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Pada bulan Agustus 2019 ini Indonesia menyambut hari
kemerdekaannya yang ke-74. Alhamdulillah, telah banyak
kemajuan-kemajuan yang telah dicapai namun masih banyak pula tantangan besar
yang harus dihadapi bangsa dewasa ini diantaranya kemiskinan. Menurut data dari BPS
per Maret 2019, jumlah orang miskin mencapai 9,41% dari total penduduk atau
sebanyak 25,14 juta orang. Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah sejak
1998, namun hal ini tidak boleh membuat seluruh komponen bangsa terlena karena
masih ada masalah yang fundamental, yaitu bagaimana memotong langsung tali
generasi yang berpotensi miskin di masa mendatang.
Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda dalam sebuah hadits yang
diriwayatkan Abu Na’im, “kemiskinan itu bisa menyebabkan kepada kekufuran”
sehingga persoalan kemiskinan menjadi sebuah hal yang sangat krusial untuk diatasi.
Islam sendiri mempunyai instrumen dalam pemerataan distribusi kekayaan dan
pengurangan kesenjangan sosial seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).
Zakat yang merupakan instrumen utama dan disebutkan dalam rukun Islam dan telah
terbukti menjadi instrumen fiskal utama yang digunakan dalam rangka menopang
perekonomian negara khususnya dalam hal kesejahteraan rakyat.

“Tumbuh Bersama”
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemerataan Zakat
INTERVIEW

Kredibilitas Merupakan Kunci
Kesuksesan Lembaga Zakat
Mohamad Arifin Purwakananta
Direktur Utama Baznas
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Dompet Dhuafa Melayani,
Memberdayakan dan
Membela Kaum Dhuafa
drg. Imam Rulyawan
Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi
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PERSPEKTIF

Meningkatkan Tata Kelola
Zakat di Indonesia
Dr. Rifki Ismal
Deputi Direktur, Peneliti Ahli, Departemen Ekonomi dan
Keuangan Syariah, Bank Indonesia
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Zakat dan
Pengentasan Kemiskinan
Muhammad Choirin, Ph.D.
(Dosen Pascasarjana Universitas Islam As-Syaﬁ'iyah dan
Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta,
Wakil Direktur Publikasi dan Jaringan, Pusat Kajian Strategi BAZNAS)

Pada tahun 2018, penghimpunan zakat mencapai sekitar Rp 8,1 triliun atau meningkat
sebesar 31.8 persen dari tahun sebelumnya (BAZNAS, 2018). Sementara untuk
penyaluran zakat sendiri mencapai hampir 90% pada periode 2018 (BAZNAS, 2018).
Berdasarkan hasil kajian Puskas BAZNAS terkait indikator pemetaan potensi zakat
tahun 2019, total potensi zakat di Indonesia mencapai angka Rp 233,8 triliun setahun
sehingga penghimpunan zakat nasional masih sangat jauh dari potensi zakat yang
sebenarnya. Sehingga untuk mengoptimalkan potensi penghimpunan zakat,
diperlukan berbagai inovasi atau pendekatan yang berbeda dari saat ini.
Selain itu, fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih belum meluasnya distribusi
terkait penyaluran zakat atau dengan kata lain masih banyak masyarakat yang belum
menerima bantuan langsung dana zakat. Berdasarkan masalah tersebut, pendekatan
desentralisasi pengelolaan zakat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan bisa
menjadi salah satu solusi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Desentralisasi atau
zonasi pengelolaan zakat per wilayah dapat mengatasi kesenjangan yang terjadi
dimana dana zakat yang dihimpun oleh suatu daerah akan dikembalikan kepada
daerah itu sendiri sehingga masalah kemiskinan dapat terselesaikan secara lebih
efektif dan merata.

11

Desa Gemilang Memberdayakan
Masyarakat Pedesaan Secara
Komprehensif, Terukur & Berkelanjutan
Agus Nafi’
Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah
subhanahu wa ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya
sehingga Buletin Insight edisi ketiga ini dapat disusun dan
diselesaikan dengan sangat baik. Sholawat beserta salam
juga kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad
shallallahu`alaihi wa sallam yang merupakan suri tauladan
bagi seluruh umat manusia.
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Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat juga masih menjadi
tantangan utama bagi penghimpunan zakat di Indonesia sehingga upaya edukasi dan
sosialisasi tentang zakat harus terus dilakukan untuk meningkatkan awareness dan
literasi masyarakat. Sehingga hadirnya edisi ketiga Insight yang membahas tentang
zakat ini diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut. Selamat membaca.

DEWAN REDAKSI
DEWAN PENGARAH KNKS &
MANAJEMEN EKSEKUTIF
PIMPINAN UMUM
Sutan Emir Hidayat

PIMPINAN REDAKSI
Ginanjar Dewandaru

REDAKTUR PELAKSANA
M. Quraisy

REDAKTUR AHLI
Mohamad Soleh Nurzaman
Sudarmawan Samidi
Urip Budiarto
Muhammad Faris Aﬁf
Amrial

REDAKSI
Citra Atrina Sari
Annissa Permata
Nadiah Hidayati

Diterbitkan oleh:

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)
Gedung Permata Kuningan, Lantai PH
Jalan Kuningan Mulia No. 9C, Jakarta,
12980, Indonesia
E-mail: redaksi-knksinsight@knks.go.id

Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Website: www.knks.go.id

INSIGHT I Edisi Ketiga I Agustus 2019

1
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FOKUS UTAMA
negara untuk kebutuhan
peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Bahkan begitu
pentingnya zakat, Khalifah Abu
Bakar memerangi masyarakat
yang sudah wajib zakat tetapi tidak
mau bayar zakat.
Ada satu masa dimana negara
kesulitan untuk memberikan zakat,
bahkan tidak memberikan zakat
kepada warganya. Itu terjadi saat
salah satu sahabat Umar bin
Abdul Aziz memimpin
kekhalifahan, dimana ekonomi
negara berada dalam posisi
keemasan. Semua masyarakat
sejahtera, sampai tidak satu pun
ditemukan masayarakat atau
orang yang layak untuk diberi
zakat.

“Tumbuh Bersama”
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemerataan Zakat

I

ndonesia sebagai negara
dengan mayoritas muslim
terbesar di dunia, berpotensi
untuk menjadi pusat
perekonomian syariah dunia.
Hampir seluruh komponen
masyarakat siap untuk memajukan
ekonomi syariah, tinggal
bagaimana memulainya secara
tepat agar semua bisa bergerak
bersama.
Dalam Roadmap Perbankan
Syariah Indonesia 2015-2019,
dapat dilihat bahwa nilai-nilai luhur
yang dianut oleh bangsa Indonesia
memiliki kesamaan dengan nilainilai dalam prinsip ekonomi
Syariah (OJK, 2015). Nilai luhur
bangsa itu dituangkan dalam
Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil
dan beradab, Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
INSIGHT I Edisi Ketiga I Agustus 2019

permusyawaratan dan perwakilan,
dan Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.

juga memiliki dimensi yang
berpengaruh terhadap bidang
sosial dan ekonomi masyarakat.

Nilai-nilai dalam Pancasila tersebut
selaras dengan prinsip ekonomi
syariah seperti al-adl (keadilan),
ukhuwah (persaudaraan), tawazun
(keseimbangan) serta mashlahah
(kemashlahatan). Keduanya
memiliki tujuan yang sama yaitu
menghadirkan keadilan di tengahtengah masyarakat luas dengan
membawa kemashlahatan bagi
seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Kitab Al Amwal karya Abu
Ubaid dijelaskan tentang peran
zakat terhadap keuangan publik
dan kebijakan ﬁskal. Ditulis bahwa
zakat memiliki dua karakter utama
yakni sebagai karakter ibadah dan
karakter politik. Sebagai ibadah
tertulis dalam Al-Qur'an Surah AtTaubah ayat 103 tentang kewajiban
setiap umat Islam untuk
melakukan zakat. Sedangkan
dalam karakter politik membahas
tentang hubungan zakat dengan
negara.

Salah satu instrumen penting
dalam ekonomi syariah yang dapat
digunakan untuk meningkatkan
perekonomian bangsa adalah
zakat. Zakat yang merupakan
rukun Islam ketiga memiliki
dimensi yang tidak hanya
bersandar pada ketauhidan atau
keimanan individu saja namun

Dalam karakter politik, pemerintah
dapat berkaca dari Rasulullah
SAW, yakni ketika zakat dijadikan
sebagai instrumen keuangan
negara. Artinya zakat menjadi
salah satu pendapatan utama

Di Indonesia, pemerintah sudah
serius menyiapkan perangkat
untuk menggali potensi zakat demi
kesejahteraan masyarakat. Hal ini
bisa dilihat UU No 38 tahun 1999
yang sudah diperbarui menjadi UU
No 23 Tahun 2011 lalu berlanjut
dengan adanya Intruksi Presiden
(Inpres) No 3 Tahun 2014 yang
mengatur tentang optimalisasi
pengumpulan zakat di
kementerian/lembaga, sekretariat
jenderal lembaga negara,
sekretariat jenderal komisi negara,
pemerintah daerah, badan usaha
milik negara, dan badan usaha
milik daerah melalui badan amil
zakat nasional.
Kesadaran masyarakat untuk
membayar zakat-pun tiap tahun
semakin meningkat. Apalagi
ditunjang dengan teknologi yang
memudahkan orang membayar
zakat. Sebagai contoh, Badan Amil
Zakat Nasional (Baznas)
menggandeng 26 kanal digital
seperti sosial media, toko online
e-commerce, artiﬁcial inteligence,
aplikasi percakapan hingga
memanfaatkan layanan keuangan
digital yang banyak digunakan
masyarakat. Kanal tersebut seperti
Kitabisa, Jenius, Gopay, Gojek,
OVO, Tcash, Kaskus, Lenna,

Shopee, Tokopedia, Lazada,
Matahari Mall, Oy! Indonesia dan
Line.
Dalam skala nasional, jumlah
seluruh penghimpunan zakat yang
dikumpulkan oleh Baznas, LAZ
dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
se-Indonesia mencapai Rp 8,1
triliun (Baznas, 2019). Namun
pencapaian tersebut masih jauh
dari potensi zakat sebesar Rp
233,8 triliun karena mayoritas yang
dihimpun masih merupakan zakat
maal (zakat yang dikenakan atas
uang, emas, surat berharga, dan
aset yang disewakan) yakni
mencapai 44,75 persen dari total
jenis dana yang dihimpun (Baznas,
2018). Sementara potensi zakat
yang lebih besar dan masih
terpendam adalah penghimpunan
zakat dari perusahaan (Firdaus,
et.al, 2012). Jika potensi ini dapat
dioptimalkan dengan peran aktif
pemerintah yaitu melalui regulasi
dan beragam peraturan yang
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berkaitan dengan zakat maka
dapat dipastikan dukungan
tersebut akan meningkatkan
kinerja pengumpulan zakat
nasional.
Alhamdulillah saat ini perlahan
kesadaran masyarakat dalam
membayar zakat dapat dikatakan
cukup meningkat secara signiﬁkan
namun realisasi penghimpunan
zakat sebesar Rp 8,1 Triliun masih
tergolong kecil, karena potensi
zakat di Indonesia yang mencapai
Rp 233,8 triliun per tahun atau
sebesar 1,56 persen dari PDB
Indonesia pada tahun 2018.
Demikian juga realisasi
penghimpunan zakat yang masih
sebesar 3,45 persen dari potensi
yang sebenarnya meskipun
pengumpulan dan penyaluran
zakat nasional pada tahun 2018
mengalami peningkatan masing
masing sebesar 30,4 persen dan
39,95 persen (Baznas, 2018).

Data penghimpunan terhadap potensi zakat dari tahun ke tahun

Tahun

Perhimpunan
(Rp. Miliyar)

Pertumbuhan
(%)

Prosentase Perhimpunan
Terhadap Potensi (%)

2015

3.650

0

1,7

2016

5.017

37,46

2,3

2017

6.224

24,06

2,8

2018

8.100

30,13

3,7

Pertumbuhan
(%)

Prosentase Penyaluran
Terhadap Potensi (%)

(sumber: Statistik Zakat Nasional BAZNAS, 2019)

Tahun

Penyaluran
(Rp. Miliyar)

2015

2.249

0

61.6

2016

2.931

30.32

58.4

2017

4.860

65.81

78.1

2018

6.800

39.91

89.8

(sumber: Statistik Zakat Nasional BAZNAS, 2019)
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Dalam hal penyaluran, tiga tahun
terakhir lebih dari 65 persen dana
zakat di Indonesia disalurkan
kepada fakir miskin. Penyaluran
terendah pada mualaf dan riqob.
Adapun realisasi penyaluran ZIS
tahun 2018 menurut Bidang
Program menunjukkan bahwa
penyaluran ZIS di bidang sosialkemanusiaan masih yang tertinggi
dengan proporsi 31,86 persen,
sementara penyaluran ZIS di
bidang kesehatan menjadi yang
terendah dengan proporsi 8,43
persen.
Sementara untuk penyaluran ZIS
di bidang ekonomi terjadi
penurunan sebesar -37,43% dari
tahun 2017 ke tahun 2018. Di
bidang kesehatan, penyaluran ZIS
hampir sama dengan bidang
ekonomi yaitu sebesar Rp 462
miliar berbanding Rp 552 miliar
pada tahun 2018. Terlihat bahwa
dari tahun 2017 ke tahun 2018,
penyaluran untuk bidang sosial
kemanusian mengalami
peningkatan. Pada tahun 2017,
dana tersalur untuk bidang sosialkemanusiaan mencapai Rp 1,124
miliar, atau 25,89 persen dari total
penyaluran. Sementara pada
tahun 2018 porsi penyaluran ZIS
untuk bidang sosial-kemanusiaan
mengalami kenaikan yaitu
mencapai Rp 1,749 miliar atau
31,86 persen.
Idealnya, penyaluran dana ZIS
untuk bidang sosial dan
kemanusiaan serta untuk bidang
ekonomi secara persentase harus
selalu tinggi, mengingat masih
banyaknya penduduk miskin di
negeri kita. Data BPS (Badan
Pusat Statistik) mencatat
persentase penduduk miskin
masih tergolong tinggi, yaitu pada
bulan Maret 2019 sebesar 9,41
persen (24,14 juta orang).
Meskipun angka itu sudah turun
0,25 persen (0,53 juta orang)
terhadap September 2018 dan
menurun 0,41 persen poin (0,80
juta orang) dibanding Maret 2018.
INSIGHT I Edisi Ketiga I Agustus 2019
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Tantangan Pengelolaan Zakat

“Penyaluran zakat yang

tepat untuk sosial dan
kesejahteraan bisa
berkontribusi terhadap
pengurangan jumlah
orang miskin. Karena itu
perlu pembagian zakat
yang merata dan
tepat sasaran.

