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I.   PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, 

namun akses dan kontrolnya masih didominasi oleh sedikit orang, sementara puluhan 

juta lainnya terpinggirkan, hidup dalam ketiadaan dan menjadi fakir miskin.  

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007, sebesar 37,17 juta (sekitar 

16,58%) penduduk Indonesia tergolong miskin atau berpenghasilan rendah. Sebagian 

dari mereka adalah pelaku usaha mikro yang punya keterbatasan akses terhadap 

sumber daya, terutama sumber daya ekonomi dan pasar. Keluarga miskin 

kebanyakan menggeluti kegiatan ekonomi rumah tangga dan sektor informal yang 

rentan dan paling mudah terkena dampak jika terjadi krisis ekonomi. Mereka adalah 

kaum dhuafa wal mustadhafiin yang memerlukan penanganan.  

Untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah telah menggulirkan berbagai 

bantuan atau insentif berupa dana maupun program, seperti Program 

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Bantuan Langsung Tunai (BLT), 

bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin), Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri dan bantuan lain. Di samping itu masyarakat, secara 

perorangan maupun kelembagaan, juga berperan aktif memberikan bantuan yang 

ditujukan bagi rakyat miskin agar keluar dari berbagai kesulitan. Namun model 

penanggulangannya cenderung menggunakan pendekatan karitatif (kedermawanan) 

yang memiliki berbagai kelemahan, yaitu membuat mereka ketergantungan terhadap 

bantuan, sikap apatis  dan menumpulkan semangat untuk berswadaya.  
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Oleh karena itu, mengatasi persoalan kemiskinan, tidak bisa lagi dilakukan 

secara perorangan atau hanya sekedar pertolongan sesaat, tapi harus sistemik dan 

berkesinambungan. Untuk itu diperlukan komitmen yang tulus dan tindakan kolektif 

semua pihak – ulama (akademisi), umara (pemerintah), kalangan aghniya atau 

swasta, dan masyarakat miskin itu sendiri. Pendekatannyapun harus bersifat holistik 

dan terintegrasi. Sejalan dengan itu, Islam menawarkan sebuah solusi alternatif 

berupa redistribusi aset dari kelompok yang berpunya (the have / aghniya-aqwiya) 

kepada yang membutuhkan (the have not/ dhu’afa – mustadhafiin), antara lain dalam 

bentuk zakat dan non zakat berupa infaq, shadaqah, wakaf dan hibah. 

 Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi sangat 

penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi 

pembangunan kesejahteraan umat (Hafidhuddin, 2002). Oleh karena itu zakat dapat 

digunakan sebagai salah satu instrumen oleh pemerintah ketika Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lagi dapat mencukupi biaya 

penanggulangan kemiskinan. Terdapat  dua aspek penting berkaitan dengan zakat, 

yaitu penghimpunan dan penyaluran, yang keduanya mempunyai tingkat keunikan 

dan  kerumitan berbeda dalam aplikasinya. Sebagai ilustrasi mengenai 

penghimpunan zakat, terdapat potensi minimal zakat di Indonesia sebesar Rp 4,8 

triliun. Asumsinya, penduduk muslim 88,2 persen dari total penduduk Indonesia. 

Dengan mengacu pada Survei Sosial Ekonomi Nasional 2007, dari 56,7 juta keluarga 

di seluruh Indonesia, 13 persen diantaranya memiliki pengeluaran lebih dari Rp 2 

juta per bulan. Dengan asumsi bahwa penghasilan setiap keluarga lebih besar 

daripada pengeluaran, minimal setiap keluarga mampu membayar zakat 2,5 persen 
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dari pengeluarannya.1 Sementara itu, jumlah dana zakat yang dapat dihimpun Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2007 adalah sebesar Rp 14 miliar. Apabila 

digabung dengan penerimaan zakat seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) tahun 2007, 

dicapai Rp 600 miliar. Nilai ini hanya 12,5 persen dari potensi minimal yang ada jika 

asumsi potensi Rp 4,8 triliun.2 Jika  seluruh potensi zakat sebesar Rp.4,8 trilyun 

tersebut dibagi kepada seluruh penduduk miskin yang berjumlah 37,17 juta orang, 

maka setiap orang akan memperoleh Rp.129.136,40,- per tahun, atau Rp.10.761,37,- 

per bulan, atau Rp.358,71,- per hari (dengan asumsi satu tahun 360 hari). Jumlah 

tersebut masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.    

