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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Zakat merupakan suatu bentuk ibadah wajib, seperti yang telah 

dinyatakan Allah SWT dalam salah satu firman Nya :  

“ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’ lah beserta orang-

orang yang ruku’” (QS Al-Baqarah : 43) 

Di dalam Alquran, terdapat 27 (dua puluh tujuh) ayat yang 

menyejajarkan kewajiban menunaikan shalat dengan kewajiban membayar 

zakat dalam berbagai bentuk kata (Hafidhuddin et al., 2013). Kewajiban 

membayar zakat bukan saja bertujuan membersihkan harta si wajib zakat 

(muzakki), namun juga memiliki kepentingan sosial dan humanisme. Dalam 

perspektif kemanusiaan, zakat mengandung hikmah dan peran yang besar 

bagi peningkatan kesejahteraan hidup manusia dan penguatan solidaritas 

sosial secara menyeluruh.  

Dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat memiliki 

tujuan yang sangat mulia, yaitu menggalang semangat saling tolong 

menolong antar sesama, dimana hal ini akan meningkatkan solidaritas sosial 

di kalangan masyarakat (Hafidhuddin, 2006). Selain itu juga zakat 

merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dan 

masyarakat, menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat 

berbagai bencana, seperti bencana alam maupun bencana lainnya, menutup 

biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan 

berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat, serta menyediakan suatu dana 

taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para 

pengangguran dan para tuna sosial lainnya (Sudewo, 2004). 

Selain itu zakat menurut konsep Islam juga merupakan pondasi 

sekaligus tonggak perekonomian sebuah negara. Sebagaimana tujuan utama 

distribusi zakat, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para penerima 

zakat (mustahik) atau kaum dhuafa (Al-ba’ly dan Mahmud, 2006). Pada 

jangka pendek, kebutuhan primer mustahik dapat terpenuhi melalui zakat, 

sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka akan 

meningkat sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Bahkan di 

banyak kasus, tidak sedikit mustahik yang mampu memberdayakan dan 

membebaskan dirinya dari kemiskinan. 

Hal ini diperkuat dengan pembuktian empiris, berbagai studi telah 

menunjukkan dampak positif pengelolaan zakat terhadap upaya pengentasan 

kemiskinan. Studi tersebut diantara lain dilakukan oleh Hasibuan (2015), 

Ali dan Hatta (2014), Johari, Azis dan Ali (2014), Beik (2013), Minarti et 

al. (2012), Beik et al. (2011), Laela (2010), Beik (2009), Ibrahim (2008) 

dan masih banyak studi lainnya. 
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Begitu besar dan luasnya manfaat zakat maka pengelolaan zakat 

yang baik pun merupakan suatu keniscayaan. Rasulullah SAW dan 

pemimpin Islam setelahnya tidak pernah menyerahkan urusan zakat kepada 

kerelaan orang-perorang semata, tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah 

atau lembaga yang ditunjuk oleh negara, baik dalam proses pemungutan 

maupun pendistribusian. Oleh karenanya, yang aktif menarik dan 

mendistribusikan zakat adalah amil atau badan yang telah ditunjuk oleh 

negara. Menurut sejarah, dalam melaksanakan tugasnya mereka diberi 

kewenangan untuk menggunakan “paksaan” seperti yang pernah dilakukan 

oleh Abu Bakar r.a. dengan memerangi orang-orang yang enggan 

mengeluarkan zakat.  

Di negara-negara Islam Timur Tengah sendiri zakat menjadi 

perhatian utama dibandingkan permasalahan keagaaman lain seperti haji 

misalnya. Negara-negara seperti Arab Saudi, al-Jazair, Kuwait, Dubai dan 

Mesir  menempatkan permasalahan zakat sebagai persoalan utama dari 

agama sekaligus urusan negara, sehingga di dalam kabinet pemerintahan 

mereka terdapat  Kementerian Wakaf yang khusus menangani pengelolaan 

zakat dan dana-dana umat lainnya. Sedangkan urusan haji hanyalah bagian 

dari sub ruang lingkup urusan kementerian tersebut. 

Berbeda dengan Kementerian Agama di Indonesia yang lebih 

mengutamakan pengelolaan urusan haji dibandingkan urusan zakat, 

sedangkan zakat lebih berpotensi memberikan kemaslahatan umat secara 

lebih luas. Zakat adalah kewajiban individu yang bersifat sosial 

kemanusiaan untuk mengangkat harkat dan martabat sesama muslim. 

