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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan

disertasi ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan

Bersama (SKB) Menteri Agama dan Meneteri Kebudayaan Republik Indonesia,

Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543.bU/1987.

Dibawah ini daftar huruf-hurf Arab dan Transliterasinya dengan huruf

latin.

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا Alif a Tidak dilambangkan

ب Ba b Be

ت Ta t Te

ث Ṡa ṡ Es (dengan titik diatas)

ج Jim J Je

ح Ḥa ḥ
Ha (dengan titik

dibawah)

خ Kha kh Ka dan Ha

د Dal d De

ذ Żal ż Zet (dengan titik diatas)

ر Ra r Er

ز Za z Zet

س Sa s Es

ش Sya sy Es dan Ye

ص Ṣa ṣ
ES (dengan titik

dibawah)

ض Ḍat ḍ De (dengan titik
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dibawah)

ط Ṭa ṭ
Te (dengan titik

dibawah)

ظ Ẓa ẓ
Zet (dengan titik

dibawah)

ع ‘Ain ‘ Apostrof Terbalik

غ Ga g Ge

ف Fa f Ef

ق Qa q Qi

ك Ka k Ka

ل La l El

م Ma m Em

ن Na n En

و Wa w We

ه Ha h Ha

ء Hamzah ʼ Apostrof

ي Ya y Ye

Hamzah yang(ء) terletak  diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apapun. Jika hamzah terletak ditengah kalimat atau di akhir, maka di(ء)

tulis dengan (ʼ).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vikal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

berikut:
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Huruf Arab Nama Huruf Arab Nama

اَ  Fatḥah a a

اِ  Kasrah i i

اُ  Ḍamah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, translierasimya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab Nama Huruf Arab Nama

َاىْ  Fatḥah dan ya Ai A dan I

َاوْ  Fatḥah dan wau Iu A dan U

َكْیَف  : kaifa

َهْولَ  : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan

huruf
Nama

Huruf

dan tanda
Nama

ا Fatḥah dan alif atau

ya
ā a dan garis diatas

ي Kasrah dan ya ī i dan garis diatas

و Ḍammah dan wau ū u dan garis diatas

Contoh :

َماَت  : māta
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َرَمى : ramā

: qīla

یَُمْوُت  : yamutū

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta Marbūṭah ada dua, yaitu :ta Marbūṭah yang

hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya

adalah [t].

Sedangkan ta Marbūṭah yang mati atau yang dapat harkat sukun,

tansliterasinya adalah [ḧ].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta Marbūṭah di ikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang Al- serta bacaan kedua itu terpisah maka ta

Marbūṭah itu di transliterasikan dengan ha (ḧ). contoh :

: raudaḧ al-atfal

: al-madinaḧ al-fadilaḧ

:اِحلْمكِةُ  al hukmaḧ

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh :

: rabbanā

: najjainā

: al-haqq

: al-hajj
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مَ  نُّعِ : nu’ima

: ‘aduwwun

Jika huruf ( ي ) bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh

huruf berharkat kasrah (  ِ◌ ), maka ia ditanslierasi seperti huruf maddah (i).

Contoh :

: ‘alī (bukan ‘aliyyu atau ‘aly)

ِيبّ َعرَ  : ‘Arabī (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf

ال (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalaḧ (bukan az-zalzalaḧ)

الَفْاَسَفه : al-falsafah

الِبَالدُ  : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi afostrot (’) hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif. Contohnya :
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: ta’murūna

: al-nau’

ءٌ  َيشْ : syai’un

ُاِمْرُت  : umirtu

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indoensia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari al-

Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus

ditranslierasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘ibārāt fī ‘umūm al lafz lā bi khusūs al-sabab

9. Lafz Al-Jalālah (هللا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau

kedudukan sebagai mudāf ilaih (Frasa Normal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Contoh :

: dīnuLlāh

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditansliterasi dengan huruf [t]. contoh :
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:ُمهْ ِيفْ َرْمحَِة هللا hum fī raḥmatiLlāh

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya diguakan untuk menulis huruf awal

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertamapada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital

tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.jika

terletak pada akhir kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut

menggunakan huruf kapital(Al-), keterangan yang sama juga berlaku untuk

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK,

dan DR). Contoh :

Wa mā muhammaḍun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’allinā si lallazī bi bakkata mubārakun

Syahru Ramāḍana al lażi unzila fi al-Qur’an

Naṣīr al-Dīn –Ṭūsī

Abū Naṡr al-Farābī

Al-Ghazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl
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ABSTRAK

Pada mulanya zakat dipandang sebagai hukum yang bersifat diyani, yang tidak
membutuhkan kekuasaan untuk menerapkannya. Ibadah ini berjalan dengan kesadaran
dan keinsyafan umat Islam. Dalam pelaksanaannya Rasulullah SAW pun menunjuk
beberapa petugas pengumpul zakat. Artinya bahwa hukum zakat bersifat diyani sekaligus
qadha’i yang dapat berjalan dengan baik didasari kesadaran umat Islam dan keseriusan
Nabi SAW dalam mengawal pelaksanaan zakat tersebut. Pemberian dana zakat bertujuan
untuk memproduktifkan mustahik, dengan adanya upaya peningkatan produktivitas bagi
mustahik sangat membantu, jika dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang
bersifat komsumtif. Dengan zakat diharapkan dapat  mendorong dan membangkitkan
motivasi guna mengembangkan potensi, karya dan produktivitas usaha mewujudkan
ketahanan keluarga dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Data menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia ternyata sangat besar,
penelitian mengenai potensi zakat di Indonesia yang dilaksanakan oleh BAZNAS
bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor berdasarkan PDB (Produk Domestik
Bruto) 2010 adalah Rp. 217 Triliun. Jika dieksplorasikan dengan membandingkan
pertumbuhan ekonomi nasional tahun-tahun berikutnya  potensi tersebut pada tahun
2015 mencapai Rp.286 Triliun. Sedangkan pengumpulan zakat nasional pada tahun
2015  hanya sekitar Rp. 4 Triliun atau 1,4% dari potensinya. Dengan demikian bisa
dilihat  manfaat yang sangat luar biasa bagi umat Islam khususnya dan bangsa
Indonesia pada umumnya namun sangat disayangkan  masih rendahnya total
pengumpulan zakat tersebut. Sementara potensi zakat di Provinsi Riau secara
keseluruhan bisa mencapai Rp. 1,8 Triliun per tahun. Namun realisasi untuk BAZNAS
dan LAZ di Provinsi Riau tahun 2019 hanya bisa  mengumpulkan 100 Miliyar.

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat di Provinsi Riau untuk
meningkatkan ketahanan keluarga mustahik. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan
yang dibahas dengan berbasis asas-asas dan norma-norma hukum, baik analisis
normatif dan sosiologis tentang pengelolaan zakat yakni penelitian yang didasarkan
pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum dalam
bentuk kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menginventarisir bahan
hukum (mengumpulkan, mengklasifikasikan dan mengklarifikasi).Guna menguatkan,
meyakinkan dan memperkaya khazanah data sekunder tersebut, peneliti juga
menggunakan data primer dengan melakukan wawancara terbatas dan tidak terstruktur
serta studi dokumentasi dalam rangka mengsinkronkan implementasi pengelolaan zakat
di Provinsi Riau.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan implementasi pengelolaan zakat di
Provinsi Riau masih mengalami kendala, dengan beberapa faktor-faktor yang
mempengaruhi  pengelolaannya yaitu faktor normatif dan sosial. Maka untuk
terwujudnya konsep ideal dalam pengelolaan zakat baik dalam penghimpunan,
pendistribusian dan secara khusus pendayagunaan agar berjalan sesuai syari’at Islam
dan tepat guna maka perlu adanya pengorganisasian kepada seluruh penerima manfaat,
dengan mengadakan pelatihan atau pembinaan berkesinambungan kepada penerima
manfaat zakat agar mustahik termotivasi menjadi lebih produktif sehingga mustahik yang
awalnya ia sebagai penerima manfaat dan berikutnya ia sebagai muzakki demi
terciptanya ketahanan keluarga mustahik. Keterlibatan pemerintah melalui BAZNAS
dalam menciptakan ketahanan keluarga menjadi suatu kemestian dan mengedepankan
konsep maslahah dengan menghindari mudharatnya.

Kata kunci : Pengelolaan zakat, Ketahanan Keluarga, Siyasah syar’iyah.
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ABSTRACT

In the beginning, zakat was seen as a law that was diyani, which did not need
power to implement it. This service goes with the awareness and conviction of Muslims.
In its implementation the Prophet Muhammad also appointed several zakat collection
officials. This means that the zakat law is both religious and qadha’i which can work well
based on the awareness of Muslims and the seriousness of the Prophet SAW in guarding
the implementation of zakat. Provision of zakat funds aims to produce mustahik, with the
effort to increase productivity for mustahik is very helpful, when compared with the
giving of charity which is consumptive. Zakat is expected to encourage and arouse
motivation to develop the potential, work and productivity of efforts to realize family
resilience in the life of society, nation and state.

The data shows that the potential for zakat in Indonesia was very large, research
on the potential for zakat in Indonesia carried out by BAZNAS in collaboration with the
Bogor Institute of Agriculture based on GDP (Gross Domestic Product) 2010 was Rp.
217 trillion. If explored by comparing national economic growth in the following years
the potential in 2015 reached Rp.286 Trillion. Whereas the collection of national zakat in
2015 was only around Rp. 4 Trillion or 1.4% of its potential. Thus it can be seen that the
benefits are extraordinary for Muslims in particular and the Indonesian people in
general, but it is unfortunate that the total collection of zakat is still low. While the
potential for zakat in Riau Province as a whole can reach Rp. 1.8 trillion per year. But
the realization for BAZNAS and LAZ in Riau Province in 2019 could only collect 100
billion.

This research focuses on the management of zakat in Riau Province to increase
the resilience of mustahik families. This study uses a juridical-normative research
method, namely by conducting an analysis of the issues discussed on the basis of legal
principles and norms, both normative and sociological analysis of zakat management,
namely research based on library research in order to obtain secondary data in the field
of law in a qualitative form with a statutory approach that inventory legal material
(collecting, classifying and clarifying). To strengthen, convince and enrich the secondary
data treasury, researchers also use primary data by conducting limited and unstructured
interviews and documentation studies in order to synchronize the implementation of
secondary data. zakat management in Riau Province.

The results in this study indicate the implementation of zakat management in
Riau Province is still experiencing problems, with several factors affecting its
management, namely normative and social factors. So for the realization of the ideal
concept in the management of zakat both in the collection, distribution and specifically
utilization so that it runs according to Islamic shari'ah and is effective, it is necessary to
organize all the beneficiaries, by holding training or continuous coaching to the
beneficiaries of motivated zakat to become motivated mustahik to be more productive so
that he must initially be the beneficiary and then as a muzakki for the sake of creating
mustahik family resilience. Government involvement through BAZNAS in creating family
resilience is a must and prioritizing the concept of maslahah by avoiding harm.

Keywords: Management of zakat, Family Resilience, Siyasah syar’iyah.
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ملخص

في البدایة ، كان یُنظر إلى الزكاة على أنھا قانون دیاني ال یحتاج إلى سلطة لتطبیقھ. تتماشى ھذه الخدمة 
وھذا مع وعي وإدانة المسلمین. كما قام النبي دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) في تنفیذه بتعیین عدد من مسؤولي جمع الزكاة.

یعني أن قانون الزكاة دیني وقذافي یمكن أن یعمل بشكل جید بناًء على وعي المسلمین وجدیة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في 
حراسة تنفیذ الزكاة. إن توفیر أموال الزكاة یھدف إلى إنتاج مستحیق ، مع محاولة زیادة إنتاجیة مستحیق

الذي ھو استھالكي. من المتوقع أن تشجع الزكاة وتثیر الدافع مفیدة للغایة ، بالمقارنة مع العطاء الخیري
لتطویر إمكانات العمل واإلنتاجیة للجھود المبذولة لتحقیق مرونة األسرة في حیاة المجتمع واألمة والدولة

ي تشیر البیانات إلى أن إمكانیات الزكاة في إندونیسیا كانت كبیرة جدًا ، وكان البحث عن إمكانیات الزكاة ف
إندونیسیا الذي أجرتھ BAZNAS بالتعاون مع معھد بوجور للزراعة على أساس الناتج المحلي اإلجمالي 

ھو2010(الناتج المحلي اإلجمالي) لعام  Rp. 217 تریلیون. إذا تم استكشافھ من خالل مقارنة النمو 
تریلیون روبیة. في 286إلى وصلت 2015االقتصادي الوطني في السنوات التالیة ، فإن اإلمكانات في عام 

حوالي2015حین كانت مجموعة الزكاة الوطنیة في عام  Rp ٪1.4تریلیون أو 4فقط.  من إمكانیاتھا. 
وھكذا یمكن مالحظة أن الفوائد غیر عادیة بالنسبة للمسلمین بشكل خاص والشعب اإلندونیسي بشكل عام ، 

. في حین أن إمكانیة الزكاة في مقاطعة ریاو ككل ولكن من المؤسف أن مجموع الزكاة ال یزال منخفًضا
تریلیون في السنة. لكن إدراك1.8یمكن أن تصل إلى روبیة.  BAZNAS و LAZ في مقاطعة ریاو في عام 

ملیار فقط100یمكن أن یجمع 2019

دراسة یركز ھذا البحث على إدارة الزكاة في محافظة ریاو لزیادة مرونة أسر المستحقین. تستخدم ھذه ال
أسلوب البحث المعیاري القانوني ، وذلك من خالل إجراء تحلیل للقضایا التي تمت مناقشتھا على أساس 
المبادئ والمعاییر القانونیة ، والتحلیل المعیاري واالجتماعي السوسي إلدارة الزكاة ، أي البحث المعتمد 

لقانون في شكل نوعي مع نھج تشریعي على أبحاث المكتبة من أجل الحصول على بیانات ثانویة في مجال ا
یقوم بحصر المواد القانونیة (جمع وتصنیف وتوضیح) لتعزیز وإقناع وإثراء خزینة البیانات الثانویة ، 
یستخدم الباحثون أیًضا البیانات األولیة من خالل إجراء مقابالت محدودة وغیر منظمة ودراسات توثیق من 

ة. إدارة الزكاة في محافظة ریاوأجل مزامنة تنفیذ البیانات الثانوی .

تشیر النتائج في ھذه الدراسة إلى أن تطبیق إدارة الزكاة في مقاطعة ریاو ال یزال یواجھ مشاكل ، مع وجود 
العدید من العوامل التي تؤثر على إدارتھا ، وھي العوامل المعیاریة واالجتماعیة. لذلك من أجل تحقیق 

الزكاة في كل من الجمع والتوزیع واالستخدام على وجھ التحدید بحیث تعمل وفقًا المفھوم المثالي في إدارة 
للشریعة اإلسالمیة وفعالة ، فمن الضروري تنظیم جمیع المستفیدین ، من خالل عقد التدریب أو التدریب 

أن یكون المستمر للمستفیدین من الزكاة بدوافع لیصبحوا مستحقین دافعین لیكونوا أكثر إنتاجیة بحیث یجب
المستفید في البدایة ثم كموزكي من أجل خلق مرونة األسرة المستحق. إن مشاركة الحكومة من خالل 
بازناس في خلق مرونة األسرة أمر ال بد منھ وإعطاء األولویة لمفھوم المصلحة من خالل تجنب الضرر

الكلمات المفتاحیة: إدارة الزكاة ، أمن األسرة ، سیاسة شرعیة
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam rukun Islam. karena

perintah mengenai zakat tidak sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi

vartikal dan horizontal , tetapi juga sosial. Zakat merupakan” ibadah dan

kewajiban sosial bagi umat Islam yang kaya (aghniya’) ketika memenuhi nisab

(batas minimal) dan hawl (waktu satu tahun)”. Secara sosiologis zakat bertujuan

untuk menyamaratakan kesejahteraan  orang kaya dan orang miskin secara adil

dan berusaha untuk mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh

karena itu, jika zakat diterapkan dalam bentuk dan cara yang benar dapat

meningkatkan keimanan serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara

luas.1

Pada mulanya zakat dipandang sebagai hukum yang bersifat diyani, yang

tidak membutuhkan kekuasaan untuk menerapkannya. Ibadah ini berjalan dengan

kesadaran dan keinsyafan umat Islam. Namun setelah Nabi SAW hijrah ke

Madinah, Allah SWT mengatur secara detail tentang ibadah zakat yang dalam

pelaksanaannya Nabi pun menunjuk beberapa petugas pengumpul zakat. Hal ini

menunjukkan bahwa setelah hijrah, ibadah zakat tidak lagi bersifat kesadaran

semata, tetapi juga telah melibatkan pemerintah yang dipimpin oleh Nabi SAW

untuk mengaturnya. Artinya bahwa zakat untuk masa kini telah bersifat diyani

1 Sutardi dkk,” Implementasi  Kaidah-kaidah Islam Dalam Pengelolaan Zakat Profesi”,
Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Volume 2, Nomor 1 Januari-Juni 2017,
hlm.97-98
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sekaligus qadha’i. Maknanya adalah”ibadah zakat dapat berjalan dengan baik

pada masa Nabi SAW melalui kesadaran umat Islam dan keseriusan Nabi SAW

dalam mengawal pelaksanaan ibadah zakat tersebut”. 2

Secara   umum, ada   semacam   gejala kekeliruan persepsi pada

masyarakat Muslim Indonesia dalam memahami dan mencermati terhadap

pengelolaan    dan pendistribusian zakat, karena  zakat termasuk  ibadah, maka

pengelolaan   dan penyalurannya atau pendistribusiannya bisa dilakukan  secara

individual tanpa melalui ‘amil    dan langsung diberikan kepada mustahik,

sehingga belum berdayaguna secara   optimal dan fungsional potensial untuk

kesejahteraan kaum ḍhuafa’ secara merata di sekitarnya.3

Pada dasarnya pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan dua jalan yaitu:

“pertama, menyantuni mereka dengan menyalurkan  dana (zakat) yang bersifat

konsumtif” atau dengan cara kedua,”menyantuni mereka dengan memberikan

modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan”.4 Pengelolaan

zakat secara konsumtif merupakan pengumpulan dan pendistribusian yang

dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik

dengan cara pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian

untuk dikonsumsi secara langsung, namun masih kurang membantu dalam jangka

panjang, sehingga diberdayakan pengelolaan zakat secara produktif yang

merupakan pengelolaan zakat dengan tujuan pendayagunaan dan berdaya guna

2 Nur Insani, “Eksistensi Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat untuk Kemakmuran
Rakyat”,dalam Proceedings3rd Internasional Conference On Islamic Law In Indonesia, hlm.435

3Anton Afrizal Candra, ”Studi Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi Di Badan Operasi
Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau” dalam Jurnal
PENAMAS, Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, hlm.184

4M. Ali Hasan, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Jakarta: RajaGrafindo,
Persada), hlm.23
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dan dilakukan dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha

terutama kepada pengusaha lemah,melakukan pembinaan dengan memberikan

keterampilan untuk usaha, pemenuhan kebutuhan untuk produksi bagi yang

mempunyai ketrampilan, pendidikan gratis, dan lain sebagainya, sehingga dapat

membantu kemampuan perekonomian mustahik.5

Pemberian dana zakat bertujuan untuk memproduktifkan mustahik, dengan

adanya upaya peningkatan produktivitas bagi mustahik sangat membantu, jika

dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang bersifat komsumtif, karena dana

zakat produktif yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu produksi

secara berkelanjutan yang apabila produktivitas terus meningkat akan membantu

peningkatan ketahanan keluarga mustahik. Dengan zakat diharapkan dapat

mendorong dan membangkitkan motivasi guna mengembangkan potensi, karya

dan produktivitas ekonomi mewujudkan ketahanan keluarga dalam kehidupan

bemasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di

dunia dan memiliki potensi zakat yang sangat besar untuk membantu masyarakat

miskin. Beberapa  data menunjukkan bahwa di Indonesia zakat memiliki potensi

yang sangat besar .BAZNAZ melakukan sebuah penelitian tentang potensi zakat

yang bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor atas dasar PDB (Produk

Domestik Bruto) 2010 adalah Rp. 217 Triliun. Jika dieksplorasikan dengan

melihat pertumbuhan ekonomi nasional dari tahun ke tahun dapat terlihat bahwa

potensi tersebut pada tahun 2015 mencapai Rp.286 Triliun. Sementara

5 Abid Al Mahzumi, “Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan
Mustahik (Study Kasus Di Baznas Kota Semarang)”,dikutip dari
http://eprints.walisongo.ac.id/9955/1/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf pada 23 Juni 2020 pukul 15.00.
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penghimpunan zakat nasional pada tahun 2015 diperkirakan sekitar Rp. 4 Triliun

atau 1,4% dari potensinya. Ini menunjukkan bahwa zakat memiliki manfaat yang

sangat luar biasa bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya

namun sangat disayangkan masih rendahnya total penghimpunan zakat

tersebut.6Jika dibandingkan dengan Negara lain maka potensi zakat di Indonesia

tersebut merupakan yang terbesar dari berbagai negara muslim lainnya di dunia

seperti, “Jordania, dan Mesir. Di Saudi Arabia saja potensi zakat hanya mencapai

0,4 persen-0,6 persen dari total GDP mereka, sedangkan di Pakistan potensi zakat

hanya 0,3 dari total GDP mereka. Bila dilihat potensi zakat Indonesia mencapai

0,9 dari total GDP,maka Indonesia jauh di atas dari negara-negara yang telah

disebutkan”.7

Sungguh ironi, jika Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim di

dunia dengan potensi zakat yang besar akan tetapi tidak dikelola secara optimal .

karena itulah makanya masalah kemiskinan, dan kebodohan belum dapat

diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah Indonesia. Data Badan Pusat Statistik

(BPS) menyatakan, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret tahun 2018

mencapai 25,95 juta jiwa atau sekitar 9,82 persen dari jumlah penduduk

Indonesia.8

Sementara potensi zakat di Provinsi Riau secara keseluruhan bisa

mencapai Rp.  1,8  Triliun per tahun menurut Azwar Aziz.9 Bahkan Muhammad

Erwin selaku komisioner BAZNAS Provinsi Riau bidang Data dan Pengumpulan

6Bambang Sudibyo, “Era Kebangkitan Zakat; Kuat karena Zakat”, dalamMajalah Riau
Berzakat,Edisi 001 Tahun 1 November 2018, hlm. 06

7 Nur Insani, op.cit., hlm. 438
8Ibid
9Azwar Aziz, “ Menggesa Kebijakan Pimpinan tentang Penyaluran Zakat Profesi ASN

ke BAZNAS” dalam Majalah Riau Berzakat, Edisi 001 Tahun 1 November 2018, hlm.10
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Zakat menyatakan  :

“Melihat potensi yang bisa di raih itu masih sangat kecil, karena untuk peluang di
Riau tahun 2019 ada sekitar 3,16 Triliun yang bisa dikumpulkan. Namun realisasi
untuk Baznas dan LAZ di Provinsi Riau tahun 2019 kemarin hanya bisa
mengumpulkan 100 Miliyar. Di tahun 2020 ini BAZNAS Provinsi akan
menargetkan hingga 4,5  Triliun.”10

Hal senada diungkapkan juga oleh M.Saman Kabid Penaiszawa Kanwil

Kementerian Agama Provinsi Riau menurutnya:

“Berdasarkan perhitungan jumlah penduduk Riau melalui sensus penduduk tahun
2015 tercatat sebanyak 5.877.887 Jiwa yang meliputi dari 3.027.274 jiwa laki-laki
dan 2.850.613 jiwa perempuan. Dari jumlah tersebut pemeluk agama Islam
berjumlah 5.290.098 jiwa dengan persentase sebesar 90,60%. Jumlah ini adalah
potensi yang sangat besar jika dikaitkan dengan pengumpulan zakat fitrah, zakat
mal, infak,shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya. Jika di lihat dari sisi
zakat fitrah dengan ketentuan zakat fitrah 2,5 kg rata-rata Rp.21.500.00 x
5.290.098 jiwa maka hasilnya sekitar Rp. 113 juta lebih. Dari sisi zakat maal
dengan asumsi 20% dari jumlah penduduk muslim yang merupakan wajib
zakat(muzakki) berjumlah 1.058.019 jiwa x Rp. 1.190.000.00(nishab dan haul
zakat) maka akan terkumpul zakat sebesar Rp. 1,2 Triliun lebih. Sementara dari
unsure infak/sedekah dengan asumsi 35% dari jumlah penduduk sebanyak
1.851.534 jiwa mengeluarkan infak/sedekah Rp. 75.000.00 setahun maka nilai
uang yang dapat terkumpul sebesar Rp. 138 juta lebih dan jika di total maka
terkumpullah angka sekitar 1,5 Triliun pertahunnya.11

Tingginya kesenjangan antara pengumpulan zakat dengan potensi zakat di

Provinsi Riau menunjukkan minusnya keberhasilan BAZNAS Provinsi Riau yang

merupakan amil zakat dalam mengumpulkan zakat. Sementara secara idealnya

pengumpulan zakat seharusnya tidak berbeda jauh dengan potensi zakat. Namun

realitanya pada saat pengumpulan  dana zakat hanya terkumpul sedikit. Hal ini

menunjukkan belum optimal kinerja BAZNAS Provinsi Riau sebagai amil zakat

dalam mengumpulkan zakat. Hal ini akan berpengaruh kepada aspek

pendistribusian dan pendayagunaan. Terdapat berbagai macam faktor rendahnya

10Muhammad Erwin, “Tahun 2020 Akan Tingkatkan Kerjasama dengan Pperusahaan-
perusahaan Besar di Riau”,dalam Majalah Riau Berzakat Edisi 006/Januari-Februari 2020, hlm.08

11 M.Saman, “Rp. 1,5 T Potensi Zakat Riau”dalamMajalah Riau Berzakat, Edisi 001
Tahun 1 November 2018, hlm.18
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angka penghimpunan zakat, bisa dikarenakan faktor pemahaman12, kepercayaan

masyarakat kepada amil zakat13 maupun yang berkaitan tentang regulasi14.

Besarnya potensi penghimpunan dan pengumpulan dana zakat dapat

mengoptimalkan penyaluran atau pendistribusian dan pendayagunaan zakat

kepada mustahik di Provinsi Riau sebanyak 199615 fakir miskin, angka tersebut

berbeda jauh dengan jumlah penduduk miskin 494.26016 dalam estimasi

pemerintah provinsi Riau. Dengan jumlah fakir miskin yang fantastis itu jika di

support melalui mekanisme penghimpunan zakat yang optimal untuk menjadi

sumber bagi program pemberdayaannya. Maka dapat dipastikan BAZNAS dari

kelembagaannya kuat, sehingga penghimpunan zakatnya besar, pengelolaannya

bermutu (tepat guna), pendistibusiannya efektif (tepat sasaran) dan pelaporannya

terpercaya (akuntabel).

12 Kurangnya pemahaman tentang siapa subjek zakat. Jenis harta wajib zakat serta
mekanisme pembayaran yang diajarkan dalam Islam menyebabkan pelaksanaan zakat menjadi
sangat tergantung pada masing-masing individu atau badan hukum tertentu. Faktor minimnya
pemahaman umat Islam tentang zakat diantarnya masih banyak muzaki yang sebenarnya sudah
wajib berzakat tapi tidak sadar kalau itu harus dilakukan. Lihat M. Djamal Doa, Manfaat Zakat
Dikelola Negara (Jakarta: Yayasan Nuansa Madani, 2001), hlm.62.

13 Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat menjadi pemicu muzaki
lebih memilih menyalurkan zakatnya secara tradisional. Semakin banyak bermunculan pengelola
zakat dalam dua dekade ini seharusnya semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk
mengumpulkan zakat pada lembaga resmi, baca Holilur Rahman

14Regulasi adalah peraturan, lihat Tim, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 1988), 736. Dalam bahasa Inggris regulation adalah pengaturan. Peraturan undang-
undang adalah goverment regulation. Peraturan-peraturan pemerintah. Bahkan Secara regulasi
problem mendasar yang dihadapi UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah
keterbatasan kewenangan amil dalam mengumpulkan zakat. Keterbatasan kewenangan amil zakat
inilah yang menjadi penyebab ketidaktaatan para muzaki dalam menunaikan zakat. Hal ini dapat
ditelusuri dalam konsiderannya bahwa ‚pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat
dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas pemberitahuan muzaki (Pasal 12 ayat 1,
UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.) Pasal inilah yang diusulkan oleh pihak
Pemerintah untuk diubah agar sesuai dengan ketentuan Allah yang tercantum dalam surat At-
Taubah ayat 103 tersebut. lihat Holilur Rahman, Regulasi Zakat:Studi Kewenangan Amil Zakat Di
Indonesia, Disertasi Doktor, Jakarta :Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2018,
hlm.3-4

15Laporan rekapitulasi penyaluran zakat berdasarkan ashnaf periode Mei tahun 2020
pada BAZNAS Provinsi Riau.

16494.260 Penduduk Riau Di Bawah Garis Kemiskinan, dikutip dari
https://www.cakaplah.com/berita/baca/35804/2019/03/28/494260-penduduk-riau-di-bawah-garis-
kemiskinan#sthash.6x5UYa3R.dpbs pada 24 Juni 2020 pukul 09.00



7

Pendayagunaan penyaluran zakat sebagai salah satu media ketahanan

keluarga mustahik terkadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pemberian

bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan keluarga mustahik.

Idealnya BAZNAS Provinsi Riau dalam hal ini mengembangkan konsep

penyaluran dana zakat diupayakan berkesinambungan untuk para penerima

zakat, agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah

dari penerima zakat menjadi pemberi zakat.

Lembaga pengelola zakat diharapkan tidak hanya memberikan ikannya

saja, melainkan juga berusaha untuk memberi kailnya, agar mereka bisa terus

berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya , hal ini telah dibuktikan dalam

beberapa penelitian. Oleh karena itu dibutuhkan peranan pemerintah daerah

provinsi Riau dengan kebijakannya dalam pengelolaan zakat. Maka keberadaan

dari kebijakan pemerintah di dalam perundang-undangan (siyasah syar’iyah)

zakat merupakan suatu kemestian.

Pada dasarnya Pengelolaan zakat diperlukan, karena konsekuensi dari

pengelolaan zakat adalah mempositifkan hal-hal yang hanya bersifat normatif.

Namun di sisi lain, ada juga yang menganggap pengelolaan zakat tidak

diperlukan, alasanya karena zakat terkait dengan keimanan seorang hamba

dengan Allah SWT, dengan demikian pemerintah tak perlu ikut terlibat dan

membiarkan masyarakatnya  sendiri yang mengatur pengelolaan zakat tersebut.
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Dan alasan yang lain bahwa Indonesia bukanlah negara Islam oleh karena itu

kewajiban zakat tidak perlu diatur dengan sebuah undang- undang.17

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul” Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi

Riau untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Siyasah

Syar’iyah”.

B. Definisi Istilah

Dalam kamus besar bahasa IndonesiaImplementasi adalah” pelaksanaan

atau penerapan”. Menurut Friederich, implementasi adalah” tindakan  atau

kebijakan yang mengarah pada suatu  tujuan yang diusulkan seseorang,atau

kelompok serta pemerintah dalam lingkungan tertentu diiringi dengan adanya

hambatan-hambatan tertentu dengan mencari peluang-peluang untuk mencapai

tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.18

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata

kelola, yang memeiliki arti “sebagai proses yang membantu, merumuskan

kebijakan dan tujuan organisasi, proses melakukan kegiatan tertentu dengan

menggerakkan tenaga orang lain, proses yang memberikan pengawasan pada

semua hal yang terlibat. Jadi pengelolaan adalah proses yang memberikan

17 Yusrialis dan Khornelis Dehoutman, “Urgensi Intensifikasi Zakat di Provinsi Riau”
dalam Junal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 4 Nomor 2 Juli-Desember 2019, hlm. 225

18https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/diakses tanggal 20 Desember
2018 pukul 10.00.
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pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan

pencapaian tujuan.”19

Pengelolaan Zakatadalah” kegiatan atau usaha yang meliputi perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan

pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat ini berasaskan

pada iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila

dan Undang-undang Dasar 1945”.20

Zakat adalah “harta yangdiwajibkan untuk dikeluarkan oleh seorang muslim atau

badan usaha dan diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at

Islam.”21

Mustahikadalah” orang yang berhak menerima zakat”22

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah “lembaga yang melakukan

pengelolaan zakat secara nasional”,23 dan merupakan badan resmi satu-satunya

yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan KEPRES RI No. 8 Tahun 2001 yang

memiliki fungsi dan tugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan

sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

19http://repository.uin-suska.ac.id/12497/7/7.%20BAB%20II_2018160ADN.pdf diakses
pada 24 Juni 2020 pukul 16.00.