“
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Garis Kemiskinan pada Maret
2019 tercatat sebesar
Rp425.250/kapita/bulan dengan
komposisi Garis Kemiskinan
Makanan sebesar
Rp313.232(73,66 persen) dan
Garis Kemiskinan Bukan Makanan
sebesar Rp112.018,(26,34
persen).
Pada Maret 2019, secara rata-rata
rumah tangga miskin di Indonesia
memiliki 4,68 orang anggota
rumah tangga. Dengan demikian,
besarnya Garis Kemiskinan per
rumah tangga miskin secara ratarata adalah sebesar
Rp1.990.170/rumah tangga
miskin/bulan. Meskipun
persentase kemiskinan sudah di
bawah 10 persen, tetapi dari
angka masih sangatlah besar.
Penyaluran zakat yang tepat untuk
bisa berkontribusi terhadap
pengurangan jumlah orang miskin.
Karena itu perlu pembagian zakat
yang merata dan tepat sasaran.

%

Tantangan pengelolaan zakat ke
depan lebih kompleks. Perubahan
zaman yang sangat cepat dan
generasi yang melek teknologi
menuntut informasi seputar zakat
harus lebih masif. Memberikan
edukasi tentang kewajiban
berzakat melalui media sosial
Facebook, Instagram, Twitter dan
Youtube harus terus digalakkan.
Konten-konten yang ramah dan
menarik untuk menarik geliat
generasi milenial berzakat.
Karena saat ini banyak generasi
milenial di bawah umur 30 tahun
yang sudah mencapai kategori
wajib zakat. Dewasa ini, bisnisbisnis milenial melalui jual beli di
market place, jejaring sosial,
aplikasi online hingga yang
berprofesi sebagai content-creator
dapat meningkatkan kesejahteraan
generasi milenial dengan lebih
cepat. Sehingga untuk
menjangkau generasi milenial
perlu adanya pendekatan atau
strategi berbeda misalnya melalui
tokoh influencer agar mereka
tergerak untuk mau menyisihkan
penghasilan mereka dalam
berperan aktif membantu
mengurangi kemiskinan di
Indonesia. Pemahaman yang
mudah juga harus diberikan
bahwa zakat tidak hanya zakat
ﬁtrah atau beras yang tiap tahun
dibayarkan namun juga ada zakat
penghasilan dan zakat maal.

Jumlah Dana
(2017)

%

Jumlah Dana
(2018)

%

72.93 0 3.356.325.642.451

69.06

2.459.628.416.537

63.30

209.233.041.289

7.1437,46518.647.467.254

10.67

440.536.648.274

11.34

17.403.367.642

0.5924,06 97.156.889.988

2.00

17.061.510.766

0.44

Asnaf

Jumlah Dana
(2016)

Fakir
Miskin
2015

2.137.613.944.374

2016
Amil
2017
Mualaf
Riqob
2016

4.278.727.729

0.1537,46 21.827.062.720

0.45

1.478.837.467

0.44

2017
Gharimin

16.435.575.105

0.5624,0640.772.744.732

0.84

32.875.372.661

0.85

2016
Fi Sabilillah

524.865.495.303

17.9137,46755.062.469.814

15.54

896.893.187.209

23.08

Ibnu Sabil

21.379.958.163

(sumber: Statistik Zakat Nasional BAZNAS, 2019)

0.7330,1370.363.020.484

1.45

37.156.093.806

0.96

Bidang
Program

Pertumbuhan
(YoY) %

Realisasi 2017
(Rp. Milyar)

%

Realisasi 2018
(Rp. Milyar)

%

Ekonomi
2015

882

0
20,33

552

10,06

-37,43

Pendidikan
2016

941

37,46
21,69

1,438

26,20

52,73

2017
Dakwah

979

24,06
22,56

1,288

23,46

31,51

Kesehatan
2016

413

37,46
9,52

462

8,43

11,88

Sosial
2017
Kemanusiaan

1,124

24,06
25,89

1,749

31,86

55,59

Total

4,341

30,13
100,00

5,490

100

26,46

(sumber: Statistik Zakat Nasional BAZNAS, 2019)

Disamping itu beberapa generasi
milenial ini dekat dengan
penggunaan gadget melalui
aplikasi sehingga penggunaan
platform digital zakat tidak saja
dapat memudahkan pembayaran
zakat tapi juga dapat menyasar
generasi milenial yang sadar
zakat.

tingkat bawah sampai tingkat atas.
Beberapa provinsi sudah
menjalankan pengelolaan zakat
dengan kategori sangat baik
sampai kurang baik. Sehingga
perlu evaluasi dari strategi
pengumpulan sampai penyaluran
zakat kepada mustahik agar
menyejahterakan masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan dana zakat juga
harus tersedia di semua badan
amil zakat dari organisasi tingkat
bawah sampai ke atas. Karena
transparansi zakat yang mudah
diakses oleh muzakki akan
memberikan kenyamanan dan
kepercayaan kepada para muzakki
tersebut untuk terus konsisten
dalam berzakat.

Pusat Kajian Strategis Baznas
tahun 2018 menggunakan Indeks
Kesejahteraan Baznas (IKB) yang
didapatkan dengan cara
membobotkan tiga indeks
penyusunnya, yaitu indeks
kesejahteraan (CIBEST),
modiﬁkasi IPM dan indeks
kemandirian.

Strategi pengembangan
pengelolaan zakat harus terus
ditingkatkan lagi ke depan. Perlu
dorongan secara masif agar dapat
dihadirkan regulasi dan kebijakan
yang mendukung perbaikan tata
kelola zakat nasional dengan
memanfaatkan teknologi untuk
pengumpulan dan penyaluran
zakat, dan dapat mewujudkan
database zakat nasional yang
terintegrasi dan komprehensif.

Desentralisasi zakat hingga
tingkat Desa dan Kelurahan
Zakat dapat mengatasi
kemiskinan. Namun harus ada
pengorganisasian zakat dari

Kajian ini mengukur 3.248
responden di 22 provinsi dengan
menggunakan metode survey
untuk mendapatkan data primer.
Nilai IKB nasional di tahun 2018
adalah sebesar 0,76 (baik),
meningkat dari tahun 2017 yang
sebesar 0,71 (baik). Hasil IKB
seperti berikut:
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Dilihat dari masing-masing indeks
penyusun-nya, nilai indeks
nasional untuk CIBEST adalah
sebesar 0,73. Nilai index CIBEST
tersebut mengalami penurunan
dari tahun sebelumnya yaitu
sebesar 0.79. Tentu perlu
mendapat perhatian serius karena
penurunan itu dapat diartikan
bahwa mustahik belum sepenuhnya
mampu memenuhi dua kebutuhan
utamanya yaitu segi material
maupun spiritual. Sehingga untuk
meningkatkan peran dari lembaga
zakat, proses yang lebih intensif
dapat dilakukan misalnya
pembinaan karakter secara
spiritual atau pelatihan-pelatihan
yang berkaitan dengan
kemandirian secara ﬁnansial.
Ada beberapa solusi terkait cara
pemerataan zakat agar lebih tepat
sasaran sehingga penyaluran
zakat yang tepat untuk
menanggulangi kemiskinan bisa
teratasi.
Diantaranya dengan membentuk
tim pengelolaan zakat hingga ke
tingkat desa dan kelurahan.
Seperti yang kita ketahui Zakat
sangat dekat dengan budaya
Indonesia yang mengutamakan
etos budaya tolong menolong dan
gotong royong. Sejak datangnya
Islam di nusantara, kearifan lokal
Indonesia sudah mengajarkan
perhatian dan kasih sayang
kepada sesama misalnya saling
membantu dengan tetangga
terdekat yang membutuhkan.
Karena masyarakat tahu, tetangga
terdekatlah yang paling cepat
membantu saat dilanda musibah.

Nilai IKB Nasional Tahun 2018

01
SANGAT
BAIK

02
BAIK

03
CUKUP
BAIK

04
KURANG
BAIK

sumber: PuskasBAZNAS, 2018
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Dengan dibentuknya tim kerja
pengelolaan zakat hingga tingkat
Desa dan Kelurahan, maka
diharapkan pengumpulan dan
penyaluran zakat dapat lebih
efektif dan eﬁsien dilakukan
sampai ke tingkat paling bawah.
Karena, perangkat desa dan
kelurahan dapat terlibat bersama
pengurus Rukun Tetangga (RT)
dan Rukun Warga (RW) dalam
meng-identiﬁkasi penerima zakat
(mustahik) di wilayah tersebut.
Selain itu, tim kerja juga
mengetahui wajib zakat (muzakki) di
wilayahnya. Sehingga,
pengumpulan zakat yang
melibatkan arus bawah (grassroot)
atau masyarakat di wilayah
tersebut membuat potensi
pengelolaan zakat akan menjadi
lebih optimal.
Organisasi pengelola zakat dapat
bersama para tokoh agama/ustadz
serta tokoh masyarakat dalam
menanamkan kesadaran berzakat
untuk optimalisasi pengumpulan
dan penyaluran zakat. Program
dimulai dengan mengumpulkan
para ketua Rukun Warga (RW) dan
Rukun Tetangga (RT) di
lingkungan kemudian meneruskan
intruksi tersebut untuk mendata
para wajib zakat (muzakki) dan
penerima zakat (mustahik) di daerah
tersebut. Tentu pemerintah daerah
seperti Walikota atau Bupati dapat
mendorong dan memberikan
apresiasi bagi kampung atau desa
yang berhasil mengumpulkan
zakat terbaik di wilayahnya.
Data zakat tidak hanya meliputi
individu, tetapi juga perusahaan di
sekitar daerah (RT/RW) dimana
nantinya penyaluran zakat tersebut
dialokasikan untuk daerah sekitar.
Sementara jika ada kelebihan,
barulah dana zakat tersebut dapat
didistribusikan ke daerah tetangga
yang berdekatan. Hal ini tentu
dipandang akan lebih optimal dan
efektif. Faktanya, terdapat
beberapa kasus penyaluran zakat
saat ini dikumpulkan ke beberapa
badan amil di tingkat kotamadya
INSIGHT I Edisi Ketiga I Agustus 2019

HIGHLIGHT ZAKAT INDONESIA
atau kabupaten tidak seluruhnya
disalurkan ke daerahnya namun
beberapa ada yang disalurkan ke
luar wilayah tersebut. Padahal di
daerah tersebut mungkin masih
banyak pihak yang membutuhkan
penyaluran zakat.
Sehingga akan lebih tepat sasaran
apabila muzakki yang mendapatkan
penghasilan wajib zakat di satu
daerah kemudian menyalurkan
zakatnya untuk daerah di mana
muzakki tersebut berdomisili.
Sehingga, jika program
pengumpulan dan penyaluran
zakat pada tingkat desa dan
kelurahan dapat dilakukan maka
diharapkan akan berdampak lebih
signiﬁkan terhadap
penanggulangan kemiskinan di
wilayah tersebut.
Tidak kalah penting, BAZNAS dan
LAZ sebagai Organisasi Pengelola
Zakat (OPZ) perlu melakukan
pendampingan yang juga dibantu
oleh para tokoh masyarakat
sehingga dapat memberikan
pendidikan kepada para amil zakat
agar dapat membedakan antara
zakat profesi, shodaqoh dan infaq
dengan zakat fitrah. Tujuannya agar
mereka dapat memberikan
penjelasan kepada wajib zakat
(muzakki) dan dapat memberikan
pemahaman bahwa zakat tidak
hanya dibayarkan sekali saat idul
ﬁtri namun juga sewaktu-waktu
misalnya zakat penghasilan dan
zakat maal.
Dalam manajemen dan
keorganisasian OPZ perlu
memberikan standarisasi kriteria
asnaf dan proses meningkatkan
kesadaran amil agar tidak terjadi
ketimpangan sosial dalam
pendistribusikan zakat. Di lain sisi,
jika penyaluran zakat tidak tepat
sasaran maka akan terjadi
kecemburuan sosial yang akan
berujung kepada konﬂik sosial.
Lebih lanjut, setiap amil di dalam
OPZ harus selalu dimotivasi dan
diberikan pelatihan serta
disertiﬁkasi agar mampu

POTENSI DAN REALITA

menguatkan
“ Untuk
ekosistem zakat dapat
dengan cara mengembangkan digitalisasi
zakat yang memberikan
kemudahan layanan
pembayaran zakat
bagi muzakki.

