutinya maka

sampaikanlah kepada mereka bahwa jika mereka menurutinya aka sampaikanlah

kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sholat lima waktu sehari

semalam, jika mereka mentaatinya maka sampaikanlah kepada mereka bahwa

Allah telah mewajibkan membayar zakat dari harta orang yang kaya diantara

mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika



mereka patuh atas kewajiban itu padamu maka hati-hatilah kamu atas harta

mereka yang sangat mulia bagi mereka, Hindarilah doa orang yang terdzalimi dan

Allah tidak ada penghalang”. (Hadits Riwayat Jamaah dari Ibn Abbas).40

Hadits ini bisa dijadikan alasan bahwa penguasa adalah orang yang bertugas

mengumpulkan dan membagikan zakat. Maka barang siapa diantara mereka

menolak mengeluarkan zakat, maka hendaklah zakat diambil dari orang secara

paksa. Rasulullah membekali mereka dengan nasehat dan ajaran bagi mereka

dalam rangka bermuamalah dengan pemilik harta, dan senantiasa berwasiat agar

mereka memperlihatkan rasa sayang dan memberikan kemudahan kepada pemilik

harta, dengan tanpa meremehkan hak Allah. Sebagaimana dinyatakan Ibn Latibah

ketika ia mengutus pengawasannya.

Ini semua menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa sejak zaman

Rasulullah, masalah zakat itu adalah urusan dan tugas pemerintah. Atas dasar ini

pula Rasulullah memerlukan sekali untuk menugaskan petugas zakat pada setiap

kaum dan suku bangsa yang telah masuk Islam. Petugas itu mengambil zakat dari

orang kaya dan membagikannya kepada mustahiq yang berhak menerimanya.41

Menurut Akhmad Muhajidin, Pemerintah Islam memainkan peran yang amat

penting dalam pengelolaan zakat karena kekuasaan merupakan penopang

tegaknya syariat Islam di muka bumi, tanpa landasan dan kawalan yudisial yang

kuat dari Negara, tak mungkin ajaran Agama dapat berjalan secara optimal.42

40 Nashiruddin al-Bani, Terjemahan Ringkas Shahih Muslim, (Jakarta: Gema Insani,
2005), Cet. Ke-3, h. 365.

41 Yusuf Qardhawi, Ibadah dalam Islam, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), Cet.
Ke-1, h. 39.

42 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1,
h. 57



Pengelolaan Zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apabila memiliki

kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain:

a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat

b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan

langsung untuk menerima zakat dari para muzakki

c. Untuk mencapai efesiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam

penggunaan harta zakat menurut skala priorotas harta zakat di suatu tempat

d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan

pemerintah yang Islami

Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung kepada mustahiq meskipun

secara hukum syariat adalah sah akan tetapi disamping akan terabainya hal-hal

yang tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat terutama berkaitan dengan

kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan. Dalam kondisi saat sekarang ini

sebaiknya pengelolaan zakat mal maupun zakat fitrah lebih serius lagi

dioptimalkan sehingga memberikan dampak pada peberdayaan ekonomi lemah.

Pemberian zakat secara konsumtif tidak akan memberikan jaminan masa depan.

Oleh karena itu perlu dievaluasi kembali penyelenggaraan pemgumpulan,

penyaluran zakat begitu juga dengan cara kerja dan system diterapkan agar dana

zakat ini bisa meningkatkan tarap hidup kaum du’afa. Sehingga zakat ini tidak

hanya berdampak jangka pendek (sesaat), tetapi memiliki dampak jangka panjang

sehingga mereka dapat berusaha lebih produktif.43

43 M. Abdurrahman, Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqh, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke-2, h. 113.



2. Permasalahan Dalam Pengelolaan Zakat

Potensi dan zakat sangatlah besar. Menurut Sa’id Aqil Al-Munawwar

bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai RP. 7,5 triliun per tahun. Kemudian

dari data-data yang disampaikan oleh Abu Syauki (Direktur Rumah Zakat

Indonesia) bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2004 mencapai Rp. 9

triliun. Namun hingga kini baru Rp. 250 miliar atau 2,7% yang berhasil di himpun

oleh lembaga-lembaga pengelola zakat.

Sistem organisasi dan manajemen persoalan zakat di kalangan masyarakat

umum masih bersifat klasikal, pendayagunaan zakat terkesan masih terkesan

masih berkesan masih berkisar pada bentuk konsumtif yang kurang atau tidak

menimbulkan dampak sosial ekonomi yang berarti, selain itu pendistribusian

zakat masih didominasi oleh bentuk peringatan beban sesaat dan tindakan

sementara.