20 Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
https://sharianomics.wordpress.com/2011/01/01/definisi-pengelolaan-zakat/ diakses tanggal 20
Desember 2018

21Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
https://pid.baznas.go.id/download/001_UndangUndang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengel
olaan_Zakat_FC.pdfdiakses pada 23 Juni 2020 pukul 15.00

22Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
https://pid.baznas.go.id/download/001_UndangUndang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengel
olaan_Zakat_FC.pdfdiakses pada 23 Juni 2020 pukul 15.00

23 Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
https://pid.baznas.go.id/download/001_UndangUndang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengel
olaan_Zakat_FC.pdfdiakses pada 23 Juni 2020 pukul 15.00
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Ketahanan Keluargaadalah “ kemampuan keluarga untuk mengelola

sumberdaya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera yaitu

terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarganya.24Dalam pengetian lain

disebutkan keadaan sebuah keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan

serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan

mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan

kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin”. 25

Keluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari

ayah, ibu dan anak-anak. Keluarga dalam terminologi Islam disebut dengan al-

usrahyang berarti “kelompok sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak

yang belum menikah.” Keluarga juga diartikan sebagai suatu kelompok yang

ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerja sama ekonomi, dan reproduksi yang

dipersatukan oleh pertalian perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial,

yang saling berinteraksi sesuai dengan peran-peran sosialnya.26Dalam konteks

sosiologi, keluarga ialah”unit/institusi/sistem sosial terkecil dalam masyarakat

yang beranggotakan sekelompok orang atas dasar hubungan perkawinan, pertalian

darah,atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga”.27

Keluarga Fakir miskinadalah “seseorang atau kepala keluarga yang sama

sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian bahkan tidak mempunyai

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai

24 Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, dkk (ed), Pembangunan Ketahanan Keluarga
2016, (Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,2016) hlm. 5

25Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan&PembangunanKeluarga.file:///C:/Users/No%20Tulen/Downloads/UU_NO_52_20
09.PDF di akses pada 23 Juni 2020 pukul 15.00

26 Safrudin Aziz, Pendidikan Keluarga: Konsep dan Strategi, (Yogyakarta: Penerbit
Gava Media, 2015), hlm. 15.

27 Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, dkk (ed), op.cit., hlm.5
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sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok

keluarga yang layak bagi kemanusiaan”.28

Siyasah syar’iyahsecara syara'  yaitu “wewenang dan kekuasaan yang

dimiliki penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam suatu negara

sehingga terjamin kemaslahatan”. Dalam siyasah syar’iyah, pihak penguasa

memiliki hak untuk mengatur segala persoalan negara sesuai dengan prinsip

pokok dalam agama. Pada dasarnya Siyasah Syar’iyah mengandung 4 unsur:” (1)

kebijakan, hukum atau aturan. (2) di buat oleh penguasa.(3) diwujudkan untuk

kemaslahatan bersama dan. (4) tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat

Islam”.29

Maka yang dimaksud penelitian ini dengan implementasi pengelolaan

zakat di Provinsi Riau untuk meningkatkan ketahanan keluarga mustahik dalam

perspektif siyasah syar’iyah yaitu bagaimana pengelolaan zakat khususnya aspek

pendayagunaan zakat dapat menjadi sarana untuk meningkatkan ketahanan

keluarga mustahik di Provinsi Riau dengan pendekatan siyasah syar’iyah untuk

menelaah dan memberikan sumbang saran kepada pemangku kepentingan

melakukan upaya legislasi.30

28 Herien Puspitawati ,Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan
Keluarga, hlm.18 dikutip dari https://herienpuspitawati.files.wordpress.com/2015/05/3a-2015-
kesejahteraan-dan-ketahanan-keluarga-rev.pdf pada 23 Juni 2020 pukul 15.00

29H.A. Djazuli, FiqhSiyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2009, hlm.28 lihat juga Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, Tiga
Kategori Hukum;Syari’ah,Fikih dan Kanun, Jakarta:Sinar Grafika,2012, hlm. 99
https://www.bacaanmadani.com/2018/01/pengertian-siyasah-syariyah-menurut.htmldiakses pada
tanggal 20 Desember 2018

30 Secara terminologis, legislasi (legislation) berkaitan dengan aspek peraturan
perundang-undangan dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Legislasi merupakan
wewenang lembaga negara atau pejabat yang berwenang (legislator), masyarakat atau pihak terkait
berkepentingan dengan legislasi yang dibentuk oleh legislator. Sebab, pemberlakuan peraturan
perundang-undangan tersebut akan berimplikasi pada hak dan kewajiban masyarakat atau pihak
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C. Permasalahan

Permasalahan yang dibahas pada sub bab ini adalah mecakup tiga  bagian

yaitu diawali dengan pengidentifikasian masalah, pembatasan permasalahan, dan

perumusan rmasalah :

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukan, maka ada

beberapa masalah pokok yang akan menjadi perhatian dalam penelitian ini yaitu :

a. Berdasarkan laporan tahunan BAZNAS Provinsi Riau bahwa

penghimpunan atau pengumpulan zakat berbeda jauh dengan potensi

zakat.

b. Besaran potensi penghimpunan zakat di Provinsi Riau dari tahun ke tahun

dikorelasikan dengan faktor kepatuhan muzakki dalam membayarkan

zakatnya.

c. Rendahnya kepercayaan masyarakat dalam membayarkan zakatnya kepada

BAZNAS Provinsi Riau dikarenakan faktor belum optimalnya kinerja

BAZNAS sebagai pelaksana pengelolaan zakat di Provinsi Riau.

d. Rendahnya pemahaman hukum dan kesadaran tentang kewajiban zakat

menjadi faktor rendahnya penghimpunan zakat.

terkait. Maka partisipasi masyarakat atau pihak terkait dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan menjadi sangat penting. Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 menjamin bahwa “Masyarakat
berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan”.Masukan dari masyarakat atau pihak terkait dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan harus memperhatikan aspek regulasi, kaidah, dan teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan. Namun faktanya banyak masyarakat atau pihak terkait yang tidak
memahami secara baik dan komprehensif tentang aspek regulasi, kaidah, dan teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan. Akibatnya, kepentingan dari masyarakat atau pihak terkait dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terumuskan secara optimal dan konstruktif
menurut regulasi, kaidah, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Dikutip dari
https://www.jimlyschool.com/konsultasi-legislasi/ pada 24 Juni 2020 pukul 20.00.
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e. Perbedaan perspektif dari ulama kontemporer tentang lembaga yang

berwenang untuk mengelola zakat.

f. Adanya kebolehan menurut pandangan mazhab fikih untuk

mendistribusikan dana zakatnya langsung kepada mustahik berakibat

rendahnya angka penghimpunan zakat.

g. Adanya pendikotomian bahwa zakat antara urusan negara dan urusan

agama.

h. Pengaturan pengelolaan zakat di Provinsi Riau dalam meningkatkan

ketahanan keluarga mustahik.

i. Peran pengelolaan zakat dalam meningkatkan ketahanan keluarga

mustahik.

j. Perspektif siyasah syar’iyah sebagai pendekatan strategi pengelolaan zakat

untuk meningkatkan ketahanan keluarga.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang ditemui dalam kajian ini

sebagaimana dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, untuk lebih

terarah penelitian ini penulis memfokuskan pada implementasi pengelolaan

zakat untuk meningkatkan ketahanan keluarga dalam perspektif siyasah

syar’iyah. Penelitian ini menganalisis regulasi pengelolaan zakat khususnya

pada pendayagunaan zakat dalam meningkatkan ketahanan keluarga mustahik

dan menganalisis model dan pola pendayagunaan zakat dalam meningkatkan

ketahanan keluarga mustahik. Pembatasan penelitian dan data penelitian pada

BAZNAS Provinsi Riau dengan waktu sejak tahun 2018-2020.
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3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi pengelolaan zakat di Provinsi Riau untuk

meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik ?

2. Bagaimana implementasi pengelolaan zakat di Provinsi Riau untuk

Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik ?

3. Bagaimana tinjauan siyasah syari’yah terhadap pengelolaan zakat di

Provinsi Riau untuk Meningkatkan Ketahanan Kelurga Mustahik ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan

menganalisis implementasi pengelolaan zakat di Provinsi Riau untuk

Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik. Adapun tujuannya diperinci

sebagai berikut :

a. Untuk menggambarkan konsep dan asas-asas yang melandasi

pengelolaan zakat di Provinsi Riau.

b. Untuk menganalisis impelementasi pengelolaan zakat di Provinsi Riau

untuk meningkatkan ketahanan keluarga mustahik.

c. Untuk menganalisis dan memformulasikan dengan pendekatan siyasah

syar’iyah terhadap pengelolaan zakat di Provinsi Riau sehingga

ditemukan strategi pengelolaan zakat dalam meningkatkan ketahanan

keluarga mustahik.
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2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki berbagai manfaat setelah dilakukan

kajian dan pembahasan antara lain :

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat

meningkatkan pngetahuan dan memberikan kontribusi besar berupa ilmu

pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan hukum

keluarga Islam secara umum, khususnya tentang hukum zakat  dan pengelolaan

zakat untuk peningkatan ketahanan keluarga mustahik. Selain itu, hasil

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk

penelitian selanjutnya. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis

mengenai bagaimana pengelolaan zakat di Provinsi Riau untuk meningkatkan

ketahanan keluarga mustahik dan juga sebagai bahan informasi ilmiyah  serta

sebagai literatur bagi beberapa kalangan

b. Manfaat praktis

Memberikan informasi yang faktual berkaitan dengan implementasi

pengelolaan zakat di Provinsi Riau dalam rangka upaya meningkatkan

ketahanan keluarga mustahik yangtelah dilakukan oleh BAZNAS Provinsi

Riau. Diharapkan mampu menjadi bahan koreksi, evaluasi dan solusi bagi

BAZNAS sebagai implementator pengelolaan zakat untuk meningkatkan

program pendayagunaan zakat sehingga semakin bermanfaat bagi ketahanan

keluarga mustahik. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat memberikan

sumbangan praktis bagi para pegiat zakat, pegiat hukum Islam dan khususnya

pengambil kebijakan publik tentang zakat di Provinsi Riau baik DPRD,
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Pemerintah Provinsi Kabupaten/kota, Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Kabupaten/kota dan BAZNAS Provinsi Kabupaten/kota di Provinsi Riau.

E. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan di

Perpustakaan Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan browsing

di internet belum ditemukan kajian yang secara spesifik mengangkat judul

“Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau untuk Meningkatkan

Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah”.  Kemudian ditemukan

beberapa karya ilmiah dalam bentuk disertasi dan jurnal ilmiah yang memiliki

relevansi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dan dijadikan sebagai

pembanding orisinalitas penelitian ini sebagai berikut :

1. Hamzah, Disertasi, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

2009,”Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, menyimpulkan bahwa : Pada

dasarnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah berusaha

melakukan pendayagunaan zakatdengan tujuan untuk peningkatan

kesejahteraan umat sesuai dengan cara yang dilakukan Rasulullah SAW.

Pada satu sisi dan satu waktu yang sama dalam batas-batas tertentu,

BAZNAS dipandang telah mengimplementasikan fungsi-fungsi

manajemen. Namun kenyataannya dalam hal pengembangannya baik

dalam aspek kelembagaan maupun pada program yang ada kaitannya

dengan peningkatan kesejahteraan umat ditemukan sejumlah kendala dan

permasalahan yang menjadikan kinerja badan ini tidak optimal.

Menurutnya bahwa badan ini merupakan institusi atau lembaga
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kesejahteraan bagi  umat dan telah menampakkan diri sebagai lembaga

pengelola zakat yang menerapkan prinsip-prinsip dan cara manajemen

modern. Prototipe institusi BAZNAS  dan kinerjanya yang demikian itu

telah mampu  menepiskan pandangan sebagian pengamat dari kalangan

masyarakat terhadap citra pengelola zakat yang semula menempatkan amil

dianggap sebagai “pekerjaan sambilan”serta sebuah profesi dan terkesan

membagi-bagi “uang zakat” menjadi sebuah lapangan pekerjaan yang

professional dan akuntabel.31

2. Siti Mujiatun, Disertasi, Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Medan, 2016,’’Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan

Kemiskinan Di Kota Medan”menyimpulkan bahwa pelaksanaan zakat

profesi yang hasilnya telah didistribusikan dalam bentuk produktif

diupayakan dapat mengentaskan kemiskinan secara signifikan. Terlihat

dari Tingkat kegagalan dalam bentuk distribusi produktif tersebut adalah

14%. Dengan demikian tingkat keberhasilannya mencapai 86%.

Menurutnya penting evaluasi dalam pelaksanaan SOP yang meliputi  : (1).

SK Pimpinan yang lengkap,(2). Panitia Pengelola yang professional,(3).

Sosialisasi,(4). Alokasi Distribusi produktif 70% dan konsumtif 30%, (5).

Seleksi para Mustahik,(6) Bimbingan dan konseling ,(7). Pendampingan

oleh Tenaga yang professional,(8). Implementasi Program yang nyata , (9).

Evaluasi dan penilaian pelaksanaan program,(10). Pelaporan kepada

Pimpinan instansi. 32

31 Hamzah, “Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, Disertasi Doktor, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009

32 Siti Mujiatun, “Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan
Di Kota Medan”, Disertasi Doktor, Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan,2016.
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3. Yulkarnain Harahab,Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas

Gadjah Mada Yogyakarta, 2015,” Kepatuhan Terhadap Peraturan Zakat

Dalam Pengelolaan dan Pembayaran Zakat di Daerah Istimewa

Yogyakarta” menyimpulkan bahwa penelitian dilakukan dengan tujuan

untuk mengkaji beberapa hal pertama, prinsip-prinsip dalam peraturan

zakat di Indonesia, kedua, kepatuhan terhadap peraturan zakat dalam

pengelolaan dan pembayaran khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta,

dan ketiga upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan zakat

yang dimaksud. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  (1). Prinsip-

pinsip dalam peraturan zakat di Indonesia adalah prinsip kemaslahatan dan

prinsip keadilan, (2). Ketentuan dalam peraturan zakat telah dipatuhi oleh

badan/lembaga pengelola zakat , tapi pada kenyataannya ternyata

ketentuan dalam peraturan zakat belum sepenuhnya di patuhi umat Islam

di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kewajiban untuk membayarkan

zakatnya. (3). Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan zakat di

masa yang akan datang  maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai

berikut : pertama, menyempurnakan substansi peraturan zakat yang ada

saat ini dengan memasukkan ketentuan sanksi negatif bagi wajib zakat

yang mengabaikan kewajibannya dan sanksi positif yang lebih menarik

bagi wajib zakat yang telah membayarkan zakatnya melalui

badan/lembaga pengelola zakat yang resmi diakui pemerintah. Kedua,

melakukan edukasi zakat dan sosialisasi peraturan zakat sertabimbingan

pengelolaan zakat kepada umat Islam secara terprogram. 33

33 Yulkarnain Harahab ,” Kepatuhan Terhadap Peraturan Zakat Dalam Pengelolaan
dan Pembayaran Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Disertasi Doktor, Yogyakarta : Program
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4. Nur Fadhilah, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah

Mada Yogyakarta, 2016,”Pengelolaan Zakat Berdasarkan Asas

Keadilan(Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Malang Jawa Timur)”,

penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis terhadap

konsep pengelolaan zakat berdasarkan asas keadilan di Malang Jawa

Timur dan menganalisis prospek pengelolaan zakat berdasarkan asas

keadilan di Malang Jawa Timur. Ia menyimpulkan sebagai berikut ;

Konsep pengelolaan zakat berdasarkan asas keadilan dengan memberikan

kesempatan bagi lembaga dan perseorangan untuk melakukan pengelolaan

zakat belum memenuhi ketiga unsur untuk dapat dikatakan adil.

Pengelolaan zakat di Malang sudah memberikan kesempatan dan peluang

yang sama dalam pengelolaan zakat baik kepada BAZNAS kota Malang,

kepada LAZ, maupun kepada perseorangan atau perkumpulan orang dalam

masyarakat. Dapat dilihat bahwa Pemerataan pendistribusian zakat di

Malang belum memenuhi dua kriteria untuk dapat dikatakan adil yaitu

ketepatan sasaran dan ketercapaian tujuan. Prospek pengelolaan zakat

berdasarkan asas keadilan di Malang berkaitan dengan pemberian

kesempatan untuk melakukan pengelolaan zakat dalam peraturan

perundang-undangan adalah pengaturan tentang regulator dan koordinator,

serta pemberian kesempatan dalam pengelolaan zakat. Prospek

pengelolaan zakat di Malang sangat berkaitan erat dengan adanya

pemerataan pendistribusian zakat di Malang yaitu pemberdayaan

Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada,2015.
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masyarakat berbasis zakat untuk memenuhi kriteria yang diinginkan

ketepatan sasaran dan ketercapaian tujuan. 34

5. Sri Kusriyah, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015,”Politik

Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan

Kemiskinan (Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa

Tengah”), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum

pengelolaan zakat telah dapat menimbulkan kebijakan pengelolaan zakat

yang aplikatif dan prospek politik hukum pengelolaan zakat sebagai

instrument penanggulangan kemiskinan. Ia menyimpulkan bahwa 1) .

Politik hukum pengelolaan zakat belum diikuti oleh kebijakan yang

aplikatif, karena belum ada kebijakan yang mengatur tentang zakat adalah

kewajiban bagi umat Islam yang telah mampu berzakat, dan membayar

zakat kepada lembaga BAZNAS maupun LAZ, begitu juga dalam hal

pendistribusian diharapkan memenuhi asas keadilan, supaya kemamfaatan

dan kewilayahan dapat tercapai. 2). Kebijakan pengelolaan zakat di

Provinsi Jawa Tengah dalam penataan kelembagaan diatur dengan surat

edaran kepala daerah dan dalam hal pengumpulan diatur oleh masing-

masing BAZDA melalui program kerja yang dibentuk. 3). Prospek politik

hukum pengelolaan zakat dalam hal kebijakan implementasinya harus

menempatkan Negara sebagai motivator, fasilitas dan pelopor dalam

pembayaran zakat, melalui BAZNAS dan LAZ dengan demikian

34 Nur Fadhilah, “Pengelolaan Zakat Berdasarkan Asas Keadilan(Studi Kasus
Pengelolaan Zakat di Malang Jawa Timur)”, Disertasi Doktor, Yogyakarta :Program Doktor
Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada,2016.
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diharapkan agar penerimaan zakat semakin meningkat, sehingga zakat

dapat digunakan sebagai instrument penanggulangan kemisikinan. 35

6. Holilur Rahman,36Disertasi, Program Doktor Pengkajian Islam

Konsentrasi Hukum Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2018 dengan judul penelitiannya”Regulasi Zakat: Studi

Kewenangan Amil Zakat di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk

mengkaji peran negara terhadap kebolehan pengelola zakat (amil) dalam

pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia. Kemudian hasil

penelitiannya membuktikan bahwa negara mempunyai peran yang sangat

penting dalam mengelola, memanajemen, dan mengedepankan

kemakmuran dan kemaslahatan dengan cara memberikan peluang

pengelolaan atau manajemen zakat melalui regulasi atau hubungan zakat

tentang kebolehan amil zakat dalam pengambilan, pemungutan, dan

pendistribusiannya.

7. Oneng Nurul Bariyah37, 2018, dalam Jurnal Misykat al-Anwar Jurnal

Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 29 Nomor 1, 2018dengan judul

penelitian “Studi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengelolaan Zakat

Di Indonesia”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peraturan daerah

tentang pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

provinsi. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya otonomi daerah yang

35Sri Kusriyah, “Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan
Kemiskinan (Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah)”, Disertasi Doktor,
Yogyakarta : Program Doktor  Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam
Indonesia,2015.

36 Holilur Rahman, “Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia”
Disertasi Doktor, Jakarta : Program Doktor Pengkajian Islam Konsentrasi Hukum Islam Sekolah
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2018

37 Oneng Nurul Bariyah, Studi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengelolaan Zakat
Di Indonesia, dalam Jurnal Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 29
Nomor 1, 2018
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memberikan kewenangan kepala daerah untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan seperti dimuat pada Pasal 1 ayat 5

UU No. 34 Tahun 2004. Dengan melakukan analisis komparatif

ditemukan adanya persamaan antara Peraturan Daerah Tentang

Pengelolaan Zakat dan UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat sebagai Organisasi, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan

dan Pelaporan. Adapun perbedaannya antara lain bahwa Provinsi NAD

memiliki lembaga yang disebut Baitul Mal yang mengelola harta agama

berupa: zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta

warisan dan lainlain. Perda Provinsi Riau Tentang Pengelolaan Zakat

menetapkan persyaratan LAZ yang dikukuhkan dengan beberapa

tambahan yaitu: Memilki Wilayah Operasional minimal 40% dari jumlah

Kabupaten/ Kota di Provinsi tempat lembaga berada, telah mampu

mengumpulkan dana Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)dalam satu

tahun. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat menetapkan kelompok

muzakki, munfiq, dan mushoddiq yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil. Menetapkan sasaran kelompok

penerima zakat, infak, dan sedekah, yaitu: Pegawai Golongan I dan II,

Pegawai Golongan III yang mengalami musibah, dan para mustahik

lainnya yaitu: fakir; miskin; amil; mualaf; riqob, ghorim; fisabilillah; dan

ibnu sabil. Untuk pelaksanaannya, UPZ melakukan pendataan muzaki,

munfiq, dan mushoddiq serta melampirkan surat pernyataan kesediaan dari

pegawai bersangkutan yang akan dijadikan dasar untuk pemotongan zakat
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profesi, infak, dan sedekah. Namun Pergub Jawa Barat tidak menetapkan

adanya sanksi baik bagi pengelola maupun bagi muzakki.

8. Daharmi Astuti dkk38, 2017.” Implementasi Zakat Profesi Di UPZ

Pemerintah Provinsi Riau dalam Jurnal Al- hikmah Vol. 14, No1, April

2017”. Kesimpulan penelitiannya adalah kurangnya maksimal

pelaksanaan kinerja BAZ yang ada di dalammemaksimalkan pengumpulan

zakat di UPZ seharusnya dengan pesatnya pertumbuhan yang ditandai

dengan peningakatan taraf  hidup masyarakat yang dapat dilihat dari

perkembangan perekonomian yang baik, namun peningkatan

perekonomian masyarakat tidak dibarengi dengan peningkatan dalam

membayar zakat khususnya zakat profesi. Hal tersebut dipengaruhi kurang

maksimalnya kinerja BAZ dalam pelaksanaan pengumpulan zakat serta

kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi. Kerangka

teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang

mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

implementasi zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau dikatakan

“sangat tidak baik” berdasarkan data yang diperoleh dari 14 responden

maka rata-rata skor penelitian sebesar 50,46 terletak pada daerah sangat

tidak setuju.

9. Yusrialis dan Khornelis Dehoutman,39dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Islam(JEBI) Volume 4, Nomor 2, Juli - Desember 2019 dengan judul

penelitian”Urgensi Intensifikasi Zakat di Provinsi Riau”.Penelitian ini

38 Daharmi Astuti dkk, Implementasi Zakat Profesi Di UPZ Pemerintah Provinsi Riau
dalam Jurnal Al- hikmah Vol. 14, No1, April 2017.

39Yusrialis dan Khornelis Dehoutman,”Urgensi Intensifikasi Zakat di Provinsi Riau”,
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam(JEBI) Volume 4, Nomor 2, Juli - Desember 2019.
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mengungkapkan pentingnya mengintensifkan zakat sebagai upaya untuk

meningkatkan pendayagunaan agar mampu meningkatkan kualitas hidup

dankesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di Provinsi Riau. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Intensifikasi Zakat diProvinsi Riauuntuk

segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riaubersama dengan

Lembaga Legislatif dan elemen masyarakat lainnya, agar dapat

memainkan peran aktif (berpartisipasi) lebih baik di masa depan. dalam

manajemen, terutama lebih memaksimalkan pengumpulan Zakat,

Pemanfaatan dan inisiatif baru untuk kebangkitan Zakat di Riau.

Pemulihanpada orang yang enggan memberi zakat perlu dilakukan. Salah

satu caranya adalah: dengan menetapkan sanksi, keduanyapidana dalam

Peraturan Daerah untuk setiap muslim. Muslim yang tidak ingin

menunaikan zakat merekadicatat dan diberikan sanksi proporsional,

intinya adalah memaksimalkan zakat. Lebih penting lagi,intensifikasi

zakat harus mampu membawa kemakmuran, dan keadilan bagi semua

masyarakat di ProvinsiRiau, dan perlunya sinergi antara Pemerintah

Daerah Provinsi Riau dengan Baznas danLAZNAS menciptakan berbagai

program untuk mengintensifkan pengumpulan zakat di Riau.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dipaparkan, cukup banyak yang

telah mengkaji tentang masalah zakat. Dari disertasi dan jurnal yang telah

dipaparkan itu terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang

dilakukan saat ini, karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada:

1. Pengelolaan zakat dari sisi pendayagunaan zakat sebagai upaya peningkatan

ketahanan keluarga mustahik dengan menggunakan;
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2. Pendekatan siyasah syar’iyah sebagai upaya dalam perencanaan, penentuan

dan penetapan model dan pola pengelolaan zakat khususnya pendayagunaan

zakat bagi lembaga pengelola zakat baik BAZ/LAZ sebagai implementator

pengelolaan zakat di Provinsi Riau.

Oleh karena itu dari sudut pendekatan dan objek yang digunakan,

penelitian ini jelas memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian  sebelumnya.

Akan tetapi sebagaimana dikemukakan di atas hasil penelitian terdahulu dapat

memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif,40 yaitu

“dengan melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dengan berbasis

asas-asas dan norma-norma hukum, baik analisis normatif dan sosiologis”. Untuk

menjawab setiap permasalahan dan pertanyaan penelitian yang diajukan, maka

penelitian iniberusaha untuk menggali asas-asas dan norma-norma tentang

pengelolaan zakat yang terdapat dalam Al-Qur’an, Sunnah, Ijtihad atau pendapat

para ahli fikih dan tafsir hukum (fuqaha’) doktrin hukum Islam dan doktrin

hukum lainnya seperti norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Penelitian ini menjadikan Siyasah Syar’iyah (hukum Islam) sebagai

40 Karakteristik Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal acapkali
dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undanagn atau hukum
dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma. Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode
Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers,2012, Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang
didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ke-13. Jakarta:
RajaGrafindo Persada, . 2011, hlm. 15. Lihat juga Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,
Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi,(Jakarta: Rajawali Pers,2013),hlm.
13-14
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perspektif dalam menganalisis peraturan perundang-undangan, yaitu terkait

dengan kedudukan pemerintah dalam hal pengelolaan zakat guna menarik asas-

asas hukumnya. Peraturan perundang-undangan tersebut seperti UU No. 38 Tahun

1999 tentang pengelolaan zakat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 23

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, PP No. 14 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan

Daerah No. 2 tahun 2009 tentang Pengelolaan zakat, Perda Kabupaten/kota dalam

Provinsi Riau serta Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesa

(PERBAZNAS) No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan pendayagunaan

zakat.

Guna menguatkan, meyakinkan dan memperkaya khazanah data sekunder

tersebut, peneliti juga menggunakan data primer, yakni dengan menggunakan

metode penelitian hukum empiris.41 Peneliti melakukan wawancara terbatas dan

tidak terstruktur terhadap pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan

pengelolaan zakat diantaranya adalah dengan pihak BAZNAS Provinsi Riau.

Dengan ungkapan bahwa penelitian ini berawal dengan melakukan studi

kepustakaan,42untuk mendapatkan data sekunder kemudian diperkaya dengan data

yang didapatkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada umumnya.

2. Jenis Data dan Pengumpulan Data.

Melihat jenis dan bentuknya data yang dibutuhkan adalah data sekunder

yang diperoleh melalui studi kepustakaan, begitu juga halnya tetap dibutuhkan

41 Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum
yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi PenelitianHukum, Jakarta:Ghalia Indonesia,1983, hlm.24

42Studi Kepustakaan adalah kegiatan peneliti di dalam mencari landasan teoritis dari
permasalahan penelitiannya, sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat
“trial and error”.  Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam,
Jakarta: Kencana,2016,hlm.86
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informasi dalam wawancara terbatas dan tidak terstruktur. Metode pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka

dan wawancara terbatas. Studi pustaka dilakukan dengan pengumpulan data

sekunder dan wawancara terbatas dilakukan untuk pengumpulan data primer.

Data sekunder diklasifikasikan kepada tiga bahan hukum43., yaitu :

a. Bahan Hukum Primer44 meliputi”Al-Qur’an, al-Hadits, UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, UU no.38 Tahun 1999 tentang

pengelolaan zakat, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat, Perda No. 2 tahun 2009 tentang

Pengelolaan zakat dan Perda Kabupaten dan kota dalam Provinsi Riau.

b. Bahan Hukum Sekunder45, berupa tulisan-tulisan, buku, makalah,

majalah, jurnal ilmiah yang terkait dengan hukum, Negara,

pengelolaan zakat serta karya ilmiah lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier46, berupa sumber-sumber pendukung seperti

“Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum

Islam”dan sebagainya.

Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan melalui beberapa perpustakaan

43 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 14. Lihat juga Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,
op.cit.,hlm. 16

44Bahan hukum Primer,yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas;
(1)Norma dasar atau kaidah dasar,yaitu pembukaan UUD 1945,(2)Peraturan Dasar, yakni Batang
Tubuh UUD 1945 dan TAP MPR,(3)Peraturan Perundang-undangan,(4)Bahan hukum yang tidak
dikodifikasikan,seperti hukum adat,(5)Yurisprudensi,(6)Traktat,(7)Bahan Hukum dari zaman
penjajahan yang masih berlaku,seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Soerjono Soekanto
dan Sri Mamudji,Penelitian Hukum Normatif, op.cit., hlm.13

45Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti
rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan seterusnya. Ibid. hlm.13

46 Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks
kumulatif dan seterusnya. Ibid.,hlm. 13 lihat juga Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung,
op.cit., hlm. 88
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dan sumber-sumber dokumentasi lainnya. Selanjutnya pengumpulan data

sekunder ini juga dilakukan melalui penelusuran kepustakaan di internet serta

fasilitas lainnya.

Data primer dalam penelitian ini bertujuan untuk mendukung data

sekunder, yan dikumpulkan melalui teknik wawancara terbatas pada pihak terkait

seperti BAZNAS Provinsi Riau.

3. Analisis dan Penyajian Data

Data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

tertier)yang diperoleh dianalisis secara mendalam dengan mengkaji substansi

(content)peraturan dan asas-asas tentang pengelolaan zakat. Sedangkan data

primer dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang didapatkan melalui

wawancara kepada pihak BAZNAS Provinsi Riau sebagai pelaksana dalam

pengelolaan zakat.

Hasil penelitian disusun dengan melakukan upaya secara komprehensif,

sistematis, kritis, konstruktif dan argumentatif47. Pada akhirnya data hasil

penelitian ini dideskripsikan dengan teknik analisis deskriptif48 dan preskriptif49.

Dengan sebuah ungkapan penelitian dilaksanakan tidak hanya untuk

mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan, tetapi juga

diharapkan ditemukannya nilai, asas dan kaidah serta sistem hukum terkait

dengan pengelolaan zakat.

47Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk
Halal(Jakarta: Kencana,2018), hlm.60 lihat jugaSugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed
Methods), Bandung: Alfabeta, 2011, h.147

48 Analisis dengan memberikan gambaran dengan kata-kata atas temuan dan karenanya
ia lebih mengutamakan mutu/ kualitas dari data dan bukan angka atau kuantitas.Salim HS dan
Erlies Septianan Nurbani, op.cit.,hlm. 19

49 Analisis preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan
masalah sesuai dengan keadaan/ fakta yang ada. Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani,
op.cit.,hlm. 9
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BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kaidah Fiqh Bidang Siyasah

Secara bahasa, al-Qawa’id al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqih), itu terdiri

dari dua kata, yakni al-Qawa’id (kaidah-kaidah)  dan al-Fiqhiyah (fiqih). Dalam

kaidah arab al-Qawa’id adalah bentuk jamak dari kata qa’idah. Secara bahasa

bermakna “asas, dasar, atau fondasi”. Baik dalam arti yang kongkrit maupun yang

abstrak, seperti kata qawa’id al-bait, artinya fondasi rumah, qawa’id ad-din,

artinya kaidah-kaidah ilmu Agama .50

Sementara itu para ulama berbeda dalam mendefenisikan kaidah ini . Akan

tetapi substansinya tetap sama, misalnya , Muhammad Abu Zahrah

mendefenisikan “kaidah dengan kumpulan hukum-hukum yang serupa yang

kembali kepada qiyas/analogi yang mengumpulkannya”. Sedangkan al-Jurijani

mendefenisikan “kaidah dengan ketetapan yang kulli (menyeluruh/general) yang

mencakup seluruh bagian-bagiannya”.51

Dari defenisi-defenisi di atas, tampak jelas bahwa kaidah itu bersifat

menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya, dalam arti bisa diterapkan kepada

juz’iyatnya (bagian-bagiannya), sedangkan kata fiqih secara etimologi diartikan

dengan: (pemahaman), sementara secara terminologis, para ulama

mendefenisikannya bahwa fiqih adalah “kemampuan untuk mengetahui dan

memahami hukum-hukum syari’at yang dihasilkan dengan metode ijtihad”.

Dari semua uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa al-qawa’id al-fiqhiyah

merupakan “ kaidah-kaidah hukum yang bersifat kulliyah (general) yang dipetik

50 H.A Djazuli, Kaidah –kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 2

51Ibid.
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dari dalil-dalil kulli (yaitu ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjadi pokok kaidah-

kaidah kulliyah yang dapat disesuaikan dengan banyak juz’iyah)”; dan dari

maksud-maksud syara dalam meletakkan mukallaf dibawah beban taklif dan dari

menahan rahasia-rahasia tasyri dan hikmah-hikmahnya.52

Adapun kaidah-kaidah fiqh yang dapat dikemukakan dalam pengelolaan

zakat antara lain sebagai berikut :

1. اِعیَِّة َمنُْوٌط بِاْلَمْصلََحةِ 53 َمِام َعلَى الرَّ ُف اْألِ تََصرُّ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

Kaidah ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi dan

lebih mementingkan kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan

nafsunya ataukeluarganya serta kelompoknya. Kaidah ini diperkuat oleh QS. An-

Nisa’: 58.Yang memiliki makna bahwa setiap kebijakan yang maslahat dan

manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan,

dilaksanakan,diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya.

Sebaliknya justru kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudharatkan

rakyat, maka itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.

2. Al-Khiyanat laa Tatajazza’54

“Perbuatan Khianat itu tidak terbagi-bagi”

52Ibid.hlm. 3-4
53Ibid, hlm. 147
54Ibid, hlm. 148
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Maksud kaidah ini adalah” apabila sesorang khianat atau tidak

melaksanakan salah satu amanah yang telah dibebankan kepadanya, maka ia

harus dipecat dan dikeluarkan dari semua  amanah tersebut”.

Sebagai Contoh Apabila seorang kepala daerah memiliki banyak amanah

yang dibebankan kepadanya, seperti  kepegawaian ,keuangan, maupun tentang

kebijakan yang arif dan bijaksana. Dan seandainya dia menyalahkan-gunakan

wewenangnya dibidangnya keuangan dengan melakukan korupsi maka dia harus

dihukum dan dipecat. Artinya seluruh amanah yang telah dibebankan kepadanya,

karena jabatannya itu menjadi lepas semuanya. Karena melanggar salah satunya

berarti melanggar keseluruhannya.

3.Al-Wilayat al-Khasshah Aqwa min al-Wilayat al-‘Ammah55

“Kekuasaan khusus lebih kuat(kedudukannya) dari pada kekuasaan yang
umum”

Dalam fiqh siyasah ada pembagian tugas kekuasaan sejak zaman kekhalifahan.

Selanjutnya Pembagian kekuasaan itu terus berkembang lalu muncullah berbagai

lembaga kekuasaan dalam sebuah negara. Diantaranya :lembaga eksekutif(al-

tanfidziyah), lembaga legislatif(tasyri’iyah), dan yudikatif(qadha’iyah). Maksud

dari kaidah ini  adalah dimana lembaga-lembaga yang khusus tadi lebih kuat

kekuasaan dan kewenangannya dibandingkan lembaga yang umum.

Misalnya :Seorang Camat lebih kuat kekuasaan dan kewenangannya

dalam wilayahnya daripada Gubernur, demikian juga ketua RT lebih kuat

kekuasaannya dalam wilayahnya daripada kepala desa, wali nasab lebih kuat

55Ibid, hlm. 149-150
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kekuasaannya terhadap anaknya daripada lembaga peradilan agama dan

seterusnya.

4. Laa Yuqbalu fii daaril Islam al-‘Udzru bi Jahli al-Ahkam”

“Tidak diterima di negeri muslim, pernyataan tidak tahu hukum”

Maksud tidak tahu hukum di sini adalah hukum yang bersifat global atau

umum karena masyarakat seharusnya mengetahui dan memahami hukum seperti

hukum mentaati ulil amri adalah wajib, zakat itu wajib dan lainnya sebagainya.56

5.Al-Jibayat ka al-Himayat

“Pungutan harus disertai dengan perlindungan”

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari rakyat

baik berupa zakat, fai’, rikaz,ma’dun,kharaj(pajak tanah bagi non

muslim),pemerintah wajib melakukan perlindungan terhadap warga yang telah

melakukan kewajibannya dalam hal zakat, pajak dan lain sebagainya . Pemerintah

tidak ada wewenang untuk memungut tanpa melindungi rakyatnya. Apabila. Yang

dimaksud dengan perlindungan disini adalah rakyat harus dilindungi hartanya,

darahnya, dan kehormatannya, termasuk didalamnya menciptakan kondisi

keamanan yang menyeluruh supaya bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja

yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.

57

56Ibid
57Ibid,hlm. 152
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6.Al-Khuruj min al-Khilaf Mustahab

“Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi”

Perbedaan pendapat sering terjadi dalam kehidupan bersama . Perbedaan

pendapat sangat berguna dalam memberikan alternatif pemecahan masalah.