“
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mengelola dana zakat secara
maksimal.
Agar usaha dalam meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran
(awareness) masyarakat mengenai
zakat dapat tersampaikan dengan
baik maka dapat digencarkan
promosi zakat melalui berbagai
media seperti media iklan, media
sosial serta kolaborasi dengan
ﬁnancial technology (ﬁntech),
perusahaan swasta,
kementerian/lembaga/BUMN
hingga masjid yang terdapat di
lingkungan masyarakat.
Penguatan ekosistem zakat juga
harus dilakukan seperti
pengembangan digitalisasi zakat
sehingga dapat memberikan
kemudahan layanan pembayaran
zakat bagi muzakki.
Selain itu pembentukan ekosistem
tata kelola zakat nasional yang
terstandar dan terintegrasi harus
diwujudkan. Strategi yang utama
seperti penguatan integrasi
institusi zakat dengan pemangku
kepentingan (stakeholder) lainnya
dapat dilakukan seperti melakukan
pemotongan zakat penghasilan
otomatis terhadap karyawan
instansi berbasis pemerintahan
(PNS dan BUMN), melakukan
pemotongan zakat penghasilan
otomatis terhadap karyawan
lembaga keuangan Syariah atau
lembaga di bawah organisasi
berbasis Islam, memberlakukan
regulasi zakat sebagai pengurang
pajak untuk meningkatkan insentif
muzakki membayar pajak dan
mendorong kesadaran zakat bagi
Badan Usaha.

Garis Kemiskinan

Rp 401.220
/kapita/Bulan

Nisab Zakat Penghasilan

versi World Bank

versi BPS 2018

USD 1.9

Rp 811.865

653kg

/Kapita/Hari

/Kapita/Bulan

/Beras/Tahun

POTENSI ZAKAT NASIONAL
Tahun

Potensi zakat:Rp233,8 triliun/
1,56% dari PDB
Pengumpulan zakat 2018
mencapai Rp8,1 triliun/3,4%
dari potensi zakat

Perhimpunan
(Rp. Miliyar)

Rp 4.250.000
/Kapita/Bulan

Pertumbuhan
(%)

Prosentase Perhimpunan
Terhadap Potensi (%)

2015

3.650

0

1,7

2016

5.017

37,46

2,3

2017

6.224

24,06

2,8

2018

8.100

30,13

3,7

Penerimaan zakat dalam 5 th
tumbuh rata-rata 26,64%
Target 2019 terhimpun dana
zakat Rp10 triliun

SEKTOR
DISTRIBUSI
ZAKAT

Pendidikan

Kesehatan

Ekonomi

Sosial

1,438

462

552

1,749

Dakwah

1,288

TOTAL REALISASI
PENYALURAN2018

5,490
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INTERVIEW

INTERVIEW
Bagaimana sejauh ini progress
pengumpulan dan penyaluran
zakat di BAZNAS?

“Kredibilitas”
Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat
Melalui Pemerataan Zakat
Merupakan
Kunci
Kesuksesan

Lembaga Zakat
Mohamad Arifin Purwakananta
Direktur Utama Baznas

P

erkembangan organisasi
pengelola zakat (OPZ)
beberapa tahun terakhir
mengalami peningkatan yang
cukup pesat, dengan kreatiﬁtas
dan inovasi masing-masing
lembaga yang semakin
menunjukan kredebilitasnya
sebagai lembaga yang amanah
dalam mengelola zakat. Hal
tersebut mendorong kepercayaan
masyarakat untuk menitipkan dana
zakatnya kepada OPZ.
Namun di sisi lain, kesenjangan
yang terjadi antara pengumpulan
zakat dan potensi zakat nasional
terus menjadi sorotan utama
pemerintah, sebagai upaya untuk
meningkatkan produktiﬁtas
masyarakat dalam membayar
zakat. Pemerintah melalui Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
sudah pasti akan sangat konsen
terhadap kesenjangan yang
terjadi, begitupun tentang distribusi
zakat yang belum dapat dikatakan
optimal dalam mendukung
kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut Tim
Redaksi Buletin Insight KNKS
berkesempatan melakukan
wawancara ekslusif dengan Bapak
Ariﬁn Purwakanta selaku Direktur
Utama Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) untuk mengekplorasi
perspektif Basnaz dalam tata
kelola dan strategi zakat nasional.
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Apakah Bisa Anda ceritakan
bagaimana sejarah awal mula
pendirian Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS)?
Sedikit berbicara ke belakang,
secara tradisional tradisi
perzakatan sudah eksis di
organisasi masyarakat dan
pesantren di Indonesia. Pada
tahun 1968 pada era Presiden
Suharto, dilahirkanlah BAZIS
(Badan Amil Zakat, Infak &
Sedekah) yang dipelopori oleh
Pemerintah Daerah DKI Jaya. Hal
ini menjadi tonggak penting dalam
dunia perzakatan di Indonesia
yaitu bahwa Pemerintah mulai
memikirkan tentang pengelolaan
zakat secara formal. Namun
sebelum itu sudah banyak pula
perusahaan maupun institusi Bank
BUMN yang menghimpun zakat
dari para pegawainya.
Geliat kesadaran masyarakat
untuk berzakat ini terus menguat
hingga awal tahun 1990-an
dimana saat itu berdiri institusi
lembaga zakat seperti Dompet
Dhuafa. Hal ini memberikan
pencerahan ke masyarakat bahwa
pengelolaan zakat bisa dikelola
secara professional. Kemudian
pada tahun 1997 berdirilah Forum
Zakat (FOZ) yang merupakan
asosiasi lembaga pengelola zakat
yang berfungsi sebagai wadah
berhimpunnya Badan Amil Zakat
(BAZ) dan Lembaga Amil Zakat di
seluruh Indonesia.

Dengan gencarnya kampanye
zakat di media-media pada saat
itu maka isu atau topik tentang
zakat sudah menjadi bahasan di
berbagai lapisan masyarakat mulai
dari lapisan grassroot hingga
kalangan menengah-atas
termasuk kalangan politisi dan
akademisi yang kemudian mulai
menulis artikel atau karya ilmiah
tentang pentingnya zakat sebagai
instrumen pengentasan
kemiskinan dan potensi zakat yang
sangat besar dan belum tergarap
maksimal di Indonesia.
Tingginya kesadaran masyarakat
ini kemudian di respon Pemerintah
dalam bentuk lahirnya regulasi UU
Zakat No.38 tahun 1999 di era
Presiden BJ Habibie. Kemudian
pada era pemerintahan Presiden
Abdurahman Wahid lahirlah Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
dengan Surat Keputusan (SK)
Presiden untuk kemudian BAZNAS
mulai beroperasi pada tahun 2002
dimana posisi BAZNAS sejajar
dengan OPZ swasta lain yang
sudah beroperasi sebelumnya.
Kemudian pada tahun 2011
lahirlah UU Zakat No.23 tentang
Pengelolaan zakat, dimana di
dalam aturan tersebut BAZNAS
ditempatkan sebagai sebuah
lembaga resmi negara yang
bertugas dalam mengelola zakat
baik secara individu ataupun
instansi/lembaga.

Progress pengumpulan zakat di
BAZNAS saat ini tidak dapat
dipisahkan dari progress
pengumpulan zakat di BAZNAS
Provinsi dan BAZNAS
Kabupaten/Kota serta OPZ lain
seperti LAZNAS dan LAZ
Kabupaten/Kota di seluruh
Indonesia.
Dalam hal pengumpulan zakat,
secara presentase BAZNAS
mengambil porsi sekitar 60%
(terdiri atas 500 lembaga) dan
LAZ/LAZNAS mengambil porsi
sekitar 40% (terdiri atas 50
lembaga). Rata-rata kenaikan
pengumpulan zakat di BAZNAS
yaitu 24% per tahun. Alhamdulillah
pada tahun 2018, dari sisi
pengelolaan dana zakat,
pengumpulan secara nasional
mengalami peningkatan sebesar
kurang lebih 30,38% yaitu menjadi
8.11 triliun Rupiah dimana di
dalam angka pengumpulan ini
terdapat 552,98 miliar Rupiah
dana yang berasal dari OPZ yang
dalam pembinaan kelembagaan.
Ke depannya dana ini akan
menjadi pengumpulan ZIS
BAZNAS karena ditargetkan jenis
OPZ ini akan menjadi UPZ
BAZNAS. Sementara itu
pendistribusian dan penyaluran
nasional juga mengalami
peningkatan sebesar 39.16% yaitu
menjadi 6.80 triliun Rupiah.

Menurut Puskas BAZNAS, potensi
pengumpulan zakat di Indonesia
masih sangat besar yakni sebesar
Rp 233,8 triliun. Strategi atau
Inovasi seperti apa yang telah
BAZNAS lakukan dalam hal
meningkatkan pengumpulan zakat
di Indonesia?
Berbicara tentang angka potensi
zakat tersebut maka sebenarnya
kita berbicara tentang tingkat
keshalehan dan kesadaran
masyarakat dalam menunaikan
zakat khususnya membayar zakat
di Lembaga atau organisasi
pengelola zakat (OPZ) yang resmi.
Sehingga saya kurang setuju
apabila dikatakan pengumpulan
zakat di Indonesia belum optimal
karena ini menurut hemat saya
merupakan 'pelemahan' terhadap
gerakan zakat di Indonesia. Yang
harus kita pikirkan seharusnya
bagaimana kita bisa mengajak
lebih banyak masyarakat dalam
membayar zakatnya di lembagalembaga formal.

Tugas kita yaitu harus terus
memberikan pemahaman kepada
masyarakat yaitu bahwa dengan
menyalurkan zakat ke lembaga
pengelola zakat yang resmi/formal
maka dana zakat tersebut akan
lebih efektif guna disalurkan untuk
tujuan penanggulangan
kemiskinan, dan juga sebagai
barometer menjawab relasi 'dana
zakat yang besar
maka masyarakat
juga akan
makmur'. Oleh
sebab itu kita
melihat
Pengumpulan Zakat
hubungan
antara
3634.33
LAZ
besarnya size
ekonomi Syariah
Baznas
3171.70
Kab/Kota
di Indonesia yang
bisa direﬂeksikan
OPZ dalam
552.98
dari besarnya
Pembinaan
dana zakat yang
Baznas
552.21
terkumpul di
Provinsi
lembaga-lembaga
Baznas
206.37
zakat tersebut.
Syiar ekonomi syariah
khususnya dakwah zakat
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harus terus digaungkan ke
masyarakat sehingga bisa
menimbulkan ketaatan Muslim di
Indonesia yang dari sekedar berIslam menjadi menjalankan syari'at
Islam seutuhnya. Pekerjaan rumah
BAZNAS yaitu menyampaikan
kewajiban zakat kepada
masyarakat Muslim agar umat
Muslim di Indonesia kembali
kepada khittah nya dalam
menjalankan syari'at Islam
sehingga dapat mensejahterakan
masyarakat Indonesia. Karena
dengan timbulnya kesadaran
menjalankan syariat Islam seperti
membayar zakat maka keshalehan
individu inilah yang berefek
kepada terkumpulnya dana zakat
secara menyeluruh sehingga
dapat disalurkan kepada kaum
dhuafa. Poin penting yang harus
dicatat adalah bukan hanya
besarnya dana zakat, namun
bagaimana mengajak dan
membangun kesadaran
masyarakat untuk patuh dalam
menunaikan syariat-Nya sehingga
insya Allah akan membawa
keberkahan dan kesejahteraan
bagi Indonesia.

Organisasi pengelola zakat (OPZ)
milik pemerintah selama ini
dicitrakan oleh masyarakat
sebagai organisasi yang kurang
progressif serta kurang transparan
dalam hal penyaluran zakat.
Bagaimana upaya transformasi
yang dilakukan dalam rangka
reformasi organisasi di BAZNAS
sehingga terjadi kemajuan yang
cukup signifikan di Baznas saat
ini?
Dengan meningkatnya perolehan
pengumpulan zakat sebesar 40%
serta bertambahnya jumlah
muzakki di tahun 2018, maka kita
bisa melihat bahwa sebenarnya
masyarakat mendukung BAZNAS
secara penuh. Alhamdulillah
kinerja BAZNAS yang transparan
dan baik diapresiasi oleh
masyarakat dengan
mempercayakan penyetoran
zakatnya ke BAZNAS.
INSIGHT I Edisi Ketiga I Agustus 2019
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Tingkatan
OPZ

INTERVIEW

Pengumpulan
(Milyar)

%

206.37

0
2.54

235.66

3.47

2016 Provinsi
Baznas

552.21

37,46
6.80

462.23

6.80

2017 Kab/Kota
Baznas

3171.70

24,06
39.07

2490.48

36.62

LAZ

3634.33

44.77

3100.03

45.59

552.98

6.81

511.73

7.53

30,13
100

6800.14

100

Baznas
2015

OPZ dalam
Pembinaan
TOTAL

8117.60

Penyaluran
(Milyar)

%

Daya Serap

83.77%

EFEKTIF

(sumber: Statistik Zakat Nasional BAZNAS, 2019)

BAZNAS tidak hanya sebagai
lembaga birokrasi yang
menghimpun dan menyalurkan
dana zakat, namun BAZNAS juga
menjadi lembaga pelayan umat
dari dana zakat.
Dalam hal transformasi organisasi
di tubuh BAZNAS sendiri kami
melihat sudah ada perubahan dari
tipikal lembaga birokrasi ke
lembaga yang melayani umat.
misalnya, dari segi branding kami
mengubah pendekatan yaitu
mendidik para amil agar lebih
sering turun ke bawah (grassroot)
sehingga dapat lebih dekat
dengan masyarakat. BAZNAS juga
berusaha lebih dekat dengan isuisu besar dan program terkait
kebencanaan, kemanusiaan dan
kemiskinan.
Dulunya masyarakat bertanya
kemana peran aktif negara dalam
hal isu-isu besar tersebut sehingga
BAZNAS hadir ke bawah untuk
menjawab pertanyaan tersebut.
Misalnya, dalam urusan
kebencanaan kami mempunyai
program 'BAZNAS Tanggap
Bencana' yang selalu siap dan
gesit dalam membantu masyarakat
apabila ada musibah bencana.
Dari segi transparansi dan
akuntabilitas kami merilis laporan
hasil penghimpun dan penyaluran
zakat ke media-media agar
masyarakat bisa mengaksesnya
karena dalam dunia zakat sendiri
ada idiom yaitu 'semakin
transparan sebuah lembaga zakat
INSIGHT I Edisi Ketiga I Agustus 2019

maka akan semakin progressif dan
maju juga lembaga zakat tersebut'.
BAZNAS juga diaudit berlapis oleh
lembaga yang kredibel mulai dari
audit internal hingga audit syariah.
Selain itu kami setiap tahunnya
rutin merilis Statistik Zakat
Nasional agar dapat dilihat
progress BAZNAS selama setahun
terakhir, seperti informasi dari segi
pengumpulan, penyaluran
(termasuk pendistribusian dan
pendayagunaan) serta pelaporannya. Sementara itu dari segi impact
kepada mustahik, kami juga merilis
berbagai hasil kajian kepada
masyarakat seperti laporan Kaji
Dampak Mustahik, Kajian
Kemiskinan Masyarakat Pesisir,
Kajian Implementasi Indeks Zakat
Nasional & Indeks Zakat Desa, dll.
Hal ini dimaksudkan agar
masyarakat juga dapat melihat
sejauh mana dampak yang
ditimbulkan dari zakat yang
mereka salurkan melalui BAZNAS
dalam rangka membantu
pengentasan kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Indonesia.