Gambaran di atas menunjukkan bahwa realisasi himpun zakat masih jauh 

dibanding dengan potensi, begitu juga model penyaluran dengan sistim bagi habis 

yang disalurkan langsung, tidak menyelesaikan permasalahan kemiskinan umat, 

bahkan sering meninggalkan masalah.  Oleh karena itu penyaluran zakat secara 

individual dengan model bagi habis perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Masyarakat 

mulai mencari alternatif lain penyaluran zakat yang paling pas, yang dapat memicu 

kemandirian fakir miskin dengan harapan kelak menjadi muzakki. Penyaluran zakat 

melalui organisasi-organisasi pengelola zakat (OPZ) dengan berbagai program 

didalamnya konon menjadi pilihan. Para OPZ dianggap telah mampu mendorong 

perubahan paradigma penyaluran zakat, yang semula terbatas pada sekedar 

pemenuhan kebutuhan hidup yang cenderung konsumtif, bergeser sebagian menjadi 

pemberdayaan ekonomi yang sifatnya produktif. Namun yang kerap menjadi 

pertanyaan adalah, seberapa besar kontribusi dana zakat yang relatif masih sedikit itu 

                                                 
1 www.kompascybermedia.com  
2 www.forumzakat.net 
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mampu berperan dalam pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat miskin. 

Model program pemberdayaan ekonomi pada masing-masing OPZ pun 

sangat beragam. Ada yang sudah memiliki program unggulan dan ada pula yang 

masih bersifat eksperimentasi. Keragaman ini dipengaruhi oleh berbagai karakteristik 

komunitas masyarakat miskin setempat terkait faktor demografi, letak geografis dan 

budaya yang berbeda-beda. Begitu pula dari sisi kiprah, skala, reputasi atau 

kompetensi masing-masing OPZ berbeda satu sama lain. Hal ini terkait dengan 

pengalaman, luas wilayah sasaran, jumlah sumber daya manusia (SDM) yang 

menangani, volume dana program (zakat dan non zakat) yang dihimpun dan 

disalurkan, jumlah fakir miskin penerima manfaat (beneficiary) serta jumlah pemberi 

bantuan (muzakki), baik individu  maupun lembaga.  Beberapa OPZ diantaranya 

sudah berskala nasional seperti Baznas, Dompet Dhuafa Republika (DD), Pos 

Keadilan Peduli Umat (PKPU), Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) dan 

Rumah Zakat Indonesia (RZI). Tapi juga tidak sedikit OPZ lokal pada tingkat 

kabupaten/kota telah banyak menggeluti pemberdayaan ekonomi, yang sebagian 

besar model perlakuan programnya cenderung sama. 

Permasalahannya adalah hampir semua model pemberdayaan ekonomi yang 

ada, belum didukung penuh oleh pemerintah setempat dalam upaya mendongkrak 

kondisi ekonomi masyarakat miskin. Faktanya angka kemiskinan secara agregat 

cenderung naik, baik secara nasional maupun di lokal kabupaten/kota. Berdasarkan 

data BPS 2008, khususnya tingkat kemiskinan di kota dan kabupaten Bogor 

cenderung mengalami kenaikan sebagaimana terlihat pada Tabel-1.1. 
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Tabel 1.1.  Angka kemiskinan di Kota dan Kabupaten Bogor 

Wilayah 
Juni 2005 Juni 2006 Juni 2007 

Σ 
Penduduk 

Σ Miskin Σ 
Penduduk 

Σ Miskin Σ 
Penduduk 

Σ Miskin 

Kabupaten 
Bogor 

3.853.778 476.500 3.912.559 536.400 3.971.128 519.500 

Kota Bogor 
 

902.759 79.300 933.217 89.200 964.434 91.400 

Total 4.756.537 555.800 4.845.776 625.600 4.935.562 610.900 
 

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa untuk Kabupaten Bogor, setiap kenaikan 

1,5% jumlah penduduk, diikuti oleh kenaikan jumlah penduduk miskin rata-rata 

sebesar 13,05%, suatu perbandingan yang tidak proporsional, walaupun di tahun 

2007 angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 3,25%,  yang merupakan 

jumlah yang tidak siginifikan. Sedangkan untuk Kota Bogor, jumlah penduduk 

miskin selama tahun 2005-2007 terus mengalami kenaikan sebesar 9,27% sejalan 

dengan peningkatan jumlah penduduk pada periode yang sama sebesar 3,5%. 