Tetapi, harus tetap diiringi kesepakatan , setelah terjadi perbedaan pendapat tadi

sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang kembali.

7.Maa laa Yudraku kulluhu laa Yutraku Kulluhu

“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan

seluruhnya”.

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila suatu keputusan yang baik dan tepat

sudah diambil namun dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak

berarti harus ditinggalkan semuanya. Akan tetapi laksanakanlah sesuatu sesuai

dengan kesempatan dan kemampuan yang ada.58

B. Teori Siyasah Syar’iyah

Secara etimologis siyasah syar’iyahitu terdiri dari dua kata, yaitu

“siyasah” dan “syar’iyah”. Kata siyasah adalah bentuk mashdar (gerund) dari

tashrif (derivasi)kata sasa-yasusu-siyasatan yang mempunyai arti mengatur,

mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Sinonim bagi kata ini

dalam Bahasa Arab adalah dabbara (mengatur). Sedangkan dalam bahasa inggris

sinonimnya adalah to dominate (menguasai), to govern (memerintah), to rule

(memerintah), to lead (memimpin), to guide (memandu, menuntun), to conduct

58Ibid,hlm. 153
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(memimpin), to direct (mengatur, memerintah), to administer (mengelola,

mengurus), to manage (mengurus, mengatur, mengelola), dan to regulate

(mengatur). Sedangkan, kata siyasah dapat pula diartikan sebagai “penetapan dan

suatu politik sebuah bentuk kebijakan”.  Sedangkan kata syar’iyah merupakan

bentuk nisbah (adjective/kata sifat) dari syar’un.

Berdasarkan analisis etimologis di atas ,makasiyasah syar’iyahdapat

diartikan sebagai politics based on sharia, politik yang bersandarkan pada

syariat, atau politik yang berasaskan syar’i, atau politik yang sejalan dan tidak

bertentangan dengan syariat, atau dapat juga disebut sebagai politik yang Islami.59

Untuk memperoleh pemahaman yang cukup mendalam tentang makna

“siyasah” dalam arti yang masih global  dan  belum dikaitkan dengan berbagai

atribut lain, seperti: syar’iyyah, wadh’iyyah, adillah, zhalimah, dan sebagainya.

dalam kepustakaan politik terdapat banyak definisi siyasah yang telah

dikemukakan oleh para yuris muslim. Sebagai acuan teoretis terdapat lima buah

definisisiyasah yang diformulasikan oleh empat orang ulama yang berbeda,

kelima buah defenisi siyasah tersebutantara lain:60

menurut Ibn Manzhur yang memberikan pendapat beliau bahwa siyasah

adalah” mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada

kemaslahatan”.Sedangkan menurut Abd al-Wahhab Khallaf berpendapat bahwa

siyasah adalah “Undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan

kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal”. Pendapat yang ketiga yaitu

pendapat dari Abd al-Rahman Taj beliau mengatakan bahwa siyasah adalah

“hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan yang mengatur berbagai urusan

59 Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum : Syariat, Fikih, &
Kanun, (Jakarta: Sinar Grafika ,2012), hlm. 93-94

60 Ibid. hlm. 95
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umat/masyarakat dalam bidang pemerintahan, peradilan dan seluruh (jajaran)

institusi eksekutif dan administrasi, serta hubungan internasional dengan bangsa-

bangsa lain”. Dan pendapat yang ke empat menurut Husayn Fawzi al-Najjar61,

siyasah adalah” pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat

serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi terciptanya kebaikan bagi mereka.

Pendapat berikutnya dari Khallaf62, bahwa ia merumuskan siyasah

syar’iyahadalah “pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam

yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan dari

masyarakat Islam”, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan

prinsip-prinsip umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat paraulama

mujtahid.

Secara redaksional definisi yang telah dirumuskan diatas, terdapat

perbedaan antara satu danyang lainnya. Perbedaan ini terjadi karena adanya

perbedaan latar belakang dan sudut pandang yang mereka pergunakan. Namun

demikian esensi yang dikehendaki dari definisi tersebut pada prinsipnyasama.

Yaitu sama sama menyatakan bahwa “siyasah” merupakan sebuah cara yang

lazim digunakan untuk suatu konsep pengaturan tata kehidupan umat manusia

dalam konteks berbangsa dan bernegara yang diorientasikan untuk mewujudkan

kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Atau secara sederhana lagi bahwa

siyasah syar’iyah dapat diartikan dengan ketentuan kebijaksanaandalam hal

pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.63

61 Ibid. hlm. 96
62 Muhammad Iqbal. Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:

Prenadamedia Group, 2014), hlm 5
63Ibid.
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Semua defnisi diatas bersifat umum. Artinya mampu mengakomodasi

seluruh bentuksiyasah, baik yang dihasilkan oleh pemikiran manusia saja dan

tidak memperhatikan norma-norma agama, dikenal dengan istilah’’siyasah

wadhi’yyah’’maupun yang berlandaskan kepada etika agama dan lebih dikenal

dengan istilah ‘’siyasah syar’iyyah’’.

Yang menjadi dasar pokok siyasah syar’iyahadalah wahyu atau agama.

Nilai dan norma transendental adalah suatu dasar bagi pembentukan peraturan

yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang berkuasa. Syariat adalah

sumber utama bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusan

umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan

sumber lainnya adalah manusia itu sendiri dan lingkungannya. Peraturan-

peraturan yang terdapat pada lingkungan manusia seperti pandangan para ahli,

hukum adat, pengalaman manusia, dan warisan budaya, perlu dikaitkan dengan

nilai dan norma transendental agar tidak ada yang bertentangan dengan kehendak

dan kebijakan Tuhan seperti ditetapkan dalam syariat-Nya. Jadi sumber dari

siyasah syar’iyah ada dua macam yaitu sumber dari “atas” yakni wahyu (agama)

dan sumber dari “bawah”, yaitu manusia serta lingkungannya.

Dengan demikian, ilmu siyasah syar’iyah menempatkan hasil temuan

manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat benilai.

Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh Negara dan tidak bertentangan

dengan ajaran agama yang bersumber dari “atas” dan dari “bawah”, wajib

dipatuhi sepenuh hati.64 Terlepas dari sumber pembentukannya. siyasah syar’iyah

bertujuan untuk mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.65

64 Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif,op.cit. hlm. 106-107
65 Ibid. hlm. 113
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Siyasah syar’iyah, menurut batasan Ahmad Fathi Bahansi, adalah

“pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara”. Sesuai dengan batasan

tersebut. Terdapat beberapa persoalan yang memerlukan jawabannya . Siapa yang

harus merencanakan kebijaksanaan, melaksanakan, dan menilai siyasah

syar’iyah? Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat menduduki jabatan

sebagai perencana, pelaksana, dan penilai peraturan tersebut? Lalu Siapa yang

harus diatur? Mengapa harus diatur? Apa hak dan kewajiban yang diatur?

Bagaimana cara merencanakan, melaksanakan dan menilai peraturan? Apa bentuk

peraturan yang digunakan? Dalam bidang kehidupan apa saja yang perlu

mendapatkan pengaturan. Pertanyaan-pertanyaan serupa tentu dapat diperluas

hampir tanpa batas.

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas beraneka ragam. Hal ini

disebabkan oleh perbedaan penekanan atas aspek-aspek tertentu dari kehidupan

siyasah syar’iyah, demikian juga dikarenakan ketidaksamaan kerangka pemikiran

yang digunakan untuk mendeskripsikan ketidaksamaan pelbagai aspek siyasah

syar’iyah, bahkan dimungkinkan pula karena adanya keragaman situasi dan

kondisi ketika gejala siyasah syar’iyah dipelajari. Oleh karena itu, dalam

kepustakaan fiqih siyasah, ditemukan berbagai dukungan, mekanisme, dan

kebijakan siyasah syar’iyah. Singkatnya, semua ini dikenal sebagai unit siyasah

syar’iyah dalam dunia Islam.66

Ragam kebijakan fiqih siyasah yang ada sesuai dengan objek kajian fiqih

siyasah yang beragam pula, objek kajian siyasah adalah usaha” mukallaf dan

urusan-urusan  mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian

66 H.A Djazuli, Fiqih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-
rambu Syariah ,(Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 1-2
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penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus

dan tidak berlawanan antara nash yang satu  dengan nash lainnya yang

merupakan syariah aammah yang tetap”.

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqih siyasah, maka dalam tahap

perkembangan fiqih siyasah sekarang ini, dikenal beberapa pembidangan fiqih

siyasah. Kadang pembidangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan

pembidanganyang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddiegy, sebagai

contoh, pembagiannya ke dalam delapan bidang, yaitu67

a. Siyasah Dusturriyah Syari’yyah

b. Siyasah Tasyri’iyyah Syari’yyah

c. Siyasah Qadha’iyyah Syari’yyah

d. Siyasah Maliyah Syari’yyah

e. Siyasah Idariyah Syari’yyah

f. Siyasah Kharijiyyah Syari’yyah / siyasah Dawliyah

g. Siyasah Tanfiziyyah Syari’yyah

h. Siyasah Harbiyyah Syari’yyah

Berkenaan dengan hal ini, patut diberikan pendalaman terkait dengan

Siyasah Maliyah,Siyasah Maliyah merupakan kajian yang esensial dalam Islam,

terutama setalah Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya tinggal di Madinah,

Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam anggaran pendapatan

dan belanja Negara68kemaslahatan rakyat merupakan orientasi dari fiqih siyasah

maliyah tersebut, oleh karena itu, didalam siyasah maliyah berkaitan dengan tiga

faktor, yaitu rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dikalangan rakyat ada

67 H.A Djazuli,op.cit. hlm. 30
68 Muhammad Iqbal,op.cit. hlm 317
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dua kelompok besar dalam suatu Negara yang harus bekerja sama dan saling

membantu antar orang-orang kaya dan orang miskin. Di dalam siyasah maliyah

terdapat pembahasan tentang bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil

untuk menyelaraskan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan

miskin tidak semakin lebar.

Segala kegiatan  produksi, distribusi dan konsumsi didasari oleh aspek-

aspek keimanan dan moral, serta diaplikasikan dalam bentuk aturan-aturan

hukum, agar terdapat keadilan dan kepastian. Seperti istilah bahwa hukum tanpa

moral dapat jatuh kepada kezaliman, sedangkan moral tanpa hukum dapat

menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, di dalam fiqih siyasah orang-orang

kaya diharapkan untuk mampu bersikap darmawan, sedangkan orang-orang

miskin diharapkan mempunyai sikap sabar (ulet), berusaha, dan selalu berdoa

mengharap karunia Allah SWT, sebagai wujud dari sebuah  kebijakan, diatur

dalam bentuk, zakat dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk

yang lain seperti wakaf, sedekah dan penetapan ulil amri yang tidak bertentangan

dengan nash syariah, seperti bea cukai (usyur) dan kharaj.69

Kajian Siyasah Maliyah atau disebut juga dengan kajian kebijakan politik

keuangan Negara yang dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur’an dan

Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa’ al-Rasyidin, dan

pemerintah Islam sepanjang sejarah.70 Isyarat dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi

menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang tinggi terhadap

orang fakir dan miskin dan kaum mustad’afiin (lemah) pada umumnya,

kepedulian inilah yang harus ada dalam kebijakan penguasa (ulil amri) agar

69 H.A.Djazuli, 2009, op.cit.hlm 177
70 Muhammad Iqbal. op.cit. hlm 317
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rakyatnya terbebas dari kemiskinan. Para ulama klasik telah banyak menulis

tentang hal ini, seperti  Abu Ubaid (770-837 M,w 224 H) didalam kitabnya al-

amwal; Abu Yusuf (731-748 M), didalam kitabnya al-Kharaj, dan terdapat di

dalam banyak kitab-kitab fiqihlainnya. Selain itu, buku para ulama dan

cendekiawan muslim masa kini pun mulai banyak beredar, seperti tulisan-tulisan:

Sayyid Qutb,Abu al-‘Ala al-Maududi, Zaki Yamani, Asyiba’I, Tjokroaminoto,

Syafruddin Prawiranegara, Hasbi Ash-Shiddieqy, dan lain lain,

Orang-orang kaya dan mampu yang telah mengeluarkan sebagian kecil dari

hartanya dan merupakan hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahkan

didoakan agar hartanya mendapat keberkahan dari Allah SWT. Bentuk

perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini seperti dilindungi hak miliknya,

dan hak-hak kemanusiaannya yang disimpulkan di dalam kaidah fiqih

“Pemungutan harus disertai dengan perlindungan”

lembaga ekonomi umat dan lembaga keuangan negara seperti Bayt al-Mal,

menjadi sangat penting untuk mengatur dan meningkatkan serta menggerakkan

perekonomian umat pada umumnya.

Teruntuk Para kolektor, penghimpun dana dari umat khususnya dan ‘amilin

pada umumnya seharusnya memerlukan dua syarat utama yaitu kejujuran

(memiliki amanah) dan keahlian di bidangnya dan integritas kepribadiannya.71

Dalam kaitan ini diperlukan pengawasan (al-muraqabah) yang pada intinya:

1. Merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah SWT; Kesadaran semacam

ini hanya tumbuh karena keimanan dan ketakwaan yang kokoh

71 H.A.Djazuli, op.cit. hlm 178
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2. Pengawasan dari lembaga-lembaga yang ada di tengah masyarakat, baik

yang terjadi secara langsung maupun melalui media masa

3. Selalu diawasi oleh lembaga-lembaga yang khusus dibentuk oleh

pemerintah, di Indonesia, semacam badan pengawas keuangan.

4. Adanya sanksi hukum yang tegas yang diterapkan .

Dari pemaparan diatas yang berhubungan dengan pendapatan dari sebuah

Negara, tentu sangat berkaitan dengan dari mana pendapatan itu bersumber. Zakat

merupakan salah satu sumber pendapatan sebuah Negara, Selain kata zakat di

dalam Al-Quran juga terdapat istilah shadaqah, infaq, dan hag. Zakat disebut

infaq yang terdapat dalam surah at-Taubah : 34, karena pada hakikatnya zakat itu

adalah penyerahan harta untuk hal yang baik yang diperintahkan Allah SWT.

Disebut sedekah pada suroh at-Taubah 60 dan 103 , karena memang salah satu

tujuan utama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zakat disebut

haq karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah

yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.  Zakat juga

disebut dengan shadaqah. Oleh karena itu, semua zakat adalah shadaqah, akan

tetapi tidak semua sadaqah adalah zakat. Zakat merupakan shadaqah wajib.72

C. Teori al-Mashlahah

Mashlahat bentuk masdarsecara wazan seperti kata manfaat,

berarti“kebaikan”. Segala sesuatu yang memiliki  manfaat baik dengan cara

mendatangkan dan menghasilkan seperti menghasilkan faidah dan kenikmatan,

atau dengan cara menolak dan menjaga seperti menjauhkan bahaya dan rasa sakit,

ini semua layak dinamakan mashlahat. Sedangkan Mashlahat menurut istilah

72 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum  Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT Grasindo,
2007),hlm. 3
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adalah ‘’manfaat yang dituju oleh Syari’ untuk hamba-hambanya karena menjaga

agama, jiwa, akal, keturunan, harta”. Manfaat berarti kenikmatan, atau segala

sesuatu yang bisa mendatangkan kenikmatan, dan menolak rasa sakit .73

Teori ini dikemukakan oleh al-Ghazali74(450H/1058M - 505H/1111M)dan

Imam al-Syatibi75(730H - 790H/1388M). Tujuan syariat Islam untuk mewujudkan

tercapainya kemaslahatan bersama dengan cara menjadikan aturan hukum

syari’ah yang paling utama dan sekaligus menjadikan kebutuhan yang sesuai

dengan ruang dan waktu demi tercapainya kehidupan manusia yang bermartabat

dan bermaslahat.

Pelaksanaan pengelolaan zakat dalam Islam pada organisasi pengelola

zakat baik di BAZNAS maupun LAZ di Indonesia semestinya diimplementasikan

sesuai dengan prinsip, asas dan tujuan hukum syara’. Imam al-Syatibi

memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan syariat yang bersifat

dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.76

Maslahat dharuriyat, yakni’’ kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya

kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan akhirat maupun dunia”. Jika

ia tidak ada  dalam kehidupan manusia, maka dapat mengakibatkan rusaknya

tatanan kehidupan manusia tersebut. Hal ini merupakan dasar asasi untuk

terjaminnya kelangsungan hidup manusia, jika tidak maka akan muncul fitnah dan

bencana besar.

Maslahat Hajiyat, yakni” kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk

73Muhammad Saīd Ramdân al-Bûtiy, Dawâbit al-Maslahat fī al-Syarīah al-
Islâmiyyah, (Beirut:Muassasah al-Risalah, 2001), h. 27.

74Abu  Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Thusi as-Syafi’i, al-Musthasfa
min Ilm al-Ushul, vol.1, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi,t.th., hlm.281

75Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad allakhami al-Gharnathy al-syathibi, al-
Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,t.th, hlm.7

76Ibid
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menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi”. namun jika kemaslahatan

ini tidak terwujud, tidak akan sampai mengancam dan merusak, tapi hanya akan

menimbulkan kesulitan.

Maslahat Tahsiniyat, yakni “kemaslahatan yang sifatnya untuk menjaga

kebaikan budi pekerti serta keindahan”. Seandainya kemaslahatan ini tidak

terwujud tidak akan menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta kerusakan

tatanan kehidupan manusia.

Maslahat dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat memuat lima asas syara’ yaitu

memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan,dan

memelihara harta benda.

Selanjutnya Imam al-Ghazali, ahli fiqh mazhab Syafi’i mengemukakan

pengertian mashlahat adalah: “Mengambil manfaat dan menolak kemudhratan

dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’ “ Ia memandang bahwa suatu

kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syara’ walaupun bertentangan dengan

tujuan-tujuan manusia. 77 Hal ini seiring dengan apa yang dimaksud dalam

siyasah syar’iyah s’ yaitu: “otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang

dikehendaki kemashlahatan, melalui aturan-aturan yang tidak bertentangan

dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu(yang mengaturnya)”. 78

Hakikat mashlahat adalah” segala kenikmatan dan kesenangan baik

bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa”. Sedangkan hakikat

mafsadat adalah segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat jasmani maupun

ruhani, akal maupun jiwa.

Apa saja yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan dunia, akhirat

77 Zamakhsyari, Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih,
Bandung:Citapustaka Media Perintis,2015, hlm 36-37

78 Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, op.cit., hlm 99
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atau kedua-duanya diperintahkan oleh syari’at Islam dan apa saja yang

mengandung kemafsadatan bagi kehidupan dunia, akhirat atau kedua-duanya

dilarang oleh syari’at Islam. Karena baik kemaslahatan maupun kemafsadatan itu

ada yang berdampak pada urusan keduniaan saja, akhirat saja dan ada juga yang

berdampak pada keduanya. Dalam mencapai kemaslahatan itu ada tiga tingkatan

yang harus diperhatikan, pertama, kemaslahatan pada yang

diperbolehkan(mashalih al-mubahat); kedua, kemaslahatan pada yang

dianjurkan(mashalih al-mandubaat); dan ketiga, kemaslahatan pada yang

diwajibkan(mashalih al-wajibat). Sedangkan kemafsadatan, memiliki dua

tingkatan, pertama, kemafsadatan pada yang makruh(mafasid al-makruhat) dan

kedua, kemafsadatan pada yang diharamkan (mafasid al-muharramat). 79

Akan tetapi terkadang dalam satu masalah terdapat mashlahat dan

mafsadat. Pada mulanya mashlahat secara cepat akan tetapi padaakhirnya terdapat

mafsadat atau sebaliknya. Begitu pula ketika melarang sesuatu mafsadat yang

bercampur mashlahat hakikatnya bukanlah melarang kemashlahatan itu.

Singkatnya mashlahat yangdianggap secara syara’adalah mashlahat yang murni

tanpa bercampur dengan mafsadat baik sedikit maupun banyak.

Dari sini maka muncullah pembagian mashlahat di kalangan ahli ushul,

menjadi tiga bagian yaitu: (1) mashlahat mu’tabarah adalah “al-maslahah yang

perintahnya diungkap secara langsung baik dalam Al-Qur’an maupun as-Sunnah

seperti perintah untuk membayar zakat”. (2) mashlahat mulghah, adalah”al-

maslahah yang larangannya diungkap secara langsung, baik dalam Al-Qur’an

maupun Sunnah seperti larangan agar harta itu tidak beredar pada orang-orang

79Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam,( Jakarta: Rajawali Pers,2013) hlm.148.
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kaya saja dan ancaman serta celaan bagi orang yang enggan membayar zakat”.

(3)mashlahat mursalah adalah “al-maslahah yang tidak ditetapkan dalam kedua

sumber hukum Islam(al-Qur’an dan Sunnah)tersebut dan juga tidak bertentangan

dengan keduanya”, seperti pengelolaan zakat oleh pemerintah.80

Menurut Imam al-Ghazali, bahwa tujuan syara’ yang dipelihara ada lima

bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila

seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang intinya bertujuan memelihara

kelima aspek tujuan syara’ tersebut, maka perbuatannya dinamakan mashlahat.81

Al-Maslahat al-mursalah atau istislah dikenal sebagai salah satu dari hasil

ijtihad melalui al-ra’yu (penalaran)manusia. Teori ini dibangun oleh Imam Malik

bin Anas(wafat tahun 759 M). Menurut beliau kemaslahatan itu seharusnya

memenuhi empat syarat: (1) harus bersifat reasonable (ma’qul) dan relevan

(munasib), (2) harus sejalan dengan syari’at dan tidak boleh bertentangan dengan

salah satu sumbernya, (3) kepentingan harus bersifat mendesak dan

esensial(dharuriyat) dan (4) penggunaannya untuk kepentingan umum.

Intinya mashlahah mursalah adalah segala sesuatu yang terdapat manfaat

di dalamnya baik dengan cara mendatangkan, atau dengan cara menolak dan

menjaga. Jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat, dan syarat

manfaat dan wasilah-nya (jalannya) hendaknya tidak disertai dengan kadar bahaya

yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut. Hakikat mashlahât adalah

segala kenikmatan baik bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa.

Sedangkan hakikat mafsadat adalah” segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat

80 Ahmad al-Raisuni, Nadariyât al- Maqāṣid„Inda al-Imâm al-Shâthibi, (Beirut:
Muassasah al-Jami‟ah,1992), hlm. 116. Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami(Beirut: Dar
al-Fikr, 1986),hlm. 752-754.

81 Zamakhsyari, op.cit.,hlm. 37
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jasmani maupun ruhani, akal maupun jiwa”. Mashlahat yang dianggap secara

syara’ adalah mashlahat yang murni tanpa bercampurdengan mafsadat baik

sedikit maupun banyak.

D. Teori Tujuan Hukum

Teori ini bermanfaat untuk mengetahui yang menjadi tujuan hukum di

dalam masyarakat, dalam ilmu hukum teori ini dibagi dalam tiga perspektif :

b. Dalam perspektif filsafat hukum, maka tujuan hukum menitikberatkan pada

segi keadilan.

c. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka tujuan hukum difokuskan pada segi

kemanfaatannya.

d. Dalam perspektif ilmu hukum normatif, maka tujuan hukum dititkberatkan

pada segi kepastian hukum. 82

Adapun tujuan hukum menitikberatkan pada segi keadilan di sebut aliran

etis. Aliran ini menyatakan, pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata

untuk meraih keadilan(justice). Adapun yang menitikberatkan pada segi

kemanfaatan disebut aliran utilistis. Aliran ini menyatakan tujuan hukum itu untuk

mewujudkan kemanfaatan. Sedangkan aliran yang menitikberatkan pada segi

kepastian hukum disebut aliran normatif-dogmatik, yang menyatakan tujuan

hukum semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. 83

Aliran yang mengusung tujuan hukum untuk menegakkan keadilan

memahami bahwa tujuan hukum itu hanya untuk mewujudkan keadilan.

Sedangkan Keadilan dibagi kepada dua jenis yaitu keadilan yang bersifat

82 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori
Peradilan(Judialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang(Legisprudence), (Jakarta:
Kencana,2009),hlm. 213

83Ibid
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keadilan distributif (distributive justice),keadilan bertaat (legal justice)dan

keadilan komutatif (comutative justice).Pada hakikatnya keadilan yaitu”

kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang

semestinya,dan apa yang telah menjadi haknya”.84 Menurut Plato, hukum adalah

“instrument untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan”.85 Plato

juga mengingatkan betapa faktor manusia(aparat) merupakan persoalan yang

sangat penting dalam hukum di samping faktor-faktor lain, misalnya sarana yang

memadai, dana yang cukup, kebijakan instansi dan lain sebagainya. Aturan hukum

, tidak dapat terlaksana dengan sendirinya ketika tidak ada manusia yang

menjalankannya. Aturan yang baik akan terlaksana ketika dirasakan betul

kemanfaatannya dan jika pelaksana aturan tersebut bersikap arif dan bijaksana,

jika demikian maka disitu akan ditemukan keadilan dan kemaslahatan. 86

Aliran utilistis, merumuskan tujuan hukum adalah semata-mata untuk

mewujudkan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi segenap

warga masyarakat. Maka tujuan utama hukum menurut Lili Rasyidiadalah

“mewujudkan aturan, tujuan ini sejalan dengan fungsi utama hukum yang

mengatur”. Oleh sebab itu ketertiban merupakan syarat utama bagi adanya suatu

masyarakat. Kepentingan manusia terhadap ketertiban merupan kepentingan yang

mendasar bagi setiap manusia di dalam masyarakat. 87 Dalam hukum Islam

berprinsip bagaimana mewujudkan ‘kemanfaatan’ kepada seluruh umat manusia

yang mencakup kemanfaatan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tujuan

84 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, op.cit., buku kedua, hlm.26
85Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan

Generasi,(Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 39
86Ibid
87 Lili Rasyidi, Hukum sebagai Suatu Sistem,(Bandung: Remaja Rosdakarya,1993), hlm.

127
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mewujudkan ‘kemanfaatan’ ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

a. al-Ashl fi al-Manafi’ al-ibahah wa fi al-Mudhar al-man’u ”segala yang

bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudharat dilarang”

b. laa Dharara wa laa dhirar “Jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan

menjadi korban kemudhratan”

c. al-Dharar Yuzaal “ Bahaya harus dihilangkan”88

Aliran yuridis-dogmatik-normatif-legalistik-positivistis yang juga disebut

dengan aliran legal positivism di dunia hukum, yang melihat  hukum dari

wujudnya sebagai ‘kepastian undang-undang’ yang menyatakan kepastian

hukum(legal certainty) sebagai tujuan hukum89. Aliran ini beranggapan ketertiban

dan keteraturan tidak mungkin terwujud tanpa adanya norma dan kaidah prilaku

kehidupan yang pasti. Ketertiban hanya dapat dicapai ketika ada kepastian, dan

untuk mewujudkan kepastian hukum mesti dalam bentuk yang pasti atau tertulis.

Dalam perkembangannya suatu negara berbentuk negara hukum dengan ciri-ciri

dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat negara tersebut

ini yang disebut dengan welfare state(negara kesejahteraan). Hal ini sesuai dengan

tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945

alinea keempat yaitu mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa dan

mewujudkan kesejahteraan umum90

E. Teori Perubahan Hukum

Perubahan hukum berpengaruh terhadap perubahan sosial. Perubahan

hukum yang dapat memengaruhi perubahan sosial seiring dengan salah satu

fungsi hukum yaitu fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial(social

88Ahmad Ali, op.cit., hlm. 216-217
89Ibid, hlm. 284
90Ibid
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engineering). Begitu pula halnya perubahan sosial memengaruhi hukum. Hal ini

dikarenakan terjadinya hubungan antara perubahan sosial dengan sector hukum

sehingga tercipta hubungan interaksi secara timbal-balik. Hukum berfungsi

sebagai rekayasa masyarakat atau sebagai alat pengontrol masyarakat. 91

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya “I’lam al-

Muwaqqi’in“menjelaskan bahwa : Taghayyar al-fatwa wa ikhtilafiha bihasabi

taghyir al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyat wa al-‘awaid.

“Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan berubahnya waktu, tempat,

kondisi, niat dan adat”. 92 Maksud dari pernyataan diatas adalah “perubahan

hukum dan perubahan sosial merupakan hal saling memengaruhi antara satu

dengan yang lainnya”. Perubahan hukum dalam suatu wilayah dapat memngaruhi

perubahan sosial masyarakat setempat, demikian halnya perubahan sosial di

masyarakat tertentu akan membawa kepada perubahan hukum dalam wilayah

tersebut.Ibn Qayyimmenggambarkan situasi kondisi di masa sahabat Nabi SAW

ada diantara mereka yang berfatwa. Diantara sahabat Nabi Saw yang

mengeluarkan fatwa seperti Umar Bin  Khatab, Ali bin Abi Thalib, Aisyah

Ummul Mukminin, Abu Zaid al-Hudri, Abdullah bin Abbas, Abdullah Ibn Umar

dan sebagainya. Begitu juga halnya para Tabiin diantara mereka yang berfatwa,

seperti Said Ibn Musayyab, al-Urwah ibn Zubair dan sebagainya. Selain itu juga

berbagai mufti di beberapa wilayah masing-masing mengeluarkan fatwa seperti

91 Munir Fuadi, Teori-teori Besar(Grand Theory)Dalam Hukum,(Jakarta: Kencana,
2013),hlm. 248-249

92Muhammad Ibn Abi Bakr Ayyub Zar’I Abu Abdillah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab
al-‘alamin, dalam Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam
Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama,(Jakarta: Kencana,2015),hlm. 17
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fatwa Madinah atau fatwa dari mufti Madinah, Fatwa dari mufti Kufa, Syam,

Basrah,Mesir, Yaman dan Fatwa dari mufti Baghdad93.

Berbagai fatwa yang berlaku pada masa sahabat atau tabiin, menghasilkan

produk hukum yang terkadang berbeda terhadap suatu permasalahan yang sama.

Terjadinya perbedaan tersebut dilatarbelakangi perbedaan keilmuan, situasi,

kondisi, tempat atau waktu. Teori perubahan hukum ini diaplikasikan untuk

menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

F. Teori Sistem Hukum

Teori ini didasari pemikiran tokoh yaitu Lawrence M. Friedman , ia

menyatakan dalam sistem hukum terdapat ada tiga aspek yang saling berpengaruh

satu sama lain dalam penegakan hukum, yaitu :

a. Struktur Hukum (legal structure), yakni “ keseluruhan institusi hukum beserta

aparatnya, mencakup bagian kelembagaan” seperti badan pembuat undang-

undang, kepolisian dengan polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan

dengan hakimnya. Pada struktur hukum ini terdapat permasalahan belum

adanya kemandirian yudisial yang menjamin resistensi institusi penegakan

hukum terhadap intervensi pihak lain, begitu pula rendahnya kualitas moralitas

dan integritas personal aparat penegak hukum, sehingga hukum tidak dapat

bekerja secara optimal.

b. Substansi Hukum (legal substance), adalah “ keseluruhan aturan hukum

termasuk asas hukum dan norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak

tertulis atau aturan yang hidup dalam masyarakat (living law), termasuk

putusan pengadilan”. Permasalahan dalam substansi hukum  ini sangat

93Ahmad Ali, op.cit.,hlm. 144 lihat juga Syamsulbahri Salihima, op.cit., hlm.18
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kuatnya pengaruh positivism dalam tatanan hukum di Indonesia yang

memandang hukum sebagai sesuatu yang muncul dari otoritas yang berdaulat

ke dalam bentuk undang-undang dengan mengabaikan sama sekali hukum di

luar undang-undang tersebut, serta memandang bahan prosedur hukum sebagai

keseluruhannya dalam penegakan hukum tanpa memandang apakah hal

tersebut dapat menciptakan keadilan dan kebenaran.

c. Kultur hukum (legal culture), adalah “ ide, sikap, kepercayaan, harapan, dan

opini- tentang hukum bagi masyarakat, yang merupakan unsur dari sikap sosial

dan nilai-nilai sosial”. Kultur hukum ini juga sebagai ekspresi dari kualitas

kesadaran masyarakat terhadap hukum yang belum kondusif bagi bekerjanya

sistem hukum secara proporsional. 94

G. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum, Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu

effective yang berarti “berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik”.

Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai“tepat guna , ketepatan

penggunaan, hasil guna atau penunjang tujuan”. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, efektif adalah “sesuatu yang akan ada efeknya (akibatnya,

pengaruhnya, kesannya) dimulai sejak berlakunya suatu Undang-Undang atau

peraturan”.95

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah“suatu keadaan dimana dia

diperankan untuk mengawasi”.96Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud

dengan “dia” disini adalah pihak yang berwewenang. Kata efektifitas sendiri

94 Ahmad Ali, op,cit, hlm. 204
95Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.(Jakarta:

Balai Pustaka,2002), Hlm. 284.
96Ibid.
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berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki

dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat

dari segi keberhasilannya tujuan yang hendak diperoleh atau dikehendaki dari

perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat atau jenjang keberhasilan

dalam pencapaian suatu tujuan. Efektivitas adalah “pengukuran dalam

tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya”.

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control

yaitu “usaha dan upaya  untuk merealisasaikan kondisi seimbang di dalam

masyarakat, yang bertujuan terlaksananya suatu keadaan yang serasi antara

stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat”.

Untuk mengetahui apakah suatu hukum itu efektif atau tidak, maka di

pandang dari dua perspektif, yaitu97:

a. Optik normatif, yang memandang hukum sebagai perangkat kaidah, yang

bersifat idealistis. Hukum tidak lain hanya seperangkat patokan dan acuan

mengenai suatu sikap tindakan atau prilaku yang pantas.

b. Optik sosiologis, yang memandang hukum sebagai gejala sosial dan

kemasyarakatan.

Perspektif mengenai apakah suatu aturan hukum itu berlaku dan terlaksana

efektif atau tidak, maka dibutuhkan suatu pendekatan yang dinamakan pendekatan

sosiologis, walaupun pada dasarnya pendekatan normatif juga sangat dibutuhkan

dan tidak dapat ditinggalkan.

97 Ahmad Ali, op.cit., hlm. 225-226



53

Cara menilai efektivitas hukum, maka terlebih dahulu harus dipahami

kaidah hukum yang mendasarinya, dan memahami tujuan hukumnya. Kemudian

dapatlah dinilai efektif atau tidaknya suatu aturan hukum itu.

Sehubungan pengaruh hukum, maka Lawrence M. Friedman menjelaskan

sebagaimana kutipan Syamsulbahri Salihima dalam bukunya98, adanya dua tindak

tanduk yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: pertama, ketentuan hukum

yang berisikan larangan dan perintah. Setidaknya ada tiga sikap prilaku warga

masyarakat, yakni :

a. Kepatuhan (compliance)

b. Pelanggaran (deviance)

c. Pengelakan (evasion)

Kedua, terhadap kaidah hukum yang berisikan sesuatu yang dibolehkan .

Dalam hal ini ada tiga kemungkinan sikap prilaku masyarakat, yaitu :

a. Menggunakan (use).

b. Tidak menggunakan (nonuse).

c. Salah pendaya gunaan (missuse).

Kaidah hukum yang berisi larangan dan suruhan biasanya terdapat dalam

bidang hukum publik, dan hukum pidana, sedangkan kaidah hukum yang

berisikan kebolehan pada umumnya terdapat pada hukum privat, terutama di

bidang hukum perikatan.