menjalankan beberapa
program/kegiatan terkait
penyaluran zakat di bidang-bidang
terkait seperti bidang ekonomi,
sosial-kemanusiaan, kesehatan,
dakwah, pendidikan. Misalnya di
bidang ekonomi kami mempunyai
program “Balai Ternak' maka kita
melakukan assessment terkait
BAZNAS daerah mana yang kirakira feasible atau mampu
menjalankan program yang dananya kami siapkan dari BAZNAS
Pusat.
Tantangannya yaitu bagaimana
dengan anggaran yang tidak besar
namun tetap dapat bersinergi
dengan BAZNAS di daerah dan
juga dengan OPZ swasta di
Indonesia. Sebagai contoh, jika
ada dana kami berusaha
menyisihkan untuk program di
daerah seperti Rapat Kerja
Tahunan, Pembinaan berupa
kunjungan ke daerah, kungungan
program, memberikan pelatihan
kepada beberapa jenjang level
manajemen di Pusdiklat BAZNAS
provinsi atau kabupaten/kota serta
menyelenggarakan BAZNAS
Award setiap tahun sebagai
sarana apresiasi kepada BAZNAS
dan LAZ/LAZNAS di daerah yang
memiliki kinerja baik. Selain itu
kami merangkul mereka dalam
berbagai kegiatan yang melibatkan
stakeholder zakat di forum-forum
atau konferensi zakat Internasional
agar dapat mengambil pelajaran
berupa benchmark pengelolaan
zakat yang baik agar bisa
diterapkan juga di daerah mereka.

Bagaimana dukungan BAZNAS
Pusat terhadap BAZNAS yang
berada di daerah seperti BAZNAS
Provinsi/Kabupaten/Kota dan OPZ?

Menurut Anda apakah ide
desentralisasi atau zonasi terkait
zakat cukup efektif untuk
diterapkan terutama dalam
maksimalisasi proses
pengumpulan serta penyaluran
zakat di Indonesia?

Peran kami di BAZNAS pusat
kepada kepada pimpinan di
BAZNAS daerah seperti BAZNAS
kabupaten/kota yaitu memberikan
pertimbangan dan membuka
ruang untuk koordinasi agar bisa

Menurut hemat saya regulasi atau
Undang-Undang Zakat sekarang
lebih mendorong desentralisasi
zakat. Desentralisasi zakat berarti
mengumpulkan zakat di suatu
daerah dan menyalurkannya

di daerah tersebut misalnya dana
zakat yang dikumpulkan di tingkat
BAZNAS Kabupaten/Kota tidak
diserahkan ke pusat tetapi
disalurkan untuk mustahik di
kabupate/kota tersebut. Namun
secara kelembagaan saya pikir
akan lebih efektif jika hal tersebut
dilaksanakan secara struktural.
Hal ini dikuatkan dengan gagasan
bangsa ini yaitu bila hal yang
terkait keuangan dan agama maka
sebaiknya kedua urusan tersebut
tidak didesentralisasi atau
sebaiknya menjadi urusan di
tingkat pusat. Jadi sebaiknya
kedua hal tersebut digabungkan
yaitu untuk kelembagaan
digunakan pendekatan secara
struktural agar lebih efektif,
sementara untuk pengelolaan
dana zakat sebaiknya
menggunakan pendekatan
desentralisasi, dimana dana zakat
yang dihimpun oleh OPZ di
provinsi atau kabupaten/kota
dibiarkan dihimpun di wilayah
tersebut.
Maka sebenarnya, kaidah ﬁqh
zakat sudah bagus sekali, dimana
zakat yang dikumpulkan di satu
wilayah disalurkan juga di wilayah
tersebut, karena terkadang jumlah
penduduk di suatu wilayah menjadi
approximate atau mendekati jumlah
kemiskinan di wilayah tersebut.

Strategi marketing apa yang
diterapkan oleh BAZNAS dalam
upaya merangkul masyarakat
khususnya generasi milenial
sehingga dapat meningkatkan
kesadaran mereka dalam
membayar zakat?
Kami mempunyai 2 strategi dalam
komunikasi kepada masyarakat
milenial yaitu, pertama: strategi
komunikasi dalam menyampaikan
ajaran untuk berzakat di tengah
masyarakat dimana kampanye
BAZNAS menyasar segmensegmen yang belum terjangkau
terutama generasi milenial. Selain
menggunakan media iklan
tradisional, kami menggunakan

sosial-media dan iklan digital untuk
menyasar spesiﬁk hanya kepada
mereka yang berpotensi menjadi
calon muzakki. Strategi yang kedua
yaitu kami menggunakan strategi
layanan yang disebut “Layanan
Digital”. Dalam program ini,
BAZNAS bekerja sama dengan
platform digital komersial seperti
Bukalapak, Gojek, Jenius, DANA
dan platform digital non-komersial
seperti Kitabisa.com. Kami juga
membentuk innovative platform
semacam kegiatan yang
menggunakan alat digital untuk
mempermudah zakat, infak,
ataupun sedekah.
Sejak 2016 hingga 2019,
peningkatan pengumpulan zakat
melalui fasilitas digital mencapai
13% dimana target BAZNAS pada
tahun 2020 yaitu sekitar 30%
pembayaran zakat sudah melalui
digital. Ke depan kami harapkan
teknologi “innovative-digital” bisa
memudahkan masyarakat dalam
menyalurkan zakat misalnya kami
punya “Lena” atau digital assistant
atau chat-bot dalam bentuk voice.
Terakhir adalah platform “Artiﬁcial
Intelligence” yaitu menggunakan Big
Data agar bisa menyasar muzakki
secara lebih tajam.

Tantangan apa yang sejauh ini
dihadapi BAZNAS dalam hal
pengelolaan zakat?
Koordinasi zakat nasional menjadi
tantangan terbesar karena kita
ingin menularkan apa yang
dilakukan oleh BAZNAS Pusat
kepada BAZNAS Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Karena
peningkatan kualitas sumber daya
manusia di BAZNAS menjadi
concern kami maka kami membuat
program pelatihan Executive
Development Program selama 6
bulan utuk dapat kami kirim ke
daerah sehingga kami dapat
menularkan gairah kerja dan
semangat ke BAZNAS Provinsi
atau Kabupaten/Kota. Kami juga
mengadakan Pusdiklat untuk
menaikkan kompetensi pegawai
BAZNAS daerah.
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Tantangan lainnya yaitu integrasi
BAZNAS dan LAZ dimana data
belum terhubung sehingga
integrasi data belum terwujud.
Apabila hal ini bisa dilakukan
maka kita bisa membuat banyak
strategi dan bisa membuat klasterklaster baru pemberdayaan antara
BAZNAS dan LAZ.

Apa yang Anda harapkan
dukungan atau peran dari
Pemerintah terhadap upaya
peningkatan pertumbuhan zakat di
Indonesia?
Menurut saya dukungan dari
Pemerintah sudah cukup baik dan
yang perlu ditingkatkan adalah
dukungan pemerintah terhadap
kemandirian umat Islam dalam hal
zakat. Harapan kami adalah bukan
terbentuknya kooptasi, melainkan
fasilitas terkait pengembangan
zakat, diantaranya dengan cara
menambah anggaran BAZNAS
dari pemerintah.
Selain itu, dukungan Pemerintah
terhadap Aparatur Sipil Negara
(ASN), pegawai negara,
militer/polisi dan pekerja BUMN
agar dapat memberi contoh
dengan berzakat melaui BAZNAS
sehingga diharapkan dengan
melihat wujud nyata aksi tersebut
maka 200 juta lebih penduduk
Indonesia akan tergerak hatinya
untuk berzakat.

“

Sejak 2016 pengumpulan
zakat melalui fasilitas
digital mencapai 13%
dan target BAZNAS pada
tahun 2020 yaitu sekitar
30% pembayaran zakat
sudah melalui sistem
digital. Selanjutnya, kami
mengharapkan teknologi
“innovative-digital”dapat
memudahkan masyarakat
untuk menyalurkan
zakatnya.

“

9
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“Dompet Dhuafa”

Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat dan
Melalui Pemerataan Zakat
Melayani,
Memberdayakan

Membela Kaum Dhuafa
drg. Imam Rulyawan
Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi

D

ompet Dhuafa merupakan
Lembaga Filantropi Islam
yang bergerak dalam
sektor pemberdayaan dan
pengelolaan yang bersumber dari
dana zakat, infak, sedekah dan
wakaf (ZISWAF) dan dana halal
lainnya. Rasa keterpanggilan dari
para jurnalis membuat Dompet
Dhuafa kini besar dan mendapat
apresiasi dari para muzakki.
Kolaborasi antara media dengan
badan amil zakat membuat
Dompet Dhuafa cepat tumbuh.
Pertumbuhan pengumpulan zakat
meningkat setiap tahunnya hingga
15-20 persen.
Dompet Dhuafa terus melesat,
untuk merangkul wajib zakat dan
fokus pada segmen-segmen
produktif, diantaranya generasi
milenial. Seperti yang diketahui
sejak awal berdirinya sudah fokus
dalam pemberdayaan dhuafa
dengan pendekatan budaya
melalui kegiatan ﬁlantropis
(humanitarian) dan wirausaha sosial
(prophetic socio technopreneurship)
yang juga mengkombinasikan ide
dan gagasan kreatif dalam
penerapannya. Untuk mengetahui
lebih detail dan mengeksplorasi
gerakan pemberdayaan yang
dilakukan oleh Dompet Dhuafa,
Tim Redaksi Buletin Insight KNKS,
berkesempatan melakukan
wawancara dengan drg. Imam
Rulyawan selaku Direktur Utama
Dompet Dhuafa.
INSIGHT I Edisi Ketiga I Agustus 2019

Bagaimana sejarah awal mula
pendirian LAZ Dompet Dhuafa?
Awal kelahiran Dompet Dhuafa
berawal dari empati kolektif
komunitas jurnalis yang banyak
berinteraksi dengan masyarakat
miskin. Dalam sebuah kegiatan di
Gunung Kidul Yogyakarta pada
tahun 1993, saat itu bapak Parni
Hadi selaku Pemred Republika
Bersama rombongan (alm)
KH.Zainuddin MZ dan H.Rhoma
Irama bertemu dengan Ust. Jalal
Muhsin dari Korps Dawah
Pedesaan (KDP), Yogyakarta.

Akhirnya Bapak Parni Hadi serta
rekan-rekannya yaitu Haidar Bagir,
S. Sinassari Ecip dan Eri Sudewo
bergabung sebagai Dewan Pendiri
Lembaga Independen Dompet
Dhuafa. Setelah Dompet Dhuafa
mulai beroperasi, wartawannya
mulai aktif mengumpulkan zakat
2,5% dari penghasilan. Dana yang
terkumpul tersebut disalurkan
langsung kepada Dhuafa yang
kerap dijumpai dalam tugas
peliputan para awak media dan
wartawan. Sehingga pada Juli
1993 lahirlah Dompet Dhuafa
dengan ditandai dengan
munculnya 'Kolom Dompet Dhuafa'
di koran Republika yang memuat
laporan mengumpulan dana
sebesar Rp.425.000 ribu dari 11
Donatur. Kolom Dompet Dhuafa ini
selain berfungsi sebagai bagian
dari transparansi dalam
pengumpulan ZIS (zakat, infak &
sedekah) namun juga sebagai
media syiar da'wah dan informasi
untuk menggugah kesadaran
masyarakat umum dalam berzakat.

KDP mempunyai program
mengajarkan ilmu baca, tulis,
hitung dan ilmu agama kepada
masyarakat di Gunung Kidul.
Mereka juga mengajarkan ilmu
bercocok tanam atau pertanian
kepada mayarakat di Gunung
Kidul. Hal itu sangat menggugah
perasaan bapak Parni Hadi ketika
itu karena ustadz-ustadz yang
bergabung di KDP itu hanya
dibiayai dana operasional sebesar
Rp.6.000 rupiah perbulan yang
sumbernya berasal dari uang saku
yang disisihkan oleh para
mahasiswa di Yogyakarta.

Bagaimana sejauh ini progress
pengumpulan dan penyaluran
zakat di LAZ Dompet Dhuafa (DD)?

Sehingga berangkat dari hal
tersebut bapak Parni Hadi dan
rekan-rekan wartawan serta
manajemen bertekad untuk
menyisihkan uang dan harta untuk
kemaslahatan perjuangan Umat
melalui gerakan berzakat.

