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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

 

 

 

Al-hamdulillah puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah swt., karena limpahan  

nikmat dan karunianya buku ini berhasil diselesaikan. Dalam buku  ini, penulis melihat 

bahwa selama ini kajian tentang zakat telah banyak dilakukan oleh ahli hukum, namun studi-

studi tersebut belum memperhatikan aspek-aspek sosial terkait dengan judul di atas, terutama 

di tingkat wilayah tertentu. Buku tentang Sinergisitas Hukum Zakat Fitrah pada mulanya 

bejudul efektifitas zakat fitrah di Konsel, karya ini muncul ke permukaan tidak lahir dari 

ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh kondisi wilayah, atau lingkungan sosialnya. 

Banyak wacana di kalangan ulama baik tradisional maupun modern terkait dengan  

zakat, dapat dijadikan contoh betapa pemahaman Sinergisitas Hukum Zakat Fitrah ini telah 

dimaknai dengan pengertian yang sangat beragam. Sinergisitas Hukum Zakat Fitrah 

dibicarakan dalam konteks spiritual keagamaan (fikih, shari„ah),
 
sosial, ekonomi maupun 

hukum positif. Sinergisitas Hukum Zakat Fitrah dalam pengertian spiritual keagamaan dapat 

dikatakan tidak banyak menimbulkan perdebatan. Tetapi ketika Sinergisitas Hukum Zakat 

Fitrah diwacanakan dalam konteks perda atau kebijakan pemerintah daerah, maka 

pemahaman Sinergisitas Hukum Zakat Fitrah pun menjadi kontroversial.  

Sebagian masyarakat yang memahami Sinergisitas Hukum Zakat Fitrah secara positif 

melalui Perda Pemerintah mengatakan bahwa Sinergisitas Hukum Zakat Fitrah merupakan 

paham yang mengajarkan solidaritas sosial, yang  pengelolaannya wajib diatur oleh 

pemerintah, agar kelompok hartawan dan orang miskin dapat hidup secara adil, teratur dan 

merata kesejahteraannya,  karena itu paham ini diterima. Sementara sebagian masyarakat 

muslim  yang menolak zakat fitrah  dalam pengertian tradisional atau tidak ada dalil hukum 
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yang jelas mewajibkan aturan pemerintah sebagai pengelola zakat itu,  maka harus ditolak. 

Dalam buku, menegaskan bahwa perspektif sosio-historis universalitas, empiris dan 

kausalitas sangat berguna untuk memahami keragaman pandangan tentang zakat fitrah 

antarmasyarakat muslim Konsel dalam bingkai penggolongan sosial. Dengan memahami 

keragaman inilah diharapkan masalah zakat fitrah yang acapkali melahirkan ketegangan dan 

bahkan konflik di antara masyarakat muslim Konsel dalam penggolongan sosial dan birokrat 

maupun ulama dapat diminimalisir  

Dinyatakan oleh penulis bahwa secara konseptual, kajian ini menolak teoritisasi Weber 

dalam karya Weber and Islam. Sebab, rasionalisasi tidak selalu dapat mengubah tindakan 

religius, melainkan justru dapat dikolaborasikannya, yaitu rasionalisasi kewajiban atau 

pahala. Temuan dalam  penelitian ini juga merivisi ulang nisab, pembagian dan jenis-jenis 

zakat yang ditulis oleh Imam al-Shafi„i, merivisi ulang batas nisab yang ditulis al-Qardawi 

dan lain-lain.   

Pemerintah Kab.Konsel sangat berterima kasih kepada penulis dan kawan-kawan yang 

ikut berperan dalam pengumpulan data lapangan dalam menyelesaikan kegiatan penulisan 

buku tepat pada waktu yang direncanakan. Kepada Mustapa, La Hadisi, Sodiman, dan 

Ahmadi, yang bersedia membantu hingga terselesainya penulisan karya ini, sehingga menjadi 

shape yang sekarang. Kami berharap buku ini dapat memperkaya wacana, lokus dan 

keragaman pandangan tentang sinergisitas zakat fitrah di Indonesia. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyajian tulisan 

ini. Oleh karena itu, penulis membuka kritik dan saran guna kesempurnaan buku ini, terutama 

yang berkaitan langsung dengan aspek kajian dalam hukum zakat fitrah. Semoga dengan cara 

demikian terwujud suatu pemahaman yang lebih baik dari sekarang. Semoga Allah swt. 

memberikan hidaya-Nya bagi umat manusia yang selalu beramal kebaikan. Amin. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Indonesia Arab Indonesia Arab No. 

t} 1 ا ’ ط 

z} ظ B 2 ب 
 3 ث T ع ،

Gh غ Th 4 د 

F ف J 5 ج 

Q ق h} 6 ح 

K ك Kh 7 ر 

L ل D 8 د 

M و Dh 9 ذ 

N ٌ R 10 ر 

W ٔ Z 11 ز 

H ْ S 12 س 
 13 ش Sh ء ’

Y ي s} 14 ص 

 ٔdan ي   , ا   Bacaan maad 

panjang a>,  >i 

dan ū 

d} 15 ض 
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BAB I 

DETERMINISME ZAKAT FITRAH  

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 Zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim, utamanya di Kabupaten 

Konawe Selatan (Konsel) setiap tahun pada bulan Ramadhan, dan masa pelaksanaan 

waktunya habis ketika orang-orang telah menunaikan ibadah shalat Ied. Tegasnya jika waktu 

penyerahan melewati batas tersebut, maka yang diserhkan tidak termasuk dalam kategori 

zakat fitrah melainkan sedekah biasa.  Zakat fitrah selama ini diyakini umat muslim sebagai 

ibadah tetap dan wajib, oleh karena itu masyarakat Konsel berantusias menunaikan meski 

belum terwadai melalui  lembaga resmi pemerintah atau BAZ, utamanya Kab. Konawe 

Selatan.
1
 Zakat fitrah mengandung ketentuan yang khusus, yaitu zakat fitrah tidak ada 

ketentuan nishab pemilikan atau kekayaan per-tahun, bahkan tidak ada ketentuan umur 

selama bayi yang lahir masih menemui waktu puasa bulan Ramadhan meski hanya lima 

menit atau kurang.  Jadi sejak lahir sampai mati pada bulan Ramadhan bagi orang Islam 

wajib zakat atasnya sejumlah satu shaq‟(3,1 liter 2,5 kg., atau 2,7 kg), makanan pokok yang 

biasa dikonsumsi daerah bersangkutan. 

Untuk mengetahui lebih jauh hukum  mengeluarkan zakat fitrah, terkait dengan 

masalah ini dijelaskan dalam firman Allah Swt.   

        .         

                                                 
1
.Daswati Tamburaka. Wawancara, Punggaluku 22 Agustus, 2012. 
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Sesunggnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (mengeluarkan zakat 

fitrah). Dan  Dia ingat nama Tuhannya ( takbir), lalu Dia sembahyang (hari raya 

Idul Fitri)‟ ( QS: al-A‟la:14-15). 

 

Menurut Ibn Khuzaimah, Sa‟id ibn Musayyab dan Umar ibn Abdul Aziz ayat 

tersebut turun berkaitan dengan zakat fitrah, takbir hari raya dan shalat „Ied. Senada dengan 

hal itu al-Hafidh mengunkapkan dalam kitab Fath al-Bari, kata zakat ditafsir dengan kata 

fitri, karena kewajiban zakat dilakukan setelah selesai mengerjakan puasa bulan Ramadhan.
2
  

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abas r.a. Nabi Saw bersabda:  

 فرض رسٕل هللا ملسو هيلع هللا ىلص. زكاة انفطر يٍ ريضاٌ طٓرة نهصائى يٍ انهغٕٔانرفذ ٔطعًت نهًساكيٍ

Rasulullah Saw. Telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang 

berpuasa dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan pada waktu 

mereka berpuasa dan untuk menjadi makanan bagi orang yang miskin (HR. Abu Daud dan 

Ibn Majah).
3
  

 Dilihat dari pegertian ayat dan hadis di atas, bahwa zakat fitrah merupakan suatu 

kewajiban bagi orang yang beragama Islam, selain mendatangkan keberuntungan dan 

kemenangan. Ayat dan hadis di muka juga dapat dijadikan hujah yang kuat untuk menolak 

faham orang-orang yang menyatakan bahwa zakat fitrah merupakan amalan sunat (ulama 

ahlu ad-Dahir). Senada dengan hal tersebut, di antaranya ulama al-Hasan Bisri dan asy-Sya‟bi 

yang menyatakan bahwa zakat fitrah tidak wajib atas orang-orang yang tidak berpuasa, 

lantaran hikmanya adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa.
4
 Perbedaan faham 

tentang zakat fitrah tersebut, disebabkan karena perbedaan tafsir ayat atau hadis, namun 

ulama mayoritas menegaskan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan 

bagi umat Islam secara keseluruhan. 

                                                 
2
.Asy. Syaukani. Nailul Authar, vol. 4, 250. 

3
.Menurut al-Hakim, hadis ini shahih  Lihat kitab Bulughul Maram. 

4
.Hasbi Ash Shiddieqy. Pedoman Zakat, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 250. 
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Terlepas dari faham ulama tentang zakat fitrah itu, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa animo masyarakat di Konawe Selatan pada umumnya memahami zakat fitrah sebagai 

kewajiban, bahkan mereka setuju bila zakat fitrah diperdakan atau diatur pemerintah daerah 

agar implementasinya bisa efektif dan efesien dilihat dari sudut pengumpulan maupun 

pendayagunaannya. Itulah sebabnya di beberapa Kecamatan dan Desa di Kabupaten Konawe 

Selatan telah melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah ke kemasyarakat 

secara mandiri tanpa menungu kebijakan dari pemerintah Daerah, misalnya Kecamatan Laiya 

Kel. Punggaluku, Kec. Kolono, Tinanggea, Ranomeeto, Konda dan lain-lain hampir secara 

keseluruhan menunaikan zakat fitrah dan bahkan setuju bila hal tersebut di atur  atau 

diperdakan oleh pemerintah. 

Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) terdiri dari 22 Kecamatan dan 365 Desa.
5
 Dari 

data tersebut, terkait dengan pengumpulan zakat fitrah sekaligus rencana perda zakat, 

menunjukkan responden tentang tanggapan subjek zakat fitrah total  2278 jiwa. Sesuai data 

itu, dapat dijelaskan bahwa di Kab. Konsel, sesungguhnya sejak awal berdirinya berjumlah 

11 Kecamatan kemudian terjadi pemekaran menjadi 22 Kecamatan dan 365 Desa.
6
 Sesuai 

data pengumpulan zakat fitrah dari 15 Kecamatan sekaligus rencana perda zakat responden 

sebanyak 1238/1074 (sumber angket penelitian dan data kelurahan Punggaluku) atau total  

2278 jiwa pembayar zakat fitrah.
7
  

Data tentang pengumpulan zakat fitrah tersebut, telah menunjukkan adanya apresiasi 

positif bagi warga muslim Konsel terhadap pelaksanaan zakat fitrah yang melibatkan 22 

Kecamatan dan sedikitnya 15 Kecamatan dari 32 desa di Konsel telah dilakukan penelitian 

secara intensif. Sekalipun belum di teliti secara keseluruhan dari jumlah Kecamatan yang ada, 

namun geliat pembayaran zakat fitrah di Kab. Konsel dapat dikatakan banyak warga muslim 

yang setuju  jika zakat diatur oleh pemerintah, meskipun beberapa Kecamatan atau Desa, ada 

                                                 
5
Koran Kendari Ekspres, 23 Oktober 2012. 

6
Koran Kendari Ekspres, 23 Oktober 2012. 

7
Subjek zakat fitrah belum diteliti secara keseluruhan dari 22 Kecamatan dan 365 desa. 
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yang kurang setuju. Bagi masyarakat muslim yang setuju disingkat (ST) dan tidak setuju 

disingkat (TST). Adapun masyarakat muslim Konsel yang setuju dan tidak setuju dapat 

dilihat dari hasil wawancara atau data pengisian angket yang meliputi, Kecamatan Tinanggea 

sesuai tebaran angket responden atau masyarakat yang setuju dengan pengupulan zakat dan 

Perda zakat oleh pemerintah Konsel  ST berjumlah 89 jiwa dan tidak setuju TST berjumlah 8 

jiwa, abstain 2. Di Kecamatan Kolono ST 52 jiwa, terdiri dari 8 desa yang setuju dan tidak 

setuju atau TST 14 jiwa, abstain 1. Kecamatan Lainea 5 TST 2. Kec. Laiya-Kel. Punggaluku 

ST 1238 TST 0, Kec. Moramo Desa Lapuko 39 jumlah responden ST 21 TST 18 Kec. Benua 

Desa Lamara Jumlah 58 ST 55 TST 0 abstain 3. Kec. Konda Desa Ambololi Jumlahnya 49 

ST 41 TST 8 Kec. Ranbar Desa Amokuni 58 ST 43 TST 9. Kec. Ranomeeto Desa Duduria 

ST 43 TST 7 abstain 1 Kec. Benua Desa Benua Utama 60 ST 6 TST 58. Kec. Agata Desa 

Lamoe Jumlah 39 ST 39 Kec. Angata Desa Aopa Jumlah 39. ST 23 TST 16. Kec. Palangga 

193 meliputi 4 desa ST 117 TST 75, abstain 1. Kec. Andolo dua desa 99 ST 98 TST 1. Kec. 

Buke dua Desa berjumlah 100 ST 74 TST 25. Kec. Baito dua Desa jumlah 100 ST 93 TST 6. 

Jadi Jumlah total keseluruhan responden  2278 jiwa, dan yang rusak sebayak 3 responden, 

sedangkan yang setuju berjumlah 2021 dan yang tidak setuju berjumlah 247 dan abstain 10 

orang. 

 Pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah di Konsel yang meliputi beberapa 

Kecamatan atau Desa itu, merupakan hasil penelitian lapangan tentang efektifitas 

pengelolaan zakat fitrah  di Konsel. Dari hasil penelitian tersebut di atas, telah 

memperlihatkan adanya kesenjangan, hal itu dapat dilihat dari sisi pengupulan dan 

penyaluran. Dari sisi penyaluran beberapa warga miskin tidak mendapat bagian jata zakat,
8
 

bahkan terdapat aparat desa yang tidak setuju jika pengelolaan zakat fitrah di kelola 

Pemerintah Daerah. Sekalipun demikian, pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah di Kab. 

                                                 
8
Wawancara warga mulim miski di Desa Puupi dan Kecamatan Laniea 22, September 2012  
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Konsel tetap menjadi perhatian serius untuk dikelolah oleh pemerintah melalui mekanisme 

Perda yang dimungkinkan segera diterbitkan SK oleh Bupati Konsel. Adapun mengenai 

beberapa tanggapan masyarakat muslim Konsel antara pro dan kontra terhadap perda zakat 

itu akan diakomudir dalam bingkai peraturan daerah.  

Bagi masyarakat Konsel yang kontra terhadap perda zakat, dimungkinkan ada 

kekawatiran sebagian amil desa tidak memperoleh jata bagian zakat dari masyarakat yang 

selama ini ia kelola. Pengumpulan zakat fitrah selama ini diatur sendiri oleh amil desa atau 

imam masjid, meski disana sini masih terdapat kekurangan atau salah sasaran bagi yang 

berhak menerima zakat, hal itu berdasar atas pengakuan beberapa masyarakat miskin dari 

desa Puupi, Ambesea
9
 Kec. Lainea dan lain-lain tidak memperoleh jata zakat dari amil desa 

atau imam masjid yang bertugas membagi zakat kepada yang berhak  menerima,
10

 bahkan 

amil desa ketika ditanya tidak memiliki data kemana zakat fitrah disalaurkan (kurang 

transparan).
11

 Kesenjangan proses penerimaan dan penyaluran zakat tersebut layak 

diamsumsikan bahwa pangkal weak society pengetahuan dan reasoning keagamaan terkait 

dengan pelaksanaan zakat fitrah di Kab. Kosel merupakan dari kondisi riil sebagai berikut:  

Pertama, optimalisasi terapan zakat fitrah pada masyarakat Konsel belum memadai 

target sosialisasi, meski berpotensi besar terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Kedua, 

intergritas pengumpulan zakat fitrah yang kondusif belum memperoleh dukungan 

sepenuhnya oleh pemerintah daerah Konsel, terutama terkait dana oprasional penereimaan 

dan penyaluran zakat fitrah pada masyarakat Konsel. Ketiga, iklim interaksi penggalangan 

kerjasama antara pemerintah Konsel dengan para tokoh agama/ulama terkait pengumpulan 

dan penyaluran zakat fitrah belum sepenuhnya sinergi di lapangan. Keempat, 

mengenyampingkan pengalaman sejarah pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah terhadap 

peran pemerintah Islam masa lalu yang membentuk watak dan prilaku secara sistematis, 

                                                 
9
.La Opa. Wawancara, Ambesia, 22 Agustus 2012 

10
.Lang Kolu. Wawancara, Puupi 22 Agustus 2012. 

11
.Ali Dinar, Wawancara, Puupi 22 Agustus 2012. 
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terencana, terarah, dan terciptanya manusia yang shalih, atau manusia secara potensial 

mampu berperan aktif, terampil dan berguna dalam kehidupan masyarakat. Introspeksi 

kesejarahan tersebut, penting untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan 

pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat fitrah pada masyarakat Konsel, ketika 

proses kegiatan tersebut dilakukan. 

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam mencermati pengumpulan, 

penyaluran dan pendayagunaan zakat fitrah pada masyarakat Konsel ini dilakukan dengan 

cara bottom up, bukan top down. Sebab metode pendekatan model top down sering 

mengabaikan pemetaan masalah, potensi dan hambatan spesifik berdasarkan wilayah atau 

kelompok, apalagi perjenis kegiatan. Atas dasar itulah karya optimalisasi pengelolaan zakat 

fitrah di Konsel, difokuskan pada strategi pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan 

zakat fitrah serta pengelolaan yang tercakup di dalamnya, secara keseluruhan dapat 

dilestarikan pada masyarakat Konsel-Sultra.  

Selain itu, karya yang mengurai tentang pengumpulan, penyaluran dan 

pendayagunaan zakat fitrah juga dimaksudkan agar dapat melahirkan conscious from within 

atau siap diterapkan dalam segala aspek kehidupan, terutama di bidang hukum zakat. Namun 

demikian dalam proses penulisan buku tentang optimalisasi pengelolaan zakat fitrah, 

penyaluran dan pendayagunaan zakat tersebut, penulis ikut terlibat di dalamnya. Penulis  

menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian karya ini penulis tidak dapat berkerja 

sendiri, tanpa keterlibatan peran orang lain atau masyarakat setempat. Oleh karena itu, 

berangkat dari semangat untuk melestarikan dan mengoptimalisasikan pengumpulan, 

penyaluran dan pendayagunaan zakat fitrah pada masyarakat Konawe Selatan, kiranya dapat 

terjalin hubungan kerja sama yang baik antara pemerintah, tokoh agama dan masyarakat ikut 

andil dan terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. 
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Pengelolaan zakat fitrah di berbagai Desa dan Kecamatan yang tersebar di Kab. 

Konsel sesungguhnya didasarkan atas sepirit “keyakinan atau kewajiban Agama” yang 

memiliki aspek spiritual dan sosial.  Sungguhpun demikian pengumpulan zakat fitrah yang 

selama ini dilakukan oleh masyarakat muslim  Konsel belum sepenuhya optimal, akan tetapi 

dimungkinkan jika pengelolaan zakat diperdakan oleh Pemerintah Daerah bisa berjalan 

optimal, meskipun di sana sini masih terdapat pro dan kontra. Karya tentang sinergisitas 

hukum zakat fitrah, yang didalamamnya masih terdapat adanya resistensi jika dilihat dari sisi 

pengelolaan zakat, paham keagamaan dan perda pemerintah yang cukup variatif serta 

beragam baik dari pandangan ulama, tokoh masyarakat yang sesungguhya masih orsinil 

untuk diteliti, dilihat dari sudut objek kajian maupun permasalah yang di bahas.  

 

B. Beberapa langkah proses dalam penelitian 

Berpijak dari pembahasan di atas, ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut. 

1) Apakah sinergisitas hukum zakat fitrah di Kab. Konsel ditentukan paham kewajiban 

agama, himbauan  ustadz, imam masjid atau tokoh masyarakat setempat. 2) Bagaimana 

sinergisitas pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat fitrah pada masyarakat 

muslim di Kab. Konsel. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah (a) mendeskripsikan zakat 

fitrah di kalangan masyarakat muslim Konsel. (b) memperoleh gambaran secara mendalam 

tentang pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat fitrah terkait dengan paham 

keagamaan masyarakat muslim Kab. Konsel. 

Buku ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif dari 

positivisme yang berdasarkan pada konsep standar dalam penelitian sosial banyak dikritik 

dan dianggap gagal mengungkap realitas permasalahan yang beragam. Penelitian tentang 

realitas sosial yang bernuansa keagamaan serta menyangkut nilai-nilai yang 

diimplementasikan oleh komunitas masyarakat muslim terkait dengan pengumpulan, 

penyaluran dan pendayagunaan zakat fitrah dapat diteliti dengan mengunakan metode 
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penelitian kualitatif. Karena dalam penelitian kualitatif memberikan peluang untuk 

memahami fenomena menurut pandangan aktor setempat.   

Dilakukannya pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat fitrah pada 

masyarakat muslim  Konsel, mencerminkan interpretasi masyarakat Konsel yang memiliki 

semangat menunaikan kewajiban zakat fitrah. Selain  dari tindak lanjut akan diperdakan 

kewajiban membayar zakat fitrah, melalui lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) yang akan 

berdiri di Kab. Konsel.
12

 Di lembaga tersebut, nantinya akan mengakomodir kegiatan yang 

berkaitan dengan keseluruhan jenis zakat, shadaqah dan infaq baik dalam pengumpulan, 

penyaluran dan pendayagunaannya, takterkecuali zakat fitrah yang mendesak untuk ditangani 

secara rofesional. 

Sesuai dengan konsep form the native „point of view dalam mengali informasi terkait 

dengan nilai-nilai tentang pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat fitrah pada 

masyarakat Konsel yang dilestarikan sebagai kewajiban agama. Oleh karena itu,  penelitian 

menggunakan beberapa teknik, seperti observasi, wawancara mendalam dan menebarkan 

angket untuk memahami pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat fitrah sebagai 

kewajiban agama. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan, penyaluran dan 

pendayagunaan zakat fitrah dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan 

masyarakat, utamanya Kab. Konawe Selatan. 

Penelitian di Kab. Konawe Selatan, selain tempat domisili peneliti yang jaraknya 

tidak terlalu jauh dengan lokasi penelitian, kiranya cukup membantu dalam membuat 

kerangka referensi mengenai informan kunci atau key infoman yang akan diwawancarai  

mengenai bagaimana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat fitrah yang ada di 

masyarakat Konsel, dari berbagai Kecamatan atau Desa yang memiliki tingkat kesejahteraan 

(yang terkaya dan termiskin) yang berbeda dan cukup variatif. 

                                                 
12

Syukri (Angota Dewan, Partai Hanura Konsel 2012), Wawancara, Konsel 7 Juli  2012.  



16 

 

Masyarakat muslim Konsel yang dijadikan objek dalam penelitian ini, langka yang 

ditempuh oleh peneliti adalah melakukan pengamatan tehadap pengumpulan, penyaluran dan 

pendayagunaan zakat fitrah. Selain itu wawancara juga dilakukan secara mendalam,  obsevasi 

terlibat dalam pengumpulan data  dan menebarkan angket serta kajian dokumentasi-literatur. 

Hal ini dilakukan peneliti dalam rangka untuk memahami hal-hal yang terkait dengan 

kegiatan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat fitrah yang dilakukan oleh 

masyarakat Konsel. 

Data yang terkumpul baik melalui angket, wawancara, observasi terlibat dan 

dokumentasi telah dianalisis dan direduksi data, sajian data dan pengambilan kesimpulan. 

Reduksi data terkait dengan tujuan penelitian, sajian data dengan menggunakan narasi 

sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul, 

diverifikasi selama penelitian berlangsung dan sifatnya tentatif. 

Dalam proses reduksi data, data yang ditemukan lewat angket dan wawancara yang 

mendalam diklasifiksi sesuai dengan pengelompokan datanya, misalnya data tentang 

bagaimana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat fitrah sesuai sasaran yang 

tepat menurut syari‟at, sehingga terwujud nilai-nilai keagamaan yang menuju pada 

kesejahteraan umat.   

 

C. Manfaat penulisan 

  Penulisan dalam buku ini diharapkan memberikan manfaat ganda, yakni praktis dan 

teoritis. Secara praktis penulisan buku ini diharapkan; (a) mampu memperkenalkan dinamika 

pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat fitrah di Kab. Konsel. (b) menjadi 

konstribusi atau masukan bagi pemerintah Daerah yang akan memperdakan zakat fitrah; (c) 

sebagai referensi bagi penulis berikutnya yang melakukan penulisan sejenis. Sedangkan 

secara teoritis penulisan buku ini berupaya untuk menjelaskan sinergisitas pengumpulan, 
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penyaluran dan pendayagunaan zakat fitrah di Kab. Konsel. Selain itu kegunaan penulisan  

buku ini dapat memperkuat kerangka epistemologi pemahaman yang beraliran sosio-hukum 

Islam. Aliran pemahaman sosio-hukum Islam, diharapkan dapat memperoleh gambaran yang 

nyata dan cara pemecahan yang konkrit atas permasalahan yang dihadapi di bidang hukum 

Islam. Mengkaji ulang hukum zakat dari berbagai perspektif para ahli fiqhi yang relevan 

sebelumnya, seperti ulama salaf (Imam Hanafi, Maliki, Syafi‟i dan Hanbali), dan ulama 

Modern spektakuler saat ini yang terkesan mengabaikan aspek sosiologis yang terus 

berkembang. Penulisan buku ini juga bisa menjadi model analisis sosiologi-hukum Islam 

tentang munculnya berbagai sektor yang bergerak di bidang pengembangan zakat fitrah yang 

di realisasikan dalam bentuk, pengembangan dan pemberian modal usaha. 

 Kegunaan secara praktis hasil karya ini diharapkan bisa memahamkan berbagai pihak 

tentang kewajiban zakat yang diperoleh dari zakat fitrah yang mencapai satu shaq‟ beras  3,1 

liter atau beras 2,5- 2,7 kg. Berbagai pihak yang dimaksud adalah masyarakat muslim yang 

mampu atau kaya untuk segera menunaikan kewajiban zakatnya. Selain itu hasil penelitian 

ini diharapkan secara praktis dapat menjadi model pemahaman dan kajian hukum zakat 

dalam konteks sains modern.    
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BAB II 

TRANSFORMASI PERDA DALAM  PENGELOLAAN ZAKAT   

 

 

 A. Resistensi Perda dalam Pengelolaan Zakat  

Upaya perda tentang pengelolaan zakat, utamanya zakat fitrah yang diperoleh dari 

masyarakat muslim Konawe Selatan sebagai harta yang dikenai zakat, dan mengandung 

ketentuan yang khusus dengan sebutan “zakat per-kepala” yang tiap-tiap orang muslim pada 

bulan Ramadhan untuk menunaikan kewajiban zakat tersebut,  masih terkendala oleh kondisi 

sosio-religious. Hal itu terbukti adanya resistensi pengumpulan zakat fitrah di beberapa  

Kecamatan atau Desa yang relatif rendah dan bahkan kepala desa ada yang tidak setuju jika 

pengelolaan zakat diserahkan pada pemerintah daerah, alasan terdapat kekawatiran harta 

zakat justru dikorupsi para oknum pemerintah itu.
13

 

Hal senada juga diungkapkan beberapa orang di Kecamatan Lainea, Kolono dan 

beberapa Desa di Kecamatan tersebut.
14

 Kepala Desa Puupi di rumah kediamannya 

menyatakan bahwa;  

“Zakat fitrah tidak perlu diatur pemerintah karena masyarakat lebih percaya pak imam 

masjid atau amil desa, daripada pemerintah sebagai pengelola zakat, bahkan kalau 

dikelola pemerintah malah bisa-bisa dikorupsi atau pembagiannya tidak jelas”. Selama 

ini yang mengatur pengumpulan zakat di Kecamatan atau desa kami itu, dari pihak 

Kementerian Agama Konsel, yang kemudian dikelola oleh amil atau Imam Masjid.
15

 

 

Dalam syari‟at Islam bahwa kewajiban mengeluarkan zakat fitrah telah diyakini 

sebagai kerangka pranata hukum Islam, namun ekspresi kesadaran amil dalam pengelolaan 

zakat fitrah dari beras atau uang, tetap memperlihatkan kesenjangan. Layak diasumsikan 

bahwa pankal kesenjangan merupakan dampak dari kondisi riil sebagai berikut. Pertama, 

                                                 
13

Muh. Ramli. Wawancara, Puupi-Konsel-Sultra, 7 September, 2012. 
14

Data primer instrumen penelitian 22 Agustus, 2012. 
15

Kepala Desa Puupi, Wawancara, 22 Agustus, 2012. 
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optimalisasi usaha mensinergikan pengumpulan zakat fitrah masih belum memenuhi target 

maksimal. Kedua,  managemen pengelolaan zakat secara institusional belum memperoleh 

dukungan penuh dari masyarakat muslim dan pemerintah sebagai subjek pengumpul zakat. 