Kaidah hukum apabila ditaati dan dilaksanakan, berarti kaidah hukum tersebut

mempunyai pengaruh positif. Adapun jika kaidah hukum itu tidak ditaati, maka

98 Syamsulbahri Salihima, op.cit.,hlm. 20
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akan membawa pengaruh negatif. Dengan demikian dapat diketahui bahwa

pengaruh positif itulah yang disebut sebagai efektivitas hukum.

Sehubungan dengan tujuan hukum tersebut, maka dapatlah dikatakan

bahwa sikap warga masyarakat telah sesuai dengan tujuan hukum berarti pula

terwujudlah pengaruh positif, dengan demikian hukum tersebut telah efektif.

Ada keterkaitan yang erat antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum.

MenurutB. Kurchinsky dalam bukunya Syamsulbahri Salihima, bahwa terdapat

empat  faktor yang saling berhubungan dengan kepatuhan warga masyarakat,

yakni :

a. Pengetahuan tentang peraturan (law awareness).

b. Pengetahuan tentang isi peraturan (law acquaintance)

c. Sikap terhadap kaidah hukum tertentu (legal attitude).

d. Perikelakuan hukum (legal behavior).

Pengetahuan tentang peraturan hukum maksudnya, apakah seseorang

mengetahui adanya pasal2 UU No 23 Tahun 2011tentang Pengelolaan zakat

misalnya. Disebutkan dalam pasal 2 bahwa pengelolaan zakat berasaskan :

(a). syari’at Islam, (b). amanah, (c). kemanfaatan, (d). keadilan, (e). kepastian

hukum, (f). terintegrasi dan (g). akuntabilitas.

Adapun pengetahuan tentang isi peraturan adalah apakah ia mengetahui bahwa

amil zakat atau yang melakukan pengumpulan, pendistribusian atau

pendayagunaan zakat tanpa melalui izin pejabat yang berwenang merupakan

perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kepastian hukum yang dapat

menyebabkan kerugian muzakki dan mustahik khususnya dan ummat pada
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umumnya. Ada kemungkinan seseorang mengetahui tentang isi peraturan, tetapi

tidak mengetahui tentang peraturannya.

Menurut A. Podgoresky, sebagaimana Syamsulbahri Salihima99 mengutip

menyatakan bahwa “sikap seseorang bisa terhadap kaidah hukum tertentu (legal

attitudes), tidak menyebabkan seseorang secara serta merta bereaksi tanpa

mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya bagi dirinya sendiri”, hal

demikian disebut dengan fundamental attitudes. Terkadang seseorang yang

bereaksi setelah mempertimbangkan baik buruknya suatu kaidah hukum secara

mantap, maka ia disebut instrumental attitudes.

Dengan demikian, seseorang akan patuh dan tunduk terhadap suatu kaidah

hukum apabila ada dua kemungkinan yaitu kepatuhan yang merupakan sikap

fundamental, tetapi mungkin juga kepatuhan yang disebabkan karena sikap

instrumental, berarti dari sisi kualitas diharapkan kepatuhan masyarakat

merupakan kepatuhan berdasarkan sikap instrumental.

Perkelakuan hukum (legal behavior) merupakan “ setiap perbuatan

yanglebih teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dan

kebebasan”. Setiap perilaku yang sesuai dengan hukum sebagai suatu ciri akan

adanya kepatuhan atau ketaatan hukum yang tinggi.

Selo Soemarjan berpendapat sebagaimana dikutip oleh Syamsulbahri

Salihima, untuk melihat efektivitas hukum itu sangat erat kaitannya dengan

berbagai faktor sebagai berikut100 :

a. Usaha-usaha menanamkan keyakinan hukum pada masyarakat, yaitu

“menggunakan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga

99Ibid, hlm. 21
100Ibid, hlm. 22
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masyarakat mengenal, memahami, menghargai, mengakui, dan mentaati

hukum”.

b. Tanggapan  masyarakat yang sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku.

Maknanya ialah “ masyarakat bisa saja menolak atau menentang atau

mungkin mematuhi hukum karena compliance, identification, internalization

ataupun karena jaminan terpenuhinya kebutuhan bagi kepentingan-

kepentingan mereka”

c. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu “lama  atau pendek jangka waktu

digunakan dalam usaha-usaha menanamkan hukum itu dilakukan dan

diharapkan memberikan hasil”.

Kepatuhan seseorang terhadap hukum didasarkan pada harapan akan suatu

imbalan dan sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari sanksi ada jika terjadi

pelanggaran , disebut faktor compliance. Jadi sama sekali tidak dikarenakan pada

suatu keyakinan terhadap tujuan hukum tertentu. Kepatuhan ini kemudian ada jika

pengawasan dari pihak yang berwenang ketat.

Adapun faktor identication, maksudnya “kepatuhan seseorang terhadap

suatu kaidah yang timbul tidak disebabkan oleh nilai intrinsiknya, tetapi hanya

agar terjalinnya hubungan baik dengan sesame kelompok dan dengan orang-orang

yang berwenang menerapkan hukum itu tetap terjaga”. Disini kepatuhan

tergantung kepada baik-buruknya interaksi pelaku dengan anggota kelompok dan

orang yang mempunyai kewenangan menerapkan kaidah hukum tersebut.

Selanjutnya  faktor internalization, yakni “kepatuhan seseorang terhadap

kaidah hukum tertentu”. Kepatuhan ini mempunyai imbalan. Sehingga isi dari

kaidah-kaidah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Oleh
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karena yakin dan sadar bahwa kaidah hukum itu baik dan ditaatinyan bukan

karena adanya pengawasan atau karena sekadar menjaga hubungan baik dengan

anggota kelompoknya.

H. Teori Ketahanan Keluarga

Istilah yang muncul dari teks perundang-undangan tentang ketahanan

keluarga ada dua 101:

1. Keluarga sejahtera

2. Keluarga sakinah

Sementara istilah yang muncul dalam isinya ada enam :

1. Ketahanan keluarga

2. Keluarga sejahtera

3. Keluarga berkualitas

4. Keluarga bahagia dan kekal

5. Keluarga harmonis

6. Keluarga sakinah.102

MenurutKhoiruddin Nasution,Indikator keluarga Sejahtera berdasarkan

Undang-undang :

1. Keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah

2. Terpenuhinya kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak

3. Bertaqwa kepada Allah SWT

4. Terjalinnya hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar dan antara

anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.103

101Khoiruddin Nasution, Ketahanan Keluarga di Masa Pandemic Covid-19, Bahan
Bahasan Webinar ADHKI Indonesia, Senin,18 Mei 2020 dikutip dari
http://adhkiindonesia.or.id/2020/05/18/seminar-ketahanan-keluarga-dimasa-pandemi-covid-
19/pada 23 juni 2020 pukul 16.30

102Ibid, hlm.2
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Indikator ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera

1. Keluarga mempunyai keuletan dan ketangguhan

2. Keluarga memiliki kemampuan fisik materil guna :

a. Hidup lebih mandiri

b. Mamapu mengembangkan diri

c. Keluarga hidup jadi harmonis

d. Dapat meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.104

Indikator Keluarga sakinah :

1. Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah

2. Mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara serasi dan

seimbang

3. Terjalinnya  suasana kasih sayang antara internal keluarga dan

lingkungannya

4. Dapat memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan,

ketakwaan dan akhlaqul karimah. 105

Adapun ketahanan keluarga, menurut Rizqi Maulida Amalia

dkk106,meliputi beberapa aspek, yaitu :

1. Ketahanan fisik yaitu “terpenuhinyadan tercukupinya kebutuhan sandang

(pakaian) pangan (makanan yang baik dan halal, sehat, memenuhi kebutuhan

nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan)”.

103Ibid, hlm.9
104Ibid, hlm.10
105Ibid, hlm.13
106Rizqi Maulida Amalia dkk, Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi

Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian,dalam Jurnal  al-Azhar Indonesia Seri Humaniora
Volume 4 Nomor 2 September 2017, hlm. 130-131
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Suami setelah  aqad nikah diikrarkannya mempunyai kewajiban memberikan

nafkah dalam bentuk, sandang, pangan dan papan, bagi isteri dan anak-anaknya.

2. Ketahanan non fisik yaitu “terpenuhinyadan tercukupinya kebutuhan mental

ruhaniah-psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman

dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian-sakinah mawaddah wa

rahmah)”. Untuk itu suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah batin

kepada isterinya, sedangkan isteri wajib memenuhi hak-hak suaminya.

3. Ketahanan sosial yaitu “ terjalin dan terpeliharanya hubungan fungsionaldan

sosial kemasyarakatan dengan orang tua dan sanak keluarga, serta dengan

komunitas di lingkungannya”.

4. Ketahanan di bidang agama dan hukum yaitu “ kepatuhan dan ketaatan

terhadap ketentuan ajaran agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban

suami dan isteri, orang tua dan anak-anak”.

Pemenuhan semua kebutuhanbaik  fisik maupun non fisik dalam sebuah

perkawinan menuntut kesiapan fisik, mental ruhaniah, ekonomi dan sosial budaya

dari pasangan agar menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya serta untuk

pemenuhan hak-haknya.107

Keluarga yang kuat dan gigih memiliki semangat untuk meningkatkan

dan memajukan kesejahteraan dan kebahagiaan masing-masing, menunjukkan

penghargaandan kasih sayang satu sama lain, memiliki kemampuan

menjalinkomunikasi yang baik dan saling berbicara satu sama lain, selalu

menghabiskan waktu bersama-sama, memiliki rasa spiritualitas bersama , dan

menggunakan krisis sebagai kesempatan untuk tumbuh. Konsep keluarga yang

107Ibid
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diajarkan dalam Islam melalui Qs. ar-Rum(30) : 21 yang dikenal dengan konsep

sakinah, mawaddah dan rahmah.

Sakinah berasal dari bahasa Arab yang bermaksud “ketenangan,

ketenteraman, kedamaian jiwa yang difahami dengan suasana damai yang

melingkupi dan menaungi kehidupan rumahtangga”. Rasa ketenangan dan

ketentraman inilah yang menjadi salah satu tujuan sebuah pernikahan. Adapun

perasaan sakinah itu adalah perasaan nyaman, cenderung, tentram atau tenang

kepada yang dicintai .  Suami isteri tersebut menjalankan perintah Allah Ta'ala

dengantaat dan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dari suasana

tenang (as-sakinah) tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi

(al-mawaddah), sehingga timbul rasa tanggungjawab kedua belah pihak semakin

tinggi. 108

Di dalam keluarga sakinah itu pasti akan muncul mawaddah dan

rahmah.Al-Mawaddah diartikan sebagai “ perasaan cinta dan kasih sayang”.

Dengan perasaan mawaddah antara suami isteri ini akan menciptakan keindahan,

keikhlasan dan saling hormat menghormati yang akan melahirkan kebahagiaan

dalam rumahtangga. Melalui al-mawaddah, pasangan suami isteri dan ahli

keluarga akan timbul sikap saling melindungi dan saling tolong menolong serta

memahami dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Sikap al-

mawaddah ini akan terpancar tidak hanya sebatas antara suami istri tapi juga

meliputi seluruh anggota keluarga dan masyarakat.

Rahmah itu sendiri yang mempunyai makna “tulus, kasih sayang dan

kelembutan”. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa rahmah berarti “

108Ibid, hlm.133
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ketulusan dan keikhlasan jiwa untuk memberikan ampunan, anugerah, karunia,

rahmat, dan belas kasih”. Ar-Rahmah itu dimaksudkan dengan “ perasaan belas

kasihan, toleransi, lemah-lembut yang diikuti oleh ketinggian budi pekerti dan

akhlak yang mulia”. Dengan rasa kasih sayang dan perasaan belas kasihan ini,

sebuah keluarga ataupun perkawinan akan bahagia. Kebahagiaan amat mustahil

untuk dicapai tanpa adanya rasa belas kasihan antara anggota keluarga.109

Maka dari pemaparan konsep tentang keluarga dan ketahanan keluarga

diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah “unit

sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan

perkawinan(suami-istri) serta hubungan darah(anak kandung) atau adopsi (anak

angkat/pungut) yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga.” Sedangkan

ketahanan keluarga yaitu “kemampuan keluarga untuk mengelola sumberdaya dan

masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera dengan terpenuhinya

kebutuhan seluruh anggota keluarga”. Ketahanan keluarga mempunyai kesamaan

dengan kesejahteraan keluarga namun dapat dibedakan yaitu “keluarga

dengantingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat

memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh.” Keluarga yang memiliki

tingkat ketahanan yang tinggi apabila memenuhi : 1) ketahanan fisik yaitu

“terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang,papan, pendidikan dan kesehatan.” 2)

ketahanan sosial yaitu “keluarga yang berorientasi pada nilai agama, komunikasi

yang efektif dan komitmen keluarga yang tinggi. 3) Ketahanan psikologi yakni

“kemampuan penanggulangan masalah non fisik, pengendalian emosi secara

positif, konsep diri positif dan kepedulian suami terhadap istri.”110

109Ibid
110Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, dkk (ed), op.cit., hlm.6
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BAB III

ZAKAT DALAM SYARI’AT ISLAM

A. Hukum, Hukum Islam, Syari’at dan Fiqh

1. Pengertian Hukum

Kata hukum secara etimologiatau asal kata berasal  dari akar kata bahasa

Arab, yaitu ك م ح yang mendapat imbuhan ا dan ل sehingga menjadi bentuk (الحكم)

masdar dari selain itu .(حكم, یحكم) الحكم merupakan bentuk mufrad dan bentuk

jamaknya adalah .األ حكم

Berdasarkan akar kata tersebut, melahirkan kata الحكمة artinya

“kebijaksanaan”kata ini memiliki Maksud orang yang telah memahami hukum

lalu mengamalkannya dalam kehidupa sehari-hari dianggap sebagai orang

bijaksana. Selain itu, akar kata ح ك م dapat melahirkan kata الحكمة artinya “ kendali

atau kekangan kuda, yaitu hukum yang dapat mengendalikan atau mengekang

seseorang dari hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh agama”.

Kata hukum yang berakar kata memiliki (حكم) ,ح ك م makna mencegah

atau menolak, yaitu “mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman,  mencegah

penganiayaan dan menolak semua bentuk kemafsadatan lainnya.”111

Menurut Istilah ahli Fiqih, Hukum adalah “Khitab atau Perintah Allah

SWT, yang menuntut mukallaf (Orang yang sudah baligh dan berakal sehat) untuk

menentukan pilihan antara mengerjakan atau tidak mengerjakan , atau

menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat dan penghalang bagi adanya yang lain,

sah, batal, dan rukhsah (kemudahan) dan akibat yang ditimbulkan dari tuntutan

syariat, berupa al-wujub, al-mandub, al-hurmah, al-karahah, dan al-Ibadah”.

111 Zainuddin Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:
Sinar Grafika,2006),hlm. 1
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Sedangkan perbuatan yang dituntut itu disebut wajib, sunah, haram,

makruh, dan mubah.112

Secara sederhaba hukum berarti, yaitu“seperangkat peraturan tentang

bagaimana tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat; disusun

oleh orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku dan mengikat

seluruh anggotanya”. Definisi tersebut tentunya masih mengandung kelemahan,

namun dapat memberikan pengertian yang mudah dipahami.Bila kata "hukum"

menurut pengertian di atas dihubungkan kepada kata "Islam" atau "syara’" maka

"hukum Islam akan berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan

atau Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan

diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam".113

2. Pengertian Hukum Islam

Ulama sependapat bahwa dalam syari’at Islam telah terdapat segala hukum

yang mengatur semua tindak tanduk manusia baik perkataan maupun perbuatan.

Hukum-hukum itu adakalanya pula tidak disebutkan secara jelas dan tegas tetapi

hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum.

Untuk memahami hukum dalam bentuk yang disebut pertama tidak diperlukan

ijtihad, tetapi cukup diambil begitu saja dalam nash dan diamalkan apa adanya

karena memang sudah jelas dan tegas disebut oleh Syari’(Allah dan Rasul-Nya).

Hukum Islam dalam bentuk ini disebut al-nushus al-muqaddasah atau wahyu

murni. Adapun untuk mengetahui hukum Islam dalam bentuk kedua(yang tidak

disebut secara jelas dan tegas) diperlukan upaya sungguh oleh para mujtahid

112 AmirSyarifuddin, Garis-garis besar Fiqih (Jakarta:  PrenadaMedia group, 2013) hal
8 , Panji Adam, Hukum Islam(Konsep,Filosofi dan Metodologi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
hlm. 47

113Ibid, hlm. 9
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untuk menggali hukum yang terdapat dalam nash melaui pengkajian dan

pemahaman yang mendalam. Seluruh hukum yang ditetapkan melalui cara yang

terakhir disebut fiqh. Dan bentuk hukum itulah yang disebut sebagai hukum

Islam. 114Hukum Islam adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah

dan atau Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan

diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.”115

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari

al-fiqh al-islamy atau dalam keadaan konteks tertentu dari asy-syariah al-islamy.

Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut Islamic Law.Dalam Alquran

dan Sunah, istilah al-hukum al-islam tidak ditemukan. Namun, yang digunakan

adalah kata syariah Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah

fiqih.116 Terlepas dari adanya perbedaan pengertian antara syari’ah dan fiqh,

istilah “hukum Islam” yang merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu

Islamic Law, telah mencakup kedua pengertian tersebut. Al-Syathibi juga

menggunakan istilah ahkam al-Islam(hukum islam)untuk dua pengertian

tersebut.117

Uraian di atas memberi asumsi bahwa hukum dimaksud adalah hukum

Islam. Sebab, kajiannya dalam perspektif hukum Islam, maka yang dimaksudkan

pula adalah hukum syara’ yang bertalian dalam perbuatan manusia dalam ilmu

fiqh,bukan hukum yang bertalian dengan akidah dan akhlak.118

Hukum Islam menurut bahasa, artinya “menetapkan sesuatu atas

sesuatu”,sedang menurut istilah, ialah “ khitab (titah) Allah atau sabda Nabi

114 Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam(Jakarta: Rajawali Pers, 2013)hlm. 23-24
115 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 9.
116 Zainuddin Ali, loc.cit
117 Izomiddin,Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam,(Jakarta: Kencana,2018), hlm. 7
118Ibid, hlm. 2
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Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf ,

baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.”119

Hasbi ash-Shiddieqy memberikan definisi tentang hukum Islam

sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan yaitu “koleksi daya upaya para ahli

hukum untuk menerapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat”. Pengertian ini

lebih dekat kepada fikih, bukan kepada syari’at, walaupun beliau menggunakan

kata “atau” yang berarti menyamakan syari’at dengan Fiqh.120

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term Islamic Law

dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari’at dan fikih.

Islamic Law (hukum Islam) merupakan “ seluruh aturan-aturan Allah yang suci

yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan

manusia”. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian

syari‟at. Dengan demikian, perkataan “Hukum Islam” adalah sebuah istilah yang

belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai

terjemahan dari fiqh Islam atau Syari’at Islam.121

Pada dimensi lain penyebutan hukum Islam selalu dihubungkan dengan

legalitas formal suatu Negara, baik yang sudah terdapat dalam kitab-kitab fiqh

sebagai hukum Islam in abstracto (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan

sudah menjadi hukum Islam in concreto (pada tataran aplikasi atau pembumian).

Sebab, secara formal sudah dinyataka berlaku sebagai hukum positif, yaitu, aturan

yang mengikat dalam suatu Negara.122

119 Mohamad Rifa’i, Ushul Fikih (Bandung: Al Ma‟arif, 1990),hlm 5.
120 Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia(Jakarta:Prenadamedia,

2017)hlm.41
121 Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,hlm.12
122 Suparman Usman, Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam

dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 21. Lihat juga Syafaul
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Hukum Islam sebagai tatanan dalam hukum modern dan salah satu sistem

hukum yang berlaku di dunia ini substansinya mencakup seluruh aspek kehidupan

manusia, yakni: pertama, mencakup aspek ibadah, yaitu hukum-hukum yang

mengatur hubungan manusia dengan al-Khaliq; kedua, mencakup hukum-hukum

yang berhubungan dengan keluarga(al-ahwal al-syakhsiyah) seperti

nikah,talak,ruju’, wasiat, waris dan hadhanah; ketiga, aspek mu’amalah yaitu

hukum yang berhubungan dengan antarmanusia, seperti transaksi jualbeli, gadai,

hibah, utang piutang, pinjam meminjam,mudharabah, joint usaha, dan luqatah,

yang bertujuan mengatur agar terjadi keserasian dan ketertiban; keempat,

mencakup aspek ekonomi, seperti hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan

kekayaan dan pemakaiannya, termasuk hukum zakat, baitulmal, harta ghanimah,

fai’, pajak dan hal yang diharamkan seperti riba, menimbun harta, dan memakan

harta anak yatim.123

Selain hal itu juga hukum Islam mengatur hal-hal yang berhubungan

dengan, pertama, jinayah(hukum pidana) yang balasannya yang telah ditentukan

dalam al-Qur’an dan Sunnah; kedua, juga mencakup hal-hal yang yang berkaitan

dengan hukum peradilan dan hukum acara peradilan seperti tentang dakwaan,

persaksian,sumpah dan pengakuan, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan

antara umat manusia dan menyelesaikan suatu sengketa di pemngadilan; ketiga,

mencakup hal-hal yang berhubungan dengan aspek kenegaraan(siaysah

syar’iyah)seperti hukum hukum yang menyangkut pengangkatan kepala negara

dan pejabat eksekutif lainnya, hukum-hukum yang berhubungan denagn para

oposisi dan juga hukum-hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan

Mudawam. Syariah-Fiqih-Hukum Islam Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer.Jurnal
Ilmu Syari’ah dan Hukum, 2012, Vol. 46 No.11  hlm. 445

123 Abdul Manan, op.cit.,hlm.41
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rakyat; keempat, aspek-aspek hukum internasional, yakni hubungan antara negara

yang satu dan negara lain, perjanjian internasional, masalah yang berkaitan

dengan penduduk non muslim dengan penduduk muslim di negara Islam, serta

masalah jihad dan batas-batasnya yang ditentukan oleh syari’at Islam.124

Untuk mendapat pemahaman yang benar tentang hukum Islam, yang

harus dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Mempelajari hukum islam dalam kerangka dasar, dimana hukum Islam

menjadi bagian yang utuh dari ajaran dinul Islam.

b. Menempati hukum Islam dalam kesatuan: احكام

احكام الشرعیة  الخا قیة , dan احكام الشرعیة االعتقادیة, الشرعیةالعملیة

c. Dalam aplikasinya saling memberi keterkaitan antara syariah dan fiqh

yang walaupun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

d. Walaupun mengatur tata hubungan kehidupan, baik secara vertical

maupun horizontal.125

3. Pengertian Syari’ah

Syariah dalam pengertian etimologi adalah “ jalan menuju ke tempat mata

air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai”. Kata syari’ah muncul dalam

beberapa ayat al-Qur’an seperti dalam Qs. Al-Maidah(5) : 48, Qs. As-Syura(42) :

13 dan al- Jatsiyah(45) : 18 yang mengandung arti “jalan yang jelas yang

membawa kepada kemenangan”. Menurut Amir Syarifuddin sebagaiman dikutip

oleh Abdul Manan pengertian ini, dapat disebut juga bahwa agama yang

ditetapkan untuk manusia disebut syari’ah. Bentuk syari’ah Islam dengan jalan air

124Ibid, hlm.42
125Ibid, hlm. 23-24
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adalah siapa yang mengikuti syari’at, ia akan bersih jiwanya. Allah menjadikan air

sebagai penyebab kehidupan bagi setiap makhluk, sebagaimana menjadikan

syari’ah sebagai penyebab kehidupan yang insani. 126

Sedangkan syariah dalam istilah terminologi adalah “ seperangkat norma

Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan

sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya

di alam lingkungan hidupnya”.127

Syari’ah menurut Manna’ al-Qatthan sebagaimana dikutip oleh Panji

Adam128 adalah “apa yang ditegaskan oleh Alllah SWT untuk hamba-hambanya,

baik dalam bidang akidah, ibadah, mu’amalah,akhlak dan aturan hidup pada suatu

bangsa yang berbeda-beda untuk menjaga hubungan antara manusia dan

Tuhannya dan hubungan antara sesama mereka sendiri, serta untuk mencapai

suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat”.

Dari definisi syari’ah diatas juga dapat dipahami bahwa secara terminologi

syari’at ada yang muatannya lebih luas dan ada pula yang terbatas. Syari’at dalam

pengertian luas mencakup ketentuan-ketentuan agama yang diturunkan kepada

semua Nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah-Nya sejak

nabi Adam As hingga nabi terakhir yakni Nabi Muhammad SAW. Dalam kaitan

arti syari’at yang lebih luas, ulama’ telah berkonsensus bahwa semua nabi yang

diutus Allah membawa ajaran yang sama dalam dua dimensi yakni dimensi akidah

dan dimensi akhlak  atau etika. Sementara dalam dimensi hukum ‘amaliyah

126Ibid, hlm.27
127 Zainuddin Ali, op.cit., hlm.3
128 Panji Adam, op.cit., hlm. 6
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masing-masing nabi memiliki kekhususan yang berbeda dari nabi-nabi yang

lainnya.129

Syari’ah dalam arti yang hanya terbatas pada hukum, menurut al-Thabary

terdapat pada ayat (48) surah al-Maidah berikut :

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran,

membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan

batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut

apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan

meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara

kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki,

niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu

terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya

kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang

telah kamu perselisihkan itu.”

Menurut al-Thabari, yang dimaksud syir’ah atau syari’ah pada ayat diatas

terbatas hanya kepada makna hukum saja, tidak meliputi akidah dan akhlak. Maka

129 Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum; Syari’at, Fikih dan
Kanun(Jakarta: Sinar Grafika,2012) hlm. 59-60
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syari’at adalah “ wahyu Allah sendiri yang dalam wujudnya berupa nash al-

Qur’an dan Hadits Nabi SAW yang benar-benar shahih dan tidak ada keraguan”.

130

Dalam pengertian yang lebih sempit syari’at disebut sebagai hukum

syari’at yang dalam literatur ushul fiqh lazim dikenal dengan istilah al-hukm al-

syar’i. Abd al-Wahab Khalaf mendefinisikan hukum syari’at atau al-hukm al-

syar’I sebagai berikut : “Khitab(titah Allah ) selaku pembuat hukum yang

berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukalaf, baik dalam bentuk

tuntutan(perintah atau larangan), memilih(antara melakukan atau meninggalkan

sesuatu), atau berupa sebab akibat”.131

4. Pengertian Fiqh

Fiqh artinya “ paham”, sedangkan secara istilah, fiqh adalah “pemahaman

mendalam para ulama tentang hukum syara’ yang bersifat amaliah atau praktis

yang digali dari dalil-dalil yang terperinci”.Fiqh diartikan pula sebagai “ ilmu

yang mengkaji syariat”. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122:132

Artinya : “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan

130Ibid, hlm. 62
131Ibid, hlm. 63
132Amir Syarifuddin, op.cit.,hlm. 4
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kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat

menjaga dirinya.”

Kata fiqh bermakna fahm al-asyya’ al-daqiqah (paham yang mendalam),

mengetahui paham terhadap pembicaraan orang lain. Atau mengetahui dan

memahami sesuatu dengan baik sedangkan menurut istilah adalah “hasil

penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan

perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci.”Fiqh dari definisi itu

dapat diketahui bukanlah hukum syara’ itu sendiri, tetapi ia merupakan

interpretasi terhadap hukum syara’  tersebut yang berkaitan dengan situasi dan

kondisi yang melingkupinya, maka fiqh senantiasa berubah seiring perubahan

waktu dan tempat.133

Dengan menganalisa definisi diatas dapat dirumuskan hakikat dari fiqh

sebagai berikut :

1. Fiqh itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum Allah

2. Pembahasannya  mengenai hal-hal yang bersifat ‘amaliyah furu’iyah

3. Pengertian mengenai hukum Allah itu didasarkan kepada dalil tafshili

4. Fiqh itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang mujtahid

atau faqih.

Maka untuk mengetahui semua  yang dikehendaki Allah mengenai  prilaku

manusia harus ada pemahamandan pengertian yang mendalam tentang syari’ah,

sehingga secara amaliyah syari’ah itu dapat dilakukan dalam kondisi dan situasi

bagaimanapun juga . Hasil pemahaman itu tercantum dalam bentuk ketentuan

133 Syukri Albani Nasution. Filsafat Hukum Islam.Jakarta:Rajawali Pers. 2013, hlm. 54.



72

yang terperinci. Ketentuan teperinci tentang prilaku seorang mukalaf yang diramu

dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syari’ah itu disebut fiqh.134

Antara syari’ah dan fiqh terdapat perbedaan yang pokok, yaitu: pertama,

syari’ah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat di dalam al-Qur’an dan

Hadits. Adapun Fiqh terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Dengan demikian jika

berbicara tentang syari’ah, yang dimaksud adalah wahyu Allah dan Sunnah Rasul,

dan jika berbicara tentang fiqh maka yang dimaksud adalah “ pemahaman

manusia yang memenuhi syarat tentang syari’at dan hasil pemahaman itu.”Kedua,

syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena

kedalamannya. Oleh banyak ahli, dimasukkan juga akidah dan akhlak. Fiqh

bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur

perbuatan manusia, yaang biasanya disebu sebagai perbuatan hukum. Ketiga,

syari’at adalah ketentuan Allah dan Rasul-Nya kaena itu berlaku abadi, sedangkan

fiqh adalah hanya pikiran manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari

masa ke masa. Keempat, syari’ah hanya satu, sedangkan fiqh mungkin bisa lebih

dari satu,misalnya terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah

madzahib; dan kelima, syari’ah menunjukkan kesatuan dalam Islam,sedangkan

fiqh menunjukkan keseragamannya. 135

5. Teori Berlakunya Hukum Islam

Dalam suatu negara Islam atau suatu negara yang penduduknya ada yang

beragama Islam selalu diperlukan eksistensi Peradilan Agama salah satu wujud

kekuasaan Yudikatif, yang wajib dibentuk oleh ulil amri yaitu “mereka yang

mempunyai otoritas sebagai pemerintah dalam suatu negara yang penduduknya

134 Amir Syarifuddin, op.cit.,hlm. 7-8
135 Abdul Manan,op.cit, hlm.31
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beragama Islam.” Dengan demikian Peradilan Agama itu adalah “Institusi

kekuasaan negara yang didasarkan kepada doktrin al-qadla’ (peradilan), dalam

rangka melaksanakan dan menegakkan keadilan” sebagaimana diperintah dalam

QS: An-nisa’ : 135. Dalam Islam keberadaan Peradilan Agama itu adalah

merupakan conditio sine qua non supaya manusia mampu menegakkan

keadilan.136

Sejalan dengan itu implementasi hukum Islam dapat dilihat dalam dua

perspektif  sebagaimana yang dikatakan Mohammad Daud Ali 137 dan M. Tahir

Azhary138 yaitu: (1) hukum Islam yang berlaku secara normatif—yaitu tentang

hukum ibadah yang dilaksanakan setiap individu tanpa memerlukan campur

tangan negara misalnya : inisiatif melaksanakan kewajiban shalat, puasa, zakat

dan haji. Dalam pengertian ibadah mahdhah sebagai orang yang beriman setiap

muslim memiliki kewajiban untuk mengamalkannya. Namun dari segi lain

campur tangan negara sangat diperlukan misalnya dalam kaitan dengan

penyediaan fasilitas-fasilitas ibadah oleh negara seperti fasilitas menunaikan

ibadah haji dll. (2) hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis. Ketentuan-

ketentuan hukum Islam dalam bidang muamalah atau kepentingan

kemasyarakatan baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik harus

melibatkan kekuasaan negara. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif

karena dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Yang dimaksud adalah

(misalnya) hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum wakaf, pengelolaan

zakat (UU No. 38/1999) penyelenggaraan ibadah haji, dan memberikan fasilitas

136Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa
kini,(Jakarta: Kencana,2003),hlm. 120

137 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam(Jakarta: Rajawali Pers,1997),hlm.291
138 Muhammad Tahir Azhary, op.cit,hlm.121
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kepada Peradilan Agama yang menjadi salah satu unsur sistem peradilan nasional

di negara kita.

Menurut Suparman Usman di dalam bukunya “Hukum Islam,”139 Dalam

perkembangan peradilan agama di Indonesia kita lihat ada teori-teori tentang

berlakunya hukum Islam di Indonesia. Adanya teori-teori tersebut

menggambarkan betapa akrabnya hukm Islam dengan masyarakat dan negara

serta hukum nasional Indonesia. Yaitu:

a. Teori Receptio in Complexu

Menurut teori ini bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam,pendapat ini

dikemukakan oleh Salamon Keyzer (1823-1886) seorang ahli bahasa dan ahli

kebudayaan Hindia Belanda. Ia juga banyak menulis hukum Islam di Jawa dan

bahkan menerjemahkan Al-Qur’an ke dalam bahasa Belanda. Selain Keyzer,

Carel Frederick Winter (1799-1859) seorang ahli tertua mengenal soal-soal Jawa.

Teori ini sendiri dikuatkan oleh L.W.C. van den Berg (1845-1927) menurut ahli

hukum Belanda ini, hukum mengikuti agama yang dianut seseorang jika orang itu

memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya.

Karena pendapat dan karya itu, L.W.C. van den Berg disebut sebagai orang

yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia.

Menurut van den Berg, orang Islam di Indonesia telah melakukan resepsi hukum

Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan.140

b. Teori Receptie

139 Suparman Usman, op.cit.,hlm. 112-119
140 Mohammad Daud Ali, op.cit.,hlm. 199-200
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Munculnya teori ini untuk menentang “teori receptie in complex”. Menurut

teori ini, hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam

berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah

menjadi hukum adat mereka.selalunya yang berlaku bagi mereka bukan hukum

Islam, tapi hukum adat. Teori ini kemudian terkenal dengan receptie theoritie

yang dikemukakan oleh Snouck Horgronje (1857-1936) seorang penasehat

pemerintah Belanda urusan Islam dan Bumiputera. Teori receptie ini didasarkan

pada penyelidikannya terhadap orang-orang Aceh dan Gayo di Banda Aceh

sebagaimana termuat dalam bukunya De Atjehers (Inggrisnya The Achehnese)

dan Het Gajoland, ia berpendapat bahwa yang berlaku bagi orang Islam dikedua

daerah itu bukanlah hukum Islam tetapi hukum adat. Kedalam hukum adat itu,

memang telah masuk pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu itu baru

mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat.141

Teori ini mendapat dukungan dari para sarjana hukum, lebih-lebih setelah teori ini

dikembangkan secara sistematis dan ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven dan

Betrand ter Haar serta dilaksanakan oleh murid-murid dan pengikutnya.

Adapun penerapan teori receptie antara lain pada tahun 1937 dengan stbl

1937 No. 116, wewenang menyelesaikan hukum waris dicabut dari pengadilan

agama dan dialihkan menjadi wewenang pengadilan negeri (Landraad). Alasan

pencabutan wewenang tersebut dengan alasan bahwa hukum waris Islam belum

sepenuhnya diterima oleh adat (belum diresepsi).