Alhamdulillah kalau dirata-rata ada
kenaikan sekitar 15-20% setiap
tahun dari pengumpulan dana
zakat di Dompet Dhuafa dari
periode awal pendirian Dompet
Dhuafa hingga tahun 2018.
Sementara dari periode Juli 2018July 2019 pengumpulan zakat naik

sekitar 45%. Dalam hal penyaluran
zakat juga kami mendukung
program SDGs (sustainable
development goals) dimana kami
mendukung pemerintah memenuhi
17 tujuan SDGs melalui dana
zakat dan wakaf.

Proses pengumpulan zakat di
Indonesia masih belum optimal
sehingga potensi pengumpulan
masih sangat besar. Strategi atau
inovasi seperti apa yang telah LAZ
Dompet Dhuafa (DD) lakukan
dalam hal meningkatkan
pengumpulan zakat di Indonesia
khususnya dalam mengajak
generasi milenial?
Dewasa ini aktivitas lembaga zakat
sudah bisa menjadi bahan
pemberitaan yang menarik. LAZ
DD sendiri terus secara aktif
meningkatkan literasi zakat serta
berusaha bagaimana agar dapat
meningkatkan kesadaran dan
keterlibatan masyarakat tentang
zakat, serta infak, sedekah dan
wakaf (ZISWAF). Misalnya segmen
event yang banyak generasi
milenialnya kami melibatkan public
ﬁgure seperti artis atau inﬂuencer
youtube, blogger, facebook,
Instagram agar dapat membagi
pengalaman mereka dalam

berzakat di DD. Mereka juga kami
beri kesempatan berperan sebagai
fundraiser zakat misalnya dengan
menjaga konter-konter
pengumpulan zakat di beberapa
event LAZ DD sehingga mereka
juga dapat sharing bagaimana DD
dalam mengelola dana ZISWAF
serta program pemberdayaan apa
yang sudah dibuat dan
memberikan manfaat bagi
masyarakat khususnya mustahik.
Kami juga mempunyai program
'Dompet Dhuafa (DD) Volunteer'
yang merangkul anak muda pada
tingkat SMA dan jenjang
Universitas agar ikut bergerak
dalam misi kemanusiaan dan
membantu kegiatan-kegiatan
pemberdayaan masyarakat secara
sukarela. Kami juga mencoba
untuk ber'dawah dengan
menyebarkan brosur, leaﬂet di
kantor-kantor terutama di
lingkungan masjid instansi atau
bahkan di kantor media-media lain.
Kami mengajak masyarakat baik
itu yang berbadan hukum maupun
yang tidak berbadan hukum untuk
menjadi Mitra Pengelola Zakat
(MPZ) misalnya MPZ yang
berbasis komunitas komunitas
mobil, komunitas motor, komunitas

PENGHIMPUNAN

LAZ DD sendiri terus
secara aktif untuk
mengembangkan
literasi zakat serta
berusaha bagaimana
agar dapat meningkatkan
kesadaran dan keterlibatan
masyarakat tentang zakat,
serta infak, sedekah
dan wakaf (ZISWAF).

pengajian ataupun komunitas
lainnya serta menggandeng
koperasi syariah (Baitul Maal wa
Tamwil/BMT).
Kami merasa peran MPZ
merupakan peran sentral dalam
men-syiarkan zakat kepada
masyarakat. Kami juga sebagai
Mitra Pengelola Zakat (MPZ).
Untuk menarik minat milenial kami
juga membuat aplikasi Android
dan website BawaBerkah untuk
memudahkan lembaga sosial,
komunitas maupun personal
terveriﬁkasi untuk menggalang
dana zakat, infak, sedekah dan
wakaf secara online dengan lebih
transparan serta terpercaya.

KOMPOSISI
Penghimpunan & Penyaluran 2018

PENYALURAN

2%

“

“
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2%

7%

17%

12%

5%
9%
7%

2.66
Triliun

11%

2.48
Triliun

50%
10%

1%

17%

4%

16%

14%

16%

Zakat

Sosial Kemanusiaan

Pendidikan

Kemanusiaan

Operasional

Infak

Wakaf

Kesehatan

Advokasi

Pengembangan

Infak Terikat

Lainnya

Sosial

Kurban

Ekonomi

Sosialisasi

Kurban
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Dengan aplikasi BawaBerkah
komunitas tersebut dapat
mengelola muzakki (donatur zakat)
dan penggalangan dana ZISWAF
sehingga bisa terlibat aktif dalam
proses pengumpulan zakat secara
online sehingga lebih transparan
serta terpercaya.

LAZ DD merupakan salah satu OPZ
yang sangat aktif menggaungkan
Wakaf produktif? Misi apa yang
sebenarnya ingin dicapai dengan
ide Wakaf produktif tersebut?
Serta bagaimana dalam hal
sustainability program tersebut?
Kami menyakini bahwa ada 2
instrumen yang bisa mengangkat
kesejahteraan masyarakat
Indonesia yaitu zakat dan wakaf.
Hal ini sesuai dalam logo 3 mata
lembang Dompet Dhuafa yaitu
melayani, memberdayakan dan
membela kaum Dhuafa. Melayani
disini berarti dimana kaum dhuafa
membutuhkan layanan maka
disitulah DD hadir misalnya ketika
kaum dhuafa membutuhkan
layanan emergency untuk kesehatan
maka Rumah Sehat DD hadir
serta membangun rumah sakit
gratis bagi pasien dari kalangan
masyarakat miskin. Ketika mereka
misalnya membutuhkan dana
untuk membayar kontrakan atau
membayar uang sekolah anaknya
maka DD hadir untuk melayani
dan membantu mereka agar tidak
menjadi gelandangan dan anaknya
dapat meraih jenjang pendidikan
tinggi agar dapat merubah nasib
keluarganya.
Sementara memberdayakan disini
misalnya di dalam keluarga
tersebut ada kepala keluarga yang
menarik ojek online namun tidak
kuat lagi membayar angsuran
motornya maka peran DD adalah
untuk membantu melunasi cicilan
motor agar ekonomi keluarga
tersebut dapat berdaya. Misalnya
si Ibu memiliki skill membuat nasi
uduk maka DD membantu
membuatkan tempat berdagang
dan alat-alat masak agar Ibu
tersebut dapat terus naik kelas
INSIGHT I Edisi Ketiga I Agustus 2019

INTERVIEW
Menurut Anda bagaimana dengan
ide desentralisasi atau zonasi
zakat? Apakah cukup efektif
diterapkan dan memiliki impact
yang baik dalam proses
pengumpulan dan penyaluran
zakat ke depannya?

serta bisa memberdayakan
ekonomi keluarganya.
Sehingga ketika seorang dhuafa
sudah naik dari fase memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya seperti
pangan dan sandangnya maka
fase selanjutnya mereka harus
melangsungkan kehidupan
ekonominya agar kehidupan
mereka sustainable ke depan.
Maka di sinilah dana wakaf
memainkan peranannya, misalnya
di Banten kami membuat Sentra
Ternak Wakaf Dompet Dhuafa
yang dibangun dari tanah wakaf.
Hewan Ternak tersebut dibeli
dengan menggunakan dana zakat
karena ternak tersebut akan
dikelola oleh Dhuafa, dan mereka
kami libatkan dalam pengelolaan
hewan ternak tersebut yang
nantinya akan mendapatkan gaji
sebagai petugas pengelola ternak
tersebut. Setelah mereka dianggap
mampu mengelolanya, maka fase
selanjutnya ternak tersebut
sebagian diberikan kepada
mereka untuk dibesarkan di luar
lokasi Sentra Ternak.
Lalu fase selanjutnya mereka
akan dilibatkan dalam konsep 'inti
plasma' dengan tetap didampingi
proses coaching/mentoring dalam
membesarkan dan merawat
hewan ternak tersebut. Dalam
program 'inti plasma' ini yang
digunakan sudah dana wakaf dan
bukan dana zakat lagi.
Alhamdulillah, konsep Sentra
Ternak ini sustainability nya dapat
berlangsung lancar karena tanah
yang digunakan sendiri
merupakan tanah wakaf dan ketika
memasuki fase 'inti plasma' dapat
dipastikan si dhuafa sudah mampu
berdikari dan tidak bergantung
pada dana zakat melainkan
dengan dana wakaf.
Dalam hal membela kaum dhuafa,
kami berusaha 'membela' mereka
dengan program penyaluran zakat
dalam 4 bidang yaitu bidang
kesehatan (melalui pembangunan

Ide desentralisasi zakat ini sudah
lama diterapkan oleh Dompet
Dhuafa sejak awal pendiriannya.
Kami sudah mempunyai 14
cabang di dalam negeri dan 5
cabang di luar negeri, maka dalam
operasionalnya (khususnya di
dalam negeri) dana penghimpunan
zakat di daerah tersebut akan
langsung disalurkan 100% juga di
daerah tersebut.

Rumah Sakit dan Layanan
Kesehatan Cuma-Cuma), bidang
Pendidikan (melalui program
pendidikan gratis serta beasiswa
untuk siswa unggul tidak mampu
,Zona Medina), bidang Ekonomi
(melalui program seperti Sentra
Ternak Wakaf, Pertanian Sehat
Indonesia, dll); dan bidang
Pengembangan Sosial (program
Jelajah Kurban, dll)
Di DD kami memiliki 2 konsep
wakaf yaitu Konsep Wakaf Uang
yaitu objek wakafnya berupa uang
yang di investasikan dalam bentuk
Saham misalnya saham Rumah
Sakit di Pekanbaru. Sementara
Konsep Wakaf Melalui Uang yaitu
objek wakafnya merupakan uang
yang diinvestasikan dalam bentuk
aset misalnya tempat bermain
futsal di Ciputat dan foodcourt di
Bekasi.
Alhamdulillah kami juga sudah
bekerjasama dengan Badan Wakaf
Indonesia dan Kementerian
Keuangan dalam menyalurkan
surplus dari Wakaf Link Sukuk.

Dilain sisi, salah satu indikator
yang dapat mengukur pemerataan
dalam distribusi adalah data kami
memetakan peta kemiskinan dan
dhuafa dimana didalamnya dapat
diketahui daerah mana saja yang
mempunyai potensi mustahik dan
muzakki sehingga kami dapat
memetakan daerah mana surplus
dana zakat dan daerah mana yang
populasi mustahiknya besar dan
dapat mendistribusikan danadana zakat secara merata.

Tantangan apa yang sejauh ini LAZ
Dompet Dhuafa hadapi dalam hal
pengelolaan dan pengembangan
zakat di Indonesia?
Dalam pandangan saya
tantangannya adalah bagaimana

meningkatkan kepercayaan
masyarakat terutama terhadap
amil zakat. Kepercayaan ini harus
terus kita tumbuhkan yaitu dengan
membayar zakat melalui amil maka
insya Allah akan amanah, efektif
dan eﬁsien dalam penyalurannya
sehingga dapat menciptakan
multiplier effect kepada masyarakat
dhuafa atau mustahik tersebut.

Langkah apa yang sudah
dilakukan DD dalam menghadapi
tantangan era revolusi industri 4.0
ini?
Alhamdulillah Dompet Dhuafa
sudah beradaptasi dan melakukan
inovasi dalam menghadapi era
industri 4.0 misalnya kami sudah
mengadopsi teknologi khususnya
aplikasi dalam bentuk aplikasi
android maupun website misalnya
platform 'Bawa Berkah'. Kami
cukup mencermati pentingnya
membangun big data yaitu data
mustahik khususnya kaum dhuafa,
data donator atau muzakki, data
donatur wakaf (wakif). Dengan
melakukan analisis data juga kami
dapat melihat gambaran dan
karakteristik dari donatur, misalnya
prediksi intensitas donatur dalam
menunaikan zakat atau ber-wakaf
atau bahkan kami dapat
memetakan donator (muzakki atau
wakif) dari klasiﬁkasi gender, hobi
dan perilaku mereka. Kami sudah
menerapkan adopsi big data ini
dalam mendukung divisi riset dan
kaji dampak kami yaitu Indonesia
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Magniﬁcent Zakat (IMZ) dan
Indonesia Development and
Islamic Studies (IDEAS) misalnya
kami sudah dapat memetakan
'Potensi Qurban' setiap Idul Adha
yaitu sudah berapa mustahik yang
mendapatkan manfaat dari Qurban
tersebut. Ke depan kami akan
berkolaborasi dengan pasar
modal, perusahaan start-up dan
perusahaan teknologi ﬁnansial
(Islamic fintech) untuk menjadi mitramitra kami misalnya dalam hal
wakaf saham.

Harapan dan dukungan seperti apa
yang Anda harapkan dari
Pemerintah khususnya regulator
terhadap OPZ/LAZNAS/LAZ agar
mampu sustainable ke depan?
Harapan saya yaitu Pemerintah
dalam pengelolaan zakat di
Indonesia dapat mengatur dengan
sebaik-baiknya peran regulator,
operator dan pengawas agar
dijalankan dengan institusi yang
berbeda. Kami pribadi sebagai
LAZNAS selalu siap terbuka untuk
dievaluasi oleh Pemerintah. Intinya
kami siap untuk berkolaborasi
dengan seluruh stakeholder baik
Lembaga swasta maupun
Pemerintah untuk terlibat aktif
dalam meningkatkan peran zakat
dan wakaf bagi kemaslahatan dan
kesejahteraan masyarakat, serta
upaya pemerataan disribusi zakat
dalam rangka mengentaskan
kemiskinan di Indonesia.