Meskipun urusan haji juga sama penting dalam kerangka kewajiban seorang 

muslim memenuhi rukun Islam, namun perhatian terhadap zakat seharusnya 

lebih diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia mengingat tingkat 

kemiskinan masih tergolong tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Jumlah penduduk miskin Indonesia 

Tahun 

Jumlah Penduduk 

Miskin (Juta) 

Presentase Penduduk 

Miskin 

Garis Kemiskinan 

(Rp/Kapita/Bulan) 

Sep-12 28,59 11,66 277,381 

Mar-13 28,07 11,37 289,041 

Sep-13 28,55 11,47 292,951 

Mar-14 28,28 11,25 302,735 

Sumber : BPS (diolah) 

 

 Merujuk tabel diatas, persentase jumlah penduduk miskin di 

Indonesia per Maret 2014 adalah sebesar 11.25 persen. Angka ini didapat 

dengan menggunakan batas garis kemiskinan sebesar Rp.302.735 per kapita 

per bulan. Jika saja garis kemiskinan yang digunakan sesuai dengan standar 

internasional seperti yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu sebesar 2 
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Dollar per hari, tidak menutup kemungkinan jumlah penduduk miskin 

Indonesia akan melonjak tajam. Maka seandainya saja urusan zakat benar-

benar menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia, dapat dipastikan 

permasalahan-permasalahan kemiskinan, kesenjangan, kesehatan dan 

masalah-masalah sosial lainnya sedikit demi sedikit akan teratasi. 

Sejarah telah membuktikan pada masa kejayaan bani Umayyah di 

masa kekhalifan Harun al-Rasyid, dimana urusan zakat dikelola secara 

optimal sehingga pemerintah justru merasa kesulitan membagikan uang 

zakat karena hampir sulit menemukan orang yang miskin. Sangat 

berbanding terbalik dengan keadaan di negeri ini, dimana penduduk miskin 

rela berdesak-desakan dalam antrian panjang dan mempertaruhkan nyawa 

mereka hanya demi mendapatkan jumlah bantuan yang tidak sebanding. 

Hal tersebut sangat ironis mengingat Indonesia merupakan negara 

dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan merupakan negara yang 

memiliki potensi zakat yang terbesar pula. Hal ini ditunjukkan oleh hasil 

penelitian yang dilakukan atas kerjasama antara BAZNAS dan Fakultas 

Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor. Seperti yang digambarkan 

Tabel 2, hasil riset tersebut menemukan bahwa potensi zakat nasional pada 

tahun 2011 mencapai angka 3.4 persen dari total Produk Domestik Bruto 

(PDB), atau dengan kata lain potensi zakat di Indonesia setiap tahunnya 

tidak kurang dari Rp 217 triliun. 

 

Tabel 2. Potensi zakat nasional 

No. Jenis Zakat 

Jumlah (Rp 

Trilliun) 

Persentase terhadap 

PDB 

1 Zakat Rumah Tangga (Individu) 82,10 1,30 

2 Zakat Industri :   

 Zakat Perusahaan Swasta 114,89  

 Zakat BUMN 2,40  

    

 Sub Total 117,29 1,84 

3 Zakat Tabungan 17,01 0,27 

TOTAL 217,00 3,40 

Sumber :  BAZNAS dan FEM IPB (2011)  

Nilai potensi ini tentu sangat mengejutkan, seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya angka ini merupakan angka potensi yang tertinggi di 

dunia. Sebaliknya temuan lain dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

penerimaan zakat nasional pada tahun 2011 hanya sekitar satu persen saja 

dari keseluruhan potensi, yaitu sebesar 1.8 Trilliun rupiah. Namun 

sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 3, walaupun terjadi peningkatan 

penerimaan zakat menjadi Rp. 3.2 trilliun pada tahun 2014, tetap saja masih 
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terdapat kesenjangan yang sangat tinggi antara potensi dan aktualisasi 

penghimpunan zakat nasional.
1
 

 

Tabel 3. Penghimpunan zakat nasional 2010-2014 

Tahun Realisasi Penghimpunan Zakat (Rp ) 

2010 1,500,000,000,000 

2011 1,800,000,000,000 

2012 2,000,000,000,000 

2013 2,700,000,000,000 

2014 3,200,000,000,000 

 

Tabel 2 dan 3 menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di 

Indonesia masih jauh dari optimal. Jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan 

Badan Amil Zakat (BAZ) di Indonesia secara keseluruhan belum mampu 

menggali dan memaksimalkan potensi dana zakat yang ada.  