Ketiga, sistem interaksi dalam membangun kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah 

BAZ atau UPZ diberbagai Kecamatan dan Desa pada lingkup Kab. Konsel belum sinergi 

sepenuhnya di lapangan. Keempat, pemahaman terhadap pengalaman sejarah perjalanan 

pengumpulan zakat oleh pemerintah Islam masa lalu dan bagaimana pergeseran formula 

fatwa antar-ulama fiqhi dalam merespon dinamika sosial keagamaan tersebut. Intropeksi 

kesejarahan itu penting untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mensiasati image 

masyarakat terhadap kreadibilitas pemerintah RI atau pemerintah daerah ketika 

mempertangung-jawabkan pengunaan dana publik, bila dievaluasi menerapkan sistem audit 

independen Islam. 

Referensi akademik ini bertujuan mengantarkan wawasan hukum Islam terapan 

bertema “Sinergisitas Hukum Zakat Fitrah” yang memiliki legalitas pemerintah sebagai, 

pengumpul pengelola dan pendayagunaan zakat fitrah serta sebagai solusi membangun 

kesadaran berzakat pada masyarakat muslim. Pendekatan melalui wawancara dengan 

masyarakat secara langsung terapan zakat fitrah, sesungguhnya lebih mengedepankan kondisi 

riil subjek muzakki dengan latar belakang komitmen keberagaman yang plural dan lebih 

didominasi oleh golongan ekonomi menengah ke bawah serta faham-faham tokoh 

masyarakat seputar kewajiban zakat fitrah dan cara pegelolaannya. 

 

B. Legalitas Pemerintah Sebagai Pengelola Zakat Fitrah 

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memungut kewajiban zakat bagi umat Islam 

dan tidak perlu kawatir dengan adanya pembentukan lembaga zakat. Kewajiban pemerintah 

memungut zakat berdasar pada firman Allah SWT:  
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Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 

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

yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (at-Taubah: 60) 

   

Teks di atas,  memberikan  gambaran  secara jelas tentang penyaluran zakat ke-

dalapan asnaf, yakni yang berhak menerima zakat ialah: 1) orang fakir: orang yang amat 

sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2) 

orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3) 

Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4) 

Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang 

imannya masih lemah. 5) memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim 

yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6) orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk 

kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang 

berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, 

walaupun ia mampu membayarnya. 7) pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan 

pertahanan Islam dan kaum muslimin, di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa 

fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, 

rumah sakit dan lain-lain. 8) Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang 

bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. 

Dari petunjuk yang diperoleh dari ayat di muka, di mana banyak orang 

mengantungkan harapan pada lembaga zakat meskipun kenyataan dalam pengumpulan zakat 

tidaklah sebanyak yang diharapkan bahkan dalam beberapa hal untuk mencukupi kebutuhan 

lembaga tidak mampu. Terlebih apabila kita mendapati orang yang menunaikan zakatnya 

bukan diberikan kepada lembaga zakat tetapi atas inisiatif diberikan pada perorangan 
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sekaligus pendistribusianya. Dari kenyataan itu tentunya bagi kita harus menela‟ah lebih 

dalam terhadap fenomena tersebut. Para ulama fiqh telah membagi harta yang wajib 

dikeluarkan zakatnya ke dalam dua bagian, yaitu harta tetap dan tidak tetap. Harta tetap 

adalah harta yang terlihat dan dapat dihitung seperti hasil pertanian, ternak, buah-buahan dan 

lain-lain. Sedangkan harta tidak tetap misalnya uang atau barang dagangan, sekalipun hal itu 

masih terdapat perbedaan pendapat. Para ulama sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan 

dan mendistribusikan zakat adalah pemimpin muslim dan tidak boleh ditangani secara 

perorangan. Hal tersebut sesuai hadis Rasulullah saw. yang memerintahkan para utusanya 

untuk mengumpulkan zakat dari kaum muslimin dan memaksa agar menuanikan zakatnya 

untuk kepentingan Negara serta memerangi orang yang menolaknya.
16

 

Berbagai referensi mengenai zakat, menyebutkan bahwa pengumpulan zakat adalah 

menjadi kewajiban pemerintah di negara Islam. Libya, dipimpin oleh Qaddafi pada tahun 

1972 telah menetapkan hukum, bahwa zakat diatur oleh pemerintah dan bukan diserahkan 

kepada perorangan, sebagaimana kebiasaan pada umumnya yang berlaku pada hukum 

tradisional.
17

  Karena itu, pemerintah berkewajiban memaksa warganya yang beragama 

Islam untuk membayar zakat. Pemaksaan zakat dalam Islam, sebenarnya pernah terjadi pada 

masa Nabi saw., berawal dari sahabat Uyainah bin Hisn, petugas pemungut zakat kepada 

Bani Tamim dan Bani Mustaliq, di mana dalam proses pengumpulan zakat, Uyainah 

mendapat tantangan keras dari Bani Anbar (anak suku Bani Tamim), bahkan para sahabat 

Nabi diusir dari daerahnya. Ketika peristiwa itu diketahui oleh Nabi, segera menugaskan 

Uyainah untuk menyerang Bani Anbar dan mereka pun lari tunggang langgang. Dari 

peristiwa tersebut terjadi negosiasi antara Nabi dengan Bani Anbar yang berakhir dengan 

penerimaan Bani Anbar terhadap kewajiban zakat.
18

 

                                                 
16

 Abu Ubaid, Amwal, hal 531. 
17

Harun Nasution dan Azyumardi Azra, Perkembangan Modern dalam Islam (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

1985), 300. 
18

Husain Haikal, Hayat Muhammad (Cairo: Dar al-Maaref, 1965), 457. 
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Merujuk pada fakta historis di atas, pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa “fakir 

miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sesuai dengan konteks isi pasal tersebut, 

maka pemerintah dituntut untuk berusaha menciptakan kondisi kepengurusan zakat bukan 

hanya merupakan kepentingan keagamaan kaum muslim melainkan juga merupakan konsepsi 

yang integral bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Mencermati hal tersebut, maka lembaga 

kepengurusan zakat dipandang perlu, sebagai suatu wadah dalam rangka untuk membagun 

jaringan organisasi yang lebih luas. Agar kesadaran dan tanggung jawab itu muncul dalam 

diri individu, maka keterlibatan pemimpin informal seperti ulama, tokoh masyarakat dan para 

ahli dari umat Islam, baik itu ahli akuntan, ekonomi maupun sosial, perlu dilibatkan dalam 

pengorganisasian  zakat tersebut.
19

 

Adanya kerjasama  pemerintah dan ulama dalam suatu kepengurusan organisasi, akan 

lebih menjamin tingkat integritas kesadaran dalam membagun kinerja pengelolaan zakat. 

Ulama sebagai penasehat spiritual dan kepercayaan umat diharapkan dapat memberikan 

pemahaman, bimbingan dan motivasi dalam pengumpulan zakat. Keterlibatan para tokoh 

masyarakat dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat (khususnya para muzaki) akan 

arah pengorganisasian, pengelolaan dan pendayagunaan dengan selalu memberikan perhatian 

sistem manajemen pelaksanan zakat  yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman 

saat ini, serta pengaturan zakat yang lebih efektif dan profesional. Maka zakat sebagai 

instrumen dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada gilirannya diharapkan mampu 

mencegah meluasnya kemiskinan di masyarakat. 

Kewajiban zakat telah diatur sedemikian rupa dalam al-Qur‟an, Hadith, bahkan 

Undang-undang  di Indonesia juga telah memberlakukan, Undang-undang nomor 38 Tahun 

1999 tentang pengelolaan  zakat, yang disahkan di Jakarta pada tangal 23 September 1999. 

Jika gerakan pengumpulan zakat dilihat dalam perspektif ini, maka pelaksanaan Undang-

                                                 
19

M. Syukri Ghazali, et. al., Pedoman Zakat,  363. 
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undang nomor 38 tahun 1999 tersebut perlu diefektifkan di semua tingkatan, terutama relasi 

paham tentang kewajiban zakat, terbitnya Surat Edaran Gubernur, interpretasi ulama dan 

peranan tokoh masyarakat yang merupakan variabel penting di dalam mencapai tujuan 

pelaksanaan zakat. 

Zakat bukan hanya memberikan jaminan kepada orang-orang miskin kaum muslim 

atau delapan asnaf yang membutuhkan saja, tetapi juga dapat disalurkan kepada semua warga 

negara yang berada di bawah  naungan Islam. Seperti yang pernah terjadi pada masa 

pemerintahan ‘Umar bin al-Khattab. Di mana zakat diberikan kepada orang-orang Yahudi 

dan Nasrani yang membutuhkan dan berkeliling dari pintu ke pintu. Kemudian ‘Umar 

memerintahkan agar dipenuhi kebutuhannya dengan mengambil dari bayt al-mal kaum 

muslimin
20

 

Untuk itu, perlu ada benang merah, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada 

pengentasan kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 

kemiskinan lainnya. Dapat diketahui, bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu 

negara muslim lainnya dalam menyatukan hati warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan 

juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya, termasuk permasalahan yang ada 

dalam tubuh orang Islam itu sendiri. Seperti membantu negara muslim yang sedang 

berperang dalam memperjuangkan Islam dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat 

berbuat baik serta membuatnya istiqāmah dalam kebaikan. 
21

 

 

C. Ekstensifitas Sosialisasi Zakat Fitrah  

Mengingat betapa pentingnya dana bagi kegiatan umat Islam, maka zakat sebagai 

salah satu sumber utama dana umat, harus disosialisasikan proses pengumpulannya dengan 

baik. Agar supaya aktivitas zakat dapat dipahami, dihayati dan diamalkan, maka terlebih 

                                                 
20

al-Qardawi, Fiqh al-Zakah, 882. Periksa Achmad Satori Ismail ed. Menjadi Hamba Rabbani Meraih 

Keberkahan Bulan Suci (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2004), 145. 
21

Yusuf al-Qardawi, Dauru al-Zakah  fi„Ilaj  al-Musykilat al-Iqtishadiyah (Beirut: Dar El-Syoruk, t.th), 13. 
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dahulu umat Islam harus disadarkan betapa pentingnya ibadah zakat itu di samping ibadah-

ibadah yang lainnya. Untuk itu tugas terpenting adalah melakukan sosialisasi baik dengan 

metode penyampaian penyadaran zakat, paham tentang kewajiban zakat, pendidikan 

keterampilan, motivator, konsultan zakat dan sosialisasi perundang-undangan zakat yang 

telah memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan aktivitas pengumpulan zakat tersebut. 

Akhirnya dengan kekuatan dan potensi apapun, baik dari pemerintah dan ulama wajib 

diperankan ke dalam proses kegiatan pengumpulan, pengelolaan maupun pendayagunaan 

zakat sehingga dapat menghasilkan tujuan. Jika kebijakan pemerintah, ulama dan tokoh 

masyarakat dalam kebijakan dan pandangannya tentang pengumpulannya zakat dapat 

mempengaruhi kesadaran masyarakat muslim, maka pemerintah, ulama dan tokoh 

masyarakat tinggal mempublikasikan paham tentang kewajiban zakat fitrah. Sebab dengan 

himbauan pemerintah, seruan para ulama dan tokoh masyarakat, belum dianggap cukup jika 

paham tentang kewajiban zakat belum terealisasikan. Karena terbentuknya kesadaran zakat 

bagi pegawai negeri sipil secara kolektif, dipengaruhi oleh hasil kolaborasi atau kerjasama 

antara ulama, pemerintah dan tokoh masyarakat setempat yang merupakan faktor penentu  

terhadap pengumpulan zakat fitrah tersebut. 

Melihat pada kondisi demikian peran ulama, pemerintah dan tokoh masyarakat 

merupakan kunci dan foktor penting dalam merealisasikan pengumpulan zakat fitrah. Oleh  

karena pemerintah merupakan aktor atau sarana yang tepat, untuk memulai tahap penyadaran 

paham tentang kewajiban zakat dan perkembangannya, terutama pada managemen 

pengumpulan zakat termasuk dalam hal ini menjadi institusi resmi yang sangat relevan. 