Itu sebabnya pendayagunaan zakat sampai saat ini di dunia Islam.,

khususnya di Indonesia dapat dikatakan hampir tidak ada gunanya bila zakat

didistribusikan kepada fakir miskin tetapi tidak ada perubahan apapun pada

mereka. Padahal tujuan zakat sendiri mewujudkan kemakmuran dan keadilan

dalam masyarakat.44 Persoalan zakat adalah sesuatu yang tidak pernah habis

dibicarakan, wacana tersebut terus bergulir mengikuti peradaban Islam. Di

Indonesia persoalan yang muncul atas zakat sekarang antara lain:

44 Zaisi Abdad, Lembaga Perekonomian Ummat di Indonesia, (Bandung: Angkasa,
2003), Cet. Ke-3, h. 33.



Pertama, peran zakat sebagai salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan

oleh umat Islam yang mampu (muzakki) hanya menjadi kesadaran personal.

Membayar zakat merupakan kewajiban individual dan sangat sufistik sehingga

lebih mementingkan dimensi keakhiratan. Semestinya zakat adalah menjadi

sebuah gerakan kesadaran kolektif. Karena zakat bukan hanya sekedar kewajiban

yang mengandung nilai teologis, tetapi juga kewajiban finansial yang

mengandung nilai sosial yang tinggi. Persoalan ini tidak lepas juga dari

pemahaman umat (yang wajib zakat) terhadap makna substansi zakat. Zakat hanya

sebagai suatu kewajiban agama (Theologis) untuk membersihkan harta milik dari

kekotoran. Pemahaman masyarakat seperti itu tentang zakat, akhirnya zakat

diberikan tanpa melihat sisi kemanafaatan kedepan bagi yang berhak

menerimanya (mustahiq). Tanpa melihat, bahwa zakat memainkan peran penting

dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta berpengaruh nyata

pada tingkah laku konsumen. Dengan zakat distribusi lancar dan kekayaan tidak

melingkar disekitar golongan elit (konglomerat).

Kedua, meningkatnya kesadaran umat Islam dalam membayar zakat tidak

disertai dengan pengumpulan dan penyaluran yang terencana secara

komprehensif. Zakat yang mempunyai peran sangat penting dalam menentukan

ekonomi umat bisa dapat terkelola dengan baik profesional dan produktif.

Pengelolaan yang tidak baik dan profesional menjadikan zakat tidak produktif

dalam ikut mengembangkan ekonomi umat. Ditambahn lagi dengan persoalan

amanah yang harus dipegang oleh organisasi pengelola zakat agar menjadi good

otganozation govenance yaitu Amanah, Profesional dan Transparan.



Ketiga, sisi pendukung Legal-formal kita kurang proaktif dalam melihat

potensi zakat yang sekaligus sebagai aplikasi dari ketaatan kepada agama bagi

umat Islam. Seharusnya sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama

Islam, Negara proaktif dalam menyikapi kebutuhan umat, dimana ajaran Islam

yang asasi seperti zakat menjadi tulang punggung perekonomian umat dengan

melahirkan Undang-Undang zakat dari sejak kemerdekaan.45

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

yang disahkan pada tanggal 25 November 2011, walau tidak ada kata terlambat,

tidak banyak memberikan angin segar kepada umat Islam dalam mewujudkan

suatu tantangan perekonomian yang kuat. Tetapi kita masih bisa bersyukur

dengan lairnya Undang-Undang tersebut, walau terjadi tarik menarik kepentingan

(penguasa dan rakyat) dalam lahirnya Undang-Undang tersebut.46

D. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Zakat

Adapun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Tugas dan Tata Kerja Baznas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat, ayat 1 Pasal 7 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Baznas menyelenggarakan fungsi:

a. Perencaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

b. Pelaksanaan pemgumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

45 http//www.imz.or.id, Permasalahan Zakat di Indonesia, di akses 17 Maret 2013.
46 Gysfahmi, Pajak Menurut Syari’ah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1,

h. 222.



c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Pada pasal 8 ayat 5 Baznas dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil

ketua, dibantu oleh sekretaris dan anggota. Sedangkan Baznas terdiri atas 11

orang anggota. Kemudian anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri dari 8

orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Unsur

masyarakat terdiri dari ulama, kaum cendikiawan, tokoh masyarakat, tenaga

professional dan tokoh masyarakat. 47

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Pasal 16 berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas

Kabupatenkota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha

Milik Negara, badan usaha milik Negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat

kecamatan, kelurahan atau nama lannya, dan tempat lainnya”.

Dalam pedoaman teknis pendistribusian zakat sebagaimana termuat dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 2 menerangkan :

“ Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”.48

Prosedur pembentukan unit pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui

langkah-langkah sebagai berikut:

Pasal 15

a. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan

kabupaten/kota dibentuk Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/kota

47 Anggota Ikapi, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, (Bandung: Fousmedia, 2012), h.
2-8.

48Ibid.



b. Baznas provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubenur setelah mandapat

pertimbangan Baznas

c. Baznas kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas

usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas

d. Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan

Baznas provinsi atau Baznas Kabupaten/Kota, Menteri atau pejabat yang

ditunjuk dapat membentuk Baznas provinsi atau Baznas Kabupaten/Kota

setelah mendapat pertimbangan Baznas.

e. Baznas provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi

Baznas di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.49

Seseorang yang ditunjuk sebagai amil atau pengelola zakat harus memiliki

beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Beragama Islam

2. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat pikirannya yang sanggup menerima

tanggung jawab mengurus urusan umat

3. Memiliki sifat amanah atau jujur, sifat ini sangat penting karena terkait

kepercayaan umat

4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu

melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada

masyarakat

5. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya

6. Kesungguhan amil dalam melaksanakan tugasnya50

49Ibid.



Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang fuul time sebagaimana tertulis

KMA Nomor 373 Pasal 14 Ayat 2, tidak asal-asalan  dan tidak sambilan. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas

Kabupaten/Kota dapat membentuk Upz pada instansi pemerintah, badan usaha

milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan

Republik Indonesia di luar Negeri serta dapat membentuk Upz pada tingkat

kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.51

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 21 ayat 1 tentang

pedoman teknis pengelolaan zakat berbunyi :

1. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sensiri

atas kewajiban zakatnya

2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat

meminta bantuan Baznas52

Hasil kerja pengurus Upz dipertanggung jawabkan kepada Badan Pelaksana

Baznas Kecamatan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pemerintah. Dari uraian

ini dapat penulis simpulkan tugas dan tanggung jawab. Unit Pengumpulan Zakat

itu sebagai berikut :

a. Melakukan pengumpulan dana zakat, infaq sadaqah, hibah, wasiat, waris dan

kafarat di unit masing-masing

b. Mencatat pengumpulan dana zakat, infaq sadaqah, wasiat waris dan kafarat

pada formulir yang dibuat Badan Amil Zakat

50 Didin Hafiudin, Zakat Dalam perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002),
Cet. Ke-1, h. 127-129.

51 Anggota Ikapi, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, (Bandung: Fousmedia, 2012), h.
10.
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c. Menyerahkan hasil pengumpulan dana zakat, infaq sadaqah, wasiat waris dan

kafarat kepada unit pengumpulan Badan Amil Zakat kerena Upz tidak

bertugas, mendayagunakannya

d. Melaporkan kegiatan pengumpulan zakat kepada Baznas

Sedangkan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tugas admisnistratif dan teknis pengumpulan,

perindistrbusian dan pendayagunaan zakat

2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana

pengelolaan zakat

3. Penyelenggaraan tugas penelitian, pengembangan komunikasi, informasi dan

edukasi pengelolaan zakat

4. Membentuk dan mengukuhkan unit pengumpulan zakat sesuai dengan wilayah

operasionalnya

5. Dewan pertimbangan memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik

diminta ataupun tidak diminta dalam pelaksanaan tugas organisasi

6. Komisi pengawas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap

pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Baznas53

Keterkaitan antara tugas dan tangggung jawab Upz dan Baznas dalam

pengelolaan zakat, yaitu dalam hal perencanaan, pendataan dan evaluasi kerja.

Kedua satuan organisasi ini tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan

53Ibid.



koordinasi yang baik antara keduanya. Hal ini dipertegas dalam Undang - Undang

Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7.

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Baznas

menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan pengumpulan, perindistribusian, dan pendayagunaan zakat

b. Pelaksanaan pengumpulan, perindistribusian, dan pendayagunaan zakat

c. Pengendalian pengumpulan, perindistribusian, dan pendayagunaan zakat

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas dapat bekerja sama dengan

pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Baznas melaporkan hasil pelaksana tugasnya secara tertulis kepada Presiden

melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.54

2. Ruang Lingkup Kewenangan Pendistribusian Zakat

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 zakat wajib

didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dan Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan

berdasarkan skala priorotas dengan memperhatikan prinsip dengan

memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.55 Dalam rangka

mengoptimalkan pengumpulan  dana zakat, maka Badan Amil Zakat dan

54Ibid.
55Ibid.



Lembaga Amil Zakat dapat menyebarkan programnya melalui iklan dengan

mecantukan Nomor rekening pembayaran dana zakat dan lainnya.

3. Pendayagunaan dan Pelaporan Hasil Pengumpulan Zakat

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan

berdasarkan persyaratan tertentu diantaranya merupakan hasil pendataan dan

penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf,

riqab, gharim, sabilillah dan ibn sabil, namun dari itu pembagiannya dengan

mendahului orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara

ekonomi. Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha

yang produktif dapat dilakukan apabila ada kelebihan dan pendayagunaan zakat

terhadap delapan asnaf itu telah terpenuhi. Selain itu perlu dilakukan prosedur

persyaratan tertentu yang meliputi studi kelayakan usaha, bimbingan dan

penyuluhan, serta adanya pemantauan dan evaluasi serta adanya pemantauan dan

evaluasi serta pelaporan terhadap kegiatan penyaluran dana zakat tersebut. Baznas

ataupun Laz diwajibkan memberikan laporan tahunan kepada pemerintah sesuai

dengan tingkatannya paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun.56

56Ibid.