Dalam rangka mengatasi masalah kesenjangan antara potensi dan 

aktualisasi zakat ini diperlukan strategi penghimpunan dana zakat yang 

efektif agar seluruh potensi zakat yang ada dapat dioptimalkan. Namun 

dalam mencapai tujuan tersebut tentunya diperlukan kerjasama program dan 

integrasi nasional antara pengelola zakat dan pemerintah sebagai regulator, 

karena akan lebih sulit bagi LAZ dan BAZ untuk mengatasi masalah ini 

tanpa adanya dukungan dari pemerintah. 

 Beruntung beberapa tahun terakhir pemerintah telah menunjukkan 

respon positif terhadap dunia perzakatan nasional. Contohnya pada tahun 

2011 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 yang mengatur 

pengelolaan zakat, dimana pada UU ini pemerintah menghendaki 

pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

dan LAZ, sesuai asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, 

kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. 

Pemerintah Indonesia juga belum lama ini telah mengeluarkan 

Inpres No. 3 tahun 2014, dimana dalam Inpres ini Presiden 

menginstruksikan kepada seluruh lembaga atau badan milik pemerintah agar 

berkordinasi dengan Badan Amil Nasional (BAZNAS) untuk mensosialisasi 

dan juga menumbuhkan kesadaran wajib zakat kepada seluruh karyawan 

Muslim di institusi masing-masing, sekaligus memfasilitasi para karyawan 

tersebut untuk membayar zakat melalui BAZNAS.  

Selain itu dalam Inpres ini Presiden juga memberikan 3 arahan 

khusus. Yang pertama adalah arahan kepada Menteri Dalam Negeri agar 

mendorong Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan 

penghimpunan zakat di satuan kerja atau organisasi daerah dan BUMD 

                                                 
1
  Didin Hafidhuddin : Potensi Zakat Terserap Satu Persen, dalam Republika Online, 29 

April 2013. 
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masing-masing melalui BAZNAS tingkat provinsi, kabupaten dan juga kota. 

Kemudian arahan yang kedua ditujukan kepada Menteri BUMN untuk 

mendorong para direksi dan jajaran pimpinan BUMN untuk melakukan 

optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan juga zakat badan usaha di 

lingkungan BUMN melalui BAZNAS. 

Selanjutnya arahan ketiga dikhususkan kepada Ketua BAZNAS 

untuk melakukan 4 hal yaitu mendaftar seluruh pegawai di lembaga-

lembaga pemerintahan yang tersebut dalam Inpres, kemudian membuat 

mekanisme teknis pengumpulan zakat dan juga melakukan pengumpulan 

zakat di lingkungan lembaga-lembaga tersebut, dan terakhir untuk 

menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat kepada lembaga-lembaga 

terkait. 

Tentunya jika dilaksanakan dengan baik dan benar, kehadiran Inpres 

ini akan sangat menguntungkan karena dapat membantu BAZNAS 

meminimalisir kesenjangan perhimpunan zakat yang baru terserap sekitar 

satu persen. Termasuk pemerintah juga akan merasakan dampak positif 

berupa meningkatnya kesejahteraan sosial seiring bertambahnya dana zakat 

yang dihimpun dan disalurkan oleh BAZNAS.  

Namun kehadiran Inpres saja tidak cukup karena sifat dari Inpres itu 

sendiri tidak mengikat, artinya tidak ada sanksi jika para subjek yang 

disebut dalam Inpres No.3/2014 tidak menjalankan Inpres tersebut. 

Sehingga perlu adanya upaya-upaya tersendiri dari BAZNAS untuk 

memastikan penerapan Inpres No.3/2014, karena tidak serta merta seluruh 

lembaga pemerintah patuh dan taat terhadap Inpres mengingat tidak adanya 

sanki jika Inpres tidak dijalankan. 

Kini masalah yang dihadapi adalah bagaimana memformulasikan 

strategi yang tepat bagi BAZNAS agar Inpres No.3/2014 dapat berjalan 

dengan lancar dan mendapatkan hasil sesuai harapan. Secara nasional 

maupun global belum ada strategi khusus yang diformulasikan dan diikuti 

oleh seluruh lembaga zakat dalam menghimpun potensi dana zakat yang 

ada. BAZNAS, sebagai badan amil yang resmi dibentuk oleh pemerintah 

untuk mengelola zakat Indonesia, diharapkan dapat memberi contoh yang 

baik untuk seluruh lembaga amil Indonesia  dalam pengelolaan zakatnya. 