Sebab sosialisasi tersebut tidak lain bertujuan untuk mengoptimalisasikan pengumpulan zakat 

fitrah pada masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan Prov. Sultra sebagai pilihan maupun 
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sasaran yang tepat dalam meminimalisir kesenjangan sosial atau solidaritas sosial terutama 

bagi kalangan ekonomi lemah.
22

 

Jadi, pemerintah dan ulama di sini dituntut untuk terlibat dalam mengerahkan atau 

memobilisasi masa dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang kegiatan 

pengorganisasian, utamanya pengarahan dan aktivitas pendayagunaan zakat demi 

terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu ulama sebagai penasehat spiritual 

dan  kepercayaan masyarakat juga sebagai pemimpin keagamaan, memberikan penjelasan, 

pemahaman dan motivasi terhadap pembayaran zakat, baik itu sebagai suatu kewajiban 

agama maupun sebagai tangung jawab sosial sesama umat muslim juga menjadi penting 

untuk dilibatkan. Tokoh masyarakat sebagai pemimpin informal yang berhadapan langsung 

dengan masyarakat dapat memberikan motivasi atau semangat akan sadar zakat serta 

memberikan petunjuk teknis dan saran terhadap pemerintah tentang tata cara pelaksanaan 

zakat fitrah yang lebih efektif dan efesien. 

Pemerintah dan ulama yang diperankan sebagai lokomotif di bidang sosialisasi 

penyadaran pada masyarakat Konsel dalam pengumpulan zakat fitrah, di samping sebagai 

pelaksana dalam pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dapat dipastikan, 

keterlibatannya tidak hanya pada penyadaran dalam mengumpulkan zakat, tetapi juga pada 

tataran mekanismenya. Mekanisme yang dimaksud adalah Undang-undang pengelolaan 

zakat, yang mengatur mengenai strategi pelaksanaan, pengumpulan dan pendayagunaan 

zakat. Di sini ulama sebagai pemegang otoritas dalam mereformulasikan pengumpulan zakat 

fitrah menjadi penting, selain memiliki keberanian yang memadai untuk menjawab 

persoalan-persoalan sosial, juga perlu memiliki kepekaan yang tinggi dalam menangkap 

realitas sosial yang melingkupinya. 

                                                 
22

Dalam pandangan Khurshid Ahmad, tujuan pengumpulan dana zakat adalah untuk menolong kelompok 

ekonomi lemah yang menderita. Periksa John L. Esposito dan John O. Voll, Tokoh Kunci Gerakan Islam 

Kontemporer, terj. Sugeng Hariyanto ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 41. 
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Pemerintah dan ulama setempat merupakan pilihan yang tepat dalam rangka 

mensosialisasikan pembayaran zakat fitrah, terutama masyarakat muslim yang mampu yang 

selama ini belum mendapat perhatian yang serius. Sosialisasi pengumpulan zakat fitrah yang 

dibangun melalui paham tentang kewajiban zakat dan dorongan para imam masjid, amil desa 

atau ustadz terhadap masyarakat muslim akan memiliki akses dalam membentuk jaringan 

interaksi antarmasyarakat, petugas amil dan pemerintah, dengan melalui proses pelembagaan 

zakat atau BAZ, sambil berupaya membangkitkan kesadaran kolektif bagi para wajib zakat 

tersebut. 

Para amil desa, imam masjid atau tokoh agama dengan potensi yang dimilikinya 

berupa ilmu fikih zakat, wibawa atau karismanya di tengah masyarakat selalu menjadi 

rujukan dan referensi. Namun potensi besar itu memiliki gradasi (derajat) berbeda-beda 

dalam mengaktualisasikan dirinya di tengah transformasi sosial. Aktualisasi diri artinya 

memaksimalkan potensi dirinya untuk kepentingan masyarakat. Ini berarti, bahwa ulama 

dituntut berperan dalam mensosialisasikan ajaran kewajiban zakat kepada masyarakat yang 

lebih intensif. 

Personifikasi ajaran zakat dalam Islam bukan hanya ada pada ulama atau kiai, 

meskipun mereka adalah pewaris para Nabi saw. Peranan ulama dalam berbagai gerakan 

nasional yang memberi imbas pada pranata keagamaan Islam cukup banyak dan sangat 

bermakna. Peran ulama yang berorientasi pada ke-maslahah-atan umat seringkali terjebak 

pada sikap apriori terhadap apa yang disebut maslahah. Sehingga kadang-kadang peranan 

dan potensi itu ketika dilibatkan menjadi kurang tepat pada sasaran. Akibatnya justru 

menimbulkan kesalahpahaman masyarakat, yang akan berpengaruh pada timbulnya degradasi 

kewibawaan. 

Oleh karena itu, upaya sosialisasi pemahaman ajaran zakat fitrah di Kabupaten 

Konawe Selatan dalam konteks sosial di masyarakat muslim setempat oleh para ulama dan 
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kiai perlu dilakukan. Masalah ini merupakan modal penting untuk menentukan standar-

standar masalah yang baru, berhubungan dengan masalah diniyah maupun duniawi yang 

tidak menyimpang dari kaidah al-kulliyyah al-khamsah (lima prinsip yang universal, yaitu 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Peran ulama dalam konteks zakat fitrah ini mutlak 

diperlukan, karena dalam proses sosialisasi ajaran zakat fitrah tidak terlepas dari kegiatan 

para ulama untuk mengajak, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan muzakki atau 

masyarakat muslim untuk mengumpulkan dan melestarikan ajaran zakat fitrah. Untuk tujuan 

tersebut, berbagai pengetahuan harus dimiliki oleh seorang ulama sebagai da‟i zakat, baik 

dalam upaya menggerakkan dan memotivasi pengumpulan zakat, seperti kegiatan 

mensosialisasikan paham tentang kewajiban zakat fitrah, pengelolaan dan pendayagunaan 

zakat. 

Dengan demikian, peranan pemerintah dan ulama tidak terkesan statis, menunggu 

permintaan dari pihak lain, tetapi peran itu menjadi dinamis dalam setiap perubahan dan 

pengembangan yang terjadi. Lebih dari itu, para ulama dengan potensi, peranan dan kepekaan 

sosialnya, akan menjadi pemandu bagi proses perkembangan yang sedang terjadi, yang 

kemudian dapat ditindaklanjuti dengan rencana pengembangan dan pemberdayaan zakat yang 

strategis itu. 

 

D. Eksoterika Zakat Fitrah dan Realisasinya  

Zakat fitrah disebut juga sedekah fitrah atau jenis sedekah yang harus dikeluarkan 

pada akhir bulan Ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan kepada muslim untuk membersikan dan 

menyempurnakan puasanya. Selain itu zakat fitrah dimaksudkan untuk memperbaiki 

perbuatan buruk yang dilakukan selama bulan puasa dan juga bertujuan menghibur kaum 

ekonomi lemeh ikut serta dalam kegembiraan menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. 

Pada tahun kedua hijriyah tepatnya 623 Masehi, Nabi Saw. mengumumkan di 
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hadapan para sahabat tentang kewajiban mengeluarkan zakat nafs (zakat fitrah) yang sangat 

umum dikenel masyarakat dengan sebutan zakat fitrah. Zakat nafs diumumkan dua hari 

sebelum peleksanaan hari raya Iedul Fitri, pada waktu itu baru dimulai. Pada waktu itu juga 

Nabi Saw. menerangkan kewajiban dan kefardluan zakat fitrah sebelum pergi ke tempat 

shalat hari raya, dan Nabi saw. bertindak secara langsung sebagai pembagi zakat fitrah 

kepada fakir miskin. Atas tindakan Nabi Saw. dalam pembagian zakat tersebut, kemudian ada 

ulama yang berpandangan bahwa zakat nafs atau fitrah hanya diperuntukan kepada fakir-

miskin saja. 

 Realitas kewajiban dan penyaluran zakat fitrah yang dilakukan Nabi Saw. dapat 

diambil suatu pemahaman, bahwa setidaknya kita bisa mengambil pelajaran tentang 

pembagian zakat fitrah lebih diutamakan kepada fakir-miskin. Sekalipun kemudian pada 

tahun ke sebilan hijriyah turun surah at-Taubah ayat 60; tentang pembagian zakat yang 

berhak mendapatkan adalah delapan asnaf. 

  Fakta literatur teks tentang zakat fitrah yang mengupas secara detail perihal “zakat 

fitrah” cukup memadai seperti karya Imam Syafi‟i dalam kitab al-Umm, an-Nawawi dalam 

kitab Minhajul Muhadditsin, Ibn Rusyd Bidayatul Mujtahid dan lain-lain, menandakan bahwa 

status kewajiban zakat fitrah telah memperoleh legitimasi dari kitab tersebut, sehingga proses 

pemahaman dan pengumpulan zakat telah diantur oleh amil dalam hal ini pemerintah yang 

berwewenang.  
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Dengan latar belakang kondisi sosio-religious seperti itu, maka realisasi strategi dalam 

mengeluarkan zakat fitrah harus mengedepankan azas fleksibelitas atau ma‟qulat al-ma‟na 

(bersifat rasional). Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap yang memilki persediaan 

lebih dari kebutuhan bagi setiap anggota keluarganya pada hari dan malam hari raya Idul 

Fitri. Dengan kata lain, seorang ayah harus mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya sendiri dan 

orang-orang yang menjadi tanggunganya. 

Menurut hadis yang diriwayatkan Ibn Umar ra. dinyatakan bahwa Rasulullah Saw. 

menetapkan zakat fitrah dibayar pada bulan Ramadhan dan besaranya adalah satu sha‟ kurma 

atau gandum makanan pokok masyarakat muslim setempat, baik merdeka, hamba sahaya 

laki-laki atau perempuan muda maupun tua. 

Waktu mengeluarkan zakat fitrah menurut Imam Syafi‟i, yakni sejak masuknya hari 

pertama bulan Ramadhan akan tetapi lebi utama jika zakat fitrah dikeluarkan pada dua hari 

terakhir puasa Ramadhan. Namun pada sisi yang lain, diutamakan pada hari pertama Idul 

Fitri sebelum masuknya waktu shalat Ied, akan tetapi jika zakat fitrah tersebut dikeluarkan 

setelah shalat “Ied maka hal tersebut dianggap sebagai sedekah biasa. Sementara menurut 

Imam Abu Hanifah, zakat fitrah boleh diganti dengan uang yang jumlahnya sama dengan 

satu sha‟  beras atau makanan pokok setempat.
23

 

 

E. Kultivasi zakat fitrah 

Sosialisasi tentang kesadaran mengeluarkan zakat fitrah, melalui Perda Bupati Konsel 

kiranya bisa dilakukan sesuai dengan animo masyarakat Konsel yang menginginkan hal itu 

berdasarkan data survai, angket dan wawacara penelitian memperlihatkan banyak yang 

menyetujui.
24

 Prinsip pembayaran zakat fitrah yang tertuang dalam teks-teks suci 

mengambarkan betapa penting dan manfaatnya pengupulan zakat tersebut, hal ini 

                                                 
23

Yasin Ibrahim, Zakat Penyempurna Puasa, Bandung,  Marja‟:102. 
24

 Data primer angket penelitian efektifitas zakat tahun 2012. 
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dimaksudkan sebatas mereka yang menyatakan diri beragama Islam, bukan non Islam. 

Karena itu, dalam rangka percepatan perumusan perda zakat di  Konsel diharapkan ada usaha 

kompetitif, yakni dengan adanya persetujuan masyarakat dan prestasi atas pengumpulan 

zakat, infaq dan shadaqah perorangan di tingkat Kecamatan dan Desa melalui publikasi yang 

memadai. Publikasi serupa dengan membuat data mustahiq yang terpromosikan menjadi 

muzaki, sekaligus menyebutkan sumber perolehan dana zakat. Program yang disinergikan 

dalam pengumpulan zakat fitrah adalah oprasional kerja Kepala Desa atau  amil desa 

setempat, yang dianggap ideal dan bisa dilakukan melalui “proyek percontohan” dengan 

fokus keberhasilan mungumpulkan zakat fitrah di unit pengumpul zakat yang diperoleh dari 

para muzakki sektor  masyarakat muslim yang berada di Desa atau Kecamatan, utamanya 

Kab. Konsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

BAB III 

GRADASI HUKUM ZAKAT DARI MASA KE MASA 

 

 

A. Entitas zakat dari masa ke masa 

       1. Teknikratis zakat pada masa Nabi saw. 

   Apresiasi sejarah merupakan artikulasi kultural kalangan elit yang dibangun melalui 

kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial, yang terbentuk melalui penaklukan bangsa 

Arab. Selama delapan tahun masa pertempuran, Nabi Muhammad saw. berusaha untuk 

meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah misionaris 

dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia, dan suku-suku bangkit memaksa diri untuk 

menyampaikan kesetiaan dan membayar zakat dan pajak kepada Nabi Muhammad saw. 

Muhammad memandang pembayaran zakat dan pajak sebagai simbol keanggotaan dalam 

komunitas muslim dan simbol penerimaan mereka terhadap diri Muhammad sebagai seorang 

Nabi.
25

  

Rasulullah saw. pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat 

„Umar bin al-Khattab, Abdullah bin Lutabiyah, Abu Mas‟ud, Abu Jahem, Uqbah bin Amir, 

al-Dhahhak, Ibn Qais „Ubadah bin Shamit dan Mu‛az bin Jabal) sebagai „amil zakat tingkat 

daerah yang bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para 

penduduknya, dan diberitahukan kepada mereka Allah swt. telah menetapkan bahwa ada hak 

bagi orang-orang miskin dalam harta kekayaan mereka. Zakat diperuntukkan secara spesifik 

untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan.
26

 Pada masa 

Nabi saw. ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat. Keempat jenis tersebut 
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Ira. M. Lapidus, A History of Islamic Societies, 24. Periksa  Karen  Armstrong, Muhammad: A Biography of  

the Prophet (New York: Victor Gollancz, 1991), 247. 
26

Amer al-Roubaie, “Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif”, Islamia, vol. 

2,  no. 3  (Desember 2005), 91. 
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adalah uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan. Di 

samping itu, ada jenis kelima, yang jarang ditemukan, yaitu rikaz (temuan). Karena 

kelangkaannya, maka kekayaan yang wajib zakat sering disebut empat jenis saja.
27

  Selain 

jenis-jenis harta yang terkena zakat di atas, adalah jenis zakat fitrah yang sesungguhnya telah 

ada pada periode kepemimpinan Rasulullah saw., dan terjadi secara bersamaan, hanya saja 

zakat fitrah secara khusus diwajibkan pada bulan tertentu yakni bulan Ramadhan berbeda 

dengan zakat tersebut di atas, bisa dilakukan kapan saja sesuai hitungan nishab atau haul dari 

harta itu.  