141Ibid
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c. Teori Receptie Exit

Menurut Hazairin (1905-1975), bahwa “hukum agama bagi orang Islam

dirasakan sebagai sebagian dari perkara imannya.” Ia menyatakan bahwa “teorie

receptie” yang diciptakan oleh kolonial Belanda untuk merintangi kemajuan Islam

di Indonesia. Teori receptie ini adalah sebenarnya “teori iblis”, yang menentang

iman orang Islam, menentang Allah dan Rasul-Nya. Pada akhirnya tentang

keberadaan dan berlakunya teori receptie baik secara teori maupun sebagai

ketetapan dalam pasal 134 ayat (2) Indische Staatregeling (IS) sebagai konstitusi

Belanda setelah Indonesia merdeka dinyatakan terhapus atau harus dinyatakan

keluar (exit) dengan berlakunya UUD 1945. pemahaman inilah yang dimaksud

dengan teori “receptie exit”.142

Dengan demikian, menurut teori ini pemberlakuan hukum Islam tidak harus

di dasarkan atau ada ketergantungan kepada kepada hukum adat. Pemahaman

demikian lebih dipertegas lagi, antara lain dengan berlakunya UU No. 1 tahun

1974 tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam

dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

d.Teori Receptio a Contrario

Dalam perkembangan selanjutnya menurut Sayuti Thalib, ternyata dalam

masyarakat telah berkembang yang lebih jauh dari pendapat Hazairin diatas. Di

beberapa daerah yang dianggap sangat kuat adatnya terlihat ada kecenderungan

teori receptie dari Snouck Hurgronje itu dibalik. Umpamanya di Aceh,

masyarakat Aceh menghendaki agar soal-soal perkawinan dan soal-soal warisan

diatur menurut hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat di dalamnya, boleh saja

142 Suparman Usman, op.cit, hlm. 117
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dilakukan atau dipakai tetapi dengan batasan, yaitu tidak bertentangan dengan

hukum Islam. Dengan demikian yang ada sekarang adalah kebalikan dari teori

receptie, yaitu hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum

Islam. Inilah yang disebut oleh Sayuti Thalib dengan teori receptio a contrario.143

e. Teori Eksistensi

Sebagai kelanjutan dari teori-teori diatas, muncullah teori baru yang

dikemukakan oleh Ichtijanto, yaitu teori eksistensi. Teori eksistensi adalah “teori

yang menerangkan tentang adanya hukum agama (hukum Islam) berada dalam

hukum nasional Indonesia”. Teori ini mengungkapkan bahwa bentuk eksistensi

hukum agama (Islam) dalam hukum nasional Indonesia itu ialah : pertama sebagai

bagian integral dari hukum nasional Indonesia; Kedua, adanya kemandiriannya

yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional. Ketiga,

norma hukum agama (Islam) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum

nasional Indonesia. Keempat, sebagai bahan utama dan usur utama hukum

nasional Indonesia. Menurutnya bahwa hukum nasional Indonesia tidak mungkin

meninggalkan hukum agama (Islam) karena Pancasila, UUD 1945, GBHN dan

nilai-nilai nasional Indonesia tidak dapat lepas dari agama dan hukum agama.144

Teori-teori diatas dapat disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

143Ibid, hlm.118
144Ibid
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Tabel 1
Teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia beserta tokohnya

Zaman/masa Teori Tokoh

Hukum Islam

-Kolonial Belanda

-Menjelang dan
sesudah
Kemerdekaan

-Teori Receptio in
Complexu

-Teori Receptie

-Teori Receptie Exit
-Teori Receptio a

Contrario
Teori Eksistensi

L.W.C van den Berg
(1845-1927)
C. Snouck Hurgronje
(1857-1936)
Hazairin  (1905-1975)
Sayuti Thalib

Ichtijanto
Sumber : Diolah dari buku Suparman Usman

6. Format Studi Hukum Islam

Atho’ Mudzhar menyatakan sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridha

bahwa “studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil setidaknya

lima tema”: 145

Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.

Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yangmengenalkan konsep

fungsi sosial agama.Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa

jauh pola-pola budayamasyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau

tidak baik)berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur

masyarakat(misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu

agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan

berpakaian masyarakat) berpangkal tolak padaajaran tertentu agama.

Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat

terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang

bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-

pendapat hukum Islamrasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan

145 M.Rasyid Ridha, Sosiologi Hukum Islam;Analisis terhadap pemikiran M.Atho’
Mudzhar,Jurnal al-Ihkam Vol. 7 No. 2 Desember 2012 hlm. 297-298
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geografisBasrah dan Mesir telah mendorong lahirnya “qawl qadîmdan  qawljadîd

al-Syâfi’î.”

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragamamasyarakat. Studi

Islam dengan pendekatan sosiologi dapat jugamengevaluasi pola penyebaran

agama dan seberapa jauh ajaranagama itu diamalkan masyarakat. Melalui

pengamatan dan survey,masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan

ajaranagama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankanritual

agamanya dan sebagainya.

Keempat, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial

masyarakat Muslim kota danmasyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama

dalam suatumasyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidikdan

kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik,

hubungan perilaku keagamaan dengan perilakukebangsaan, agama sebagai faktor

integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.

Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang

dapat melemahkan atau menunjang kehidupanberagama. Gerakan kelompok Islam

yang mendukung pahamkapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan

beberapa contoh diantara gerakan yang mengancam kehidupan beragama

dankarenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya

kelompokmasyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya,yang

pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragamaperlu dipelajari

dengan seksama pula.

Dari pengklasifikasian diatas dengan mengacu pada distingsi gejala studi

Islam secaraumum, maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai
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gejalabudaya dan sebagai gejala sosial. Filsafat dan aturan hukum Islamadalah

gejala budaya, sedangkan interaksi orang Islam dengan oranglain –seagama atau

tidak seagama—merupakan gejala sosial. Secara lebih elaboratif, Atho’ Mudzhar

memerinci hukum Islampada tiga segmen:146

1. Penelitian hukum Islam sebagai “ doktrin asas.” Dalam penelitian ini, sasaran
utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam  seperti masalah sumber
hukum, konsep “maqâsid al-syarî’ah,qawâ’id al-fiqhiyyah, tharîq al-Istinbâth,
manhaj ijtihâd” dan lainnya.

2. Penelitian hukum Islam normatif. Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah
hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih berbentuk nash
maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia.  Aturan dalam bentuk
nash meliputi ayat-ayat dan hadits ahkam. Sedangkan aturan yang sudah
dipikirkan manusia antara lain berbentuk fatwa-fatwa ulama dan bentuk-
bentukaturan lainnya yang mengikat seperti kompilasi hukum Islam,dustur,
perjanjian internasional, surat kontrak, kesaksian dansebagainya.

3. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Sasaran utamanya adalah
“perilaku hukum masyarakat Muslim dan masalah interaksiantar sesama
manusia, baik sesama Muslim maupun dengan non Muslim”. Ini mencakup
masalah-masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum (siyasah al-
syari’ah), perilaku penegak hukum, perilaku pemikir hukum seperti mujtahid,
fuqaha, mufti dan anggota badan legislatif, masalah-masalah administrasi dan
organisasi hukum seperti pengadilan dengansegala graduasinya dan
perhimpunan penegak serta pemikirhukum seperti perhimpunan hakim agama,
perhimpunan  studipeminat hukum Islam, lajnah-lajnah fatwa dan organisasi
organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga penerbitan ataupendidikan yang
menspesialisasikan diri atau mendorong studi studi hukum Islam.  Dalam jenis
penelitian ini juga tercakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan
efektivitas hukum,masalah pengaruh hukum Islam terhadap perkembangan
masyarakat atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah
pemikiran hukum, sejarah administrasi hukum serta masalah kesadaran dan
sikap hukum masyarakat.

Ketiga bentuk studi hukum Islam tersebut, lanjut Atho’,  dapat dilakukan

secara terpisah dan dapat pula dilakukan secara bersama sama untuk melihat

146Ibid.,hlm.298-299
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keterkaitan satu sama lain mengenai masalah hukum Islam. Dua bentuk studi

hukum Islam yang pertama (studi hukum Islam sebagai doktrin asas dan studi

hukum Islam normatif) dapat digabungkan dan diidentifikasi sebagai studi hukum

Islam doktrinal, sedangkan bentuk studi hukum yang ketiga disebut sebagai studi

hukum Islam Sosiologis. Dua bentuk studi yang pertama melihat Islam sebagai

fenomena budaya dan bentuk studi Islam yang ketiga melihat Islam sebagai

fenomena sosial.

Dengan merujuk keterangan yang disampaikan oleh Atho’ Mudzhar

sebagaimana dikutip oleh M.Rasyid Ridha, maka penelitian ini termasuk kepada

studi hukum Islam menggabungkan faktor normatif dan sosiologis dengan melihat

Islam sebagai fenomena sosial.

B.   Zakat, Infak dan Shadaqah

1. Konsep Harta dalam Islam

Allah Swt telah menciptakan umat manusia dan segala isinya yang ada di

bumi dan di langit serta di antara keduanya. Karena itulah Dia pemilik mutlak

dengan segala isinya, tidak ada sekutu dalam pemilikannya. 147

Dia menciptakan segala isi bumi bagi kepentingan kehidupan manusia,

manusia dijadikan-Nya sebagai penguasa (khalifah) yang diberi tugas untuk

memelihara dan memakmurkannya.148 Dalam kedudukannya sebagai khalifah,

manusia diberikan wewenang untuk menguasai harta ciptaan dan milik Allah Swt.

Mereka adalah pemilik nisbi dari harta tersebut(bukan pemilik sebenarnya).

Mereka dapat menguasai harta tersebut dalam kedudukan sebagai pemegang

amanat(titipan) dari Allah Swt terhadap ciptaan-Nya. Allah Swt mengamanatkan

147 Qs. Al-Hadid(57) : 7
148 Qs. Al-Baqarah: 29, Qs. Hud: 61
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(menitipkan) seluruh ciptaan-Nya kepada manusia untuk dimanfaatkan dalam

rangka memenuhi segala kebutuhan mereka sebagai sarana untuk beribadah

kepada-Nya sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh-Nya.

Salah satu kebutuhan hidup manusia adalah harta benda. Manusia

cenderung mengumpulkan dan menguasai harta benda tersebut tanpa batas,

sampai ia menemui ajalnya. Kerakusan dan ketamakan manusia dalam

mengumpulkan dan menguasai harta benda tersebut, kadang-kadang melampaui

batas melebihi nafsu binatang yang dapat menurunkan harkat dan martabat

manusia.149

Terhadap harta benda yang dimiliki manusia memiliki fungsi,

sebagaimana dijelaskan oleh Harun al-Rasyid 150sebagai berikut :

a. Harta sebagai amanah(titipan) dari Allah Swt. Manusia hanyalah

pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada.

b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa

menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan.

c. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara

mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam

atau tidak.

d. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya

dan melaksanakan mu’amalah diantara sesama manusia melalui zakat, infak dan

sedekah.

149 Qs. At-Takatsur: 1-2, Qs. Al-Humazah: 1-3, Qs. Ali Imran: 14
150 Harun al-Rasyid, Fikih Korupsi; Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif

Maqashid al-Syari’ah,(Jakarta: Prenadamedia,2016),hlm. 81-82
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Untuk dapat memiliki harta, maka manusia dapat berusaha melalui mata

pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. Sebagaimana telah

disebutkan dalam beberapa Hadits sebagai berikut:

“ Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barangsiapa
yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka
sama dengan mujahid di jalan Allah”(H.R Ahmad)

“Mencari rezeki yang halal adalah wajib setelah setelah kewajiban yang
alain”(H.R Thabrani)

“Jika telah melakukan shalat subuh janganlah kalian tidur, maka kalian
tidak akan sempat mencari rezeki”(H.R Thabrani)

Dalam berusaha guna mendapatkan harta, dilarang mencari harta atau

berusaha atau bekerja yang melupakan mati,151 lupa mengingat Allah,152

melupakan shalat dan zakat, 153dan memusatkan kekayaan hanya pada

sekelompok orang kaya saja. 154

Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba,155

perjudian, jual-beli barang yang haram,156 mencuri merampok,157 curang dalam

takaran dan timbangan,158 melalui cara-cara yang bathil dan merugikan,159 dan

melalui suap menyuap.

Perlindungan terhadap keberadaan harta adalah salah satu tujuan umum

hukum Islam “maqashid al-Syari’ah.”

151 Qs. At-Takatsur: 1-2
152 Qs. Al-Munafiqun: 9
153 Qs. An-Nur: 37
154 Qs. Al-Hasyr : 7
155 Qs. Al-Baqarah: 273-281
156 Qs. Al-Maidah: 90-91
157 Qs. Al-Maidah: 38
158 Qs. Al-Muthaffifin: 1-6
159 Qs. Al-Baqarah: 188
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Dalam rangka menciptakan menjaga dan memelihara kemaslahatan hidup

serta martabat kehormatan manusia,Allah swt menciptakan syari’at yang

mengatur tata cara mendapatkan dan memanfaatkan harta benda. Tata cara

tersebut antara lain dengan syari’at zakat. 160

2. Zakat Ibadah Maliyah.

Zakat merupakan kewajiban sekaligus salah satu bentuk ibadah, tidak

diragukan lagi. Hanya zakat merupakan ibadah maliyah, ibadah yang

menggunakan harta kekayaan. Para ulama fiqh menggolongkan ibadah dalam tiga

bentuk, yaitu: pertama, ibadah badaniyah murni, ibadah yang melulu

menggunakan raga seperti shalat dan puasa; kedua, ibadah maliyah murni, ibadah

yang melulu menggunakan harta seperti kafarat(denda) dan sedekah, diantaranya

zakat yang menjadi topik ini; ketiga, ibadah badaniyah-maliyah, ibadah yang

menggunakan raga sekaligus harta, seperti menunaikan ibadah haji. Sebab haji

membutuhkan uang bagi orang yang mampu. Dan tidak dapat melakukannya

kecuali orang yang mampu dari segi perbekalan dan perjalanan. Haji itu sendiri

pada kondisi dan tahapan tertentu merupakan ibadah badaniyah.161

Zakat adalah ibadah maliyah. Oleh sebab itu disini terdapat aneka

pandangan. Apakah kewajiban zakat itu berkaitan langsung dengan harta, atau

zakat itu tidak wajib kecuali bagi orang dewasa(mukalaf) yang sudah dituntut

melakukan ibadah. Dengan ungkapan lain ,apakah zakat itu wajib atas harta orang

tidak mukalaf seperti anak kecil dan orang gila, atau hanya bagi orang yang sudah

mukalaf saja. Para ulama sepakat, zakat diwajibkan atas hasil bumi dan buah-

buahan, meskipun pemeiliknya belum mukalaf. Ulama fiqh anatara lain Imam

160 Suparman Usman, op.cit., hlm.158
161 Muhammad Abu Zahrah,Zakat dalam Perspektif Sosial(terj) Ali Zawawi (Jakarta:

Pustaka Firdaus,1995)hlm. 27
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Abu Hanifah mewajibkan zakat atas dua kekayaan yang disebutkan sebelumnya,

hal iyu disebabkan karena zakat ini merupakan ongkos pemilikan kekayaan yaitu

tanaman. Hal itu dapat dipahami bahwa kewajiban zakat berkaitan dengan harta,

dan bukan dengan masalah taklif. Status zakat berbeda dengan pajak tanah. Sebab

pajak tanah berkaitan dengan tanah itu sendiri, dan bukan pada pemilik tanah.162

Karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, maka

Allah Swt menetukan cara pemanfaatan harta benda tersebut, agar dapat dirasakan

manfaatnya oleh seluruh umat manusia. Cara pemanfaatan harta benda itu ialah

melalui “zakat, infak, sadahaqah, wakaf, qurban dan wasiat.” Dengan demikian

maka zakat merupakan salah satu bentuk ibadah maliyah, yaitu bentuk ibadah

yang dilakukan melalui pengeluaran atau pemanfaatan harta benda yang dimiliki

oleh seseorang. Zakat sebagai bentuk ibadah maliyah mempunyai kedudukan

sebagai salah satu rukun Islam atau sendi-sendi Islam. Ibadah zakat selalu

disejajarkan dengan ibadah shalat. Dalam al-Qur’an terdapat banyak ayat al-

Qur’an yang berbunyi “ aqimusshalah wa atuuzzakah” (kerjakan shalat dan

tunaikan zakat).  Allah Swt menyebutkan bahwa shalat dan zakat merupakan tolok

ukur persaudaraan dalam agama,163 sebagaimana firman Allah dalam Qs. At-

Taubah: 11

162Ibid, hlm. 27-28
163 Suparman Usman, op.cit.,hlm. 159-160
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“Artinya : Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka
(mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu
bagi kaum yang mengetahui”.

Dalam Al-Qur’an terdapat 32 kata “zakat”bergandengan dengan kata

“shalat” dan sebanyak 82 kata dengan makna yang sinonim, yaitu sedekah dan

infak. 164

3. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu perkara yang sangat penting dan intidalam

ajaranIslam. Pengertian zakat menurut Alquran sangat luas. Sebab itulah artidari

zakat, itu sendiri sulit diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Zakat tidak tidak bisa

diartikan suatu pemberian atau derma. Ia juga bukan merupakan suatu ekspresi

dari suatu kebaikan. Zakat mencakup seluruh pengertian tersebut dari arti kata

zakat itusendiri.Zakat bukan berarti potongan dari prosentase kekayaan. Ia

merupakan suatu pungutan dari harta kekayaan dengan pernyataan spiritual yang

melimpah karena rahmat Allah swt. yang telah memberikan harta benda tersebut.

Ia juga bukan suatu pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain dan juga

bukan pajak yang ditetapkan oleh suatu lembaga pemerintahan.

Pengertian zakat sangat luas, ia merupakan suatu perintah kewajiban yang

diberikan Allah swt. kepada seluruh kaum muslimin yang hasilnya bermanfaat

bagi sebagian kelompok masyarakat. Pengertian zakat dalam Alquran tidak hanya

merupakan suatu pemberian sukarela, sedekah, pajak, pemberian berdasarkan

kebaikan, pungutan resmi pemerintah, sumbangan ala kadarnya dan lain

sebagainya, melainkan mencakup semua pengertian di atas, sebagaimana yang

diinginkan oleh Allah Taala, dengan tujuan dan maksud tertentu. Sebab itulah

164 M. Ali Hasan, Tuntunan Puasa dan Zakat(Jakarta: Rawali Pers,2001)hlm. 92
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mengapa pengertian zakat tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa tertentu,

karena pengertian yang amat mendalam dalam Al-Qur’an.165

Ditinjau dari segi bahasa, zakat memiliki banyak arti suci, tumbuh, berkah

dan terpuji. Sedangkan menurut isitilah (syara’) zakat adalah nama suatu ibadah

wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta

milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan

syariat Islam.166 Dikatakan zakat karena dapat mengembangkan harta yang telah

dikeluarkan zakatnya dan menjauhkan diri dari segala kerusakan.

secara teknis pengertian zakat tersebut adalah “pengeluaran dari sebagian

harta kekayaan yang dimiliki kaum muslimin, yang berupa barang ataupun berupa

uang”. Harta tersebut harus dikeluarkan oleh setiap muslim, karena menurut

Islamharta yang harus dikeluarkan itu terdapat hak orang lain. Akan tetapi bila

ditinjau lebih lanjut, pengertianan zakat menurut nilai-nilai agama dan spiritual

lebih luas lagi, mempunyai nilai-nilai kemanusiaan dan sosial politik yang amat

tinggi.167

Secara terminologis (syara’), zakat berarti “ hak yang wajib dikeluarkan

dari harta”168. Sementara menurut Hafidhuddin dalam Beik169 secara

terminologis zakat mempunyai arti “ mengeluarkan sebagian harta dengan

persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik)

165 Hammudah Abdalati. Islam Suatu Kepastian. Cairo. El-Falah. 1998. Hlm. 100
166 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf, (Jakarta, PT Grasindo :

2007) hlm 10
167 Hammudah Abdalati. op.cit .Hlm. 101

168 Wahbah al-Zuhayliy, Al-Fiqh al-Islami Wa ’Adillatuhu,Terj. Agus Efendi dan
Bahrudin Fanani, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 2000,hlm. 83

169 Khudhari Beik. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan : studi
kasus dompet dhuafa republika. Jurnal Pemikiran Dan Gagasan.Volume 2. Hlm 3.
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dengan persyaratan tertentu pula.” Adapun secara umum, menurut Al Arif170

zakat bisa dirumuskan sebagai “bagian dari harta yang wajib diberikan oleh

setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. Syarat-syarat itu adalah

nishab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), haul

(jangka waktu yang ditentukan bila seorang wajib mengeluarkan zakat), dan

kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).

Berdasarkan pengertian zakat secara terminologis di atas tersirat adanya

kehendak dalam ajaran Islam untuk menciptakan keharmonisan antara orang-

orang yang kaya dengan orang-orang yang belum beruntung. Mengeluarkan

sebagian harta kemudian diserahkan kepada orang-orang yang tidak mampu

adalah unsur terpenting dalam regulasi zakat itu sendiri. di dalam harta orang-

orang kaya terdapat hak milik orang-orang miskin. Dengan zakat pula, distribusi

kekayaan menjadi lebih merata. Zakat dapat pula dijadikan simbolisasi

keharmonisan hubungan horizontal antar sesama manusia, dimana orang yang

kaya peduli kepada nasib orang miskin. Dengan kata lain, zakat adalah media

untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus penderitaan yang selalu ada

dalam pentas sejarah hidup manusia.

Menurut Yusuf Qardhawi171, zakat dalam istilah fiqih berarti “ sejumlah

harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT, diserahkan kepada orang-orang yang

berhak”.zakat wajib ditunaikan berdasarkan nash Al-Quran dan hadis (yang

Qath’I ats-Tsubut dan Qath’iy ad- Dilalah) dan ijma’ ulama172dan dalam aturan

170 Al Arif, (2010). Efek pengganda zakat serta implikasinya terhadap program
pengentasan kemiskinan. Jurnal Ekbisi Prodi Keuangan Islam,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Volume 5 no,1. Hlm. 4

171 Yusuf Qardhawi, 2002, Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan
Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis.Bogor: Pustaka Litera Antarnusa. Hlm 34

172 Oni Sahroni . dkk, Fikih Zakat Kontemporer, Rajawali Pers, Depok, 2018 hal. 13
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positif Indonesia tentang zakat yaitu  UU No. 23 Tahun 2011, zakat didefinisikan

sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk

diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dari

berbagai definisi zakat baik dari segi bahasa dan istilah, dapat disimpulkan bahwa

zakat adalah “sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa

Ta‟aladimana umat muslim diwajibkan untuk memberikan harta padajumlah

tertentu kepada yang memerlukan sesuai dengan syariat Islam yang telah

ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadist.”

Mengeluarkan sejumlah harta tertentu berkaitan dengan konsep kebajikan

yang dikenal didalam Islam.  Hakikat kebijakan adalah seperti yang dijelaskan

oleh Allah dalam Al-Quran.

Artinya :

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah,
hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta
yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;
dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat;
dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang
yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah
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orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang
bertakwa.”

Ayat di atas menjelaskan hakikat kebajikan seseorang, yaitu kepatuhan

kepada aturan Tuhan dan menjadikan segala kegiatan dan tindakannya atas dasar

cintanya kepada Allah dan kecintaannya kepada orang lain sebagai bentuk

pengabdiannya kepada Allah.

Selanjutnya ada 4 hal yang harus dikemukakan di sini dan harus meniadi

perhatian umat Islam:

a. Hendaklah membangun keimanan dengan benar dan tulus.

b. Memperlihatkan kebenaran dan kebaikan kepada sesama umat manusia.

c. Memelihara persatuan umat yang kuat dan membina organisasi sosial yang

baik.

d. Tabah dalam menghadapi segala kesempitan dan kesulitan.

Dengan demikian jelaslah bahwa kebajikan tidak hanya sekedar ucapan,

melainkan harus ditegakkan atas dasar iman yang teguh dan amal yang terus-

menerus. Bila kebajikan-kebajikan dari prinsip-prinsip Islam telah didirikan, maka

ia akan tercipta kedamaian di tengah kehidupan, baik tingkat nasional maupun

internasional. Alangkah damai dan menyenangkan hidup ini bila masyarakat

berpegang pada kebajikan, seperti yang dijelaskan Islam. Apakah yang lebih

berharga dari iman kepada yang maha pencipta, yang maha penyayang ? apakah

ada yang lebih manusiawi dari membebaskan manusia dari rasa takut dan putus

asa dan memberikan pertolongan kepada orang-orang membutuhkan ? dan apakah
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ada yang lebih menyenangkan dari melakukan semua ini dengan teratur, sungguh-

sungguh dan dengan cinta yang dalam kepada Allah ?.173

Zakat sesungguhnya adalah unsur terpenting atau poros sistem

pengaturankepemilikan harta benda dalam Islam dan merupakan tulang punggung

sistem tersebut. Karena sistem kepemilikan harta benda dalam Islam berdasarkan

pengakuan bahwa sebenarnya Allah swt adalah Pemiliki sejati semua harta benda

yang ada, maka pengakuan ini mempunyai konsekuensi munculnya  pengakuan

lain, yaitu jika memang Allah swt. adalah Pemilik sejati harta benda, maka hanya

Dialah yang mempunyai otoritas untuk meletakkan orang aturan sistem

kepemilikan, hak-hak kepemilikan, dan jalur-jalur penggunaannya. Perlu

disinggung di sini bahwa zakat tidaklah satu-satunya kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh para pemilik harta benda seperti yang dipahami sebagian

orang.174

Zakat merupakan kewajiban yang bersifat materi (faridhah maliyah) dan

kewajiban yang bersifat sosial (farįdhah ijtima'iyah) sekaligus. Kewajiban

tersebut merupakan rukun ketiga dari rukun-rukun Islam yang lima. Barangsiapa

tidak mau menunaikan zakat karena bakhil, maka ia mendapatkan hukuman yang

diterapkan penguasa (taʼzir) atau zakat itu diambil secara paksa. Apabila ia

memiliki kekuatan untuk melawan, maka diperangi sampai takluk dan mau

melaksanakannya. Apabila secara terang-terangan ia mengingkari wajibnya,

sedang dia bukan orang yang baru masuk Islam, maka ia pantas dihukumi murtad

dan keluar dari Islam.

173 Hammudah Abdalati. Op.cit. Hlm. 30-31
174 Said Hawwa, Al-Islam, Jakarta, Daarus Salaam, 1993
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Zakat bukanlah pemberian (hibah) si kaya raya kepada si miskin. Bukan

sama sekali. Ia merupakan hak bagi si miskin,kewajiban bagi si kaya, dan

kewajiban juga bagi negara untuk memungutnya, kemudian membagikannya

kepada orang orang yang berhak menerimanya. Secara teknis, urusan ini ditangani

oleh panitia zakat yang disebut dengan istilah “badan amil zakat”. Rasulullah

Saw. pun mengatakan, “Dipungut dari orang-orang kaya mereka, kemudian

diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”

Ungkapan Rasulullah, “...diambil dari orang-orang kaya di antara mereka

dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka" ini menunjukkan bahwa

zakat adalah pemberian harta umat (orang-orang kaya) kepada umat itu sendiri

(kalangan fakir miskin). Dengan demikian, zakat bersifat “dari umat untuk umat”,

dari tangan yang diberi amanat harta kepada tangan yang membutuhkan, di mana

kedua tangan itu -baik yang memberi maupun yang mengambil— adalah tangan

yang ada pada satu orang, dan satu orang yang dimaksud adalah umat Islam.

Zakat diwajibkan atas setiap harta yang aktif atau dikembangkan, yang

sudah mencapai nishab dan sudah mencapai satu tahun (haul) serta bersih dari

utang. Sistem ini juga berlaku pada binatang ternak, emas, perak, dan barang

dagangan. Adapun wajib zakat dari tanaman dan buahbuahan adalah ketika panen.

Sedangkan wajib zakat tambang dan barang temuan purbakala adalah ketika

ditemukan. (Islam tidak menetapkan nishab itu suatu jumlah yang besar, agar

umat ikut serta dalam menunaikan zakat dan menjadikan presentase yang wajib

dizakati sesederhana mungkin, yaitu 2,5 % pada emas, perak dan barang

perdagangan, 5 % untuk tanaman yang disiram memakai alat, 10% untuk yang
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disiram tanpa alat, dan 20% untuk barang temuan (rikaz) dan tambang. Semakin

besar kepayahan seseorang, semakin ringan kadar zakatnya.175

4. Pengertian Infak

Secara etimologis Infak adalah “memberikan harta”. Sedangkan menurut

terminologis adalah “memberikan hartanya untuk memenuhi hajat-hajat si

penerima harta.” Atau dalam ungkapan  “Sharf al-Mal fi al-Haajaati al-

Dharuriyati wa ghairiha” 176

Menurut Undang-undang Pengelolaan Zakat, infak adalah “harta yang

dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan

umum.”177 Oleh karena itu substansi infak itu lebih umum dari substansi zakat,

sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Anfal: 36

Artinya :“Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka
untuk menghalangi (manusia) dari jalan Allah.”

5. Pengertian Shadaqah

Shadaqah secara etimologis berasal dari akar kata “shadaqa- yashduqu-

shidqan” yang artinya benar. Sedangkan secara terminologis shadaqah adalah

“pemberian harta secara sunah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan

175 Yusuf Qardawi, Islam Agama Peradaban. Era Intermedia.Solo. 2004. Hlm 297-299.
176 Oni Sahroni dkk, op.cit, hlm. 3
177 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
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taqarrub kepada Allah Swt” atau dalam istilah redaksi aslinya adalah “tamlik

ghair al-fardh fi al-hayah li muhtaaji bi niyyati al-taqarrub ilallah ta’ala” 178

Dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Sedekah

adalah “ harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di

luar zakat untuk kemaslahatan umum.”

Kata sedekah (shadaqah) dalam al-Qur’an bermakna zakat harta seperti

yang terdapat dalam QS. At-Taubah(9): 58, 60 dan ayat 103. Zakat wajib ini

menurut bahasa Qur’an juga disebut sedekah sehingga al-Mawardi mengatakan, “

Sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah; berbeda nama tetapi arti

sama.” 179 Oleh sebab itu sedekah mempunyai arti lebih khusus dari pada infak.

Maknanya adalah sedekah tidak boleh dilakukan untuk hal selain di jalan Allah

karena motivasi sedekah adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt(taqarrub)

untuk menunjukkan kesejatian dan kejujuran sebagai orang yang

beriman(shidq)180

Maka dapat disimpulkan perbedaan antara zakat,infak dan sedekah

menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai

berikut :

a. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau

badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai

dengan syari’at Islam.

178 Oni Sahroni dkk, op.cit.,hlm 4
179 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, op.cit.,hlm. 36
180Ibid., hlm.5-6
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b. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan

usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

c. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang

atau badan usaha diluar zakat kemaslahatan umum.

Berdasarkan perbedaan tersebut, menurut Oni Sahroni dkk dapat

disimpulkan bahwa sedekah sinonim dengan zakat, sedangkan infak lebih umum

daripada istilah sedekah atau zakat. 181

6. Hukum dan Dasar  Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun diantara rukun-rukun Islam. Zakat

hukumnya wajib.Adapun dasar hukum zakat yaitu Al-Quran dan hadits nabi. Di

dalam al-Qur’an,zakat disebut secara langsung sesudah shalat sebanyak 82 ayat.

Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat. Didalam rukun

Islam, zakat menempati peringkat ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat

syahadat dan shalat. Hukum zakat adalah wajib ‘aini dalam arti kewajiban yang

ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain,

walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.182 Artinya

zakat tidak hanya wajib tetapi lebih tinggi dari hukum wajib, yaitu rukun iman

dan ma’lum min al-din bi al-dharurah setiap muslim tanpa terkecuali harus tahu

tentang kewajiban zakat. Diulang-ulangnya dalil kewajiban zakat dalam al-Qur’an

hingga pengetahuan tentang zakat menjadi pengetahuan wajib dalam agama, maka

tidak terdapat peluang untuk mengingkarinya. Tak ada alasan untuk tidak

mengetahuinya. Orang yang mengingkari kewajiban zakat berarti mendustakan

181Ibid., hlm. 9
182 Amir Syarifuddin, op.cit.,hlm.38
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kitab Allah dan Sunnah Rasulullah.183 Ayat-ayat seperti ini jumlahnya cukup

banyak.Demikian pula dengan hadits.

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an sebagai sumber pertama hukum Islam telah menjelaskan

wajibnya syariat zakat. Hal ini dapat dilihat di berbagai ayat sebagai berikut.

Firman Allah dalam QS.AT-Taubah : 103

Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”

Pentingnya zakat secara mendasar juga telah digambarkan dan

diperlihatkan dengan jelas dalam beberapa ayat yang lain seperti:

Firman Allah dalam QS. Al – Baqarah : 110

Artinya:“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.”

Firman Allah dalam Q.S Al-Bayyinah : 5

183 Muhammad Abu Zahrah, op.cit.,hlm. 20
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Artinya :“Mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan
memurnikan ketaatan kepada- Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan
supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian
itulah agama yang lurus.”

Dan masih banyak ayat yang lain yang merupakan landasan hukum

disyariatkannya zakat diantaranya At-Taubah ayat 34 & 103, Al-An’am ayat 141

dan pada ayat lainnya.Dari sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang

wajibnya zakat tersebut diatas,masih ada ayat lain yang lebih spesifik dengan

perintah zakat,bahkan redaksi ayatnya menunjukkan arti qasr (pembatasan hanya

untuk pihak-pihak yang disebutkan mustahiq zakat,tanpa dibolehkan untuk yang

lain). Dalam kepustakaan hukum Islam mereka ini sering juga disebut dengan

istilah Masarif az-zakah (pihak-pihak yang menerima penyaluran dan

pentasarufan zakat). Dalam hal ini Allah Swt berfirman Qs. At-Taubah: 60

Artinya : “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 orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan
yang diwajibkan Allah.dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

b. As-Sunnah
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Memahami dari beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskan perintah zakat

sebagaimana diatas,dalam as-sunnah yang merupakan sumber utama kedua

hukum islam juga dijelaskan tentang zakat. Iman sholat dan zakatmerupakan dasar

bagi terciptanya suatu masyarakat yang beriman,mereka yang melalaikan ketiga

prinsip ini pada dasarnya tidaklah termasuk kaum yang beriman,walaupun mereka

mengaku beragama Islam.

Hadist pertama yang dapat dijadikan landasan hukum untuk zakat adalah

hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a ketika Nabi Mengutus Mu’adz Ibn

Jabal ke daerah Yaman kemudian beliau bersabda kepadanya:

”Sesungguhnya Nabi Sholallohu’alaihi wa sallam mengutus Mu’az ke
yaman,maka Nabi berkata:sesungguhnya kamu datangi kaum ahli kitab, maka hal
pertama yang hendaknya kau dakwahkan kepada mereka adalah ibadah kepada
Allah. Jika sudah mengenal Allah, barulah kau beritahukan kepada mereka
bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka lima kali shalat dalam sehari-
semalam. Jika mereka telah melakukannya, maka beritahukanlah pada mereka
bahwa Allah juga telah mewajibkan atas mereka zakat pada harta benda mereka
yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan didistribusikan (dikembalikan)
kepada orang-orang fakir mereka. Jika mereka mau mematuhimu,maka ambilah
(zakat) dari mereka, hindarilah (jangan ambil sembarangan) benda-benda
beharga mereka,dan takutlah pada doa orang yang terzalami, sebab tidak ada
hijab penghalang antara ia dan Allah.”(H.R Bukhari)184

Hadits kedua, Nabi SAW bersabda yang artinya:

“Islam dibangun di atas lima pilar: kesaksian bahwa tiada tuhan
melainkan allah dan muhammad adalah utusan allah, mendirikan shalat,
menunaikan zakat, haji , dan puasa Ramadhan”(H.R Tirmidzi dan Muslim)

Hadits Ketiga, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasullah SAW bersabda.