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sudah 

selayaknya menjadi role model bagi sistem pengelolaan zakat di seluruh 

dunia. 

Seperti yang diungkapkan oleh Mintarti dalam buku IZDR 2012 : 

“Di negeri sebesar dan sekompleks Indonesia, yang disebut sebagai negara 

dengan jumlah posisi strategis dan berpenduduk muslim terbesar di seluruh 

dunia, tersandang sejuta harapan. Harapan besar itu tidak hanya dari 

penduduk Indonesia saja, tapi juga harapan bagi dunia Islam. Dalam 

berbagai hal, terutama berkaitan dengan inisiatif dan kreatifitas penanganan 
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berbagai permasalahan keumatan dan sosial, Indonesia menjadi sorotan, 

bahkan panutan.”  

Oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk memberikan contoh 

sukses pengelolaan dana zakat agar kepercayaan masyarakat lokal maupun 

internasional terhadap lembaga/badan amil zakat meningkat. Dan kehadiran 

Inpres No.3/2014 merupakan sebuah kesempatan untuk membuktikan 

kemampuan tersebut. 

Jika BAZNAS berhasil menjalankan Inpres No.3/2014 melalui 

sistem atau strategi penghimpunan dana zakat yang efektif, hal ini akan 

bermuara pada tumbuh dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat serta 

meningkatnya manfaat zakat untuk peningkatan kesejahteraan  umat dan 

penanggulangan kemiskinan. Pada saat yang sama, pengelolaan zakat yang 

dilakukan secara amanah  dan profesional menunjukkan kepada kita betapa 

peran zakat sebagai solusi masalah keumatan bukan hanya sebuah wacana 

saja tapi sebuah kenyataan. Selain itu jika sistem penghimpunan zakat 

Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih baik,  maka harapan 

Indonesia menjadi panutan bagi dunia Islam dalam pengelolaan zakat pun 

bukan hal yang mustahil. 

Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi oleh BAZNAS dalam mengelola dana 

zakat adalah : 1) adanya kesenjangan yang sangat tinggi antara potensi dan 

realisasi penhimpunan dana zakat nasional. 2) Adanya Inpres No.3/2014 

yang menginstruksikan penghimpunan dana zakat di seluruh lembaga/badan 

pemerintah melalui BAZNAS. 3) Belum adanya strategi khusus yang 

diformulasikan terkait penghimpunan dana zakat yang efektif.  

Berdasarkan pendahuluan dan latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa saja kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki oleh 

BAZNAS dalam menjalankan Inpres No. 3/2014? 

2. Apa saja peluang dan ancaman external yang dihadapi oleh 

BAZNAS dalam menjalankan Inpres No.3/2014? 

3. Langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh BAZNAS 

agar proses penghimpunan dana zakat sesuai Inpres No.3/2014 

berjalan dengan efektif? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian didasarkan pada rumusan masalah yang telah 

dijelaskan di atas, adalah sebagai berikut : 
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1.  Menganalisis kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki oleh 

BAZNAS terkait Inpres No. 3/2014  

2. Menganalisis peluang dan ancaman external yang dihadapi oleh 

BAZNAS terkait Inpres No.3/2014 

3. Merumuskan strategi penghimpunan zakat yang efektif untuk 

BAZNAS terkait Inpres No.3/2014 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak di bawah ini : 

1. Manajemen BAZNAS sebagai masukan dan usulan dalam 

penyusunan strategi penghimpunan dana zakat terkait Inpres 

No.3/2014. 

2. Akademisi dan masyarakat umum dapat dijadikan sebagai studi 

pustaka dan bahan untuk pengkajian berikutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah perumusan strategi penghimpunan 

zakat yang efektif untuk BAZNAS dalam rangka menjalankan Instruksi 

Presiden No.3 tahun 2014. Tahapan perumusan strategi dimulai dengan 

menganalisa faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan, dan 

juga faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman yang dihadapi 

oleh BAZNAS, kemudian menganalisa faktor-faktor kunci internal dan 

eksternal organisasi untuk merumuskan strategi alternatif yang mana pada 

akhirnya akan ditentukan strategi prioritas yang direkomendasikan. Adapun 

implementasi strategi tidak termasuk lingkup penelitian dan diserahkan 

sepenuhnya kepada manajemen BAZNAS. 

 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kajian Teori 

Zakat  

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

al-barakatu (keberkahan), an-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-

thaharatu (kesucian), dan ash-shalahu (keberesan). Sedangkan secara istilah, 

meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda 

antara satu dengan yang lainnnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu 