Dalam bidang pengelolaan zakat, Nabi saw. memberikan contoh dan petunjuk 

operasionalnya. Kitab al-Amwal adalah bukti bahwa Nabi saw., pada masa kehidupannya, 

telah menjelaskan aturan-aturan zakat secara detail. Dalam berbagai riwayat Abū Ubaid 

menegaskan adanya sebuah dokumen tentang sadaqah yang diterapkan oleh Nabi di samping 

manajemen dan teknisnya.
28

 Hal itu dapat dilihat dari adanya konsep pembagian tugas „amil 

yang dibagi menjadi beberapa bagian: (1) Katabah, yaitu petugas untuk mencatat para wajib 

zakat. (2) Hasabah, petugas untuk menaksir, menghitung zakat . (3) Jubah, petugas untuk 

menarik, mengambil zakat dari para muzakki. (4) Khazanah, petugas untuk menghimpun dan 

memelihara harta. (5) Qasamah, petugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahiq.
29

 

Konsep-konsep tersebut di atas, merupakan sistem manajemen zakat  yang diterapkan 

oleh Nabi saw. melalui „amil dengan sejelas-jelasnya, dan bahkan pengelola zakat saat itu 

juga telah memainkan peran secara terpadu dan profesional. Dilihat dari kelima bagian tugas 

„amil zakat yang dicontohkan Nabi saw., hanya ada dua tugas yang dilakukan oleh Badan 

Amil Zakat di Indonesia, yaitu tugas untuk mengumpulkan atau memelihara harta zakat dan 
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Ibn Rushd, Bidayah al-Mujtahid, 182. Bandingkan dengan Rifyal Ka‟bah, dalam tulisannya tidak menyebut 

zakat peternak, padahal masyarakat Arab umumnya adalah pedagang, di samping sebagai peternak, terutama 

kambing atau domba. Baca Rifyal Ka‟bah, Penegakan Shari„at Islam di Indonesia (Jakarta: Khairul Bayan, 

2004), 63. 
28

Ugi Suharto, Keuangan Publik Islam (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004), 200. 
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tugas menyalurkan zakat kepada mustahiq, tidak terkecuali pengelolaan zakat yang terdapat 

di beberapa  Kecamatan dan Desa di Kab. Konsel-Provinsi Sulawesi Tenggara.  

 

2. Terapan zakat pada masa al-Khulafa al-Rasidun   

      Pengumpulan zakat pada masa al-Khulafa al-Rasidun dapat dibagi menjadi empat 

periode, periode Abū Bakar, „Umar, „Uthmān dan „Ali bin Abi Talib. Pertama, zakat pada 

masa Abū Bakar al-Siddiq. Ia adalah sahabat Nabi saw. pertama yang melanjutkan tugas 

terutama tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam mengembangkan ajaran agama Islam, 

termasuk menegakkan shari„ah zakat yang telah ditetapkan sebagai sendi (rukun) Islam yang 

penting dan strategis. Zakat pada masa Abū Bakar, beberapa orang cenderung tidak mau 

membayar zakat, dengan asumsi bahwa zakat adalah pendapatan personal Nabi saw.
30

 

Menurut pemahaman mereka, setelah wafatnya Nabi saw., zakat tidak lagi wajib. Namun 

demikian, kesalahan pemahaman ini terbatas kepada suku Arab Badui yang masih tergolong 

baru dalam memeluk Islam dan tidak memiliki jalur komunikasi dengan mayoritas 

masyarakat yang menyadari sifat zakat sebagai institusi yang tidak bisa dipisahkan dari 

shalat. Namun sejauh berkaitan dengan pembayaran zakat ada suku-suku di kalangan Badui 

yang menganggap zakat bagi mereka sebagai hukuman atau beban. Abū Bakar mengatakan 

bahwa di antara orang-orang Arab Badui itu ada kelompok yang memandang apa yang 

mereka bayarkan yakni sadaqah wajib sebagai suatu kerugian. 

Peristiwa ini menunjukkan bahwa, tidak hanya pada masa Khalifah Abū Bakar, 

bahkan pada masa kehidupan Nabi saw. sikap mereka terhadap zakat sudah negatif. Hal 

senada juga direspon oleh „Umar bin al-Khattab atas keberatan dengan kebijakan khalifah 

Abū Bakar, yang menyatakan perang terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat. 

Langkah Abū Bakar ini tidak disetujui oleh „Umar sambil berkata bagaimana mungkin kita 
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memerangi mereka padahal Rasulullah saw. bersabda aku diperintahkan untuk memerangi 

manusia sampai mereka berkata tidak ada Tuhan selain Allah, dan jika mereka telah 

mengatakannya, maka aku akan menjamin darah dan harta mereka? Kemudian Abū Bakar 

menjawab bukankah Nabi saw. mengatakan setelah itu kecuali dengan alasan yang hak dan 

sebagian dari yang hak itu adalah mendirikan shalat dan menunaikan zakat.
31

 Hasil dari 

dialektika itu kemudian menghasilkan sikap persetujuannya dengan pandangan Abū Bakar.  

Kedua, zakat pada masa „Umar bin al-Khattab. Ia merupakan salah satu  sahabat Nabi 

saw. yang memiliki pendirian tegas dan pemberani. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan 

pertimbangan realitas sosial. Di antara ketetapan itu adalah menghapus zakat bagi mu‟allaf, 

enggan memungut bagian ushr (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan 

kharaj (sewa tanah), mengenakan zakat kuda yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi 

saw., dan lain-lain.  

Tindakan „Umar r.a. dalam menghapus bagian zakat pada mu‟allaf 
32

 bukan berarti ia 

mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat al-Qur‟an, seperti dipahami 

sebagian orang. Tetapi ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman dan 

keadaan dari zaman Rasulullah saw., dahulu.
33

 Sementara tindakan „Umar terhadap orang-

orang Nasrani Bani Taghlib tetap dikenakan beban kewajiban dua kali beban zakat atau 

zakah muda „afah.  

Jadi pada hakekatnya zakah muda„afah itu adalah terdiri dari jizyah (cukai 

perlindungan)
34

 dan beban tambahan. Jizyah sebagai imbangan kebebasan bela negara, 

kebebasan Hankamnas, yang diwajibkan kepada warga negara muslim, sedangkan beban 
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tambahannya itu adalah sebagai imbangan zakat yang diwajibkan khusus bagi umat Islam, 

karena mengandung unsur peribadatan dan shi‟ar Islam. Bagi „Umar tidak ada suatu 

penghalang  untuk menarik pajak atau jizyah dengan nama zakat dari orang-orang Nasrani 

karena mereka tidak setuju dengan istilah jizyah tersebut.
35

 

Ketiga, zakat pada masa „Uthmān bin Affan. Zakat  pada masa „Uthman dibagi 

menjadi dua. (1) zakat al-amwal al-zahirah (harta benda yang tampak), yaitu binatang ternak 

dan hasil bumi. (2) zakat al-amwal al-batiniyah (harta benda yang tak tampak atau 

tersembunyi), yaitu uang dan barang perniagaan. Al-amwal al-zahirah dikumpulkan oleh 

negara, sedangkan al-amwal al-batiniyah diserahkan kepada yang berkewajiban zakat untuk 

menunaikan zakatnya sendiri (self assessment).
36

  

Jelasnya zakat harta jenis al-amwal al-zahirah diurus langsung oleh pemerintah, baik 

dalam pemungutan maupun pembagiannya, dengan menggunakan alat perlengkapannya. 

Sedangkan zakat harta jenis al-amwal al-batiniyah  diserahkan  kepada si wajib zakat sendiri, 

bertindak sebagai wakil pemerintah, kecuali harta-harta yang merupakan barang dagangan 

impor dan ekspor, yang menjadi kategori harta yang zahir yang pungutan zakatnya 

dilaksanakan oleh pemerintah.
37

 

Keempat, zakat pada masa pemerintahan „Ali bin Abi Talib. Ia dibai‟at menjadi 

khalifah setelah lima hari terbunuhnya khalifah „Uthman bin Affan. Pemerintahannya 

ditandai dengan kekacauan politik.
38

 Sejak awal pemerintahannya, ia menghadapi persoalan 

yang sangat kompleks, terutama sejak terbunuhya khalifah „Uthman bin Affan hingga „Ali 

menerima putusan juri tentang perundingan (tahkim), kemelut di tubuh umat  Islam pun tak 

dapat dihindarkan yang bermula dari perbedaan paham masalah imamah atau khilafah. 

Setelah terbunuhnya „Uthman, maka pembangkangan berikut dilakukan oleh Mu„awiyah bin 
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Abū Sufyan, yang kemudian timbullah gencatan senjata antara pasukan „Ali bin Abi Talib 

dengan Mu„awiyah.  

Gencatan senjata itu kemudian disebut perang Sifin, namun sebelum kemelut itu, telah 

dimulai sejak adanya pemberontakan Talhah, Zubair dan „Aishah, yang dikenal dengan 

perang Jamal. Melalui proses negosiasi arbitrate (Inggris) atau tahkim (Arab) tersebut di 

atas, kemelut perebutan kekuasaan politik tidak menyelesaikan masalah,
39

 bahkan melahirkan 

golongan ketiga, yaitu Khawarij (orang-orang yang ke luar dari barisan „Ali, Mu„awiyah dan 

Amr bin Ash sejak masih bergabung).
40

 Meskipun dalam situasi politik yang tidak stabil dan 

goncang itu, „Ali tetap mencurahkan perhatian yang besar dalam menangani persoalan zakat, 

karena ia merupakan urat nadi kehidupan pemerintah dan agama. Bahkan ketika „Ali bertemu 

dengan para fakir-miskin dan pengemis buta non muslim (Nasrani), ia menyatakan agar biaya 

hidup mereka ditanggung oleh bayt al-mal. Di samping itu juga, ikut secara langsung 

mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
41

 Jenis zakat pada 

masa itu berupa dirham, dinar, emas, dan jenis kekayaan (هال) apapun diwajibkan zakat, 

termasuk zakat fitrah.
42

  

 

3. Zakat pada Masa Tabi‘in  

     Dalam periode Daulah Bani Umayyah (tabi„in) yang berlangsung selama hampir 

sembilan puluh tahun (41-127 H), tampil salah seorang khalifah „Umar bin Abd al-„Aziz (717 
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M). Masa pemerintahannya diwarnai oleh banyak faktor reformasi dan perbaikan. Di antara 

sekian reformasi yang dilakukan adalah masalah zakat harta dari semua jenis, seperti zakat 

fitrah, sektor jasa bahkan profesi saat itu juga wajib dikenai zakat, sebagai solusi dalam 

mengatasi problematika kemiskinan.
43

 Ia terkenal karena kebijakan, keadilan dan 

keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterahkan masyarakat, termasuk dalam 

penanganan zakat, sehingga dana zakat melimpah di bayt al-mal bahkan petugas „amil zakat, 

menemukan kesulitan dalam mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat 

tersebut.  

 Yahya bin Sa„id, sebagaimana dikutip Shalabi, mengatakan bahwa „Umar bin Abd al-

„Aziz membagi zakat kepada penduduk fakir-miskin sehingga tidak ditemukan lagi seorang 

pun yang mau menerima harta zakat. Kesaksian ini menggambarkan betapa kesejahteraan, 

kemakmuran rakayat saat itu dapat terwujud dengan sedemikian rupa dan menjauhkan rakyat 

dari masalah kemiskinan.
44

 

 Pada masa „Umar bin Abd al-„Aziz, ini pula sistem dan manajemen zakat mulai maju 

dan profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai zakat sudah bertambah sedemikian 

banyak. „Umar bin Abd al-„Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas harta 

kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa yang baik, termasuk gaji, 

honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai mal mustafad lainnya.
45

  

 Kesuksesan di zaman „Umar bin Abd al-„Aziz ini betapapun lengkapnya, menjadi 

salah satu bukti historis bahwa Islam adalah agama yang benar-benar menjadi rahmah li al-

„alamin. Kalau dicermati lebih jauh, kesuksesan di zaman „Umar bin Abd al-„Aziz, 

sesungguhnya didukung oleh beberapa faktor utama yaitu: Pertama, faktor terbentuknya 

kesadaran kolektif dan pemberdayaan bayt al-mal. Kedua, kesadaran dan komitmen yang 

tinggi pada diri seorang pemimpin, yang didukung oleh kesadaran di kalangan umat secara 
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umum terhadap salah satu prinsip dasar ajaran Islam, yaitu komitmen kebersamaan untuk 

menciptakan kesejahteraan, solidaritas umat dan memberdayakan umat. Ketiga, kesadaran di 

kalangan pembayar zakat terhadap kelompok muslim relatif mapan secara ekonomis dan 

memiliki loyalitas kepentingan umat secara keseluruhan. Keempat, adanya kepercayaan 

terhadap birokrasi atau pengelola zakat akan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan 

kata lain, para pembayar zakat meyakini tidak akan terjadi penyelewengan dan 

penyalahgunaan dana zakat yang mereka kumpulkan di bayt al-mal.
46

   

 

B.Tinjauan pengelolaan zakat dalam hukum positif di Indonesia  

   Penyebaran Islam yang terus berkembangan di Indonesia juga diikuti adaya 

perkembangan hukum Islam yang dilembagakan, yakni lembaga hukum zakat. Ditinjau dari 

sejarahnya perkembangan lembaga hukum Islam di Indonesia melalui proses yang panjang. 

Sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana pengembangan 

agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat pada masa 

lalu, zakat pernah menjadi sumber dana perjuangan terutama jatah sabil Allah. Ketika satu 

persatu tanah air dikuasai oleh penjajah Belanda, pemerintah kolonial mengeluarkan Bijblad 

nomor 1892 tangal l4 Agustus 1893 yang berisi kebijaksanaan pemerintah kolonial mengenai 

zakat.
47

  

 Zakat dalam perundang-undangan hukum positif di Indonesia secara lebih rinci dapat 

diuraikan sebagai berikut: (1) Bijblad nomor 2 tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893. (2) 

Bijblad nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. (3) Surat Edaran Kementerian Agama 

Republik Indonesia nomor A/VII/17367 tangal 8 Desember 1951. (4) RUU zakat tahun 1967 

(tidak sampai diundangkan). (5) Peraturan Menteri Agama RI nomor 16 tahun 1968. (6) 
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Instruksi Menteri Agama RI nomor 16 tahun 1989. (7) Keputusan Bersama Menteri  Dalam 

Negeri RI dan Menteri Agama RI nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991. (8) Instruksi Menteri 

Agama RI nomor 5 tahun 1991. (9) Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1998.
48

 

Dengan berlakunya Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999, kedudukan Undang-undang 

sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan 

peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini (pasal 24).  

  Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) yang 

disahkan pada tanggal 23 September 1999 oleh presiden Habibie yang terdiri dari 10 bab dan 

25 pasal yang disertai dengan penjelasan, yaitu (1) bab I terdiri  dari 3 pasal, yaitu 1, 2 dan 3 

berisi tentang pengertian-pengertian istilah yang dipakai UUPZ, siapa yang berkewajiban 

membayar zakat dan juga tentang tugas pemerintah berkaitan dengan pengelolaan zakat, (2) 

bab II terdiri  dari 2 pasal, yaitu pasal 4 dan 5 berisi tentang asas dan tujuan pengelolaan 

zakat, (3) bab III terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 berisi tentang organisasi 

pengelolaan zakat, (4) bab IV terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 11, 12, 13, 14, dan 15 berisi 

tentang pengumpulan zakat, (5) bab V terdiri  dari 2 pasal, yaitu pasal 16 dan 17 berisi 

tentang pendayagunaan zakat, (6) bab VI terdiri  dari 3 pasal, yaitu pasal 18, 19 dan 20 berisi 

tentang pengawasan, (7) bab VII terdiri  dari 1 pasal, yaitu pasal 21 berisi tentang sanksi, (8) 

bab VIII terdiri  dari 2 pasal, yaitu pasal 22 dan 23  berisi tentang kentetuan-ketentuan lain, 

(9) bab IX terdiri  dari 1 pasal, yaitu pasal 24  berisi tentang ketentuan peralihan, (10) bab X 

terdiri  dari 1 pasal, yaitu pasal 25  berisi tentang ketentuan penutup.
49

 

 Meskipun negara Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah 

negara dan pasal Undang-undang dasar negara Rebuplik Indonesia memberi kemungkinan 

kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan 

pendayagunaannya. Menurut Hazairin, makna negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang 
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Maha Esa, yang tercantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 antara lain 

adalah bahwa “Negara Rebuplik Indonesia wajib menjalankan shari„ah Islam bagi orang 

Islam, shari„ah Nasrani bagi orang Kristen dan shari„ah Hindu Bali bagi orang Bali. Kalau 

untuk menjalankan shari„ah (norma hukum) itu  memerlukan perantaraan kekuasaan negara”. 

Maka shari„ah yang berasal dari agama yang dianut warga negara Rebuplik Indonesia itu, 

merupakan kebutuhan hidup para pemeluknya.
50

 

 Perhatian pemerintah terhadap pengumpulan zakat, secara kualitatif, mulai meningkat 

pada tahun 1968. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 

4 dan 5/1968, masing-masing tentang pembentukan BAZ atau pembentukan bayt al-mal 

(balai harta kekayaan) di tingkat pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya. Setahun 

sebelumnya, yaitu pada tahun 1967, pemerintah telah menyiapkan RUU zakat yang akan 

diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi Undang-undang. Rencana Undang-undang 

tentang zakat, yang disiapkan oleh Menteri Agama ini diharapkan akan didukung oleh 

Menteri Sosial (karena erat hubungannya dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945) dan 

Menteri Keuangan (karena ada hubungannya dengan pajak), tenyata tidak, bahkan Menteri 

Keuangan menyatakan bahwa zakat tidak perlu di Undang-undangkan, cukup dengan 

peraturan Menteri Agama saja.
51

  Beberapa hari setelah keluarnya peraturan Menteri 

Agama, Presiden Soeharto, dalam pidato malam Peringatan Isra‟ Mi‟raj di Istana negara 

tanggal 22 Oktober 1968, mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis 

dan terorganisasi. Secara pribadi, ia menyatakan diri bersedia menjadi „amil zakat tingkat 

nasional. Anjuran Presiden itulah yang menjadi pendorong terbentuknya Badan Amil Zakat 

di berbagai Propinsi yang dipelopori oleh pemerintah daerah khusus Ibu kota Jakarta. Empat 

belas tahun kemudian, yakni pada tahun 1982, Presiden Soeharto sendiri melembagakan 
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anjuran itu dengan membentuk Yayasan „Amal Bakti Muslim Pancasila.
52

  

 Dengan dipelopori oleh pemerintah daerah Jakarta yang pada waktu itu dipimpin oleh 

Gubernur Ali Sadikin, berdirilah di Ibu kota Badan Amil Zakat Infak dan sadaqah (BAZIS) 

pada tahun 1968. Di berbagai daerah tingkat Propinsi, berdiri pula badan serupa yang 

dipelopori oleh pejabat atau unsur pemerintah setempat dengan dukungan para ulama dan 

pemimpin Islam. Maka terbentuklah Badan Amil Zakat bersifat semi pemerintah, berdasar 

pada Surat Keputusan Gubernur. BAZIS kemudian mulai dikenal di beberapa wilayah, 

seperti Jawa Timur, BAZDA Kota Kendari, BAZNAS Prov. Sultra 2012. Sementra di Kab. 

Konsel belum terbentuk BAZ akan tetapi  pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat, 

dilakukan oleh para amil desa atau para imam masjid dan seterusnya.
53

 

 Badan tersebut tampil dengan nama yang berbeda, hanya saja nama yang umum 

digunakan adalah BAZ, BAZIS dan nama-nama lain, seperti Badan Harta Agama (Aceh), 

Lembaga Harta Agama Islam (Sumut) atau Yayasan Dana Sosial Islam (Sumbar). Di 

berbagai daerah lain, perkembangan zakat itu berbeda-beda, misalnya ada yang baru pada 

tataran konsep seperti di Sulawesi Tenggara, atau hanya dilakukan oleh Kanwil agama 

setempat, atau belum ada perkembangannya atau ada tetapi belum berjalan sebagaimana 

mestinya. 

 Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat ini sangat penting. Karena berkaitan 

dengan pasal 3 bab I, Undang-undang nomor 38 tahun 1999 mengatakan bahwa pemerintah 

berkewajiban memberi perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, 

dan „amil zakat.
54

 Dengan merujuk pada pasal 29 UUD 1945, yaitu: (a) menjamin 

terselenggaranya shari„ah zakat dengan baik, (b) pemerataan agar tidak terjadi seseorang 

menerima zakat dari beberapa sumber, sementara orang lainnya tidak menerima, (c) menjaga 
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beban psikologis penerimanya, mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan pemberi 

zakat dan tidak perlu datang memintanya, (d) sektor penerima zakat tidak terbatas individu, 

tetapi juga untuk kepentingan umum dan sektor itu hanya dapat ditangani oleh pemerintah.
55

 

 Bertolak dari penjelasan di atas, pengumpulan zakat penghasilan dan jasa profesi 

pegawai negeri sipil yang didasari UUD 1945 pasal 29, sebagaimana yang tertera dalam 

Surat Edaran Gubernur nomor 451. 12/3645 tahun 2010
56

 tentang pengumpulan zakat, infaq 

dan shadaqah sebagai langkah awal pengelolaan zakat fitrah pada masyarakaat Konsel 

Provinsi Sulawesi Tenggara. Merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam pengumpulan 

zakat fitrah dalam bentuk formal hukum positif. Penegasan bahwa zakat diatur dalam hukum 

positif, sejak Bijblad nomor 2 tahun 1893 hingga terbitnya Undang-undang nomor 38 tahun 

1999, merupakan suatu keniscayaan dan jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap 

institusi formal zakat dalam bingkai hukum positif, dengan tujuan untuk memeratakan 

kesejahteraan ekonomi dari orang kaya kepada orang miskin. 
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BAB IV 

NUANSA KONSEPTUAL HUKUM ZAKAT  

 

A. Pandangan  zakat menurut para ahli ekonom 

Menurut pakar ahli ekonom terkenal Karl Marx menyebutkan tentang teori 

“penghisapan kaum Kapital” dengan dasar nilai lebih. Nilai lebih yang dimaksud adalah 

pengeluaran zakat bagi orang Islam apabila memiliki harta telah mencapai nishab atau haul. 

Menurut Marx zakat adalah kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh sesama manusia 

yang mampu, yang merupakan salah satu dari rukun agama. Selain itu zakat juga termasuk 

ibadah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan yang pengelolaaannya telah diatur oleh 

organisasi Islam dan digunakan untuk menolong bagi kaum duafa‟. Organisasi zakat 

memiliki tugas mencatat, menghitung, menghimpun dan menyalurkan kepada mustahiq. 

Menurut Marx sepanjang sejarah umat manusia tidak ada sistem yang paling baik dalam 

pengelolaan  zakat kecuali umat Islam itu sendiri.  Peraturan pengumpulan zakat pada masa 

lalu telah diterapakan sistem pemaksaan bagi pemilik-pemilik harta, kaum saudagar dan 

orang-orang yang memiliki harta yang lebih dari satu nisab atau hawl untuk dipakai oleh 

pemerintah-masyarakat dan disalurkan kepada kaum yang lemah secara ekonomi. Di samping 

itu zakat juga menjadi alat pemersatu antara pemerintah dengan masyarakat dalam bidang 

keadilan dan kesejahteraan. Sistem zakat dalam Islam juga memberikan bukti bahwa dalam 

Islam tidak dibenarkan adanya unsur-unsur yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan 

tidak mempedulikan hak bagi orang miskin. 

Al-Qur‟an dalam surah adz-Dzaariat ayat 19 menjelaskan bahwa pada harta-harta 

mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat 

bagian. Dengan prinsip bahwa tujuan zakat bukanlah memeberi orang miskin satu atau dua 

dirham tetapi maksudnya adalah memberi tingkat hidup yang layak. Artinya layak untuk 
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sebagai orang yang dimuliakan Allah swt. Dari sudut yang lain Karl Marx melihat sebuah 

produk “nilai lebih” dari titik tolak yang bersingungan dengan sifat serakah manusia yang 

suka memeras tenaga buruh, sementara Islam memandang agar setiap sesuatu pekerjaan atau 

potensi seseorang dihargai dengan kesegerahan mendapatkan upah sebagai hak seseorang, hal 

itu sesuai hadis Nabi SAW. 

  جير إ جرِ قبم أٌ يجف عرقّأل عطٕ ااٲ

Berilah upah pekerja itu sebelum kering keringatnya (HR. Hurairah) 

 Pesan hadis di atas, merupakan kewajiban memberi upa dengan segerah bagi orang 

yang telah usai melakukan pekerjaannya, sehingga kerakusan manusia bisa dikendalikan 

dengan keyakinan iman dan takut dengan ancaman siksaan Allah swt. di samping untuk 

membersikan dan mensucikan diri. Dalam hal ini Karl Marx ingin membedakan antara teori 

nilai lebih pada kaum kapital yang didasarkan pada motivasi nafsu, dengan sistem zakat yang 

dimotivasi iman. Kedua-duanya memberikan gambaran tentang pengendalian serius tentang 

akumulasi modal, agar tidak hanya beredar di tangan orang-orang kaya. 

Dengan demikian pendekatan teori nilai lebih yang diakumulasikan oleh para kapitalis 

dengan harta yang lebih dari satu nisab yang wajib dikeluarkan zakat bagi orang-orang kaya. 

Jika nilai lebih pada suatu harta tidak dikeluarkan maka kedua hal itu merupakan pangkal 

ketidak adilan dan tidak berkeprimanusian dalam masyarakat yang membiarkan kemiskinan 

secara meluas. Hal itu dapat dilihat dalam grafik pertambahan GNP pada tahun 1929-1958 

mencapai angka sekitar 2,5% pertahun dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu Negara 

sektor pertanian menunjukkan angka zakat 5%/10% untuk hasil produksi pertanian, dan 

pendapatan emas-perak 2,5%  untuk perdagangan. Alur pemikiran “nilai lebih”itulah yang 

dimaksudkan oleh Karl Marx yang memiliki kesamaan dengan angka dalam sistem zakat 

yang ada dalam syari‟at Islam. 

Sebagaimana diketahui bahwa evaluasi tata organisasi yang maju, menyatakan bahwa 
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persamaan dan kesempatan bagi orang-orang miskin dalam pemberian harta seharusnya tidak 

sekedar sebagai anugrah atau kemurahan hati, tetapi sebagai pengembangan hak dari nilai 

lebih dalam arti memperoleh zakat di mana orang-orang kaya memenuhi kewajibannya. 

Sehingga pengalihan kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok miskin merupakan program 

terpenting dalam pengendalian akumulasi kapital oleh kelompok kaya yang hidup di tengah-

tengah masyarakat. Menurut J.W. Meloor tahun 1966 tidak kurang  0,5 bagian penduduk 

dunia masih berada di bawa kungkungan kemiskinan permanen, seperti di Asia, Afrika, 

Amerika Latin dan temasuk Indonesia, akan terus terjadi selama “nilai lebih” atau zakat tidak 

disalurkan secara professional dan bahkan bisa terjadi revolusi sosial di mana terjadi jurang 

pemisah antara si kaya dan si miskin sebegitu memprihatinkan dengan dibarengi banyaknya 

tuntutan biaya hidup yang terus meningkat dan mengelisahkan.   