Artinya :

184Diriwayatkan oleh jama’ah perawi. Lihat Nail Al-Authar IV/130
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“Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka
bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad rosul utusan Allah,
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukannya,maka
darah dan harta benda mereka terjaga dariku, kecuali dengan hak islam dan
pertanggungan mereka diserahkan kepada Allah” (H.R Bukhari Muslim)

Hadits Keempat, diriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW

bersabda yang artinya :

”Barangsiapa yang diberi harta kekayaan oleh Allah,lalu ia tidak
menunaikan zakatnya,maka harta tersebut akan ditampilkan kelak dihari kiamat
sebagai sosok lelaki pemberani berani berambut botak yang memiliki dua taring
yang akan dikalungkannya kepada pemiliknya pada hari kiamat.kemudian ia akan
mengambilnya (sang pemilik) dengan kedua sisi mulutnya,sambil berkata:Akulah
hartamu. Akulah harta terpendammu”.(H.R Bukhari dan an-Nasa’i)185

c. Ijma’

Kesepakatan Ulama’ baik yang salaf maupun yang khilaf bahwa zakat

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram

mengingkarinya. Berdasarkan keterangan diatas, zakat diwajibkan berdasarkan

nash Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’.186

7. Subjek (wajib) Zakat

Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai

berikut :

a. Muslim; tidak wajib zakat bagi non Islam.

b. Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu

berubah disela-sela haul.

185Dalam versi shahih diredaksikan,”Barang siapa yang memiliki harta yang belum ia
tunaikan  zakatnya,maka ia akan ditampilkan dihadapannya dalam sosok seorang pemberani yang
berambut botak. Diakhir hadist ia hanya menyatakan “akulah harta simpananmu” lihat Nail Al-
Authar iv/133.

186 Oni Sahroni dkk, op.cit., hlm. 12-13
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c. Memenuhi syarat satu haul bagi harta tertentu.

d. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang

e. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nisbah

f. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai

nishab.

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd sebagaiman dikutip oleh Mardani,187

ulama telah sepakat bahwa “zakat wajib terhadap atas setiap muslim yag

mempunyai syarat” :

a. Merdeka, tidak wajib zakat bagi budak. Semangatnya adalah bahwa Islam

ingin membebaskan semua pemeluknya dari belenggu perbudakan.

b. Baligh

c. Berakal

d. Telah mencapai satu nishab(batas minimal) dan

e. Milk al-Tam (kepemilikan sempurna), tidak diwajibkan zakat kecuali diambil

dari harta miliknya secara sah.

Adapun ayarat harta yang wajib dizakati ialah :

a. Milik penuh

b. Berkembang atau bertambah

c. Cukup Nishab(telah mencapai jumlah minimal harta yang wajib dizakatkan)

d. Lebih dari kebutuhan biasa(lebih dari kebutuhan rutin)

e. Bebas dari utang yang dapat menghabiskan atau mengurangi jumlah nishab

f. Berlaku setahun atau telah mencapai haulnya

187 Mardani,op.cit., hlm.70
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g. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik-baik atau harta haram

tidak wajib dizakati.

Sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah: 267

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami
keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-
buruk lalu kamu nafkahkan dad padanya, padahal kamu sendiri tidak mau
mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan
ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Mahaterpuji.”

8. Mustahik Zakat

Harta yang dikeluarkan melalui zakat secara umu bagi mereka yang benar-

benar sangat kekurangan dan sangat membutuhkan. Allah Swt memberi petunjuk

dalam Qs. At-Taubah : 60 tentang siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian

dari harta zakat(mustahiq zakat).

Urutan redaksi pada ayat tersebut, menunjukkan urutan prioritas188:

a. Faqir, artinya “ orang yang sangat membutuhkan”, biasanya didefinisikan

sebagai “orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

b. Miskin, artinya “orang yang dikasihani.” Orang miskin mempunyai

penghasilan tetap, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-

hari, karena itu perlu dikasihani.

188 Ahamad Rofiq, Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial(Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004)hlm. 279-280
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c. ‘Amil, artinya “pekerja atau pengurus zakat”. Al-Qurthubi menyatakan bahwa

amil adalah “ orang-orang yang dirugaskan oleh pemerintah untuk mengambil,

menuliskan, dan mencatat zakat yang diambil dari para muzakki untuk

kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.”

d. Muallaf, yaitu “orang-orang yang baru masuk Islam,sehingga masih perlu

dibujuk hatinya.” Memang disini tidak ada definisi muallaf dari sisi durasi

waktunya. Ada pengalaman yang menarik terjadi dimasa umar bin Khattab,

beliau tidak memberi bagian zakat kepada muallaf karena pertimbangan

“politis”. Alasan yang dikemukakan umar secara kuantitatif maupun kualitatif

pada saat beliau menjabat sebagai khalifah, kekuatan umat Islam sudah cukup

solid. Maka muallaf tidak diberi zakat. Putusan ini sehubungan dengan dua

orang sahabat, uyainah ibn hani’ dan aqra’ ibn habis, yang pada masa

Rasulullah dan Abu Bakar mereka diberi zakat. Kepada mereka Umar berkata:

“Rasulullah dulu menganggap kalian sebagai muallaf karena Islam masih

lemah, dan sekarang Allah telah memenangkan Islam, maka pergilah dan

berjihadlah kalian. Untuk meyakinkan mereka, umar mengutip ayat dalam Qs.

Al-Kahfi(18): 29
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“man sya-a fal yu’min wa man sya-a fal yakfur” artinya “ barangsiapa

menghendaki maka berimanlah dan barangsiapa menghendaki maka kufurlah”

sebagai dasar dari sikap tegas beliau.

e. Riqab, artinya “budak yang dimerdekakan.” Maksudnya adalah karena Islam

tidak menyukai adanya oerbudakan maka mealaui instrumen zakat inilah,

budak-budak dibebaskan, sehingga menjadi merdeka dan memiliki kesetaraan

dengan yang alain. Diskriminasi adalah bentuk ketidakadilan, dan ini

bertentangan dengan semangat egalitarianism (equality/musawah) dalam Islam.

f. Gharim, atau “orang yang menanggung hutang untuk memenuhi kebutuhan

dasar-dasar sehari-hari.” Dalam konteks kehidupan sekarang ini, budaya

hutang telah menjadi model di negara-negar berkembang termasuk di

Indonesia. Dalam struktur penghasilan yang tidak sebanding dengan kebutuhan

dasar keluarga, hutang menjadi alternatif masyarakat untuk dapat memenuhi

kebutuhan yang relatif besar, seperti membeli rumah, kendaraan dan lain-lain.

Persoalannya, apakah hutang demikian masih dapat dikategorikan sebagai

gharim. Menurut Ahmad Rofiq,189 hutang semacam ini apalagi jangka panjang

antara 10-20 tahun, dengan indikasi naik mobil, bawa handphone bagus, dan

aksesori yang lain, apalagi jika hutang dimaksudkan untuk modal usaha lain,

maka tidak dapat dikategorikan sebagai gharim.

g. Sabilillah, ialah “orang-orang yang dan atau sarana berjuang di jalan Allah.”

Jika berjuang pada masa awal Islam dimaknai sebagai peperangan secara fisik,

maka sekarang akan lebih tepat jika dimaknai dalam berjuang melawan

189Ibid, hlm.281
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kebatilan dan ketidakadilan, termasuk didalamnya orang-orang yang mengajar

agama, dan kegiatan-kegiatan lain yang sejalan dengan tuntunan Allah.

h. Ibn Sabil atau anak jalan, maksudnya “orang-orang yang karena kepentingan

perjalanan jauh, dia kehabisan bekal di perjalanan.” Ini menggambarkan bahwa

pada zaman Rasulullah Saw berjuang, harus menempuh perjalanan jauh yang

memungkinkan sesorang kehabisan bekal. Supaya orang yang kehabisan bekal

itu tidak terlantar, maka Islam menaruh perhatian agar orang yang semacam ini

bisa meneruskan perjalanannya.

9. Golongan yang Tidak Boleh Menerima Zakat

Para fuqaha’(ahli hukum Islam) menyebutkan bahwa pihak-pihak yang

tidak boleh menerima zakat adalah:

a. Orang-orang Kaya(Hartawan)

Para ahli fikih bersepakat bagian fakir miskin tidak boleh diberikan kepada

hartawan atau orang kaya sesuai dengan hadits Rasulullah Saw “Laa tuhillu al-

Shadaqah li ghaniyyi” artinya : “ Sedekah tidak halal diberikan kepada orang

kaya”

Dan sebagaimana sabda Rasulullah Saw kepada sahabat Muadz:

‘Tu’khodzu min aghniya’ihim faturaddu ‘ala fuqaraa’ihim” ‘Sedekah itu diambil

dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir”

Walaupun para ulama sepakat secar prinsip bahwa bagian fakir miskin

tidak boleh diberikan kepada orang kaya, mereka berbeda pendapat tentang

karakteristik dari hartawan. Pertama, banyak para ulam’ hanafiyah menegaskan

bahwa zakat tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada hartawan walaupun
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dalam kapasitas sebagai fisabilillah ataupun berutang untuk ishlah, sebagaimana

hadits muadz tersebut diatas. Mereka mengecualikan amil. Oleh karena itu mereka

memperbolehkan bagian amil diberikan kepada amil yang menjadi hartawan

karena apa yang diterimanya adalah upah atas jasa pengelolaan zakat. Begitu juga

mereka mengecualikan muallaf, tetapi bagian ini tidak ada atau tidak tersedia

setelah Islam tumbuh dan berkembang.190

Pendapat kedua, adalah mazhab Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah yang

menjelaskan bahwa zakat mal itu boleh diberikan kepada hartawan dalam

kapasitas sebagai fisabilillah atau amil, karena jika yang dimaksud zakat hanya

diberikan kepada fakir miskin, penyebutan selain fakir miskin menjadi tidak

bermakna karena bagian-bagian selain fakir miskin itu sudah masuk ke dalam

kriteria fakir miskin.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa ayat tentang dasar hukum zakat

terdiri atas dua bagian besar: pertama, adalah pihak-pihak yang membutuhkan

yaitu: fakir-miskin, riqab, gharim dan ibnussabil. Mereka diberikan hak zakat

untuk memenuhi kebutuhan mereka.; kedua adalah orang yang dibutuhkan

bantuannya oleh umat Islam, yaitu para amil, muallaf dan fisabilillah. Mereka

diberikan walaupun dalam kondisi kecukupan. Hal ini sebagaimana hadits

Rasulullah Saw yang artinya: Sedekah ini tidak boleh diberikan kepada orang

kaya kecuali lima pihak 1). Fisabilillah, amil, orang yang berutang, orang yang

yang dibeli dengan hartanya, orang yang punya tetangga miskin, bersedekah

kepada orang miskin, dan orang miskin tersebut memberikan hadiah kepadanya”.

190 Oni Sahroni, op.cit. hlm. 218
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Imam Nawawi mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits hasan atau sahih.191

b. Istri dan Anak

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa pendapat mayoritas ulama’(para

sahabat, tabiin, dan generasi ulama setelahnya) yang memperbolehkan penyaluran

zakat untuk kerabat, kecuali anak atau orang tua, adalah pendapat yang rajih.

Sebagaimana menurut Abu Ubaid dalam kitabnya al-Amwal yang berdasarkan

pada dua alasan :  1). Nash-nash yang menegaskan penyaluran zakat untuk para

fakir miskin itu bersifat umum tanpa memilah apakah penerima tersebut adalah

kerabat atau bukan seperti Qs. At-Taubah:60 dan Hadits Nabi Saw “Zakat diambil

dari orang-orang kaya dan disalurkan kepada orang-orang fakir”(H.R Bukhari-

Muslim). 2). Dalil-dalil yang berisi anjuran bersedekah kepada kerabat seperti

hadits Rasulullah Saw : “Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah,

sedangkan bersedekah kepada kerabat memiliki dua pahala, yaitu pahala sedekah

dan pahala menyambung silaturrahim”. (H.R Ahmad, Nasa’i dan Tirmidzi).

Sedekah jika disebutkan tanpa batasan, maknanya adalah zakat mal, sebagaimana

hadits Rasulullah Saw : “Sedekah yang paling utama adalah bersedekah kepada

kerabat yang membuthkan”(H.R Ahmad, Thabrani dari Abi Ayyub).

c. Non Muslim

Para ulama telah sepakat bahwa zakat tidak diberikan kepada orang kafir

harbi atau yang menentang umat Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam firman

Allah Swt dalam Qs. Al-Mumtahanah: 9.

191Ibid
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Orang komunis yang tidak mengakui tuhan tidak akan mendapatkan

bagian zakat, begitupun dengan orang murtad. Alasannya karena orang komunis

termasuk orang yang memerangi agama Allah Swt, sedangkan orang murtad

adalah orang yang telah melakukan pidana paling besar yaitu berkhianat terhadap

agama Islam. Sebagaimana Hadits Rasulullah Saw : “Barangsiapa yang

mengganti agamanya, maka bunuhlah” (H.R Ahmad dan Bukhari dari Ibnu

Abbas).

Ahlu zimmah, adalah ahli kitab dan sejenisnya yang tinggal bersama umat

Islam dan bertetangga dengan umat Islam atau yang satu kewarganegaraan dengan

negara muslim.

Maka Yusuf Qaedhawi menyatakan , “ zakat itu idealnya diberikan kepada

fakir miskin muslim karena merupakan pajak atas kekayaan orang kaya umat

Islam.”Zakat boleh diberikan kepada orang non muslim jika dana yang

dikumpulkannya cukup dan orang-orang fakir muslim sudah menerima donasi

zakat, sebagaimana keumuman ayat tentang zkat yang sudah dipraktikkan oleh

Umar. Perlu ditegaskan bahwa para ulama yang berpendapat tidak boleh

menyalurkan dana zakat mal kepada fakir non muslim, bukan berarti membiarkan

mereka dalam kondisi kepapaan karena hak mereka bisa diambil dari baitulmal

yang lain, seperti fai’ dan ghanimah. Sebagaimana yang disebut oleh Abu Ubaid

dalam kitab al-amwal kitab Umar bin Abdul Aziz kepada utusannya di Basrah.192

d. Orang yang mampu bekerja

192Ibid, hlm 225
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Zakat hukumnya haram diberikan kepada orang mereka mempunyai

modal untuk berpenghasilan, mempunyai fisik yang sehat. Menganggur, tidak

bekerja, dan meminta-minta sedekah tidak diperbolehkan dan bertentangan

dengan prinsip syari’at. Berbeda halnya jika mereka masih kuat, mampu bekerja

dan sudah mencari pekerjaan tetapi tidak menemukan, mereka termasuk orang

yang tidak mampu dan berhak atas zakat. Sebagaimana dalam hadits Nabi Saw :”

Laa Hazha fiiha lighaniy wa la ali qowiyyi muktasab” Artinya “ Para hartawan

tidak punya bagian dari zakat begitu pula orang yang mampu bekerja”. 193

10. Tujuan, Hikmah dan Urgensi Zakat

a. Tujuan Zakat

Pada dasarnya zakat mempunyai beberapa tujuan sebagi berikut:

1) Tujuan Keagamaan ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-

sifat tercela yang dibenci agama, seperti bahkil, pelit dan tidak peduli

sesama.

2) Tujuan Sosial dan Ekonomi Kerakyatan yaitu memberikan pertolongan

diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta

menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada

orang memiliki hak atas hartanya.

3) Tujuan Politik yaitu menyumbangkan sebagaian harta kepada lembaga yang

dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan, seperti

menegakkan syi’ar dakwah yang harus ditopang dengan bantuan ekonomi,

bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta

membaguskan pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksanakan

dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat.194

b. Hikmah Zakat

193 Yusuf Qardhawi, op.cit.hlm 700
194Mardani,op.cit. hlm. 16 lihat juga Zulkifli, Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat,

Suska Pers, 2014, hlm., 5-6.
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Hasbi ash-Shiddiqy membagi hikmah zakat atas 4 sisi, yaitu “hikmah bagi

pihak pemberi zakat, pihak penerima zakat (mustahiq), gabungan antara keduanya

dan hikmah yang khusus dari Allah SWT, sementara Wahbi Sulaiman Goza

menambahkan dari segi eksistensi harta benda itu sendiri,195serta hikmah bagi

pemberi zakat dan pihak masyarakat pada umumnya.”

1) Hikmah zakat bagi Muzakki.

Jika seseorang melaksanakan kewajiban zakat, maka berarti dia telah

melakukan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial yang

selalunya dilatar belakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan seperti

terjadinya pencurian, perampokan, maupun kekerasan yang diakibatkan

oleh kekayaan.

2) Hikmah zakat bagi Mustahiq.

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para

mustahiq akan tetapi memberi kecukupan dan kesejahteraan kepada

mereka dengan cara memperkecil penyebab kehidupan mereka

menjadi miskin. Zakat dapat menolong, membantu, membina, dan

membangun kaum duafa, dan lemah, untuk memenuhi kebutuhan

pokok hidup mereka. Dengan kondisi tersebut, mereka diharapkan

agar mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah

swt.

3) Hikmah zakat bagi keduanya.

Zakat sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan bagi seorang muslim

yang beriman. Menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta serta

membersihkan sikap dengki dan iri hati bagi orang-orang yang tidak

berkecukupan. Keberhasilan zakat dalam mengurangi perbedaan kelas

dan berhasilnya dalam mewujudkan pendekatan perbedaan kelas

dalam masyarakat, otomatis akan mencipta suasana aman dan tentram

yang melindungi seluruh masa. Dengan demikian akan menyebabkan

195http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/11/zakat.html diakses pada 6 Desember
2019



110

terjaminnya keamanan masyarakat dan berkurangnya tindakan

kriminalitas.

4) Hikmah kekhususan dari Allah.

Dari segi kepentingan harta benda yang dizakati, akan memberikan

suatu jaminan untuk membentengi harta kekayaan tersebut dari

kebinasaan dan memberikan keberkahan serta kesucian dari kotoran

dan subhat. Hal ini dirasakan adanya balasan kebaikan dari Allah,

dengan mengabulkan do’a dari para penerima zakat yang telah

memberikan bantuan. Zakat adalah ibadah harta yang mempunyai

dimensi dan fungsi ekonomi atatu pemerataan karunia Allah dan

merupakan perwujudan solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan

islam, pengikut persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung

antara golongan kuat dan yang lemah.

4) Hikmah zakat dari eksistensi harta.

Menjaga dan memelihara harta dari para pendosa, pencuri, sehingga

kehidupan di lingkungan masyarakat menjadi tentram tanpa ada rasa

ketakutan dan kekhawatiran menjaga harta mereka.

Secara umum Wahbah az-Zuhaili menyebutkan tiga hikmah zakat196 :

a. Menjaga dan memelihara harta dari tindakan kriminal. Rasulullah

SAW bersabda yang artinya : “ Peliharalah harta kalian dengan zakat.

Obatilah orang-orang sakit dengan sedekah dan persiapkanlah do’a

untuk menghadapi malapetaka”(H.R Thabrani)

b. Merupakan bantuan bagi kaum fakir dan orang-orang yang

memerlukan bantuan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya

:“Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada orang-orang kaya dari

kaum muslimin untuk menafkahkan harta mereka dengan kadar yang

196 Oni Sahroni dkk,op.cit.,hlm.20
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mencukupi orang-orang fakir. Sungguh orang-orang fakir tidak akan

pernah merasakan kelaparan atau telanjang kecuali dikarenakan

perbuatan orang-orang kaya. Ketahuilah sesungguhnya Allah akan

menghisab mereka dan mengazab mereka dengan azab yang pedih”.

(H.R Thabrani)

c. Menyucikan jiwa dari penyakit kikir(bakhil) yang menjadi tabi’at
manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra’: 100

“Katakanlah: ‘Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-
perbendaharaan rahmat Rabb-ku, niscaya perbendabaraan itu kamu tahan
karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir.”

Menurut M.Quraish Shihab sebagaimana dikutip oleh Mardani, hikmah

zakat yaitu sebagai berikut :

1. Mengikis habis sifat kikir dalam jiwa seseorang, serta melatihnya

memiliki sifat sifat dermawan dan mengantarkannya menyukuri

nikmat Allah, sehingga pada akhirnya ia dapat mensucikan diri dan

mengembangkan kepribadiannya.

2. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya kepada

penerima tetapi juga kepada pemberi zakat, infaq dan sedekah.

3. Mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari

dua sisi : pertama, sisi spiritual berdasarkan firman Allah dalam QS.

Al-Baqarah :276
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“Artinya : Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal sahalih,
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb-
nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih
hati.”

Kedua, sisi ekonomis-psikologis, ketenangan batin dari pemberi zakat

akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha

pengembangan harta. Selain itu penerima zakat akan mendorong

terciptanya daya beli dan konsumen baru bagi produsen yang merupakan

pemberi zakat.197

11. Urgensi Zakat

Beberapa urgensi zakat tersebut adalah sebagai berikut 198:

a. Sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.

Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah : 11

197 Mardani, Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia(Jakarta: Rajawali
Pers,2018)hlm. 78

198Basyirah Mustarin,Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian
Masyarakat, Jurisprudentie Vol 4 Nomor 2 Desember 2017, hlm 90. Lihat juga Oni Sahroni,
op.cit.,hlm. 21-24
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“Artinya : Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menuaikan zakat,
maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami
menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”

b. Salah satu ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan. Allah Swt

berfirman dalam QS.Al-Mukminun: 4

“Artinya: Dan orang-orang yang menunaikan zakat”.

Dalam ayat ini Allah Swt telah mengklasifikasikan orang-orang yang

menunaikan zakat menjadi orang-orang yang berbahagia, karena ayat ini

disebutkan setelah daftar orang-orang yang yang dianggap beruntung dan bahagia.

c. Akan mendapatkan pertolongan Allah Swt. Allah Swt berfirman dalam

QS. at-Taubah: 71

Artinya:“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian
mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan
diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi
Mahabijaksana.”
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d. Memerhatikan hak fakir miskin serta para mustahik lainnya. Allah Swt

berfirman dalam QS. At-Taubah: 60

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang
miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan
hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada
di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai
kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

e. Membersihkan diri dan harta mustahik serta menyucikan jiwanya. Allah
Swt berfirman dalam QS. At-Taubah: 103

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka”

f. Mengembangkan dan menyuburkan harta muzaki. Allah Swt berfirman
dalam QS. Ar-Rum : 39

“Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.
Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang
yang melipat gandakan (pahalanya).”
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Dan dalam sebuah Hadits Rasulullah Saw :

Artinya:“Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk
bersedekah”.(H.R Muslim)

12. Ketentuan Pengeluaran Zakat

A. Zakat Mal

Melaksanakan zakat mal perlu memperhatiakn ketentuan dan syarat

tentang nishab(batas nilai kekayaan yang dikenakan wajib zakat) dan haul (masa

pemilikan harta untuk menghitung atau mengeluarkan zakat). Bersamaan dengan

itu perlu diperhatikan ketentuan mengenai kadar zakat yang harus dikeluarkan.199

Ketententuan pelaksanaan pengeluaran zakat untuk jenisnya masing-

masing sebagai berikut :

a. Barang Kekayaan.

1) Emas :
(a) Nisab : 94 gram200

(b) Haul : 1 Tahun
(c) Kadar Zakat : 2,5 %

2) Perak :
(a) Nisab : 672 gram
(b) Haul : 1 Tahun
(c) Kadar zakat : 2,5 %

3) Permata :
(a) Nisab : 94 gram

199AB Eko Prasetyo dan Fathurrahman al-Katitanji (ed), Pilar Substansial
Islam,(Yogyakarta: DPPAI UII,2013), hlm. 95

200Ukuran nisab menurut Mohammad Daud Ali adalah 96 gram untuk jenis harta : emas,
perhiasan wanita peralatan dan perabotan dari emas, perusahaan/pendapatan/perdagangan. Lihat
Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta : UI Press, 1988), hlm.58
59
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(b) Haul : 1 Tahun
(c) Kadar zakat : 2,5 %

4) Rumah dan Tanah :
(a) Nisab : Senilai 94 gram emas
(b) Haul : 1 Tahun
(c) Kadar zakat : 2,5 %

5) Kendaraan :
(a) Nisab : Senilai 94 gram emas
(b) Haul : 1 Tahun
(c) Kadar zakat : 2,5 %

6) Uang simpanan, deposito, surat berharga :
(a) Nisab : Senilai 94 gram emas
(b) Haul : 1 Tahun
(c) Kadar zakat : 2,5 %

b. Tijarah (Perniagaan/perdagangan :

(a) Nisab : Senilai 94 gram emas
(b) Haul : 1 Tahun
(c) Kadar Zakat : 2,5 %

c. Binatang Ternak201 :

1) Kambing, biri-biri (domba)
(a) Nisab : 40 Ekor
(b) Haul : 1 Tahun
(c) Kadar zakat : - 40  s.d 120 ekor = 1 ekor

- 121 s.d 200 ekor = 2 ekor
- 201 s.d 300 ekor = 3 ekor

2) Sapi, kerbau, kuda :
(a) Nisab : 30 Ekor
(b) Haul : 1 Tahun
(c) Kadar zakat : - 30 s.d 39 ekor = 1 ekor umur 1 tahun

- 40 s.d 49 ekor = 2 ekor umur 2 tahun
- 60 s.d 69 ekor = 3 ekor umur 1 tahun
- Setiap tambah 10 ekor, tambah 1 ekor umur 2

tahun.
d. Binatang Ternak lainnya  :

(a) Nisab : Senilai 94 gram emas
(b) Haul : 1 Tahun
(c) Kadar zakat : 2,5 %

e. Tumbuh-tumbuhan (hasil pertanian, perkebunan)202 :

201Ibid, hlm. 59-60



117

(a) Nisab : Senilai 759 kg beras atau 1.350 kg gabah
(b) Haul : Setiap panen
(c) Kadar zakat : - 5 % jika pengairan sulit

- 10 % jika pengairan mudah

f. Barang tambang dan barang temuan (rikaz)  :
(a) Nisab : Senilai 94 gram
(b) Haul : pada waktu ditemukan
(c) Kadar zakat : 20 %

Catatan : karena barang temuan harus diserahkan kepada negara dan si
penemu wajib mendapat imbalan, maka imbalan itulah yang harus dikeluarkan
zakatnya.

g. Hasil Profesi203 :
(a) Nisab : Senilai 94 gram emas
(b) Haul : 1 Tahun
(c) Kadar zakat : 2,5 %

h. Zakat investasi   :
(a) Nisab : Senilai 94 gram emas
(b) Haul : 1 Tahun
(c) Kadar zakat : - 10 % jika investasinya produktif

: - 2,5 % jika kurang produktif. 204

B. Zakat Fitrah

Kadar zakat fitrah adalah 1 sha’ atau 2 mud. Menurut Imam an-Nawani,

“ukuran takaran, bukan timbangan berat”. Oleh karena itu penggunaan timbangan

zakat fitrah akan menyebabkan kerancuan karena lain jenis makanan lain pula

beratnya. 205 Pada masa dahulu di Indonesian, ukuran zakat fitrah ditakar dengan

gantang. Ukuran 1 sha’ atau 2 mud sama seperti 1 gantang. Sedangkan ukuran

liter, 1 gantang sama halnya dengan 3,1 liter atau 2,5 kg.206

202Ibid
203Menurut Mohammad Daud Ali, profesi dapat diartikan dengan pendapatan seperti

gaji,honorarium, komisi. Cara menghitungnya penjumlahan pendapatan 1 tahun dapat dikeluarkan
pada waktu menerimanya. Mohammad Daud Ali, Ibid., hlm. 59.

204Yunasril Ali, Buku Induk , Rahasia dan Makna Ibadah dalam AB Eko Prasetyo dan
Fathurrahman al-Katitanji, op.cit., hlm. 98

205Ibid
206Ibid, hlm. 99, Lihat juga Mohammad Daud Ali, op.cit.,hlm.61, Dikeluarkan pada

bulan Ramadhan. Bisa dibayarkan dengan uang seharga barang tersebut. Dilakukan di daerah yang
berlaku makanan pokoknya.
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13. Zakat Instrumen Kebijakan Strategis

Zakat adalah bagian dari rukun Islam dan bukan satu-satunya instrumen

yang berfungsi sebagai sarana mengentaskan kemiskinan, melainkan ada

instrumen lain diantaranya bekerja yang diwajibkan oleh Islam bagi setiap

individu agar mandiri dan mendapatkan penghidupan yang layak dan tidak

bergantung pada orang lain. Instrumen yang lain adalah nafkah yang diberikan

keluarga kerabat yang berkecukupan, sedakah sunah dan perlindungan negara.

Namun demikian instrumen pengentasan kemiskinan beragam, zakat

memiliki peran yang sangat besar dan lebih startegis karena perannya tidak hanya

terbatas pada memenuhi kebutuhan pokok saja tetapi mustahik bisa mandiri dan

mendapatkan penghidupan yang layak da;lam jangka panjang, akaibat –akibat

sosial yang ditimbulkan kemiskinan itu terselesaikan, dan mendorong agar negara

menunaikan perannya melindungi dan memenuhi kebutuhan finansial rakyatnya.

207

Potensi zakat di Indonesia, menurut berbagai kajian yang dilakukan

menunjukkan prospek yang sangat menggairahkan. Bahkan Asian Development

Bank(ADB) sempat menyebutkan angka 217 triliyun sebuah angka yang sangat

fantastis. Dari data yang ada ternyata pada tahun 2007 dana zakat yang terkumpul

di BAZNAS 450 Miliyar, tahun 2008 terkumpul 920 miliyar, tahun 2009

terkumpul 1,2 triliyun dan pada tahun 2010 sebesar 1,5 triliun dan terakhir sesuai

dengan hasil pengkajian dan penelitian BAZNAS dan FE IPB potensi zakat

mencapai 3,4 % pada PDB atau setara dengan 217 triliun. 208

207 Oni Sahroni dkk, op.cit., hlm. 43
208 Mardani, op.cit.,hlm. 69
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Dengan potensi yang sangat besar itu, zakat akan mampu memberikan

kontribusi yang sangat signifikan bagi kesejahteraan umat.  Tidak berlebihan jika

ingin disimpulkan bahwa kelebihan zakat daripada instrumen sosial lainnya

adalah zakat mengentaskan kemiskinan sampai keakar-akarnya hal ini terlihat

banyaknya lembaga amil zakat yang mulai mampu menyediakan berbagai fasilitas

yang sifatnya gratis bagi masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu sejak dari

ambulan gratis, beasiswa, hngga rumah sakit gratis atau murah.

13. Perkembangan Peraturan perundang-undangan tentang Zakat

Zakat sangat bermanfaat bagi negara Indonesia. Penduduk Indonesia

mayoritas beragama Islam dan bagi seorang muslim membayar zakat adalah suatu

kewajiban umat Islam yang mampu. Hasil pengumpulan zakat merupakan sumber

dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan zakat mempunyai fungsi sosial. Jika dilaksanakan dengan baik, dana

yang terkumpul dapat membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat

kemiskinan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si

miskin. Mengingat pentingnya manfaat zakat ini bagi umat Islam dan pemerintah,

maka dirasakan pengelolaan zakat perlu diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

Sejak zaman prakemedekaan sampai era reformasi sudah ada beberapa

peraturan perundang-undangan tentang zakat. Peraturan-peraturan tersebut adalah

sebagai berikut :209

209 Suparman Usman,op.cit.,hlm.164 lihat juga Mardani, op.cit. hlm.60
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1) Bijblaad No. 2 Tahun 1893 Tanggal 4 Agustus 1893 dan Bijblaad No.

6200 tanggal 28 Februari 1905 tentang Zakat. Kedua peraturan ini

dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

2) Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia No. AVII/17367

tanggal 8 Desember 1951.

3) RUU Zakat tahun 1967(tidak sampai diundangkan)

4) Peraturan Menteri Agama RI No. 16 tahun 1968

5) Instruksi Menteri Agama RI No. 16 Tahun 1989

6) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI

No. 29 Tahun 1991/ 47 Tahun 1991.

7) Instruksi Menteri Agama RI No. 7 Tahun 1998

8) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

9) PP RI No. 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau sumbangan termasuk

zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang

dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

10) PP RI No. 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan yang sifatnya

wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

11) Kompolasi Hukum Ekonomi Syari’ah Buku III Zakat dan Hibah.

12) UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

13) PP RI No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011

tentang pengelolaan Zakat.
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14. Pengertian, Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat adalah “kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan

pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan

zakat.”210

Pengelolaan zakat berasaskan sebagai berikut :211

a) Syari’at Islam

b) Amanah (yang dimaksud amanah yaitu pengelolaan zakat harus dapat

dipercaya).

c) Kemanfaatan (yang dimaksud dengan asas kemanfaatan bahwa

pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi mustahik212).

d) Keadilan (yang dimaksud dengan asas keadilan ialah pengelolaan zakat

dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil).

e) Kepastian Hukum (yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah

dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi

mustahik dan muzakki213).

f) Terintegrasi (yang dimaksud dengan terintegrasi adalah pengelolaan

zakat dilakukan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat).

210 Pasal 1 ayat(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
211 Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
212 Pasal 1 angka(6) UU No.23 Tahun 2011 menjelaskan yang disebut mustahik adalah

orang yang berhak menerima zakat.
213 Pasal 1 angka(5) UU No. 23 Tahun 2011 menjelaskan yang disebut Muzakki adalah

seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
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g) Akuntabel (yang dimaksud dengan asas akuntabel ialah pengelolaan

zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat).

Adapun tujuan pengelolaan zakat yaitu :

a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan

zakat.

b) Untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.214

15. Pandangan Fuqaha’ Mazhab Fiqh tentang Pengelolaan Zakat oleh Ulil  amri

(Pemerintah).

Dalam kitab al-Muhadzdzab dijelaskan bahwa imam/khalifah/pemimpin

wajib menunjuk/mengutus amil untuk mengumpulkan, mengelola, dan

mendistribusikan zakat karena merupakan sunah yang dilakukan oleh Rasulullah

Saw yang diikuti oleh para khalifah sesudahnya. Adapun syarat amil (pengumpul,

pengelola, dan pendistribusi zakat) adalah merdeka, adil, dapat dipercaya, dan

faqih; karena kedudukan amil berkaitan dengan kekuasaan (wilayah) dan

kejujuran (amanah); oleh karena itu,orang fasik tidak boleh menjadi amil karena

tidak layak diberi kekuasaan dan anamah; imam diharuskan mengangkat imam

yang berkualifikasi fuqaha karena amil yang faqih karena dalam tugasnya

diperlukan pengetahuan tentang harta apa/yang mana yang perlu diambil zakatnya

dan yang tidak. Di samping itu, amil yang faqih dapat berijtihad dalam upaya

214 Mardani,op.cit., hlm.84
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mengambil keputusan di lapangan apabila muncul persoalan-persoalan mengenai

zakatdan hukumnya.215

Dalam hal penyerahan zakat melalui imam/khalifah/ pemimpin, amil yang

diunjuk oleh imam/khalifah/pemimpin, atau muzaki menyerahkan langsung

kepada tujuh ashnaf yang dijelaskan dalam Quran, ulama menjelaskan

pendapatnya secara lebih rinci yang dapat dilihat pada bagian berikut :

Pertama, apabila harta yang kena zakat itu termasuk bendatersembunyi

atau tidak terlihat dari sudut pandang masyarakat pada umumnya seperti emas,

perak, dan barang dagangan yangdisimpan di gudang, pemilik dibolehkan

menyerahkan/membagikanzakatnya secara langsung kepada imam/amil yang

ditunjuk imam, atau kepada mustadh‘afin yang ditetapkan dalam Quran;

sedangkan apabila kekayaan muzaki sangat melimpah yang dapat menyulitkannya

dalam penunaian zakat, maka penyerahan zakat diserahkan langsung oleh

pemiliknya kepada pemimpin/imam; karena imam dapat dianggapsebagai wakil

dari mustadh‘afin; di samping itu, pemimpin lebih tahu kepada siapa zakat itu

harus diberikan.