Penghimpunan tumbuh rata-rata 54%
dalam 25 tahun atau tumbuh 13%
dalam 10 tahun terakhir
Tingkat serapan penyaluran 25 tahun terakhir
rata-rata 90% per-tahun atau rasio ACR 90%
Allocation to Collection Ratio (ACR)> 90%
atau kinerja penyaluran Dompet Dhuafa
sangat efektif menurut Zakat Core Principle BAZNAS
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“Desa Gemilang”
Masyarakat
Pedesaan
MeningkatkanMemberdayakan
Kesejahteraan
Masyarakat
Melalui Pemerataan Zakat
Secara Komprehensif, Terukur dan
Berkelanjutan

Agus Nafi’
Direktur Eksekutif LAZ Al Azhar

A

wal tujuan didirikannnya
Lembaga Amil Zakat (LAZ)
Al Azhar adalah untuk
mengakomodasi potensi Zakat,
Infaq, Shadaqah (ZIS) yang cukup
besar pada jaringan Pendidikan
Islam Al Azhar. Ada sekitar 200
sekolah mulai dari Sekolah Dasar
(SD) sampai Sekolah Menengah
Atas (SMA) ditambah dengan 1
Universitas. Seiring dengan
berjalannya waktu, besarnya
potensi ZIS di Indonesia ini
memunculkan gagasan untuk
menjangkau perluasan manfaat
dan pergerakannya ke pihak
eksternal di luar jaringan
Pendidikan Islam Al Azhar,
khususnya dalam pemberdayaan
zakat.
Dalam perkembangannya, LAZ Al
Azhar terus menggenjot program
Desa Gemilang (DG) yaitu salah
satu program pada klaster
pengentasan kemiskinan dan
pemberdayaan masyarakat desa.
DG merupakan program
pemberdayaan masyarakat secara
komprehensi, terukur, dan
berkelanjutan. LAZ Al Azhar telah
mendampingi desa-desa di
belasan provinsi menjadi Desa
Gemilang. Untuk mengeksplorasi
gerakan pemberdayaan yang
dilakukan oleh LAZ Al Azhar, Tim
Redaksi Bulletin INSIGHT KNKS
melakukan wawancara dengan
Agus Naﬁ' selaku Direktur
Eksekutif LAZ Al Azhar.
INSIGHT I Edisi Ketiga I Agustus 2019

Bagaimana sejarah awal mula
pendirian LAZ Al Azhar?
LAZ Al Azhar pada awalnya berdiri
pada tanggal 1 Desember tahun
2004 dengan nama LAZ Al Azhar
Peduli Ummat yang merupakan
salah satu inisiasi dari Dewan
Pengurus Yayasan Pesantren
Islam Al Azhar (YPIA). Salah satu
motif pendiriannya karena selama
ini YPIA yang fokus pada bidang
Pendidikan memandang perlu
untuk membentuk satu unit yang
fokus pada bidang sosial.
LAZ Al Azhar didirikan dengan
tujuan untuk memberdayakan
duafa melalui optimalisasi dana
ZIS serta dana sosial keagamaan
lainnya di internal Yayasan dan
masyarakat secara umum dengan
tidak berorientasi pada proﬁt bagi
pengurus organisasi.

Dulu pada awal berdirinya,
LAZ Al Azhar diharapkan mampu
mengakomodasi potensi ZIS yang
cukup besar pada jaringan
pendidikan Islam Al Azhar seperti
misalnya sekitar 200 sekolah mulai
dari SD sampai SMA ditambah
dengan 1 Universitas. Seiring
berjalannya waktu kami
memandang potensi ZIS yang
besar di Indonesia sebaiknya juga
dapat menjangkau pihak eksternal
di luar jaringan pendidikan Islam
Al Azhar khususnya dalam hal
pemberdayaan zakat.

Bagaimana sejauh ini progress
pengumpulan dan penyaluran
zakat di LAZ Al Azhar?
Pada awal pendirian LAZ Al Azhar
di tahun 2004 pengumpulan ZIS
baru mencapai angka sekitar Rp
1,5 miliar. Alhamdulillah setiap

Program

Satuan

Jumlah

Pengumpulan ZIS tahun 2017

Rupiah

43.464.539.003

Pengumpulan ZIS tahun 2018

Rupiah

48.385.508.301

Target Pengumpulan ZIS tahun 2019

Rupiah

65.000.000.000

Jumlah Muzakki tahun 2017

Orang

21.000

Jumlah Muzakki tahun 2018

Orang

26.673

Target Muzakki tahun 2019

Orang

33.800

(sumber: Laporan LAZ Al Azhar, 2019)

tahun, pengumpulan LAZ Al Azhar
mengalami peningkatan dimana
dapat dilihat dari perbandingan
penghimpunan per tahun (year to
year), pertumbuhan penghimpunan
dana dan jumlah muzakki
meningkat secara signiﬁkan.

masyarakat dan penanggulangan
kemiskinan. Pada LAZ Al Azhar,
kami juga memiliki Divisi Kaji
Dampak yang berfungsi untuk
memonitor dampak dari
penyaluran zakat kepada mustahik
tersebut.

Penghimpunan dana 2018 sebesar
Rp. 48,305,908,691 atau tumbuh
11% dari tahun 2017. Sementara
dari sisi pertumbuhan, muzakki
yang menyalurkan ZIS nya melalui
LAZ Al-Azhar pada 2018 yaitu
sebanyak 26.673 orang atau
mengalami peningkatan sebesar
27% dari tahun 2017.

Proses pengumpulan zakat di
Indonesia masih belum optimal
sehingga potensi pengumpulan
masih sangat besar. Strategi atau
inovasi seperti apa yang telah
LAZ Al Azhar lakukan dalam
hal meningkatkan
pengumpulan zakat di
Indonesia?

?

2019
48.385.508.301

2018
43.464.539.003

2017
36.793.265.433

2016
21.267.477.544

2015

Dari segi aspek penyaluran ZIS,
jumlah dana yang disalurkan oleh
LAZ Al Azhar pada tahun 2018
sebesar Rp 45.379.263.819 atau
meningkat 10,1% dari penyaluran
ZIS pada tahun 2017. Rasio
penyaluran terhadap
penghimpunan (DDR = Donation and
Distribution Ratio) pada 2018 yaitu
sebesar 93%. Sementara itu,
jumlah mustahik yang menerima
manfaat ZIS LAZ Al Azhar adalah
sebanyak 227.632 orang atau
meningkat 72% dari tahun 2017.
Adapun presentase penyaluran
dananya mencapai 109% dari
target penyaluran yakni
Rp 41.761.903.502. Sedangkan,
presentase jumlah mustahik yang
menerima manfaat adalah
mencapai 189,7% dari target
rencana sebanyak 120.000
mustahik.

Gra
Kami di LAZ Al Azhar
fik
Per
terus meningkatkan
him
pun
komunikasi ke publik untuk
an
meningkatkan kesadaran dan
(y t
oy
pemahaman masyarakat untuk
)
membayar zakat melalui edukasi
dan konsultasi misalnya dengan
mengadakan event di kampusPengelola Zakat (OPZ) yang
kampus, sekolah dan masyarakat
kredibel. Selain itu, dalam hal
umum. Karena jujur saja menurut
strategi komunikasi yang disusun
beberapa diskusi yang saya ikuti
oleh LAZ, kami harus lebih pandaidengan OJK, literasi atau
pandai dalam membuat materi
pemahaman publik terhadap zakat
komunikasi yang bagus dan
masih rendah. Oleh karena itu
komprehensif namun juga
materi-materi komunikasi kami
berbiaya rendah. Hal ini karena
kepada masyarakat tidak lagi
budget komunikasi LAZ juga
menggunakan metode dengan
terbatas karena ada diawasi oleh
mengatakan tidak membayar zakat
DPS (Dewan Pengawas Syariah)
itu dosa dan masuk neraka dan
terkait proporsi dana operasional
sebagainya namun dengan
lembaga yang bisa digunakan
melakukan pendekatan “resultuntuk marketing dan komunikasi.
oriented” atau pendekatan yang
berorientasi pada hasil nyata.
Rumah Gemilang Indonesia (RGI)

Mulai tahun 2013 kami juga mulai
merubah paradigma baru dalam
pengelolaan zakat bahwa indikator
kesuksesan LAZ AL Azhar tidak
hanya dari pengumpulan ZIS saja
tetapi juga dari pengelolaan zakat
yang dapat memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya dan
seluas-luasnya bagi kemandirian,
keberdayaan dan kemaslahatan
mustahik. Hal ini juga sesuai
dengan amanat UU No.23 tahun
2011 terkait pengelolaan zakat
yaitu meningkatkan efektiﬁtas dan
eﬁsiensi layanan zakat serta
mewujudkan kesejahteraan

Misalnya, kami di LAZ Al Azhar
menggunakan pendekatan
tersebut agar dapat menunjukkan
bahwa dana ZIS yang
dikumpulkan secara berjamaah
dan diserahkan untuk dikelola oleh
LAZ yang amanah dapat
memberikan manfaat bagi
mustahik seperti program Rumah
Gemilang Indonesia (RGI) dan
Desa Gemilang (DG). Sehingga
dengan pendekatan result-oriented
ini diharapkan dapat merangsang
minat masyarakat untuk
membayar zakat di Organisasi

dan Desa Gemilang (DG)
merupakan program unggulan LAZ
Al Azhar. Target atau misi apa
yang sebenarnya ingin dicapai
dengan adanya program tersebut?
Serta bagaimana dalam hal
sustainability program tersebut?
Secara umum, program yang
dibuat oleh LAZ AL-Azhar
dikelompokan berdasar pada
klaster yang menitikberatkan pada
tujuan diadakannya klaster
tersebut. Klaster program tersebut
dikanalisasi menjadi 5 Klaster :
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þ Klaster Pengentasan

þ
þ
þ
þ

Kemiskinan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Klaster Pengentasan
Pengangguran dan
Pemberdayaan Usia Produktif
Klaster Perbaikan Kondisi
Hidup Yatim dan Dhuafa
Klaster Pemberdayaan
Ekonomi, Infrastruktur dan
Konservasi Lingkungan
Klaster Penanggulangan
Bencana dan Jaringan
Relawan

Desa Gemilang (DG) merupakan
salah satu program pada klaster
pengentasan kemiskinan dan
pemberdayaan masyarakat desa.
DG merupakan program
pemberdayaan masyarakat
pedesaan secara komprehensif,
terukur, berkelanjutan. Indonesia
Gemilang mentransformasi desadesa di wilayah Indonesia. LAZ AL
AZHAR telah mendampingi desadesa di belasan provinsi menjadi
Desa Gemilang yang berbasis elearning dan berwawasan renewable
energy, berakselerasi dengan
program stimulan pemberdayaan
masyarakat melalui program
kesehatan keluarga (program
Bidan Gemilang), kemandirian
ekonomi produksi (program
Rumah Pupuk, Kebun Bibit dan
Apotik Hidup), pemerataan
edukasi (program Saung Ilmu),
peningkatan keahlian dan
kesejahteraan sosial, keuangan
mandiri non-riba dan keutuhan
dalam kehidupan beragama
(program Dai Sahabat
Masyarakat).
Di dalam program DG kami juga
mengembangkan sistem Interlink
Rural Development untuk
mewujudkan kesejahteran
masyarakat desa pemanfaatan
lahan untuk budidaya pangan di
Desa Gemilang merupakan
langkah subsistem ketersediaan
pangan sehingga kecukupan dan
keragaman pangan serta nutrisi
dapat terpenuhi secara mandiri
INSIGHT I Edisi Ketiga I Agustus 2019
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dan berkelanjutan. Alhamdulillah
sejauh ini sudah terpilih 28 desa
yang menjadi bagian program
Desa Gemilang di seluruh wilayah
Indonesia.
Sementara, Rumah Gemilang
Indonesia (RGI) merupakan salah
satu program pada klaster
pengentasan pengangguran dan
pemberdayaan pemuda usia
produktif atau generasi milenial
dari umur 17-30 tahun. Pusat
pemberdayaan pemuda produktif
ini didirikan dengan misi untuk
menebar nilai-nilai kemandirian
kepada ribuan generasi muda
produktif putus sekolah dari 60
kota se-Indonesia melalui
program-program pendidikan dan
pelatihan (diklat) keterampilan baik
yang reguler maupun non regular
dalam waktu 6 bulan.
Alhamdulillah RGI ini sejalan
dengan misi pemerintah yang ingin
menggalakkan program-program
vokasi di Indonesia. Program yang
didesain dan dijalankan oleh LAZ
Al Azhar sejak tahun 2008 ini telah
menjadi model solusi pengurangan
angka pengangguran khususnya
pemuda usia produktif yatim dari
keluarga kurang mampu. Di
kampus RGI, yang saat ini sudah
ada 5 kampus di seluruh
Indonesia, peserta diklat dibekali
dengan keterampilan dan keahlian
oleh para instruktur professional di
bidangnya.

“

Desa Gemilang (DG)
merupakan salah satu
program pada klaster
pengentasan kemiskinan
dan pemberdayaan
masyarakat desa. DG
merupakan program
pemberdayaan masyarakat
pedesaan secara
komprehensif, terukur,
berkelanjutan.

“
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Terdapat 6 kelas keterampilan
yang dibuka, yaitu: Desain Graﬁs,
Teknik Komputer dan Jaringan,
Fotograﬁ dan Videograﬁ, Menjahit
dan Tata Busana, Aplikasi
Perkantoran dan Teknik Otomotif.
Ke depan kami juga berusaha
meningkatkan minat anak-anak
muda terhadap pertanian
sehingga kami akan membuka
kelas ketrampilan Tata Niaga
Pertanian.
Selama masa pelatihan mereka
akan dilatih menjadi pemuda
berkeahlian, memiliki wawasan
pengetahuan dan keagamaan
yang luas, berakhlaq baik dan
memiliki kepedulian sosial yang
tinggi, serta memiliki semangat
mandiri dan kemampuan leadership
yang baik.
Untuk keberlangsungan
(sustainability) kedua program
tersebut memang dibutuhkan effort
yang lebih karena proses
pendampingan diperlukan untuk
keberhasilan program.
Alhamdulillah sejauh ini program
tersebut dapat terus berlangsung
dengan baik karena banyaknya
dukungan dari berbagai
stakeholders. Kami juga tidak
menutup pintu bilamana ada pihak
lain yang ingin bersinergi untuk
memperluas program Desa
Gemilang dan Rumah Gemilang
agar bisa memberikan manfaat
yang lebih luas lagi ke seluruh
Indonesia.