Dalam konteks ini fakir-miskin berkewajiban menuntut haknya yang telah diakui 

secara bersama dalam Islam berupa “nilai lebih” atau zakat, tanpa strategi itu bisa dipastikan 

pemerataan pembangunan manusia akan sia-sia. Menuntut hak zakat bagi kaum miskin 

memang sesuatu yang sulit, jika tanpa melibatkan perjuangan dan peran pemerintah, serta 

menggalang fakir-miskin sedunia untuk bersatu guna mengembalikan nilai lebih atau zakat 

dari kelompok kaya kepada yang tak berpunya.       

      

D. Memahami zakat dalam konteks  historis 

 Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum 

(amil zakat) dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami 

filosofi dari aturan hukum ketika hukum itu diterapkan pada masanya.
57

 Percy Cohen, dikutip 

Ibrahim Alfian, menyatakan bahwa teori sejarah adalah upaya mengkaji peristiwa-peristiwa 
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masa lampau yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis terhadap sintesis (perpaduan) 

sejarah, di mana suatu peristiwa sosial itu terjadi.
58

  

 Teori sejarah yang digagas Cohen, dapat digunakan untuk memahami atau 

menganalisis kenyataan-kenyataan terhadap penerapan zakat pada masa lampau, yang masih 

relevan dengan konteks kehidupan sosial sekarang. Teori sejarah biasanya dinamakan 

kerangka referensi atau skema pemikiran. Karena itu, teori sejarah pada dasarnya tidak 

berbeda dengan teori-teori ilmiah (scientific) pada umumnya. Secara sekematis, teori sejarah 

oleh Cohen dibagi menjadi tiga tipologi, yaitu universalitas, empiris dan kausal.  

 Pertama, universalitas, maksudnya lebih menekankan pada proses generalisasi, yaitu 

merujuk pada kenyataan-kenyataan yang  ajeg (rutin), dalil atau teks-teks hukum yang 

berlaku untuk beberapa kasus atau peristiwa. Jika masyarakat muslim di Kab. Konsel  rutin 

setiap bulan melakukan pembayaran zakat fitrah didasari oleh teks suci, paham kewajiban 

zakat, legislasi, regulasi dan interpretasi ulama, maka tindakannya itu disebut tindakan yang 

ajeg (universalitas) dan nyata dalam kehidupan masyarakat.  

 Kedua, empiris, maksudnya lebih memfokuskan pada pembuktian suatu peristiwa 

hukum atau tradisi melalui observasi dan dapat diubah sesuai dengan setting sosial dan 

ditolak bila tidak relevan dengan kondisi sosial. Jika masyarakat muslim di Kab. Konsel 

melakukan pembayaran zakat fitrah satu sha‟ atau 2,7 kg atau 3,1 liter beras di amil desa 

wilayah Kab. Konsel Prov. Sultra, didasari oleh legislasi dan regulasi dalam bingkai hukum 

positif yang relevan dengan kondisi sosial, maka tindakannya itu adalah tindakan sosial 

empiris.  

 Jadi setiap tindakan yang dilakukan masyarakat muslim di Kab. Konsel dalam 

pengumpulan zakat, baik berupa uang atau beras atau kaitanyan dengan zakat mal mencapai 
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nisab atau tidak (kurang dari 2,5% atau zakat fitrah berupa beras atau uang
59

 tentu 

tindakannya itu memiliki dasar-dasar yang kuat dan relevan dengan konteks sosial. Misalnya 

Nabi saw. menentukan nisab zakat 2,5% bagi masyarakat Mekah dan Medinah pada 

umumnya, adalah negeri yang terbatas sumber daya alamnya.
60

 Oleh karena itu terkait 

dengan masalah ini, Nabi saw. mempertimbangkan sektor mana yang perlu dikembangkan, 

pertanian ataukah perdagangan. Sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, Nabi saw. memilih 

tarif zakat pertanian lebih tinggi 10% atau 5% dibanding perdagangan 2,5%.
61

 Jadi atas dasar 

pertimbangan itu jelas bahwa masalah nisab bukanlah ketentuan yang qati (tidak dapat 

berubah), tetapi dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial dan tuntutan perkembangan 

zaman,
62

 terutama dalam bidang-bidang produksi, industri,  distribusi dan lain-lain pada abad 

kemajuan sains teknologi sekarang ini. 

 Ketiga, kausal, maksudnya dalam proses perubahan atau peristiwa pasti ada “sebab 

dan mengapa”, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, (a) monokausalitas, 

maksudnya bahwa suatu perubahan itu hanya dapat dirujukkan kepada satu faktor saja, 

misalnya  masalah ekonomi, sosial atau hukum, (b) multikausalitas, maksudnya suatu 

peristiwa atau gejala itu dikembalikan pada perspektifnya atau bagaimana cara memandang 

penyebab suatu peristiwa itu dari berbagai aspeknya, seperti aspek sosial, agama, ekonomi, 

hukum dan politik. Jika masyarakat muslim di Kab. Konsel melakukan pengumpulan zakat 

fitrah pada amil Desa atau tokoh agama setempat tentu ada penyebabnya (kausal), penyebab 
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itu adalah adanya keyakinan bahwa zakat fitrah baik berupa beras atau uang merupakan 

kewajiban agama khusus pada bulan Ramadhan yang harus ditunaikan, sehingga 

menimbulkan perubahan monokausalitas dan multikausalitas. 

 

C. Zakat dalam dimensi sosial  

     Sebagaimana telah dipahami, bahwa sosiologi secara luas adalah ilmu tentang 

kemasyarakatan dan gejala-gejala mengenai masyarakat. Sosiologi seperti itu disebut macro 

sociolgy, yaitu ilmu tentang gejala-gejala sosial, institusi-institusi sosial dan pengaruhnya 

terhadap masyarakat. Secara sempit sosiologi didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku 

sosial ditinjau dari kecenderungan individu lain dengan memperhatikan simbol-simbol 

interaksi.
63

 

 Interaksi merupakan objek ilmu sosiologi,
64

 baik dalam bentuk yang sederhana 

maupun bentuknya yang paling kompleks, secara terus-menerus mengarahkan terbentuknya 

pola-pola dengan rangkaian tipologi. Alfred Schutz menetapkan sosiologi adalah ilmu yang 

mengamati tindakan sosial, sebagai ilmu pengetahuan interpretatif.
65

 Implementasi zakat 

fitrah yang terkait dengan paham keyakinan agama atau kewajiban zakat, yang dipelopori 

tokoh agama setempat melalui amil  desa atau Kecamatan, merupakan simbol-simbol 

keagamaan  dan kegiatan yang dianggap gejala yang paling kuat dalam mempertahankan 

posisi pembayaran zakat, terutama zakat fitrah. Tidak diragukan lagi bahwa masalah-masalah 

teoritis utama dalam sosiologi adalah menjelaskan dan menganalisa pola-pola tindakan atau 
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kelakuan yang bersifat yuridis (menurut hukum).
66

  

 Dalam rangka memahami hubungan antara hukum dengan struktur sosial yang 

mendukung hukum itu, perlu menempatkan basis sosial di samping hukum.
67

 Al-Qur‟an (Ali 

Imran:159) sediri sebenarnya, kaya dengan pendekatan sosial.
68

 Namun yang menjadi 

masalah adalah bagaimana nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat 

itu dapat diterima dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
69

 Pembayaran zakat fitrah (hukum 

zakat) pada amil desa atau imam desa oleh masyarakat muslim di Kab. Konsel, terkait 

dengan relasi paham kewajiban zakat, interpretasi tokoh ulama, merupakan wujud hukum 

yang berlaku dan diterima dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi lemah di Kab. 

Konsel Prov. Sultra.  Dengan berlatar belakang analisis sosial tersebut, maka dapat 

dikatakan bahwa setiap sistem sosial harus memenuhi empat syarat kebutuahan dasar (basic 

needs). Pertama, pengerahan sumber daya (mobilizing resources) manusia sebagai  cara 

untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada dan masyarakat sebagai keseluruhan 

fungsi yang diupayakan oleh kekuatan ekonomi. Kedua, pencapaian tujuan (goal attaintment) 

atau tujuan bersama (common objectives) dan alokasi sumber daya manusia untuk mencapai 

tujuan. Ketiga, diferensiasi (tatanan posisi sosial dalam suatu hirarki penilaian) menimbulkan 

masalah integrasi, dan berbagai pranata berkembang untuk mendamaikan pertikaian 

(conflicts) dan memperkuat integrasi, seperti mahkamah-mahkamah peradilan. Empat, pola-

pola nilai yang dianggap penting harus diwariskan kepada generasi baru dan ketegangan 

harus diatasi, ini merupakan fungsi terpenting dari keluarga.
70

 

 Zakat merupakan sistem sosial, karena dapat berfungsi menyelamatkan masyarakat 
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dari kelemahan baik karena bawaan ataupun keadaan. Selain itu, zakat digunakan bagi 

kepentigan umum dalam menanggulagi problem-problem sosial, bencana alam serta 

membantu sekian banyak kelompok yang membutuhkannya.
71

 Zakat merupakan pemberian 

materi yang sulit dipahami, oleh karena itu zakat tidak mudah diamalkan, kecuali apabila 

terlebih dahulu dipahami dan diyakini segi-segi keuntungan dan dampaknya.  

 Dalam pandangan al-Ghazali zakat merupakan jenis ibadah yang berbentuk ritual 

sekaligus material tidak  seperti ibadah shahadat, shalat atau puasa.
72

 Untuk bisa sampai ke 

arah sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa kewajiban zakat 

bukanlah sekedar amaliah ritual mahdah saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial. 

Sejalan dengan filsafat dasarnya, zakat di mata ahli fikih adalah kewajiban, perintah Tuhan. 

Akan tetapi apabila dipahami di balik yang tampak itu, maka terkadung makna sosialnya. 

Sebagai ibadah yang memiliki makna sosial yang formal, juga terikat oleh syarat dan rukun 

tertentu. Karena itu, sesuai dengan sifatnya kewajiban zakat yang ilzami-ijbari (perintah 

wajib) yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus 

diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional, 

misalnya amil desa atau para imam desa Kab. Konsel Prov. Sultra sebagai sarana 

administrator dan manajemen zakat. Pembayaran zakat fitrah yang dilakukan masyarakat 

muslim di Kab. Konsel dalam bingkai hukum agama atau positif, tentunya dapat dimaknai 

sebagai kesalehan sosial, kesadaran sosial, ibadah sosial-spiritual atau kewajiban sosial yang 

terlembaga dalam kehidupan masyarakat.  

Zakat  adalah kesalehan diri melalui ikhtiar sosial. Agar sampai kepada kesadaran 

seperti itu diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan tindakan amal-amal sosial 

bertujuan, termasuk  mengeluarkan zakat, infak dan sadaqah. Karena dalam ajaran zakat ini 

pandangan dan komitmen sosialnya begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling 
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menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ajaran zakat dan 

konsep-konsepnya yang diletakan pada porsi bahasan yang lebih luas, melalui pendekatan 

sosial-spritual, kiranya cukup menguatkan dasar-dasar kewajiban zakat sebagai jalan 

kesalehan dan kesucian diri personal dari kekotoran dosa yang berdimensi personal. Secara 

keseluruhan sentuhan sosial-spiritual ajaran zakat fokusnya adalah pada upaya bagaimana 

seseorang harus dapat menata hatinya sedemikian rupa sehingga kesadaran dalam 

menjalankan kewajiban zakat dapat ditunaikan dengan penuh keihlasan.  

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat dinyatakan, bahawa landasan sosiologi 

berguna; (1) untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap kewajiban zakat  

dalam konteks sosial. (2) penguasaan konsep-konsep sosiologi dapat memberikan 

kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas pengumpulan zakat fitrah 

masyarakat muslim di Kab. Konsel Prov. Sulawesi Tenggara, baik sebagai sarana 

pengendalian kesenjangan sosial, sarana untuk mengubah paham tentang kewajiban zakat dan 

sarana untuk mengatur hubungan sosial, agar mencapai tujuan. (3) untuk mengadakan 

evaluasi terhadap efektivitas pengumpulan zakat fitrah pada masyarakat muslim di Kab. 

Konsel Prov. Sultra yang lebih efektif, efesian dan inovatif dimasa mendatang . 

Dari paparan di atas, perspektif sosiologi digunakan sebagai alat untuk menganalisis 

terapan zakat fitrah dan pengelolaannya serta menguatkan wacana tentang rencana Perda 

Zakat di Kab. Konsel, terutama yang terkait dengan ibadah sosial  atau zakat.  

 

E. Dinamika pandangan para ahli hukum zakat   

Sekalipun buku tentang zakat telah bayak ditulis oleh beberapa sarjana terdahulu, 

namun studi-studi tersebut dalam perspektif sosiologi belum mengupas secara detail perihal 

zakat fitrah. Pemikir hukum Islam mutaakhir Yusuf al-Qardawi dalam Fiqh al-Zakah, 

sebagaimana dikutip paparanya oleh Wahbah al-Zuhaily yang mengkategorikan penghasilan 
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kerja dan keterampilan tanpa ikatan kelembagaan seperti dokter swasta, ahli engineering 

bangunan, pengacara, dan sebagainya atau yang bekerja pada instansi pemerintah sebagai al-

mal al-mustafad.
73

 Wahbah al-Zuhaily optimis bila income atau penghasilan yang diterima 

pegawai atau karyawan melalui elaborasi fiqh persesuaian dengan sifat-sifat mal mustafad. 

Jenis mal mustafad popular diterima dalam sistem pemikiran ulama fiqh pada empat mazhab 

suniy. Prediket mal mustafad layak diposisikan sebagai upa kerja yang dihasilkan pada 

tengah perjalanan kerja dan tidak merupakan bagian dari investasi modal saat mengawali 

suatu pekerjaan. Selain wujud penghasilan yang didapat dari pekerjaan itu, bukan dari 

sumber lain. 