Kedua, apabila harta yang menjadi obyek pajak termasukharta yang

kelihatan oleh masyarakat pada umumnya (seperti hewan ternak, tanaman, buah-

buahan, serta harta yang dapat dilihat oleh pemungut zakat, zakat harta-harta

tersebut menurut jumhur ulama (Hanafiah dan Malikiah) harus dibayarkan

melalui imam/khalifah/pemimpin atau amil yang ditunuk olehnya. Apabila

215Wahbahal-Zuhaili, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab terj. Agus Effendi danBahruddin
Fanany (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008),hlm.309-319
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pemiliknya menyerahkan zakatnya sendiri kepada mustadh‘afin, maka zakatnya

tidak sah berdasarkan QS At-Taubah(9): 103.

Ketiga, ulama Malikiah mendiskusikan mengenai kualitaskeberagaman

imam/khalifah/pemimpin; apabila pemimpinnya seorang yang adil, zakat wajib

diserahkan kepadanya atau amil yang ditunjuknya; akan tetapi, jika pemimpinnya

tidak adil (baca: kualitas keberagamaannya rendah atau sangat rendah) sedangkan

muzaki tidak bisa melepaskan diri dari pengaruhnya, maka sebagian zakatnya

boleh diserahkan kepadanya; sedangkan jika muzaki mampu melepaskan diri dari

pengaruhnya, muzaki boleh menyerahkan zakatnya secara langsung kepada

mustadh‘afin; sangat dianjurkan bahwa penyaluran zakatnya tidak langsung oleh

muzaki, tetapi menunjuk pihak lain (wakil) karena jika muzaki menyerahkan

zakat secara langsung kepada mustadh‘afin, dikhawatirkan muzaki akan meminta

dipuji oleh para mustahik zakat.

Keempat, Imam al-Syafi‘i dalam qawl jadidnya berpendapatbahwa muzaki

boleh menyalurkan zakatnya sendiri secara langsung kepada mustahik, baik zakat

atas harta yang kelihatan oleh masyarakat pada umumnya maupun zakat atas harta

yang tidak tampak.

Kelima, ulama Hanabilah berpendapat bahwa muzaki dianjurkan

menyalurkan zakatnya sendiri secara langsung kepada mustahik, baik zakat atas

harta yang kelihatan oleh masyarakat pada umumnya maupun zakat atas harta

yang tidak tampak agar dia betul-betul yakin bahwa zakat hartanya telah

sampai/diterima oleh mustahik.
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Al-Qur’an surat at-Taubah(9) : 103, memerintahkan agar zakat diambil

secara pro aktif atau ”paksa” dengan menggunakan redaksi                      Artinya

“ambillah dari harta mereka zakat”. Audien(mukhatahab)nya adalah Rasulullah

SAW yang pada waktu itu bertindak selain sebagai pemimpin agama, juga sebagai

pemimpin negara dan pemerintahan. Karena itu, jika pada masa Khulafa’ al-

Rasyidin pemerintah menangani secara profesional zakat ini, karena

pemerintahlah yang memahami secara detail dan akurat tentang persoalan

warganya yang secara ekonomi kekurangan. 216

Pertanyaannya adalah, mengapa harus pemerintah sebagai ‘amil? Karena

pemerintahlah yang memiliki wewenang, perangkat dan fasilitas. Meskipun jika

ini bisa dilakukan, tidak akan menafikan peran masyarakat untuk ikut berperan

serta secara aktif dalam mengelola dan mendistribusikan zakat. Walaupun

seandainya ada pejabat yang menjadi ‘amil, bagian zakatnya tidak harus diambil

mereka tetapi digunakan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat.217

216 Ahmad Rofiq, op.cit, hlm. 274
217Ibid
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BAB IV

PENGELOLAAN ZAKAT DALAM SEJARAH HUKUM ISLAM

A. Pengelolaan Zakat pada Periode Klasik.

1. Masa Rasullullah SAW.

Sejarah membuktikan bahwa Peradaban Islam adalah cermin kultural dari

kalangan elit yang dibangun dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan

sosial. Peradaban Islam terbentuk karena penaklukan bangsa Arab selama

delapan tahun masa pertempuran. Nabi Muhammad saw. berusaha meraih

kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah utusan

dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia. Sementara suku-suku bangkit untuk

menyampaikan kesetiaan, membayar zakat dan pajak, sebagai simbol keanggotaan

dalam komunitas muslim dan simbol menerima Muhammad sebagai Nabi dan

Utusan Allah SWT 218.

Perintah zakat disampaikan dengan perintah yang jelas dan detail. Nabi

Muhammad SAW., tercatat membetuk Baitul Mal yang berfungsi untuk “

melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai

pegawainya.” Dengan lembaga ini, pengumpulan zakat di wajib bagi orang yang

sudah mencapai batas minimal harta zakat. Melalui lembaga ini zakat juga

didayagunakan secara maksimal dan dikelola secara sistemik untuk sebuah tujuan

yang terprogram.

Meskipun ayat-ayat mengenai zakat sudah diwahyukan kepada Nabi

semenjak beliau berada di Makkah, yang menurut pendapat mayoritas dimulai

218 Ira.M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, terj. Ghufron A. Mas’adi (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2000), I/24. Periksa juga Karen Armstrong, Muhammad: A Biography of
The Prophet (New York: Victor Gollance, 1991), h. 247.
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sejak tahun ke-2 hijriah (624) 219namun zakat baru  diwajibkan  bagi umat

Islampada tahun kedua setelah hijrah ke Madinah. Allah secara tegas memberi

perintah kepada Nabi SAW., untuk mengambil zakat dari harta mereka untuk

mensucikan harta tersebut. Perintah zakat di sini mengacu pada kekuatan yang

sanggup untuk melakukannya, yaitu negara atau pemerintah.220 Al-Qur’an juga

menegaskan bahwa zakat harus diambil oleh para petugas atas dasar keikhlasan

dan kesadaran. Hal inilah yang diterapkan pada periode awal Islam, di mana

pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani sepenuhnya oleh negara

lewat BaitulMal.

Nabi SAW., sebagai pemimpin negara menunjuk beberapa sahabatnya

untuk mengumpulkan zakat dari  masyarakat  muslim. Rasulullah pernah

mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabatsebagai amilzakat

ditingkatdaerah.Merekabertanggungjawabmembina berbagai negeri untuk

mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat.221

Menurut Yusuf al-Qardhawi, “ nabi Muhammad SAWtelah mengutus

lebih dari 25 amil ke seluruh pelosok negara dengan memberi perintah untuk

mengumpulkan sekaligus mendistribusikan zakat tersebut sampai habis sebelum

kembali ke Madinah.” Pembukuan zakat juga dipisahkan dari pendapatan negara

lainnya, pencatatan zakat juga dibedakan antara pemasukan dan pengeluaran,

dimana keduanya harus terinci dengan jelas. Selain itu nabi berpesan pada para

219 Yusuf wibisono, Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional
dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 133.

220 Djamal Doa, Membangun Ekonomi Umat melalui Pengelolaan Zakat Harta (Jakarta:
Nuansa Madani, 2002), 22.

221 Amer al-Roubaie, Dimensi   Global   Kemiskinan   di   Dunia   Muslim:   Sebuah
Penilaian Kuantitatif‛, Islamika, 2 (Desember: 2005) 91.
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amil agar berlaku adil dan ramah, sehingga tidak mengambil lebih dari apa yang

sudah ditetapkan dan tidak berlaku kasar baik pada para muzakki maupun

mustahik.222

Pada masa Nabi Muhammad SAW., ada lima jenis kekayaan yang

dikenakan wajib zakat, yaitu; “ uang, barang dagangan, hasil pertanian dan buah-

buahan, dan rika>z(barang temuan).”Dalam bidang pengelolaan zakat, nabi

Muhammad SAW., memberikan contoh dan petunjuk oprasionalnya. Manajemen

operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur

‘amil zakat, yang terdiri dari: (1) Katabah, petugas yang mencatat para wajib

zakat, (2) H}asabah, petugas yang menaksir, menghitung zakat,(3) Juba>h, petugas

yang menarik, mengambil zakat dari harta para muzakki, (4) Khaza>nah, petugas

yang menghimpun dan memelihara dan (5) Qasa>mah, petugas yang menyalurkan

zakat pada mustahik(orang yang berhak menerima zakat).223

Beberapa karakteristik lain dari pengelolaan zakat di masa nabi adalah

“regulasi yang detail tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat,

termasuk tata karma petugas zakat dan sikap ideal masyarakat terhadap

petugas zakat,” pemisahan zakat dari penerimaan Negara lainnya dengan

pendistribusian yang juga terpisah, penghimpunan dan pendistribusian secara

umum bersifat lokal di mana zakat didistribusikan di wilayah dimana ia

dipungut tanpa dikumpulkan secara terpusat,  penghitungan zakat secara

umum dilakukan muzaki sendiri (self-assessment), dan pemungutan zakat

222 Rifyal Ka’bah, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia (Jakarta: Khairul Bayan,
2004), 63.

223 Mustafa Edwin Nasution, et. al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta:
Kencana, 2006), 214.
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secara wajib oleh petugas hanya dilakukan terhadap hewan ternak dan hasil

pertanian.224

2. Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafa’ al-Rasyidin

a. PeriodeAbu Bakar As- Siddiq (11-13 H/ 632-634 M)

Pengelolaan zakat pada masa Abu Bakar As- Siddiq yaitu dari masa

632-634 sedikit mengalami kendala. Pasalnya, beberapa umat muslim menolak

membayar zakat. Banyak kabilah yang menolak untuk membayar zakat dengan

alasan bahwa “ zakat merupakan perjanjian antara mereka dan Nabi Muhammad

SAW.” Sehingga setelah beliau wafat maka kewajiban tersebut menjadi gugur.

Pemahaman yang salah ini hanya terbatas di kalangan Arab Baduwi. Suku Arab

Baduwi menganggappembayaran zakat sebagai hukuman dan beban yang

merugikan.225 Tak hanya itu bahwa beberapa kabilah Arab Baduwi juga

beranggapan bahwa zakat merupakan pendapatan personal Nabi sehingga ketika

Nabi wafat zakat tidak lagi wajib ditunaikan.226

Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka yang menolak

membayar zakat dan mengangap mereka telah murtad sehingga diperangi.227

Namun Abu Ubayd menginformasikan bahwa yang diperangi Abu Bakar

hanyalah mereka yang menolak membayar zakat binatang ternak (sedekah al-

mawashi), sedangkan mereka yang menolak membayar zakat emas dan perak

(uang) dibiarkan dan tidak diperangi oleh Abu Bakar. 228

224Yusuf wibisono, op.cit. hal 134.
225Mustafa Edwin Nasution, op.cit, hlm 214.
226Yusuf wibisono, op.cit. hlm 135.
227Ibid.
228Ibid. Hal 136
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Dengan demikian, melalui perang riddah, abu bakar memiliki peran

penting dalam menyelamatkan karakter asli zakat. Seandainya abu bakar tidak

memerangi mereka yang menolak membayar zakat “amwal al-zhahirah”maka

zakat akan kehilangan karakter politiknya dan hanya menjadi ritual personal saja,

sehingga zakat akan menjadi tidak bermakna sebagai bagian dari institusi

keuangan publik Islam. Dan seandainya abu bakar memerangi semua yang tidak

membayar zakat tanpa membedakan apakah mereka pemilik “amwal al-

zhahirah”atau “ amwal al-bathinah”, maka zakat akan dipandang sama dengan

pajak pada umumnya yang basis pelaksanaanya sepenuhnya politik.229

Sikap tegas Abu Bakar tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari

pesan al-Qur’an surat at-Taubah ayat 103 tersebut. Abu Bakar menempatkan

posisi dirinya sebagai khalifah atau pengganti tugas-tugas Rasulullah, selain

sebagai pemimpin agama juga sebagai pemimpin negara dan pemerintahan. Ini

dipertegas lagi dalam riwayat Abu Ubayd ibn Salam dari Ibn Sirin yang

menjelaskan : 230

“Dulu zakat diserahkan kepada Rasulullah saw atau petugas yang beliau
utus, kepada Abu Bakar atau petugas yang diutus, kepada Umar atau
petugas yang diutus, kepada Usman atau petugas yang diutus. Ketika
Usman wafat, mulai terjadi kontroversi. Diantaranya ada yang membayar
zakat kepada pemerintah, dan ada yang membaginya sendiri. Diantara
yang tetap membayar zakat kepada pemerintah adalah Ibn Umar.”

b. Periode Umar bin Khattab (13-23 H/ 634-644 H)

Setelah wafatnya Abu Bakar dan dengan perluasan wilayah negara Islam

yang mencangkup dua kerajaan besar pada masa tersebut yaitu kerajaan Romawi

229ibid. hlm 138
230 Ahmad Rofiq, op.cit.,hlm.285-286
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(Syiria, Palestina dan Mesir) dan kerajaan Persia (Irak), serta dengan

melimpahnya kekayaan negara pada masa khilafah, menjadi pemicu adanya

perubahan pada sistem pengumpulan dan pengelolaan zakat. Kedua faktor

tersebut mengharuskan terjadinya institusionalisasi yang lebih tinggi dari sistem

pengelolaan zakat.231

Perubahan ini tercermin secara jelas pada masa khalifah kedua Umar

bin Khattab, yang menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial.232

Umar mencontoh sistem administrasi yang diterapkan di Persia, sehingga

sistem administrasi pemerintahan dibagi menjadi delapan provinsi,yaitu “

Mekkah,   Madinah,   Syiria,   Jazirah,   basrah, Kufah, Palestina dan Mesir.”

Umar kemudian mendirikan al-Dawawin yang sama fungsinya dengan Baitul

Mal pada zaman Nabi, “ sebuah badan audit negara yang bertanggung jawab atas

pembukuan pemasukan dan pengeluaran negara.233”

Ada perkembangan menarik tentang  implementasi zakat pada masa Umar,

yaitu “diperkenalkan sistem devisa, yang mana tidak semua dana zakat yang

diterima langsung didistribusikan sampai habis.” Hal ini merupakan terobosan

baru dalam pengelolaan zakat.234Pengembangan yang dilakukan ‘Umar terhadap

Baitul Mal merupakan konstribusi terbesar kepada dunia Islam. Pada masa ‘Umar,

231 Tim Penulis, Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia, Hal 60
232 Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo,

1994), 184.
233 Mahayuddin Haji Yahaya, Sejarah Islam (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995), hal

173.
234 Nurul Huda, et. al., Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah

(Jakarta: Kencana, 2012), hal 98.
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pengelolaan zakat secara langsung oleh pemerintah menjadi lebih sistematis dan

terorganisir.235

Umar yang memberikan peringatan pembayaran zakat ke negara untuk

zakat hewan ternak pada saat krisis ekonomi, yang dikenal sebagai tahun ramadah

pada 18 H. bencana kekeringan panjang yang menimpa seluruh wilayah Hijaz,

membuat Umar menetapkan penundaan penarikan zakat hewan ternak pada tahun

Ramadah itu dengan tidak mengirim petugas pengumpul zakat. Ditahun

berikutnya, ketika masa paceklik panjang telah berlalu, para petugas zakat datang

dan mengambil zakat dua kali lipat kepada pemilik hewan ternak.236

Umar juga tercatat sebagai orang yang bertanggung jawab atas

instituisonalisasi pemungutan zakat perniagaan dengan menempatkan petugas

yang ditempatkan di jalan, jembatan dan pelabuban yang memungut zakat harta

perniagaan dari pedagang muslim dengan tariff 2,5 % yang juga sekaligus

memungut pajak dari pedagang non-Muslim, baik lokal (dzimmi) maupun asing

harbi) dengan tarif 10 % (‘usyr)237

Zakat yang menurut Umar bin Khattab bertujuan untuk merubah mustahiq

menjadi muzakki, setidaknya menurut Quraish Shihab ada tiga landasan filosofis.

Pertama, istikhlaf(penugasan sebagai khalifah di bumi). Manusia sebagai khalifah

di bumi mempunyai tugas untuk membagi kesejahteraan sebagai penjabaran

rahmatan lil ‘alamin. Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan

bersama. Karena itu Allah melarang manusia memberikan harta kepada siapapun

yang diduga akan menyia-nyiakannya, karena ini akan merugikan semua pihak.

235 Yusuf Qardhawi, op.cit. hal 500.
236 Yusuf wibisono, op.cit. 138.
237Ibid.
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Kedua, Solidaritas sosial, Manusia hanya bisa hidup jika jadi pengusaha yang

sukses ia memerlukan pegawai atau karyawan, untuk menjadi pedagang yang

berhasil ia butuh pembeli atau penjual dari barang-barangnya. Demikian juga

dalam sektor ekonomi yang lain, di mana seseorang sanagat membutuhkan

kerjasama, tolong-menolong dan saling membantu dari orang lain. Ketiga,

persaudaraan,. Manusia berasal dari satu keturunan, jadi ada pertalian darah dekat

atau jauh. Setidaknya ada tiga pola persaudaraan, yakni persaudaraan sesama

muslim (ukhuwah islamiyah), persaudaraan sesama warga negara-bangsa

(ukhuwah wathaniyah), dan persaudaraan sesama umat manusia (ukhuwah

insaniyah/basyariyah).238

c. PeriodeUsman Bin Affan (23-36 H/ 644-656 M)

Pengelolaan zakat pada periode Usman bin Affan hanya melanjutkan

dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangan oleh Umar bin

Khattab.Pada masa Usman kondisi ekonomi umat sangat makmur, bahkan

diceritakan Usman sampai harus juga mengeluarkan zakat dari harta kharaz dan

jizyah yang diterimanya. Harta zakat pada periode Usman mencapai rekor

tertinggi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Usman melantik Zaid bin

Sabit untuk mengelola dana zakat.

Pernah satu masa, Usman memerintahkan Zaid untuk membagi-bagikan

harta kepada yang berhak namun masih tersisa seribu dirham, lalu Usman

menyuruh Zaid untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk membangun dan

memakmurkan masjid Nabawi.

238 Ahmad Rofiq, op.cit.,hlm.286-287
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Pada periode ini ada sinyalemen bahwa perhatian khalifah pada

pengelolaan zakat tidak sepenuh seperti pada kalifah sebelumnya, dikarenakan

pada periode ini wilayah kekhalifahan Islam semakin luas dan pengelolaan zakat

semakin sulit terjangkau oleh aparat birokrasi yang terbatas. Khalifah Usman bin

Affan memberikan kebebasan kepada ‘amil dan individu untuk mendistribusikan

zakat kepada siapa saja yang menurut mereka layak menerimanya, tentunya apa

yang dilaksanakan oleh khalifah ini akan memicu suatu sistem yang tidak baik

karena ‘amil yang tidak jujur justru akan mendahulukan keluarga dan karib

kerabat mereka, hal ini juga akan memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada

pemerintah saat itu. 239

Sementara itu, terdapat sumber pendapatan negara selain zakat yang

memadai, yakni “kharaj dan jizyah.” Sehingga khalifah lebih fokus dalam

pengelolaan pendapatan negara yang lain seperti kharaj dan jizyah yang besaran

persentasenya dapat diubah, berbeda dengan zakat yang besarannya harus

mengikuti tuntunan syariat.

Khalifah Utsman ibn Affan tetap mempertahankan system pemberian

bantuan dan santunan serta memeberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat

yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi

kebutuhan pikok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat

yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam pendistribusian harta Baitul Mal,

Khalifah Utsman ibn Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar

ibn al-khattab.

239Zainur, “Menelisik Potensi Zakat” dalam Majalah Riau Berzakat , Edisi 006/ Januari-
Februari 2020,hlm.29
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Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah utsman ibn Affan mendelegasikan

kewenangan menksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya msiang-masing.

Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah

dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul

zakat.

Untuk meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan dan kelautan,

meningkatkan dana pensiun, dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru,

Negara membutuhkan dana tambahan. Oleh karena itu, Khalifah Utsman ibn

Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian

beberapa gubenur. Ia juga menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah-tanah

Negara kepada individu- individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul

Mal. Dari hasil kebijakannya ini, Negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta

dirham atau naik 41 juta dirham juka dibandingkan pada masa Umar ibn al-

Khattab yang tidak membagi- bagikan tanah tersebut.

Memasuki enam tahun kedua masa pemerintahan Utsman  Ibn Affan,

“tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan.” Berbagai

kebijakan Khalifah Utsman ibn Affan yang banyak menguntungkan keluarganya

telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum

muslimin. Akibatnya, pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai

kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang khalifah.240

d. PeriodeAli>ibnAbiThalib (36-41 H/ 656-661 M)

Pelaksanaan kekuasaan politik negara terhadap zakat “amwal al-zhahirah

“menggalami tantangan hebat pasca-kekuasaan khalifah utsman. Dinamika

240Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Gramarta Publishing,
2010), hlm. 95-96.



135

pengelolaan zakat pada masa awal Islam ini, diriwayatkan secara lengkap oleh

abu ubayd. Pada awalnya, zakat diserahkan langsung kepada Nabi Muhammad

SAW atau orang yang dipercayakan nabi untuk mengelolanya. Di masa Abu

Bakar, zakat diserahkan kepada Abu Bakar atau orang yang dipercayakan untuk

mengelolanya. Demikian pula di masa umar, zakat diserahkan kepada umar atau

orang yang telah dilantik untuk mengelolanya. Hal ini berlanjut dimasa Utsman.

Dimana zakat diserahkan kepada Utsman atau orang yang telah diresmikan untuk

mengelolanya. Namun pasca ustman terbunuh yaitu sejak masa kekuasaan ali

terjadi perbedaan pendapat di masyarakat muslim, sebagian tetap menyerahkan

zakat kepada penguasa dan sebagian lainnya mendistribusikan zakat secara

langsung kepada mustahik.241

Walaupun dimasa ini terjadi kekacuan disana sini dan dirasakan kurang

pengembangan terhadap pengelolaan zakat pada masa ini disebabkan kondisi

politik dan terjadinya pertumpahan darah. Namun Ali >ibn Abi Thalib tetap

menjaga dan mendistribusikan harta zakat kepada yang berhak menerimanya dan

mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat.242 Ia

melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan

agama. Ketika ‘Ali >bertemu dengan orang-orang fakir miskin, ia menyatakan

bahwa biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul Mal. Khalifah ‘Ali j>uga

ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahiq243.

241Ibid. Hal 139
242 Zainur, op.cit.,hlm. 29
243 Abdurrachman Qodir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 1998), hal 94.



136

3. Pengelolaan Zakat Pada Masa Bani Umayyah

Selanjutnya pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah, sejarah

Daulah Bani Umayyah, yang berlangsung selama hampir 90 tahun (41-127H).

Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz (717 M) adalah tokoh terkemuka yang patut

dikenang sejarah, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di tangannya,

pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis  harta

kekayaan wajib dikenai zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat

ditangani dengan amat profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib

zakat semakinberagam.

‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz adalah “ orang pertama yang mewajibkan zakat

dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa,

termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan lainnya.”21 Sehingga

pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah ruah tersimpan di Baitul Mal.

Bahkan petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang

membutuhkan harta zakat.244

Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi kesuksesan manajemen dan

pengelolaan zakat pada masa Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz. Pertama, adanya

kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal. Kedua,

komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara

umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat.

Ketiga, kesadaran di kalangan muzakki (pembayar zakat) yang relatif mapan

secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. Keempat,

244 Ahmad Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam, terj, Mukhtar Yahya, cet.ke-8 (Jakarta:
Mutiara, 1994), h. 144.
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adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas

mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.245

khalifah Umar  ibn Abd al-Azis sangat memperhatikan zakat dan serius

dalam penanganannya karena zakat merupakan hak Allah. Umar ibn Abd al-Azis

memerintahkan  para gubernurnya untuk mendata para penerima zakat, serta

menunjuk para pegawai zakat yang terpercaya dan amanah. Umar

memerintahkanmereka agar menulis bukti pembayaran zakat untuk orang yang

berzakat.5 Lebih jauh lagi Umar menerapkan kebijakan otonomi daerah. Setiap

wilayah Islammempunyai wewenang untuk mengelola zakat sendiri dan tidak

diharuskan menyerahkan upeti kepada pemeriuntah pusat. Manakala pegawai

zakat menyerahkan zakat, Umar memerintahkan mereka agar mengembalikan dan

mendistribusikannya di daerah di mana zakat dikumpulkan. Bahkan  pemerintah

pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah yang

minuspendapatannya.246

Umar ibn Abd al-Azis juga melakukan perbaikan terhadap mekanisme

pengambilan zakat. Kebijakan-kebijakan Umar dari sisi ekonomi membantu

meningkatkan pendapatan zakat. Dalam pembayaran zakat, Umar ibn Abd al-

Azis termasuk orang-orang yang meluaskan (cakupan zakat) dan ini terlihat

melalui fikihnya dalam zakat hasil pertanian, zakat unta, ikan, madu

danlainnya.Pemahamanfikihinisecaraotomatismendongkrakhartayangmasuk

melalui zakat yang selanjutnya menaikan proses pengumpulannya.247

245 Syarifuddin Abdullah, Zakat Profesi (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003), h. 8-10.
246 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran ekonomi Islam (Yokyakarta: Pustaka

Pelajar, 2010),116.
247 Ash-Shalabi, Perjalanan Hidup Khalifah,476.
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Pengelolaan zakat di masa khalifah Umar ibn Abd al-Azis ini sangat

menakjubkan. Semua literatur yang ada pada kita menguatkan bahwa kemiskinan,

kemelaratan dan kepapaan dapat diatasi pada masa ini. Boleh dikatakan mereka

yang ingin mengeluarkan zakat sangat sukar untuk memperoleh orang yang mau

menerima. Langkah yang telah dilakukan adalah redistribusi kekayaan negara

secara adil, yakni dengan melakukan restrukturisasi organisasi negara,

pemangkasan birokrasi, penyederhanaan sistem administrasi. Dengan cara begitu

Umar ibn Abd al-Azis memperbesar sumber-sumber pendapatan negara melalui

zakat, pajak dan jizyah.248

4. Pengelolaan Zakat Pada Masa Bani Abbasiyah

Pemerintahan Abbasiyah sebetulnya tidak banyak berbeda dari Dinasti

Umayyah karena sejak awal Abbasiyah senantiasa berhadapan dengan berbagai

pesaing politik, cenderung menyingkirkan para pesaingnya, dan juga berjasa

dalam menaikkan dinasti baru ke takhta pemerintahan. Hal ini diikuti pula dengan

usaha mengonsentrasikan kekuasaan di tangan khalifah. 249

Dinasti ini berasal dari nama keluarga Bani Hasyim, Yakni seleluhur

dengan Nabi Muhammad SAW. Yang diambil dari nama paman beliau al-Abbas,

yang secara resmi diplokamirkan oleh Abd Allah Al Shaffah ibn Muhammad Ibn

Ali Ibn Abd Allah Ibn Abbas. Keturunan paman nabi Muhammad inilah yang

disebut dengan bani Abbas. Yang mana keturunan al Abbas ini mengklaim dirinya

lebih baik menggantikan posisi nabi ketika beliau wafat, dari pada Ali bin abi

248https://zakat.or.id/sejarah-kegemilangan-zakat/, diakses diakses 04/05/2017 pukul
14.15.

249https://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-digest/17/02/09/ol38yf313-
pemerintahan-Islam-ala-abbasiyah yang diakses pada tanggal 1 Oktober 2019 jam 10:30 WIB
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Thalib, yang mana mereka menganggap paman nabi inilah yang lebih berhak,

ketimbang keponakan nabi. Pada awal mula pemikiran ini belum muncul ketika

nabi meninggal, tetapi mengemuka ketika cucu Ali bin abi Thalib, yang sekaligus

pemimpin syiah al Khaisaniyah, atau kelompok terbesar keturunan ali yang

melakukan perlawanan kepada Ummawiyah. Dari Dinasti Abbasiyah ini tidak

begitu terpengaruh dari peradaban Arab. Seperti halnya pada masa Dinasti

Ummawiyah dikarenakan perpindahan ibukota dari Damaskus ke Bagdad.

Konsentrasi kekuasaan di tangan khalifah ini terjadi secara efektif pada

masa Khalifah al-Mansur (754-775) dan Khalifah Harun ar-Rasyid (786-809). Ini

tampak jelas dengan dibangunnya Baghdad sebagai ibu kota baru

Abbasiyah.Pemerintahan Abbasiyah mengangkat seorang gubernur (amir) untuk

memimpin suatu wilayah. Hal ini disebabkan oleh kekuasaan Dinasti Abbasiyah

yang semakin luas.Agar sistem pemerintahan berjalan efektif, khalifah

membentuk sistem birokrasi pada era awal kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Salah

satunya adalah mengadakan jabatan baru seperti wazir. Wazir adalah “penasihat

khalifah dengan tingkat pengaruh yang beraneka ragam, tetapi kemudian bisa

bertindak sebagai kepala pemerintahan.”

Pemerintahan dibagi menjadi sejumlah departemen (diwan). Ada diwan

yang membawahi kegiatan militer, administrasi, dokumentasi, dan

pembendaharaan. Jumlah diwan cenderung bertambah karena kompleksnya

pemerintahan dan luasnya wilayah kekuasaan.Di samping mengangkat wazir dan

pejabat birokrasi lain, khalifah juga menunjuk hakim agung (qadli al-qudlah) dari

kalangan ulama terkemuka. Hakim agung ini menunjuk dan mengirim hakim ke
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provinsi-provinsi. Para hakim provinsi kemudian mengangkat perangkat

personalia peradilannya masing-masing.

Di samping itu, ada lembaga lain yang disebut mazalim, “yaitu lembaga

ekstrayudisial, tempat para khalifah atau gubernur mendengar keluhan dan

laporan langsung dari rakyat.” Materi hukum dan prosedur yang diterapkan

lembaga ini tidak seketat yang telah dibakukan dalam fikih. Sentralisasi anggaran

Untuk menjalankan pemerintahan, telah disediakan anggaran khusus. Anggaran

negara ini pertama diperoleh dari hasil pajak. Jenis pajak yang paling penting

adalah kharaj, yaitu “pajak atas tanah dan hasil pertanian.” Kedua, anggaran

negara bersumber dari jizyah, yaitu “ pajak yang dipungut dari rakyat non-Muslim

sebagai kompensasi atas dibebaskannya mereka dari kewajiban militer.” Sumber

ketiga adalah zakat yang diwajibkan kepada seluruh orang Islam.

Salah satu ciri yang cukup menonjol dalam pemerintahan Dinasti

Abbasiyah adalah “sistem sentralisasi kekuasaan, terutama dalam masalah

administrasi keuangan dan perpajakan.” Ini adalah salah satu yang

membedakannya dari kekuasaan Umayyah.Perkembangan administrasi keuangan

dan perpajakan mendapatkan bentuknya yang lebih sempurna sejak kelompok

Baramikah menjadi pelaksana pemerintahan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid.

Implikasi dari sentralisasi ini ialah adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk

memastikan bahwa provinsi memberikan sumbangan yang memadai untuk

mendukung pemerintahan pusat. Oleh sejumlah khalifah, anggaran ini

dibelanjakan untuk mengembangkan dan memperluas sawafi (tanah negara)

sebagai salah satu sumber penting bagi keuangan negara. Cara pengelolaan uang
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negara seperti ini memiliki dampak positif. Sepeninggal Khalifah al-Mansur dan

Harun ar-Rasyid, negara telah memiliki sumber keuangan yang lebih dari cukup.

Dengan sumber keuangan negara yang cukup besar ini, kekuasaan Abbasiyah

dibangun atas fondasi ekonomi pertanian yang subur dan Perdagangan yang

luas.250

B. Pengelolaan Zakat pada Periode Pertengahan.

1. Pengelolaan Zakat Pada Masa Turki Usmani

Setelah Dinasti Abbasiyah runtuh di Baghdad, muncul Daulah turki

ustmani menjadi salah-satu kekuatan politik Islam terbesar di dunia ,di samping

kerajaan mughal india dan kerajaan safawi Persia. Pendiri Daulah ini adalah

“Bangsa Turki dari kabilah oghuz yang mendiami Daerah mongol dan Daerah

Utara Negeri Cina.” Setelah masuk Islam ,di bawah Pimpinan Ertoghrul,mereka

megabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Seljuk yang sedang berperan

dengan Bizantium.berkat bantuan mereka Sultan Alauddin II meraih kemenangan

yang gemilang. Atas jasa baik ini sultan Alauddin menghadiahi mereka sebidang

tanah di Asia kecil yang berbatasan dengan bizantium . Sejak itu mereka membina

wilayah barunya dan memilih Kota Syukud sebagai ibu kota.

Setelah Ertoghrul meninggal dunia kepemimpinan dilanjutkan oleh

puteranya, usman yang kemudian di anggap sebagai pendiri Daulah Turki Usmani

pada perkembangan selanjutnya, Kerajaan Seljuk mengalami perpecahan dan

Usman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh terhadap daerah yang

didudukinya.

250https://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-digest/17/02/09/ol38yf313-
pemerintahan-Islam-ala-abbasiyah yang diakses pada tanggal 1 Oktober 2019 jam 10:30 WIB
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Sejak itu tahun 699 H (1300M) Daulah Turki Usmani dinyatakan berdiri

dan Usman mengumumkan dirinya sebagai padisyah al-Usman (raja besar

Keluarga Usman).pada masa pemerintahan Khalifah Usman dan penggantinya

Daulah Turki Usmani banyak melakukan usaha perluasan wilayah selama mereka

berkuasa wilayah Islam telah meliputi Asia kecil ,Armenia,irak, syiria, Hijaz,

Yaman, Mesir, Libya, Tunisia, aljazair, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia,Albania,

Hongaria, dan Rumania .

Luasnya wilayah kekuasaan Daulah ini menjadikan bangsa Turki Usmani

banyak melakukan interaksi dengan bangsa-bangsa lain sehingga menjadi proses

asimilasi , dari kebudayaan Persia , mereka mengambil ajaran-ajaran tentang etika

dan tata krama dalam istana raja-raja.organisasi pemerintahan dan kemiliteran

banyak diserap dari Bizantium sedangkan ajaran-ajaran tentang berbagai prinsip

Ekonomi Sosial ,dan masyarakat ,keilmuan , dan hurup diserap dari Bangsa Arab.