LAZ Al Azhar mendapatkan 2
penghargaan Baznas Award pada
tahun 2018 dalam hal
“pendayagunaan zakat”.
Bagaimana program penyaluran
zakat di LAZ Al Azhar terutama
dalam hal pendayagunaan zakat
kepada mustahik?
Dalam hal pendayagunaan zakat,
kami selalu memastikan bahwa
pendayagunaan tersebut tidak
hanya pada hal-hal yang bersifat
karitas atau tujuan konsumtif saja
namun juga harus dipastikan
proses pengumpulan
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dan instrumen penyalurannya
harus disusun sedemikian rupa
agar indikator dapat dilihat dengan
jelas misalnya dari dana ZIS yang
sudah disalurkan, sudah berapa
mustahik yang lepas dari jeratan
garis kemiskinan atau sudah
berapa mustahik yang sudah lepas
dari status sebagai penerima
zakat.
Misalnya, salah satu program
pendayagunaan zakat pada
program Desa Gemilang (DG)
yang kami inisiasi, kami menyadari
kemiskinan masih terkonsentrasi di
pedesaan padahal potensi
pertanian di desa-desa merupakan
salah satu sektor kunci
perekonomian Indonesia.
Sehingga, sebelum kami
membuka program DG kami
langsung turun ke lapangan untuk
berkomunikasi agar bisa
memastikan seperti apa masalah
yang mereka hadapi di desa
tersebut dan apa potensi desa
yang kita bisa tingkatkan.
Kami mengaplikasikan pendekatan
potensi desa secara lebih besar
karena apabila fokus hanya
dengan melakukan pendekatan
masalah saja maka desa tersebut
tidak akan bisa maju ke depan.
Tentu solusi permasalahan yang
kita berikan harus berupa program
konkrit yang mereka butuhkan dan
bisa mereka aplikasikan dengan
mudah di desa mereka. Itulah
sebabnya kami membuat Saung
Ilmu, Rumah Pupuk dan Kebun
Bibit serta Apotik Hidup. Terakhir,
kami juga mengembangkan
program Rumah Pembiayaan
Petani (RPP) karena selama ini
belum ada produk dari lembaga
keuangan yang ramah terhadap
petani.
Secara umum agar programprogram tersebut dapat
terselenggara dengan baik, kami
mengedepankan tiga hal yaitu
proses edukasi dan pembentukan
keterampilan melalui
Baruga/Saung Ilmu, proses
pendampingan (mentoring) melalui

Dai Sahabat Masyarakat
dan Relawan Sahabat Masyarakat
serta proses pengelolaan berbasis
komunitas Kelompok Swadaya
Masyarakat yang nantinya akan
mengelola program di desa
tersebut. Kami sendiri di LAZ AL
Azhar menggunakan 3 indikator
dalam pendayagunaan zakat di
LAZ Al Azhar yaitu berapa mustahik
yang teridentiﬁkasi, berapa
mustahik yang terbantu dan berapa
mustahik yang sudah terentaskan
atau terangkat dari garis
kemiskinan.

Menurut anda bagaimana dengan
ide desentralisasi atau zonasi
zakat? Apakah cukup efektif
diterapkan dan mempunyai impact
yang baik dalam proses
pengumpulan dan penyaluran
zakat ke depannya?
Menurut hemat saya ide
desentralisasi atau zonasi zakat
khususnya dalam hal
pengumpulan zakat adalah cukup
efektif. Isu ini sangat menarik
terutama bagi operator zakat atau
OPZ di daerah sehingga isu ini
seharusnya menjadi cambuk bagi
OPZ atau mitra-mitra pengelola
zakat di daerah agar bisa
memetakan dan mengidentiﬁkasi
mustahik di daerah mereka serta

dalam upaya meningkatkan tata
kelola amil zakat (good amil corporate
governance).
Zonasi zakat ini juga sesuai
dengan kaidah Syariah yaitu
himpunlah zakat dari suatu daerah
tertentu dan salurkanlah kepada
orang miskin di daerah tersebut.
Praktek desentralisasi zakat pada
jaman Rasulullah juga
menunjukkan bahwa zakat itu
harus dibagikan ke daerah dimana
zakat itu diambil bahkan ulama
besar seperti Yusuf al-Qardhawy
menegaskan bahwa pemindahan
zakat dari satu daerah ke daerah
lain, dalam keadaan penduduknya
membutuhkan adalah menodai
hikmah zakat yang diwajibkan
karenanya. Beberapa ulama dari
kalangan Syaﬁ'i juga berpendapat
untuk tidak membolehkan
memindahkan zakat dari satu
daerah ke daerah lain, kecuali jika
di daerah itu sudah tidak ada lagi
mustahiknya.

Strategi marketing seperti apa
yang diterapkan LAZ Al Azhar
dalam upaya menggaet milenial
sehingga mampu meningkatkan
kesadaran mereka dalam
membayar zakat?
INSIGHT I Edisi Ketiga I Agustus 2019
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Kami terus berupaya berpikir
secara kreatif dan inovatif,
ke depan dalam upaya
meningkatkan minat dan
kesadaran generasi milenial dalam
membayar zakat.
Dalam strategi komunikasi kami
melakukan pendekatan yang
berbeda sesuai dengan
karakteristik atau behaviour di tiap
segmen. Misalnya, gaya
komunikasi kepada segmen Ibu
rumah tangga tentu berbeda
dengan pendekatan komunikasi
kepada generasi milenial juga.
Event-event edukasi zakat ke
generasi milenial juga rutin kami
lakukan seperti menyelenggarakan
“Punakawan Show” yaitu event
edukasi zakat dalam kemasan
hiburan dan berisi content jenaka
agar masyarakat memiliki rasa
ketertarikan yang kuat tentang
tema zakat.
Alhamdulillah berdasarkan data
yang kami punya, rentang umur
muzakki yang masuk kategori
generasi milenial setiap tahunnya
mengalami peningkatan. Tujuan
kami yaitu ingin merangkul
generasi milenial agar
mempersiapkan mereka sebagai
generasi baru muzakki di masa
yang akan datang. Karena masih
banyak di kalangan generasi
milenial yang belum tau apa itu
zakat, bagaimana dan kemana
zakat itu bisa dibayarkan serta
setelah mereka bayarkan untuk
apa dana zakat mereka tersebut
digunakan bagi mustahik. Program
yang kami coba lakukan misalnya

dengan menciptakan co-working
space atau yang sudah kami
lakukan di beberapa on-site event
dengan membuat kedai kopi
sebagai sarana bincang-bincang
tentang zakat. Talkshow yang kami
buat di beberapa event juga
mengundang beberapa public
ﬁgure yang peduli akan zakat.
Kedepannya, proses
pengembangan digitalisasi
pembayaran zakat adalah dalam
bentuk aplikasi yaitu aplikasi
Salam AlAzhar sehingga dapat
memudahkan tidak hanya bagi
generasi milenial tetapi juga
semua lapisan masyarakat dalam
membayar zakat.

Tantangan apa yang sejauh ini LAZ
Al Azhar hadapi dalam hal
pengelolaan dan pengembangan
zakat?
Tantangan yang sejauh ini kami
hadapi lebih kepersoalan SDM
yaitu kami harus menyiapkan
kader-kader pengelola zakat yang
handal dan professional. Karena
kunci keberhasilan pengelolaan
zakat baik di sebuah lembaga
zakat yaitu adalah pada Amil-nya
karena mereka merupakan aset
penggerak yang harus dilatih dan
dibina agar bisa menjadi leader
atau penggerak serta pejuang
zakat di masa akan datang.

Harapan dan dukungan seperti apa
yang Anda harapkan dari
Pemerintah khususnya regulator
terhadap OPZ swasta seperti
LAZNAS/LAZ agar mampu
sustainable ke depan?

Regulator harus bisa memberikan
suatu ruang yang lebih luas terkait
pergerakan organisasi zakat,
dalam hal ini OPZ swasta agar
bagaimana untuk bisa melakukan
penetrasi dalam merangkul semua
potensi-potensi zakat yang ada di
Indonesia.
Selain itu, menurut hemat kami,
saat ini belum ada satu pihak yang
menjadi “magnet” yang dapat
mempersatukan,
mengkolaborasikan dan
mensinergikan seluruh stakeholders
baik itu OPZ pemerintah dan
swasta sehingga rivalitas,
kompetisi dan ego diantara
lembaga OPZ pemerintah dan
swasta diharapkan dapat diubah
menjadi suatu energi kolaborasi
yang positif atau arus kerjasama
demi kemajuan dunia zakat
khususnya bagaimana zakat
berperan aktif dalam
menanggulangi kemiskinan di
Indonesia serta peningkatan
pemerataan zakat di daerahdaerah.
Selain itu dalam penyusunan
regulasi terkait zakat juga
sebaiknya melihat kondisi di
lapangan dan melibatkan
komunikasi diantara OPZ
pemerintah dan swasta, sehingga
diharapkan nanti tidak lahir
regulasi-regulasi tentang zakat
yang tumpang tindih serta dapat
lahir suatu regulasi yang dapat
mengakomodasi semua pihak baik
itu OPZ Pemerintah maupun OPZ
swasta.

Rumah Gemilang Indonesia (RGI) merupakan
salah satu program pada klaster pengentasan
pengangguran dan pemberdayaan pemuda usia
produktif atau generasi millennials dari umur 1730 tahun. Pusat pemberdayaan pemuda produktif
ini didirikan dengan misi untuk menebar nilainilai kemandirian kepada ribuan generasi muda
produktif putus sekolah dari 60 kota se-Indonesia
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Meningkatkan Tata Kelola
Zakat di Indonesia
memerangi kesenjangan ekonomi,
kemiskinan, dan masalah sosial
ekonomi lainnya.

Dr. Rifki Ismal
Deputi Direktur, Peneliti Ahli,
Departemen Ekonomi dan
Keuangan Syariah,
Bank Indonesia

S

ebagai salah satu negara
dengan penduduk muslim
terbanyak di dunia,
Indonesia memiliki banyak sekali
potensi dalam pengembangan
zakat yang dapat berperan dalam
upaya menurunkan tingkat
kemiskinan, instrumen redistribusi
pendapatan dan peningkatan
kesejahteraan, serta hal yang
paling utama dan mendasar, yaitu
memberdayakan mereka yang
membutuhkan dan meningkatkan
kesejahteraan sosial-ekonomi
masyarakat.
Meskipun zakat merupakan
sebuah instrumen sosial yang
wajib dilaksanakan bagi setiap
muslim terutama bagi seseorang
yang kepemilikan harta-nya telah
mencapai nisab (batasan atau
kadar kekayaan minimum yang
diwajibkan zakat) dan haul
(batasan setahun kepemilikan
kekayaan yang wajib dikeluarkan
zakatnya), tetapi fungsi utamanya
adalah untuk menciptakan
kesejahteraan ekonomi (termasuk
kesejahteraan negara) bagi semua
lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, zakat harus
menjadi bagian dari instrumen
ekonomi negara, khususnya untuk

Otoritas zakat Indonesia yaitu
Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) mengidentiﬁkasi nilai
potensial zakat yang tidak kurang
dari Rp 217 triliun (Kompas, 2019).
Namun, sampai akhir tahun 2018
hanya sekitar Rp 8 triliun (3,7%)
dari nilai tersebut yang telah
dikumpulkan dan dimanfaatkan
dengan benar oleh otoritas zakat
untuk diberikan kepada 8
penerima zakat (asnaf).
Beberapa upaya untuk
memfasilitasi para pembayar zakat
(muzakki) yaitu diantaranya dengan
memperbanyak jumlah
pengumpulan zakat melalui lebih
banyak infrastruktur terbaru (e.g
mekanisme pembayaran, metode
pembayaran, fasilitas ﬁntech, dll),
data dan informasi yang tepat,
penggunaan dana zakat secara
transparan, tata kelola zakat yang
profesional dan kuat, dan lain-lain.
Fokus dari artikel ini yaitu
mengulas tentang peningkatan
pengumpulan zakat melalui tata
kelola zakat khususnya melalui

Zakat Core Principles (ZCP) yang
merupakan standar internasional
yang dibangun oleh para
pemangku kepentingan zakat
Indonesia dan dikeluarkan oleh
Islamic Development Bank (IsDB) yang
merupakan pusat pengembangan
ekonomi Islam dan keuangan
dunia.
ZCP dibentuk untuk menetapkan
persyaratan peraturan minimum
untuk mobilisasi zakat dengan dua
tujuan utama: (a) Memberikan
deskripsi singkat mengenai dasar
operasi zakat yang digunakan
untuk menetapkan Zakat Core
Principles dan, (b) Zakat Core Principles
menyediakan semua aspek
peraturan yang berkaitan dengan
operasional zakat yang efektif.
Secara teknis, ZCP terdiri dari 18
prinsip inti zakat yang antara
lainnya adalah: (i) landasan hukum
(ZCP 1-3), (ii) pendekatan
pengawasan (ZCP 4-6), (iii) tata
kelola zakat (ZCP 7-8), (iv) fungsi
perantara (ZCP 9-10), (v)
manajemen risiko (ZCP 11-14),
(vi) tata kelola syariah (ZCP 1518).
Penjelasan singkat untuk setiap
standar adalah sebagai berikut:

Tabel. Prinsip Inti Zakat Internasional

Hukum, peraturan, atau kerangka hukum
lainnya untuk pengawasan zakat harus
jelas dideﬁnisikan guna menyediakan
otoritas yang bertanggung jawab dengan
kekuatan hukum yang diperlukan dan
independen.
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ZCP 3: Kriteria Perizinan

Otoritas perizinan memiliki kewenangan regulasi untuk
menetapkan kriteria perizinan serta mendeﬁnisikan kegiatan
yang diizinkan dari organisasi pengelola zakat (OPZ) dan
menolak permohonan aplikasi yang tidak memenuhi kriteria.