Gambaran tersebut memperlihatkan, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah  Kabupaten dan Kota Bogor, belum mampu untuk 

mendongkrak angka kemiskinan secara aggregat.   

Walaupun demikian, beberapa  OPZ  berhasil mengubah kondisi ekonomi 

masyarakat  miskin dengan melihat adanya peningkatan pendapatan setelah 

mendapatkan perlakuan program pemberdayaan ekonomi melalui zakat.  Tapi 

keberhasilannya masih dalam skala kecil, kontribusinya belum menggambarkan 

kondisi keberhasilan secara keseluruhan. Kondisi ini boleh jadi diduga karena hampir 

semua OPZ melakukan pemberdayaan ekonomi pada komunitas masyarakat miskin 

dengan karakteristik yang sama, akan tetapi memberikan perlakuan program dengan 
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model yang berbeda-beda. Oleh karena itu menjadi penting bagaimana 

mengintegrasikan atau  mengkombinasikan model-model pemberdayaan ekonomi 

yang ada, yang dianggap berhasil mendongkrak kondisi ekonomi masyarakat miskin, 

menjadi model yang paling optimum dalam memberikan dampak kepada 

peningkatan pendapatan. 

 

1.2.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Seberapa besar peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi untuk  meningkatkan 

pendapatan  masyarakat miskin. 

2. Bagaimana karakteristik masyarakat miskin yang mengikuti pemberdayaan 

ekonomi melalui zakat. 

3. Faktor-faktor dominan apa yang mempengaruhi peningkatan pendapatan 

masyarakat miskin.  

4. Adakah model pemberdayaan ekonomi melalui zakat yang lebih baik bagi 

masyarakat miskin yang dapat meningkatkan pendapatan.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui seberapa besar peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi untuk 

meningkatkan pendapatan  masyarakat miskin. 

2. Mengidentifikasi karakteristik masyarakat miskin yang mengikuti pemberdayaan 

ekonomi melalui zakat. 
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3. Menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi  peningkatan pendapatan 

masyarakat miskin.  

4. Merumuskan model pemberdayaan ekonomi melalui zakat yang lebih baik bagi 

masyarakat miskin yang dapat meningkatkan pendapatan. 

  

1.4. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari hasil penelitian ini diperoleh manfaat anatara lain: 

1. Sebagai masukan, pertimbangan dan evaluasi bagi empat OPZ yang diteliti, dalam 

rangka pengembangan program pemberdayaan dimasa yang akan datang. 

2. Bahan studi dan kajian untuk pembuatan model pemberdayaan melalui zakat. 

  

1.5. Ruang Lingkup 

Penelitian dibatasi pada : 

- Empat OPZ dan lembaga jejaringnya yang ada di Kabupaten dan Kota Bogor 

(selanjutnya disebut Bogor saja), yaitu Baytul Maal Bogor (BM Bogor), Pos 

Mustahik Al-Bunyan (PMA), Dompet Peduli Ummat  Daarut Tauhid (DPU-DT) 

Cabang Bogor dan  Masyarakat Mandiri (MM, Jejaring Dompet Dhuafa). 

- OPZ dan lembaga jejaringnya tersebut melakukan pemberdayaan ekonomi 

terhadap masyarakat miskin di Bogor, yang sebagian atau seluruhnya 

menggunakan dana zakat. 

- Model pemberdayaan yang diteliti, hanya model atau program-program yang 

terkait dengan pemberdayaan ekonomi, program-program lain tidak disertakan. 

- Responden yang diteliti adalah responden yang telah mengikuti program 

pemberdayaan ekonomi minimal enam bulan dan pendapatan per satuan 
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keluarganya meningkat dibandingkan sebelum mengikuti program pemberdayaan 

ekonomi dari OPZ. 

- Satuan analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan adalah 

pendapatan per satuan keluarga bukan pendapatan per satuan individu. 
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