Pada masa daulah Turki Usmani walaupun kekuasaan tertinggi terletak di

tangan seorang khalifah ,roda pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh seorang

sbadr al-azham (perdana menteri). Daulah Turki usmani mengalami masa

keemasannya ketika tampuk kekuasaan berada di tangan Muhammad II

Muhammad al-fatih ( 1451-1448) dan sultan Sulaiman al-Qanuni (1520-1566 M)

dalam mengembangkan kehidupan perekonomiannya,, Daulah Turki Usmani

melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan Dinasti Abbasiyah Baitul mal tetap

difungsikan sebagai kantor perbendaharaan Negara dengan berbagai sumber

pendapatannya berasal dari kharaj jizyah ,zakat,ghanimah,dan usyr pada awalnya.
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Seiring dengan luasnya wilayah yang dikuasai Daulah Turki Usmani

menggunakan sistem desentralisasi dalam mengatur pemungutan pajak .namun

dalam penerapannya timbul permasalahan di kemudian hari para pejabat lokal

mulai melakukan berbagai penyimpangan ,seperti memungut bajak melebihi batas

kewajiban ,memanipulasi pengutipan pajak, membebani kewajiban tambahan

kepada para petani serta melegitinasi berbagai praktek pungutan liar,sementara

pemetintahan pusat tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal karena

terfokus kepada berbagai perperangan dengan Bangsa Eropa ,di samping luasnya

wilayah kerajaan hal tersebut mendorong pemerintah pusat untuk mengubah

kebijakannya menjadi sentralistik.

Di bidang agraria pola kebijakan pemerintah Turki Usmani mengaku

kepada undang-undang agraria warisan Bizantium .tedapat dua jenis tanah

garapan Al-iqta merupakan tanah garapan terkecil yang di berikan pemilik tanah

kepada para petani untuk diolah ,hasil timar ini di serahkan sepenuhnyakepada

pemilik tanah sedangkan petani mendapat bagian yang hanya mampu memenuhi

keperluan makan sehari-hari .setiap pemilik timar berkewajiban menyerahkan dua

sampai empat ekor kuda atau beberapa orang calon tentara angkatan laut kepada

pemerintah di samping membayar pajak kekayaan untuk menunjang pelaksanaan

kewajiban ini ,pemerintah menetapkan pengawas pada setiap timar. Sedangkan

ziamat merupakan tanah garapan yang diberikan pemerintah kepada para petani

untuk diolah pemilik tanah atau zaim mempunyai kewajiban membayar pajak dan

mengirimkan sejumlah calon tentara sesuai dengan luas ziamat yang dimiliki

untuk menunjang aktivitas ekonomi.
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Daulah Turki Usmani juga mencetak mata uang, nama sultan juga

dicantumkan pada setiap mata uang yang beredar sebagai tanda penguasa di masa

itu dimana krtika terjadi inflasi ,Sultan Murad IV mengeluarkan kebijakan

penambahan nilai tukar mata uang emas dan perak ,di samping melakukan

efisiensi mengeluarkan terhadap gaji pasukan dan keperluan istana . sebagai

bangsa yang bedarah militer Daulah Turki Usmani lebih memfokuskan

kegiatannya dalam bidang kemiliteran sehingga aktivitas di bidang pengembangan

ilmu pengetahuan tidak terlalu menonjol selama masa pemerintahannya .namum

kemudian ,mereka banyak melakukan pembangunan bebagai mesjid dan istana

yang megah,sekolah,rumah sakit, panti asuhan, penginapan,pemandian umum dan

pusat-pusat terekat.

Pada awal abad ke 16 Daulah Turki Usmani terlibat konfrontasi dengan

bangsa Eropa dalam memperebutkan pengaturan tata ekonomi dunia Daulah Turki

Usmani menguasai semenanjung Balkan dan Afrika Utara ,sementara bangsa

Eropa melakukan ekspansi ke benua Amerika dan Afrika ,termasuk menguasai

jalur pedangangan AsiaTenggara perseteruan ini semakin peruncing pada abad –

abad berikutnya hingga akhirnya Daulah Turki Usmani kalah perang dan

kehilangan seluruh wilayah kekuasaannya akibat perperangan tersebut di samping

pemberontakan di berbagai wilayah kekuasaannya ,pemerintah Daulah Turki

Usmani berakhir pada tahun 1924 M.251

251https://www.depokpos.com/2019/03/sejarah-pemikiran-ekonomi-Islam-era-turki-
usmani/ diakses pada tanggal 1 oktober 2019 jam 10:58 WIB
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2. Pengelolaan Zakat Pada Masa Kerajaan Islam

Penyebaran Islam di Indonesia bermula dari Sumatra bagian utara di

mana Islam politik diperkirakan telah ada sejak awal abad ke 11, kemudian

mencapai jawa pada abad ke 14 dan akhirnya mencapai kepulauan bagian

timur Indonesia pada abad ke 15. Islamisasi nusantara ini banyak ditopang

oleh berkembangnya lalu lintas komersial jarak jauh yang tidak hanya

melibatkan perdagangan tetapi juga transfer budaya.252

Menurut cendekiawan muslim Indonesia Masdar F Mas’udi Zakat pada

mulanya adalah “upeti” dalam bahasa Muhammad Rasullulah yang orab itu sesaji

udihiyah, juga terdapat lembaga “upeti” atau apa saja orang menyebutnya. Islam

datang bukan untuk membrangusnya atau membuat lembaga sejenis sebagai

pesaing atau alternatifnya, Ia hanya ingin lembaga upeti yang telah membangkai

dan membuat kesengsaraan orang banyak di mana mana itu dapat

ditransformasikan, bahkan bisa ditransubtansikan, justru untuk menegakan

kesejahteraan orang banyak. Dalam perkembangannya, upeti secara nyata telah

membuat yang miskin terus tenggelam dalam kemiskinannya, sementara yang

kaya para pengusaha dan segenap kerabat serta kaki tanganya terus memumbung

keatas mengikuti kecenderungan nafsu  dan keinginannya, kini keadaan harus

dibalik, dengan sepirirt “Zakat” lembaga upeti justru manja disarana yang efektif

agar kekayaan dan fasilitas kehidupan bisa diatur sedemikian rupa, tidak hanya

melingkar-melingkar di antra kelompok tertentu saja, dengan sepirit “Zakat”

252 Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia Diskuis Pengelolaan Zakat Nasional
dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011.(Jakarta : Prenadamedia Group, 2015),hlm 31.
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lembaga upeti yang semulanya menjadi sumber kezhaliman harus

ditransformasikan menjadi wahana keadilan.253

“Zakat” sebagai konsep keagamaan, di satu pihak, dan “pajak” sebagai

konsep keduniawian, di pihak lain, bukanlah hubungan dualisme yang

dikotomis melainkan hubungankeesaan wujud yang dialektis. Zakat bukan

sesuatu yang harus dipisahkan, diparalelkan, dan apalagi dipersaingkan

dengan“pajak”,melainkanjustrumerupakansesuatuyangharusdisatukan

sebagaimana disatukannya roh dengan badan atau jiwa dengan raga. “Zakat”

merasuk ke dalam “pajak” sebagai ruh dan jiwanya, sedangkan “pajak” memberi

bentuk pada “zakat” sebagai badan atau raga bagi proses pengejewantahannya254.

Kerajaan berperan aktif dalam mengumpulkan pajak-pajak tersebut, dan

kerajaan membentuk sebuahbadan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan

dengan tugas sebagai penarik pajak atau zakat. Pemungutan pajak ini

dilakukan di pasar-pasar, muara-muara sungai yang dilintasi oleh perahuperahu

dagang, dan terhadap orang-orang yang berkebun, berladang, atau orang yang

menanam dihutan. Karena itulah, banyak sekali macam dan jenis pajak yang

diberlakukan pada setiap sumber penghasilan dan penghidupan warganya.

Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan kerajaan Aceh berlangsung

di masjid-masjid. Seorang imeum dan kadi (penghulu) ditunjuk untuk memimpin

penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar

253 Masdar F. Masudi, 1991, Agama Keadilan (Risalah Zakat (pajak) Dalam Islam),
Jakarta : Pustaka Firdaus.

254Ibid.
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dalammengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah,

maupun wakaf.255

C. Pengelolaan Zakat pada Periode Modern.

1. Pengelolaan Zakat Pada Masa Hindia Belanda

Ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan Barat

dahulu, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan

tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu,

Pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan

rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi

pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Kebijakan Pemerintah Hindia

Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya

pelaksanaan zakat.256

Wacana keislaman pada masa penjajahan tidak bisa mengeyampingkan nama

C.Snouck Hurgronje yang merupakan Penasehat Urusan Pribumi dan Islam. Data

rnengenai praktek filantropi Islam sebagin besar didapat tulisandansurat-surat

Snouck yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal atau pejabat daerah (Bupati,

Residen, Asisten Residen) dibawah Hindia Belanda. Dengan nasehat-

nasehatnya,Sonuck adalah tokoh yang paling berpengaruh dalam memutuskan

kebijakan kolonial terhadap bentuk pengelolaan kas masjid yang didapatkan

melalui zakat dan biaya pemikahan serta Zakat.257 Dalam pelaksanaan ajaran agama

Islam (termsuk zakat) diatur dalam Ordanantie Pemerintah Hindia Belanda.

255Azyumardi Azra, “Filantropi dalam Sejarah Islam diIndonesia” dalam
KuntarnoNoorAflah(editor),Zakat&PeranNegara,(Jakarta: Forum Zakat ,2006)

256 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf , Jakarta: UI
Press.1988, hlm. 52

257KementrianAgamaRepublikIndonesia,2013,StandarisasiAmilZakatIndonesia, Jakarta.
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Setidaknya sejak 1858, kebijakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap zakat

secara umum bersifat netral dan berusaha tidak ikut campur tangan. Kebijakan ini

dilatar belakangi dari upaya untuk membendung ketidakpuasan rakyat atas

penyalahgunaan dana zakat oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk pemerintah

belanda, seperti bupati, wedana, dan kepala desa. Untuk menjaga stabilitas politik

dan keamanan, seluruh pejabat untuk terlibat dalam pengumpulan dan

pendistribusian zakat. Diera penjajahan belanda ini, zakat sepenuhnya menjadi

urusan pribadi. Kebijakan pemerintah colonial yang netral dengan pendekatan

non-intervensi ini, mengizinkan penguatan masyarakat sipil melalui

pendayagunaan zakat untuk pendidikan dan kegiatan social lainnya.258

2. Pengelolaan Zakat Pada Masa Kemerdekaan Indonesia

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat tidak diatur

pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun

1951barulahKementerianAgamamengeluarkanSuratEdaranNomor:A/ VIV 17367

tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pada tahun 1964

Kementerian Agarna menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pelaksanaan

Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang tentang

Pelaksanaan Pengurnpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Maal,

tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat maupun kepada Presiden.

Kendatipun Negara Republik Indoensia tidak didasarkan pada ajaran suatu

agama, namun falsafah negara kita dan pasal Undang-undang dasar negara

republik Indonesia memberikan kemungkina kepada pejabat- pejabat negara

258 Yusuf wibisono, op.cit hal 36.
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untuk membantu pelaksanan pemungutan zakat dan pendayagunaanya,

perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini secara kualitatif, mulai

meningkat pada tahun 1986, pada tahun itu pemerintah mengeluarkan peraturan

menteri Agama No. 4 dan No. 5/1968, masing masing tentang pembentukan Badan

Amil Zakat dan pembentukan Baitul Mal (Balai harta kekayaan) di tingkat pusat,

propinsi dan Kabupten.259

3. Pengelolaan Zakat Pada Masa Orde Baru

Pada masa orde baru presiden suharto memberikan angin segar, menteri

keuangan pada waktu itu, dalam jawabannya kepada menteri Agama

menyatakan bahwa peraturan zakat tidak perlu dituangkan dalam undang- undang,

cukup dengan peraturan menteri Agama saja, Dengan dipelopori oleh pemerintah

Daerah DKI Jaya yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin,

berdirilah di Ibu kota badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah(Bazis) pada tahun

1968. Diberbagai tingakat propinsi setelah itu berdiri pula badan serupa yang

dipelopori oleh pejabat atau unsur pemerintah setempat dengan dukungan para

ulama dan pemimpin Islam atau sebaliknya,dengan demikian terbentuklah Badan

Amil Zakat yang bersifat semi pemerintah. Umumnya melalui surat keputusan

gubernur. Kini dikenal Bazis atau Baz di Aceh (1975), Sumatera Barat(1973),

Sumatra Selatan , lampung(1975), DKI Jaya(1968), Jawa Barat (1974),

Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972) Sulawesi utara, Sulawesi

Selatan (1985) dan Nusa Tenggara Barat.260

Perkembangan zakat pada masa Orde Baru ini tidak sama di setiap

259 Muhammad Daud Ali, op.cit.,hlm. 67

260Ibid.
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daerahnya. Sebagian masih pada tahapan konsep atau baru ada di tingkat

Kabupaten seperti Jawa Timur. Atau ada pula yang hanya dilakukan oleh Kanwil

Agama setempat. Karena itulah, mekanisme penarikan dana oleh lembaga zakat

ini bervariasi. Di Jawa Barat hanya terjadi pengumpulan zakat fitrah saja. Di

DKI Jaya terjadi pengumpulan zakat, ditambah dengan infaq dan shadaqah. Dan

ditempat-tempat lain masih meniru pola pada masa awal penyebaran Islam,

yakni menarik semua jenis harta yang wajib dizakati.261

Pada tahun 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama No. 16 Tahun 1989

tentang Pembinaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang menugaskan sernua jajaran

Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang

mengadakan pengelolaan zakat,infaq dan shadaqah  agar menggunakan dana zakat

untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain, Pada tahun 1991 telah dikeluarkan

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47

tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah. Dalam SKB tersebut

dijelaskan bahwa pengelo1aan zakat dilakukan Badan Amil Zakat, Infaq dan

Shadaqah yang disingkat BAZIS yang dibentuk di tingkat provinsi sampai tingkat

desa/kelurahan. SKB tersebut ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama

No. 5 Tahun 1991 tentang Pedeman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq

dan Shadaqah. Instruksi ini ditujukan kepada jajaran Departemen Agama untuk

membina secara teknis tugastugas BadanAmil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Kemudian SKB tersebut juga ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam

Negeri 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan

Shadaqah. Instruksi ini ditujukan kepada jajaran Departemen Dalam Negeri untuk

261 DawamRahardjo, Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam, Bandung:
Mizan 1987.
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membina secara umum tugas-tugas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.262

4. Pengelolaan Zakat Pada Masa Reformasi

Terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada umat

Islam, yakni kesempatan emas untukkembali menggulirkan wacana RUU

Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Komisi VII DPR-RI

yang bertugas membahas RUU tersebut. Penggodokan RUU memakan waktu

yang sangat panjang, hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara

pemerintah dan anggota DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat

diatur berdasarkan undang-undang. Sementara pihak lain tidak menyetujui dan

lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat, Pada

tahun 1999 UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikeluarkan oleh

pemerintah. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha

memajukan kesejahteraansosial dan perekonomian bangsa263

Pendayagunaan zakat diperuntukkan khusus bagi mustahiq delapan asnaf.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, mustahiq delapan

asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabi1

yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya

secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang

menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang,

pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam Pola penyaluran dan

pendayagunaan zakat antaralain:Distribusi dan pendayagunaan untuk delapan

asnaf. Mernprioritaskan asnaf fakir miskin.Untuk memenuhi keperluan pokok,

262KementrianAgamaRepublikIndonesia,loc.cit
263 Fakhruddin , Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN- Malang Press,

2008), hlm. 45
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seperti makan dan tempat tingga1. Bantuan makanan luang dapat dilakukan

berkala atau hari besar Islam. Untuk keperluan desa binaan bagi pengentasan

kemiskinan.Bantuan pendidikan berupa beasiswa. Bantuan pemberdayaan

ekonomi umat, dll.

Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat

diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat urnum. Prosedurnya ditetapkan sebagai berikut: Melakukan studi

kelayakan. Menetapkan usaha produktif. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.

Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. Mengadakan evaluasi.

Membuat laporan.264 Pengelolaan Zakat Pasca UU No. 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat

Kelahiran UU No. 23 Tahun 2011tentangPengelolaan Zakat menjadi

sejarah penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia sebagai revisi UU

Pengelolaan zakat sebelumnya.Undang-undang ini menjadi tonggak

kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia setelah sekian puluh tahun

termarjinalkan dan titik balik terpenting dunia zakat nasional.Berdasarkan UU

No.23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Arnil Zakat Nasional

(BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat

Nasional(BAZNAS) adalah lembaga pengelolazakat yang dibentuk oleh

pemerintah, dari tingkat nasional sampai kecamatan.Untuk tingkat nasional

dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi, tingkat

Kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota dan tingkat kecamatan

dibentuk BAZNAS Kecamatan. Organisasi BAZNAS di semua tingkatan

264KementrianAgamaRepublikIndonesia,lo c.cit
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bersifat koordinatif, konsutatif dan informatif. Guna tercapainya tujuan yang

lebih optimal dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat, maka dalam

Undang-Undang disebutkan bahwa Lembaga Pengelola Zakat tidak hanya

mengelola zakat, tetapi juga mengelola infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan

kafarat. Pendayagunaan zakat diperuntukkan khusus bagi mustahiq delapan asnaf.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, mustahiq delapan

asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab,gharim,sabilillah dan ibnusabil yang

dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara

ekonomi,seperti anak yatim,orang jompo,penyandang cacat, orang yang menuntut

ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang,pengungsi yang

terlantar dan korban bencana alam. 265

5. Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau

Mukhtar Samad seorang tokoh agama provinsi Riau menyatakan,266 zakat

sebagai sokoguru perekonomian Islam, menjadi rukun Islam yang bersifat fardu

bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya. Banyaknya umat Islam

Indonesia yang berkemampuan membayar zakat, merupakan potensi yang sangat

besar dalam mengatasi masalah umat terutama masalah kemiskinan, kebodohan

dan keterbelakangan.Akan tetapi potensi zakat yang sangat besar itu sampai saat

ini belom mampu digali dan diberdayakan seperti yang diharapkan, sehingga

sebagian besar umat Islam Indonesia masih dalam kondisi miskin (miskin, harta,

miskin informasi, dan miskin iman).

265Ibid.
266 Mukhtar Samad, Sejarah Badan Amil Zakat di Provinsi Riau, dalam Majalah Riau

Berzakat, Ediai 001 Tahun I 2018,hlm. 40
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Dari berbagai hasil kajian melalui seminar, diskusi dan

sebagainya,ternyata kurang mampunya digali dan diberdayakannya zakat mal itu

disebabkan oleh banyak hal. Diantara penyebabnya adalah karena kurang

sadarnya sebagian besar umat Islam untuk mengeluarkan zakat hartanya sesuai

dengan ketentuan, atau menyalurkannya kepada amil zakat. Penyebab lainnya

adalah kurang bahkan tidak adanya organisasi zakat yang bersifat Nasional atau

daerah yang memiliki kemampuan dan dipercaya untuk menghimpun dan

mengelola zakat harta seperti yang diharapkan. Untuk mendirikan oragnisasi zakat

(badan amil zakat ) pada masa dulu tidaklah mudah karena tidak seluruh ulama

menyetujuinya, dan umat Islam sudah terbiasa menyerahkan zakat hartanya

kepada orang atau organisasi sosial yang dipercayainya.

Dalam upaya membentuk organisasi zakat secara Nasional/daerah guna

menghimpun dan mengelola zakal mal dilndonesia, telah berkali-kali diadakan

rapat, seminar, diskusi, dan sebagainya yang diikuti oleh para ulama, ekonom

muslim dan lain-lain. Diantara seminaryang diadakan itu adalah “Seminar Zakat

se-Jawa Barat” di Cirebon pada tahun 1972 yang diselenggarakan oleh IAIN

Sunan Gunungjati Bandung bersama Pemda setempat. Seminar itu dihadiri oleh

berbagai ulama dan sarjana Islam, diantaranya Drs. H. Salahuddin Sanusi ( Rektor

IAIN Sunan Gunungiati ) sebagai pemakalah.267

Diantaranya hasil Seminar Zakat se-Jawa Barat itu adalah “ pembentukan

Badan Amil Zakat di Jawa Barat yang dikelola secara Modern.” Hasil seminar

tersebut mendapat respon sangat positif dari Gubernur Jawa Barat (Solihin GP)

pada masa itu dengan mengkordinir pelaksanaan zakat fithrah Pegawai negeri

267Ibid
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Sipil Jawa Barat. Selanjutnya oleh Gubernur Jawa Barat dipelopori pembentukan

Badan Amil Zakat Jawa Barat yang dikelola secara Modern.

Pada Tahun 1974, Mukhtar Samad sang pelopor badan amil zakat di

Provinsi Riau menyampaikan gagasan pembentukan Badan Amil Zakat diprovinsi

Riau melalui khutbah hari raya Idul Fithri dilapangan Ahmad Yani (sekarang

Gubernur Riau).Gagasan tersebut mendapat sumbangan baik dari berbagai sarjana

diRiau. namun setelah itu tidak ada tindak lanjutnya. Dan dalam berbagai

kesempatan berda'wah, khutbah dan ceramah, beliau seringkali menyampaikan

alasan sangat perlunya pembentukan badan amil zakat dalam upaya mengatasi

berbagai macam masalah umat.

Ketika  diangkat sebagai kabid Penerangan Agama Islam Kanwil Depag

Provinsi Riau, jabatan ini ia gunakan antara lain untuk membuat materi da'wah

dan brosur yang terkait dengan pengelolaan zakat melalui badan amil zakat.

Kemudian pada tahun 1984 diajukan konsep pembentukan badan amil zakat

kepada Gubernur Riau, namun konsep tersebut kurang mendapat perhatian.

Selanjutnya pada tahun 1987 ia diangkat menjadi Kabid Urusan Agama Islam

yang tugasnya antar lain mengurus zakat, wakaf dan ibadah sosial.268

Kesempatan sebagai Kabid itu beliau gunakan untuk memperjuangkan

pembentukan Amil Zakat Provinsi Riausetelah sekian lama memperjuangkannya.

Akhirnya Gubernur Riau bersedia menerbitkan Surat Keputusanpembentukan

Badan Amil Zakat Provinsi Riau yang diberi nama BAZISMAL (Badan Amil

Zakat, Infak, Sedekah dan Baitul Mal), dan dalam SK itu disebutkan bahwa

Mukhtar Samad ditunjuk sebagai ketuanya.

268Ibid,hlm.41
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Dalam mengelola Bazis269mal tersebut, ia bersama pengurus lainnya

mengadakan pendekatan dengan berbagai pimpinan instansi pemerintah/swasta

dan perusahaan supaya bersedia menyalurkan zakat dari karyawannya kepada

BAZISMAL Provinsi Riau. Penggunaan dana BAZISMAL Provinsi Riau

dilakukan secara transparan dengan menyampaikan tembusan pertanggung-

jawaban keuangan kepada instansi-instansi yang menyalurkan zakat dari

karyawannya itu. Dan untuk memberdayakan fakir miskin, BAZISMAL membeli

sebidang tanah sebagai tempat pemberdayaan dhu'afa dengan berbagai macam

pelatihan usaha ekonomi.

Pada tahun 1991, Mukhtar Samad diangkat sebagai Ka kanwil Depag

Provinsi Riau. Karena itu jabatan ketua BAZIZMAL diserahkan kepada

almarhum KH A Hamid Sulaiman (ketua MUI Riau) dan penulis berfungsi

sebagai Pembina BAZIZMAL. Pada saat serah terima jabatan, ketua BAZIZMAL

Provinsi Riau Menyerahkan sisa dana yang belum digunakan sekitar

Rp.33.000.000.

Pada tahun-tahun berikutnya terjadi perkembangan BAZISMAL terutama

dengan diterbitkannya UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sehingga

lahir Badan Amil Zakat (BAZ).kemudian terjadi lagi perkembangan dengan

lahirnya nama baru di daerah, yaitu dari BAZDA menjadi BAZNAS Provinsi.

BAZNAS harus dikelola oleh komisioner sesuai dengan ketentuan yang berlaku

diantaranya melalui seleksi yang diadakan oleh masing-masing daerah, pada tahun

2017, diadakan seleksi terhadap calon komisioner BAZNAS Provinsi Riau, dan

269Ibid



157

kebetulan Mukhtar Samad ditunjuk sebagai salah seorang dari tim yang

menyeleksi calon komisioner itu dalam hal manajemen zakat.270

Secara sistematisnya lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat, infak

dan sedekah di Provinsi Riau pertama kali dibentuk dengan Surat Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts. 532/XII/1987 dan Nomor

Kpts. 533/XII/1987 tanggal 12 Desember 1987 dengan Nama Badan Amil Zakat,

Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal atau disingkat BAZISMAL Provinsi Riau.

Pada tahun 1991 keluar Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Agama RI No. 29 Tahun 1991 dan No. 47 Tahun 1991 tentang

Pembinaan Zakat. Atas dasar keputusan bersama tersebut, maka Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Riau mengeluarkan SK No. Kpts. 657/X/1992 tanggal 8 Oktober

1992 tentang pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah

(BAZIS) Provinsi Riau periode tahun 1992-1997.

Setelah berakhir masa kerja Pengurus BAZIS Provinsi Riau periode

tahun 1992-1997 dilanjutkan oleh Pengurus BAZIS Riau peride tahun 1998-

2003 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.

585/XII/1998 tanggal17 Desember 1998. Namun pada tahun 1999 disahkan

berlakunya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Atas dasar itu

pula kepengurusan BAZIS Provinsi Riau menyesuaikan dengan maksud undang-

undang tersebut, maka nama BAZIS Provinsi Riau berubah menjadi Badan Amil

Zakat (BAZ) Provinsi Riau.

Untuk pertama kali kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi Riau

mengacu kepada UU No. 38 Tahun 1999 adalah kepengurusan Badan Amil

270Ibid hlm. 40-41
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Zakat Provinsi Riau periode 2000-2003 dengan Keputusan Gubernur Riau

Nomor Kpts. 263/VI/2000.

Selanjutnya kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi Riau periode

2003-2006 berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau No. kpts.392/IX/2003.

Periode 2007-2010 dan 2010-2013 berdasarkan SK Gubernur Riau

No.KPTS.02b./I/2007 dan KPTS.66/I/2010 tentang pengangkatan pengurus BAZ

Provinsi Riau periode 2007-2010 dan 2010-2013.

Untuk periode 2013-2016 berdasarkan SK Kemeng Republik Indonesia

No. DJ.II.4/3/BA.03.2/569/2012 dan Keputusan Ka.Kanwil Kemenag Provinsi

Riau No. 483 tahun 2012 tentang perpanjangan sementara masa bakti

kepengurusan BAZDA Riau.

Periode 2016-2021 berdasarkan SK Gubernur provinsi Riau No.

KPTS.1101/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang pengangkatan pimpinan

BAZNAS Provinsi Riau masa bakti 2016-2021.271 Pada tahun 2011 undang-

undang pengelolaan zakat lahir yang lebih tepatnya Undang-undang No 23 tahun

2011 tentang pengelolan zakat yang digunakan sampai saat ini, dikarenakan

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah, maka untuk menyusun struktur

organisasinya diatur berdasarkan SK Ketua BAZNAS Pusat dengan Nomor 24

Tahun 2018, ini bentuk susunan struktur organisasinya sama di 514

Kabupaten/Kota se Indonesia dan dibantu oleh UPZ yang keberadaanya sebagai

perpanjangan tangan dari BAZNAS terdapat 500 UPZ yang telah terbentuk.272

271Majalah Riau Berzalat Edisi 001 Tahun I November 2018, hlm. 28-29
272 Yurnal Edward, 2018, “Struktur Ramping ‘gesit’ dalam Bergerak” dalam Majalah

Riau Berzakat, BAZNAS Provinsi Riau, Pekanbaru, hlm. 8-9
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pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkan apa yang dipungut.

Perlindungan disini maksudnya adalah rakyat harus dilindungi hartanya,

darahnya dan kehormatannya, termasuk didalamnya menciptakan kondisi

keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja

yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kemaslahatan dan

kesejahteraan rakyatnya.

5. Terhadap arah kebijakan, diingatkan : “ maa laa yudraku kulluhu laa yudraku

kulluhu ” artinya “apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan

ditinggalkan seluruhnya.” Maknanya adalah apabila suatu kebijakan yang baik

sudah dibuat dan diputuskan, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak

kendala dan hambatan, maka tidak berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Akan

tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan dengan kemampuan

dan kesempatan yang ada dan memadai.

Atas kerangka berpikir di atas penulis berpandangan, bahwa perspektif

siyasah syari’ah (hukum Islam), jika al-maslahah tidak diintervensi negara akan

mengancam terjadinya inoptimal bahkan kegagalan dalam penghimpunan potensi

zakat yang ada di Provinsi Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya,

pandangan ini juga diperkuat dengan kaidah “ di mana terdapat kemaslahatan

maka di situ terdapat hukum Allah”.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagai hasil penelitian, maka dapat diambil bebearpa

kesimpulan sebagai berikut :

1. Regulasi pengelolaan zakat di Provinsi Riau mesti mengacu kepada regulasi

yang telah ditetapkan oleh pemerintah dari mulai UU No. 23 Tahun 2011

tentang pengelolaan zakat, PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksana UU

Nomor 23 Tahun 2011, PERMENAG No. 52 Tahun 2014, PERBAZNAS No.3

Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat , Keputusan

Ketua BAZNAS No.64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat

Nasional  serta Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada BAZNAS

Provinsi Riau.

2. Pelaksanaan pengelolaan zakat di Provinsi Riau tentunya dengan melihat

pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Provinsi

Riau. Bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam 4 tahun terakhir

dari mulai tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan angka peningkatan

jumlah dana zakat yang terdistribusi kepada para mustahik. Khususnya angka

menunjukkan yang terbesar adalah untuk asnaf keluarga fakir miskin, dengan

bentuk pendistribusian zakat konsumtif kepada asnaf fakir dan produktif

kepada asnaf miskin. Berdasarkan data yang didapatkan di BAZNAS Provinsi

Riau untuk aspek pendayagunaan dalam bentuk pemberian modal usaha bagi

asnaf miskin, namun dalam realisasinya pemberian modal usaha ini ternyata
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belum dapat meningkatkan ketahanan keluarga mustahik, dikarenakan

minimnya dana zakat yang diberikan, kemudian diperburuk dengan tidak

adanya upaya monitoring dan evaluasi oleh pihak BAZNAS Provinsi Riau.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat dapat dilihat

secara normatif dan sosiologis adalah :

b. Faktor normatif yakni aturan atau hukumnya, berupa peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang zakat dan pengelolaannya baik dari segi

inventarisasi hukum maupun dari segi sinkronisasi hukum.

c. Faktor sosial, yakni : 1) pengetahuan masyarakat muslim khususnya

mengenai hukum zakat yang masih rendah; 2) Pengetahuan aparat terkait

cukup memadai terhadap hukum zakat, namun masih perlu ditingkatkan

melalui pendidikan atau pelatihan dan sertifikasi. 3) budaya hukum

masyarakat yang majemuk (plural society) yang biasa menghimpun dan

menyalurkan dana zakat langsung kepada mustahik sehingga kesan yang

muncul ia sebagai muzakki dan ia juga amil. 4) kesadaran hukum

masyarakat yakni penerimaan dan sikap masyarakat muslim terhadap

kewajiban hukum zakat yang masih ragu-ragu dan keengganan masyarakat

untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga yang ditunjuk oleh

pemerintah.

3. Dalam perspektif siyasah syar’iyah, zakat merupakan bagian dari syari’at Islam

yang membutuhkan keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaannya, maka

pemerintah wajib mengaturnya melalui sejumlah peraturan hukum,

dikarenakan zakat adalah syari’at yang tidak akan dapat berjalan dengan baik

tanpa keterlibatan negara atau pemerintah, maka keberadaan peraturan
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perundang-undangan zakat merupakan suatu kemestian dan melalui zakat akan

terwujud ketahanan keluarga mustahik bahkan dapat mewujudkan kehidupan

bangsa yang makmur dan sejahtera.

B.  Saran/ Rekomendasi

1. Al-Qur’an dan Sunnah sebagai “an-nushush al-muqaddasah” dan ijtihadnya

para mujtahid mestilah dijadikan pedoman regulasi pengelolaan zakat yang

ideal  dicontohkan Rasulullah SAW, maka kepada pemangku kepentingan

hendaknya meneladani konsepsi dan praktik yang telah dibangun di masa

Rasulullah dan Khulafa’ al-Rasyidin. Pentingnya melakukan sosialisasi dan

edukasi  hukum zakat agar semua masyarakat muslim  di Provinsi Riau dapat

mengetahui dan memahami aturan tentang pengelolaan zakat. Aturan akan

efektif apabila sosialisasi peraturan tersebut diketahui oleh masyarakat secara

luas khususnya para muzakki harus memiliki pengetahuan yang mendalam

terkait peraturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesalahfahaman.

Peraturan daerah yang dibuat dan direvisi nantinya diharapkan tersosialisasi

secara baik dan meluas dengan berbagai cara melalui media masa maupun

melalui para muballigh. Adanya sinergitas dan kerjasama antara seluruh

lapisan masyarakat  terutama tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat

sangat penting untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pengelolaan zakat

sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga mustahik

dapat terwujud.

2. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat usulan yang ditawarkan kepada

organisasi pengelola zakat baik BAZNAS Provinsi Riau dan LAZ dalam

menghimpun dana zakat dengan pola aktif dan kreatif atau dengan cara
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“jemput bola”, mengelola dan mendistribusikan serta mendayagunakan dana

zakat mengacu kepada pola asah, asuh dan asih agar terwujud ketahanan

keluarga. Organisasi pengelola zakat baik BAZNAS dan LAZ khususnya

BAZNAS Provinsi Riau meningkatkanprofesionalitas amil dalam

menghimpun, mengelola dan mendistribusikan serta mendayagunakan seperti

memberikan pendampingan dan permodalan kepada fakir miskin melalui

program pendayagunaan, serta memonitoring dan mengevaluasi program

pendayagunaan kepada mustahik.Demikian juga halnya dengan program

Indonesia cerdas atau Riau Cerdas dapat mengalokasikan dananya untuk

lulusan-lulusan pondok pesantren yang mereka mempunyai potensi akademik

yang baik tetapi kurang mampu agar dijadikan sebagai kader ulama’ dan

diberikan biaya pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi strata satu, dua

dan tiga.

3. Kepada lembaga legislatif ( DPRD Provinsi Riau) dan eksekutif (Pemerintah

Provinsi Riau) agar segera merevisi Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009

tentang Pengelolaan Zakat dikarenakan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan

masyarakat dan perkembangan hukum di Indonesia yang dari segi muatannya

diusulkan memuat aturan sanksi yang tidak hanya untuk amil sebagai

koordinator tetapi juga muzakki (wajib zakat) yang mana mereka enggan untuk

membayar zakat agar taat azaz dan taat hukum serta ditindak tegas sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam aturan tersebut

diharapkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kaum

dhuafa’(fakir-miskin) dengan memprioritaskan ketahanan keluarga agar
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terbebas dari kemiskinan sesuai dengankaidah fikih َمِام َعَلى ُف اْألِ تََصرُّ

اِعیَِّة َمنُْوٌط بِاْلَمْصلََحةِ  الرَّ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada

kemaslahatan.”

dan amanah konstitusi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.
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