.

Pengawas zakat mengumpulkan informasi, me-review, dan
menganalisis kinerja OPZ.

,

ZCP 8: Tata Kelola Amil
(Good Amil Governance)

.

.

Pengawas zakat menentukan bahwa OPZ memiliki kebijakan
dan proses yang memadai untuk mengendalikan risiko
negara dan risiko transfer zakat dalam kegiatan transfer
zakat internasional mereka.
ZCP 12: Risiko Reputasi dan
Kerugian Muzakki

Pengawas zakat menentukan bahwa OPZ memiliki kerangka
kerja manajemen yang memadai untuk menangani risiko
sistem, reputasi, dan risiko kerugian muzakki.

.

ZCP 14: Risiko Operasional dan
Kepatuhan Syariah

ZCP 15: Pengawasan Syariah dan
Audit Internal

ZCP 16: Laporan Keuangan dan
Audit Eksternal

ZCP 17: Pengungkapan dan
Transparansi

ZCP 18: Penyalahgunaan
Layanan Zakat

Pengawas zakat menentukan bahwa OPZ harus memiliki
manajemen risiko operasional yang tepat untuk
meminimalkan potensi praktik penipuan, antisipasi terhadap
kerusakan sistem, dan potensi gangguan lainnya.
Pengawas zakat menentukan OPZ untuk memiliki
pengawasan syariah yang tepat dan kerangka kerja audit
internal yang sesuai untuk membangun dan memelihara
lingkungan operasi yang terkendali dengan baik sesuai
hukum syariah.
Pengawas zakat menentukan bahwa OPZ memiliki catatan
yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai laporan
keuangan, publikasi tahunan dan fungsi audit eksternal yang
terpercaya.
Pengawas zakat menentukan bahwa OPZ secara teratur
mempublikasikan informasi terkonsolidasi yang mudah
diakses dan cukup mencerminkan kondisi keuangan dan
kinerja.
Pengawas zakat menentukan bahwa OPZ memiliki kebijakan
dan proses yang tepat untuk me-review, mempromosikan
etika Islam dan standar profesional, serta untuk mencegah
tindakan kriminal.
Sumber: IsDB (2016)
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Penerapan ZCP di Indonesia
membutuhkan beberapa upaya
seperti: (i) memperkuat mandat
otoritas zakat dalam Undang
Undang Zakat, (ii) membangun
serta menerbitkan peraturan dan
regulasi mengenai zakat untuk
meningkatkan tata kelola yang
mengacu pada ZCP, (iii)
melibatkan para pemangku
kepentingan untuk bersama-sama
meningkatkan pengelolaan zakat
dan kolektibilitas zakat.
Selain itu, hal yang paling utama
adalah untuk mempercepat proses
pendayagunaan zakat dalam
aspek sosial ekonomi agar zakat
tidak hanya menjadi bagian dalam
program nasional saja, namun
yang terpenting juga adalah dapat
mengurangi angka kemiskinan
serta meningkatkan kualitas hidup
bagi masyarakat dan khususnya
mereka yang membutuhkan.
Hal terakhir yang tidak kalah
pentingnya, adalah peluncuran
serta penerapan ZCP di Indonesia
dan di dunia diharapkan agar
dapat berkontribusi untuk
meningkatkan peran zakat serta
dana sosial Islam lainnya dalam
perekonomian dan harapannya
agar dapat menjadi bagian dari
instrumen sosial pemerintah untuk
mencapai terwujudnya cita cita
idealisme sebuah negara.
Referensi
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S

alah satu masalah
pembangunan ekonomi
negara adalah kemiskinan.
Persoalan kemiskinan ini sering
kali terkait dengan pemenuhan
beberapa aspek, seperti
kecukupan pangan, pekerjaan,
pendidikan, kesehatan dan
sebagainya.
Di negara berkembang,
kemiskinan dan ketimpangan
merupakan pekerjaan besar yang
tak kunjung dapat diselesaikan.
Terdapat beberapa faktor yang
dapat menjelaskan persoalan ini,
antara lain karena rumitnya
persoalan kemiskinan itu sendiri
dan juga karena faktor kebijakan
pemerintah.
Secara substansi, deﬁnisi
kemiskinan di kalangan
lembaga/instansi maupun para
akademisi amatlah beragam.
Misalnya Bank Dunia
mendeﬁnisikan kemiskinan yaitu
sebagai ketidakmampuan dalam
mencapai standar kehidupan yang
minimum (World Bank, 1990).

Sementara, Bappenas
mendeﬁnisikan kemiskinan
sebagai suatu kondisi jika
seseorang atau sekelompok
orang, laki-laki maupun
perempuan tidak mampu untuk
memenuhi hak dasarnya dalam
mempertahankan dan
mengembangkan kehidupan yang
bermartabat (Diah, 2007). Adanya
perbedaan terkait hal ini
menyebabkan lahirnya perbedaan
dalam mengukur angka
kemiskinan yang ada. Lebih lanjut,
kebijakan pemerintah dalam
menyelesaikan kemiskinan dinilai
masih dilakukan secara parsial
yang dapat menghambat proses
percepatan pengentasan
kemiskinan. Sebagai contoh,
kebijakan pemerintah dalam hal
impor beras dipercaya sebagai
kebijakan yang tidak
menguntungkan petani lokal.
Faktanya, angka kemiskinan
tertinggi didominasi oleh penduduk
yang bermata pencaharian
sebagai petani.
Jika dilihat dari konteks global,
kampanye pengentasan

kemiskinan setidaknya telah
dimulai dari gerakan millennium
development goals (MDGs) yang
telah berakhir pada tahun 2015.
Sebagai gantinya, 193 negara,
termasuk Indonesia pada bulan
Januari 2016 bersepakat
mengadopsi agenda
pembangunan global baru yang
dikenal dengan Sustainable
Development Goals (SDGs) atau
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Dalam agenda ini,
penghapusan kemiskinan dan
kelaparan dalam segala bentuk
merupakan tujuan utama yang
menjadi target pada tahun 2030.
Terlepas dari perdebatan praktisi
dan akademisi mengenai akurasi
dan relevansi SDGs, setidaknya
dapat dipahami bahwa
pengentasan kemiskinan dan
kelaparan dalam segala bentuknya
merupakan titik utama menuju
kehidupan yang layak dan
makmur.
Untuk mengetahui jumlah pasti
kemiskinan di Indonesia, Badan
Pusat Statistik (BPS) merupakan
INSIGHT I Edisi Ketiga I Agustus 2019
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rujukan yang akurat. Dalam kajian
terkini, standar perhitungan
terbaru yang digunakan oleh BPS
dalam menetapkan kemiskinan di
Indonesia adalah Rp 425.250 per
bulan per kapita (BPS, 2019).
Dengan indikator tersebut
diketahui jumlah kemiskinan di
Indonesia pada bulan Maret 2019
mencapai 25,14 juta orang. Dari
angka tersebut, sebanyak 13
persen penduduk miskin berada di
daerah pedesaan, dan sekitar 7
persen penduduk miskin berada di
daerah perkotaan (BPS, 2019).
Terlepas dari klaim otoritas yang
menyebutkan bahwa angka
kemiskinan per Maret 2019 telah
turun, namun faktanya persoalan
kemiskinan masih menjadi
masalah yang menghantui negara
Indonesia.
Sebagai negara dengan penduduk
Muslim terbesar di dunia,
persoalan ini semestinya dapat
diselesaikan dengan pendekatan
agama. Hal ini dikarenakan, dalam
Islam setidaknya ada beberapa
instrumen ﬁskal seperti, zakat,
infak, sedekah dan wakaf
(ZISWAF), yang kesemuanya
bertujuan membangun spirit
berbagi dan meminimalisasi angka
kemiskinan.
Dalam sejarah Islam,
sebagaimana disebutkan dalam
banyak literatur, pemerintah
diyakini telah memainkan peran
yang sangat fundamental dalam
menyelesaikan persoalan
kemiskinan. Kepemimpinan
Khalifah Umar bin Abdul Aziz
seringkali menjadi contoh dalam
persoalan ini. Sang khalifah
berhasil memperkuat posisi
lembaga sosial pada masa
kekhalifahannya sehingga
kesejahteraan ekonomi penduduk
di masanya dapat tercapai.
Singkatnya, persoalan kemiskinan
yang berhasil diatasi pada masa
Umar bin Abdul Aziz merupakan
hasil dari inisiatif pemerintah
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dalam melakukan kebijakan yang
akurat dalam mengentaskan
kemiskinan.
Secara lebih spesiﬁk, sebagai
salah satu instrumen ﬁskal Islam,
ibadah zakat memiliki peran yang
sangat penting dan aplikatif.
Kewajiban zakat merupakan
kepedulian sosial bagi pihak yang
telah ditetapkan (muzakki) dengan
mekanisme yang pasti (haul dan
nisab) untuk ditunaikan kepada
pihak yang telah terkonformasi
(mustahik), sebagaimana yang
disebutkan dalam Al Qur'an Surah
At-Taubah ayat 60.
Dalam tataran praktis, pemerintah
Indonesia telah mendirikan
BAZNAS melalui Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2011, sebagai
lembaga spesiﬁk yang mengelola
dana zakat, dan mengelola danadana sosial Islam lainnya seperti
infak dan sedekah secara umum.
Dalam praktik penyalurannya,
Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) menggunakan dua
pendekatan yang dinilai dapat
berperan dalam proses
pengentasan kemiskinan, yaitu
pendistribusian dan
pendayagunaan.
Pendistribusian mengacu kepada
penyaluran dana zakat bersifat
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habis atau konsumtif. Sedangkan
pendayagunaan merupakan
penyaluran dana zakat untuk
kegiatan produktif, seperti
pemberian modal usaha untuk
mustahik dan sebagainya.
Dalam perjalanannya, zakat telah
membuktikan perannya yang
strategis dalam program
pengentasan kemiskinan. Dalam
konteks Indonesia, banyak
program kemanusiaan yang telah
dilakukan oleh lembaga zakat,
seperti BAZNAS misalnya. Bahkan
tidak hanya dalam konteks
domestik, akan tetapi global.
Di level nasional, BAZNAS
mendapatkan tugas dari
pemerintah untuk dapat
mengurangi angka kemiskinan
sebanyak 1 persen.
Untuk mewujudkan hal tersebut,
BAZNAS menggunakan lima pola
dan strategi pendistribusian, yaitu
melalui ekonomi, pendidikan,
kesehatan, sosial kemanusiaan,
dan dakwah. Hal ini merupakan
contoh yang aplikatif bagaimana
dana zakat dapat didistribusikan
secara berkesinambungan agar
memberi dampak positif pada
setiap aspek kehidupan.
Dalam aspek ekonomi, BAZNAS
berupaya untuk mentransformasi
seorang mustahik

(orang yang menerima zakat)
menjadi muzakki (orang yang
membayar zakat). Dalam hal ini,
mustahik tidak hanya diberikan
zakat untuk tujuan karitas atau
konsumtif namun juga dapat
diberikan modal kerja agar kedepannya mampu berdikari dan
memiliki pendapatan sendiri agar
kemudian naik status menjadi
muzakki.
Dalam aspek sosial kemanusiaan,
BAZNAS tidak hanya terfokus
kepada isu-isu yang ada di dalam
negeri saja, akan tetapi telah
melebarkan sayap gerakan dan
konstribusinya hingga ke level luar
negeri (internasional).
Sebagai contoh, BAZNAS telah
berkolaborasi dengan lembaga
zakat di Bangladesh untuk
membangun fasilitas rumah layak
huni untuk pengungsi Rohingya,
dan memberikan bantuan
kesehatan beserta mobil
ambulance yang digunakan untuk
membantu ribuan pengungsi
Rohingya di Bangladesh.

Sebagai kesimpulan, zakat
merupakan instrumen ﬁskal Islam
dimana sumber dan alokasi
dananya telah secara jelas diatur
di dalam Al-Qur'an.
Ibadah zakat memiliki dimensi
sosial yang sangat esensial,
melalui rajutan tali ikatan sosial
diantara umat manusia yang dapat
menciptakan kebahagiaan dan
ketentraman dalam kehidupan.
Kerakusan dan ketamakan
terhadap harta sebagaimana yang
kita ketahui dalam tradisi
kapitalisme dengan sendirinya
akan terkikis habis dengan
ditunaikannya ibadah zakat.
Di satu sisi, zakat dapat menjadi
solusi terbaik dalam upaya
pemerataan sosial sebagai kritik
terhadap konsep sosialisme dan
komunisme yang menghapus
kepemilikan pribadi secara mutlak.
Secara prinsip maupun praktis,
esensi dan urgensi zakat dalam
proses pengentasan kemiskinan
telah menjadi pengetahuan umum.

Tantangan selanjutnya berada dipundak para akademisi, praktisi
dan pemegang regulasi agar
sosialisasi mengenai prinsipprinsip ini dapat dilakukan secara
masif kepada masyarakat.
Para pengelola dan lembaga atau
organisasi pengelola zakat (OPZ)
dituntut untuk memperkuat
legalitasnya sesuai dengan
hukum/regulasi serta
meningkatkan tata kelola zakat
secara profesional, inovatif dan
progresif selain juga bagaimana
agar mampu meningkatkan
kepercayaan masyarakat (social
trust) atau para calon muzakki untuk
menyalurkan zakatnya ke OPZ
resmi.
Terakhir, para pengelola dan
organisasi pengelola zakat (OPZ)
juga dituntut secara profesional
dalam melaksanakan proses
distribusi dana zakat, sehingga
dapat meningkatkan daya juang
para mustahik agar dapat bertransformasi menjadi muzakki di
masa-masa yang akan datang.
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