Premis analogi tentang zakat fitrah itu, sesunguhnya pola pelaksanaan boleh dengan 

mengunakan uang, beras atau sagu makanan pokok penduduk setempat, utamanya 

masyarakaat Sultra yang kaya dengan bahan makan seperti itu (sagu). Sagu tetap 

diperhitungkan ke dalam kelompok makanan khusus penduduk Sulawesi Tenggara, meski 

ditempat lain jarang dijumpai namun bisa terkena beban zakat fitrah apabila telah biasa 

dikosumsi sebagai makanan pokok. Adapun kadar zakat fitrah tetap megacu pada makanan 

pokok, seperti beras atau gandum satu sho‟, yakni 3,1 liter 2,7 kg dan saat mengeluarkannya 

bertepatan bulan Ramadhan. Tatacara pengelola zakat fitrah dalam hal ini  mengikuti pola 

pendapat Imam Syafi‟i, Maliki dan Hanafi dari kalangan tabi‟in tabi‟in. 

Gagasan pemikiran hukum Islam tersebut, terkesan lebih hati-hati dalam upaya 

mensterilkan jenis-jenis makanan pokok yang di konsumsi oleh masyarakat setempat atau 

kekayaan individu dari hak-hak orang lain. Meskipun jika sekira kreasi ijtihad ini ternyata 

tidak benar, maka akan masuk pada shadaqah tathawwu‟ atau lebih tepat disebut infaq fi 

sabilillah.  Dengan demikian alternatif dalam menyikapi fatwa hukum bercorak ijtihad kreatif 

insya‟i sekalipun spekulatif nilai validitasnya, akan tetapi bisa diterima antara zakat, 
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shadaqah tathawu‟ dan infaq. Sehingga apabila seseorang ingin berzakat fitrah berupa uang 

atau sagu telah menjadi kebiasaan penduduk muslim setempat, maka wajib atasnya untuk 

menunaikannya. Sedangkan bila hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya 

maka ia bisa menjadi mustahiq atau tidak wajib zakat. Contoh perhitungan zakat fitrah adalah 

satu sha‟ atau 3,1 makanan pokok masyarakat muslim setempat. 

Lebih tegas untuk disebutkan bahwa bagaimanakah pedoman dalam menghitung 

kadar yang harus dikeluarkan dari zakat fitrah berupa uang atau beras, mal dan bagaimana 

sistem oprasionalnya dalam menghitung pilihan orientasi pranata hukum analognya, seperti 

berikut: 

 

PROSENTASE ZAKAT FITRAH  

 

Zakat Fitrah, sebesar satu sha‟= 2.719 kg/3,1 liter makanan pokok (beras, tepung, 

gandum dan lain-lain) yang biasa dikonsumsi di daerah ber sangkutan. Sedangkan untuk 

mencari nishab emas 20 karat=77.58 (emas murni): 20 X 24= 93.096 Jadi nisbnya 20 X 24 = 

93.096. Adapun peritungan zakat  mal lebih jelas dalam tabel sebagai berikut; 
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PROSENTASE ZAKAT MAL 

 

 

No 
Nama Maal Nishab  Zakat  Prosen  Keterangan  

1 Beras  815.758 Kg 1/10=81.5758 Kg 10% Tanpa Biaya Teknologi 

 ------- 815.758 Kg 1/20=40.7879 Kg 5% Dengan Biaya Teknologi 

2 Gabah  1323.132 Kg 1/10=132.3132 Kg/ 

1/20=66.1566 Kg 

10%/5% Tanpa Biaya Pengairan/ 

Dengan Biaya Pengairan 

3 Padi Gangang  1631.516 Kg 1/10=1631.516 Kg 

/1/20=81.5758 Kg 

10%/5% Tanpa Biaya Pengairan/  

Dengan Biaya Pengairan 

4 Gandum  558.654 Kg 1/10=55.8654 Kg/ 

1/20=27.9327 Kg 

10%/5% Tanpa Teknologi/Teknologi 

5 Emas  77.58 Gr  1/40=1.9395 Gr 2,5% Dikeluarkan Setelah Hawl 

6 Harta  Dagang 77.58 Gr 1/40=1.9395 Gr 2,5% Diukur dengan Emas dihitung 

setelah  Hawl 

7 Tambang Emas 77.58 Gr 1/40=1.9395 Gr 2,5% Dikeluarkan seketika 

8 Rikaz  Emas 77.58 Gr 1/40=15.516 Gr 20% Dikeluarkan seketika  

9 Perak  543.35 Gr 1/40=13.584 Gr 2,5% Dikeluarkan selelah Hawl 

10 Harta Dagangan  543.35 Gr 1/40=13.584 Gr 2,5% Diukur dengan perak dan 

dihitung selelah Hawl 

11 Tambang Perak 543.35 Gr 1/40=13.584 Gr 2,5% Dikeluarkan seketika 

12 Rikaz Perak  543.35 Gr 1/5=108.67 Gr 20% Dikeluarkan seketika 

13 Kacang Hijau  780.036 Kg 1/10=78.0036 Kg1/ 

20=39.0018 Kg 

10%/5% Tanpa Teknologi/ Teknologi  

14 Kacang Tungkak 756.691 Kg 1/10=75.6691 Kg/ 

1/20=37.8345 Kg 

10%/5% Tanpa biaya Pengairan/ 

Dengan biaya pengairan 

15 Teh, kopi, lada, 

karet, cengkeh, 

tebu   

Lima wasaq 

300 sha‟ 

1125Gr/2900 kaleng 

susu cap nona 

 نيس فيًا دٌٔ خًست أساق صدقت 5%/10%

Tidak ada zakat biji2an yg 

kurang dari 5 wasaq 
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PROSENTASE ZAKAT PETERNAKAN 

 

No Nama Hewan Nishab  Zakat Prosen  Keterangan  

1 Sapi/Kerbau 30-39 ekor  Satu  ekor sapi 1 Anak sapi berumur 2 tahun  

 Sapi/Kerbau  40 Satu ekor sapi 1 Sapi betina berumur 4 tahun 

(Madzab Maliki, Syafi‟i, 

Ahmad ) 

2 Kambing  40-120 Sekor kambing 1  

 Kambing  120-200 Dua ekor kambing 2  

 Kambing  200-300 Tiga ekor kambing 3 Tiap-tiap 100 ekor, seekor 

Kambing 

3  Unta  5/10 Satu/dua ekor 

kambing 

1/2 Kurang dari lima ekor unta  

tidak ada kewajiban zakat 

4 Unta   15/20 Tiga/empat ekor 

kambing  

3/4  

5 Unta  25 Satu ekor unta 1 Unta binti makhdl (usia 1 

tahun) 

 Unta  61 Seekor unta 1 Unta idz‟ah/jadz‟ah(unta umur 

4 th masuk ke 5 th) 

6 Unta  76 Dua ekor unta 2 Unta jantan binti labun (umur 2 

tahun masuk usia ke 3) 

 Unta  35/150 Satu unta/ Tiga 

ekor untah 

1/3  Unta bintu makhad usia 2 

tahun/ Unta Huqqah (unta usia 

3 tahun) 

8 Unggas dan 

perikanan 

20 dinar (1 

dinar = 4,25 

garm emas 

murni) 

85 gram emas 2,5% Contoh  Rp.26.000.000 

zakatnya 650.000 setelah Hawl 

9 Perak  543.35 Gr 1/40=13.584 Gr 2,5% Dikeluarkan selelah Hawl 

10 Harta Dagangan  543.35 Gr 1/40=13.584 Gr 2,5% Diukur dengan perak dan 

dihitung selelah Hawl 

11 Tambang Perak 543.35 Gr 1/40=13.584 Gr 2,5% Dikeluarkan seketika 

12 Rikaz Perak  543.35 Gr 1/5=108.67 Gr 20% Dikeluarkan seketika 

13 Kacang Hijau  780.036 Kg 1/10=78.0036 Kg 10% Tanpa Teknologi  

 Kacang hijau 780.036 Kg 1/20=39.0018 Kg 5% Dengan Teknologi 

14 Kacang 

Tungkak  

756.691 Kg 1/10=75.6691 

Kg/ 1/20=37.8345 

Kg 

10%/5% Tanpa Biaya Pengairan/dengan 

Biaya Pengairan 
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Tabel di atas, memberikan gambaran tentang ketentuan wajib zakat fitrah, hewan biji-

bijian, mal dan lain-lain yang harus dikeluarkan sesuai syari‟at. Para ulama sepakat bahwa 

jumlah yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang satu sha‟ baik untuk gandum, kurma, beras 

dan lain-lain yang menjadi kebiasaan makan pokok. 

Berangkat dari permasalahan itu, telah dihasilkan beberapa karya tentang zakat fitrah 

seperti karya Yasin Ibrahim al-Syaikh, dan al-Qardawi tentang konsep mal mustafad yang 

membagi dua kategori penghasilan profesi dan jasa yang terkena kewajiban zakat, yaitu kasb 

al-'amal (pekerjaan yang terikat pada lembaga atau perseorangan dengan mendapatkan gaji, 

upah, atau honorarium seperti karyawan, pegawai negeri sipil, tentara dan seterusnya) dan al-

mihan al-hurrah (pekerjaan tidak terikat pada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak, 

seperti pekerjaan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, tukang kayu dan lain 

sebagainya).
74

 Jenis-jenis kekayaan di atas, menurut al-Qardawi wajib dikenai zakat bila 

memenuhi nisab atau hawl. 

Karya Sjechul Hadi Permono dalam buku Pendayagunaan Zakat dalam Rangka 

Pembangunan Nasional, memfokuskan pada kajian tentang pendayagunaan pajak dalam 

rangka pembangunan nasional dan pendayagunaan zakat dalam arti luas, menurut konsep 

fikih. Menurutnya, pendayagunaan zakat dan pajak terdapat segi-segi khusus yang 

membedakannya. Letak persamaan antara pendayagunaan pajak
 
dan zakat mencakup semua 

bidang dan sektor pembangunan yang dibiayai dari dana pajak dapat dibiayai dari dana zakat, 

kecuali dua sub sektor, yaitu sektor agama non Islam, sektor aliran kepercayaan, tidak 

mengandung taqarrub (kebajikan), dan yang berbau maksiyat atau shirik, menurut 

pandangan Islam.
75

 Letak perbedaannya adalah pada sektor yang dapat dibiayai dari dana 

                                                 
74

al-Qardawi, Fiqhuz-Zakah, 487. 
75

Sjechul Hadi Permono, Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 1992), 84. 
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zakat, tetapi tidak dibiayai dari dana pajak,
 76 

seperti 'amilin, mu„allaf,  riqab, dan gharim. 

Huseyn al-Shahatah dalam buku Akuntasi Zakat, menjelaskan dasar-dasar 

penghitungan, tempat zakat, nisab zakat dalam berbagai aktivitas, baik seorang pedagang, 

kontraktor, advokat, akuntan, investor dan seterusnya. Buku yang digagas ini menggunakan 

metode manhaj para ahli fikih yang rajih (kuat) tanpa ber-iltizam (terikat) dengan mazhab 

tertentu, sehingga bermanfaat bagi semua umat Islam. Corak pemikiran akuntansi zakat ini 

menjadi jalan ke luar dari kebutuhan umat akan perhitungan zakat kontemporer, apapun jenis 

usaha baik sektor jasa atau profesi. Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran yang 

mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses operasional yang berhubungan dengan 

penentuan, penghitungan dan penilaian harta serta pendapatan yang wajib dizakati.
77

  

Ugi Suharto dalam buku Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak, 

memberi tekanan pada pandangan Abū Ubayd tentang keuangan publik Islam. Menurut Abū 

Ubayd, pendapatan publik Islam, yaitu sunūf al-amwal al-lati yaliha al-a'immah li al-

ra„iyyah” (macam-macam harta yang harus dikendalikan oleh kepala negara). Kitab Amwal 

mengacu pada kekayaan publik dengan tiga klasifikasi; fay', khumus, dan zakat.
78 

Dalam 

karya ini, Ugi menyimpulkan bahwa Abū Ubayd megunakan metode eklektik sebagai solusi 

ketika terjadi pertentangan hukum, terkait dengan keuangan publik Islam.
79

 

 Karya Abdurrachman Qadir dalam disertasi Reaktualisasi Zakat: Suatu Telaah 

Teoritik Menurut Konsep Keadilan, berusaha menjelaskan masalah zakat menurut konsep 

keadilan. Menurutnya, zakat pada umumnya dipahami dan diamalkan hanya sebatas ibadah 

                                                 
76

al-Qardawi menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban  yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan 

ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran yang 

bersifat umum atau dengan tujuan sosial ekonomi politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai (terlepas dari 

muatan ibadah atau kewajiban agama). Periksa al-Qardawi Fiqh al-Zakah, 997. Baca Abdul Manan, Teori dan 

Praktek Ekonomi Islam, 251. 
77

Huseyn al-Shahatah, Akuntansi Zakat, 30. 
78

Fay', khumus dan zakat, merupakan sumber pemasukan keuangan untuk menciptakan keseimbangan negara, 

pada masa awal Islam. Periksa Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Sahiron 

Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), 129. 
79

Ugi Suharto, Keuangan Publik Islam (Yogyakarta: Pusat Studi  Zakat, 2004), 262 
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kepada Allah semata, akibatnya ibadah zakat dirasakan hampir kehilangan vitalitas dan 

aktualitasnya. Sejalan dengan alur pemikiran tersebut, orang-orang yang memiliki harta 

kekayaan melimpah pada zaman sekarang yang diperoleh di luar jenis usaha konvensional, 

seperti kaum professional, eksekutif, industriawan, usahawan, wiraswastawan, jasa dan 

sejenisnya seakan-akan terbebas dari kewajiban berzakat (muzakki).
 80

 Hal ini, diasumsikan 

bahwa telah terjadi kesenjangan atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam, sebab petani 

yang penghasilannya kecil dikenai kewajiban zakat, sementara seorang eksekutif, seniman, 

atau dokter justru dibiarkan tidak membayar zakat.  

Karya Didin Hafidhudin tentang Zakat dalam Perekonomian Modern, buku ini 

menggunakan dua pendekatan ijmali dan tafsili. Pendekatan ijmali merupakan cara menyebut 

harta dan hasil usaha seperti tergambar dalam al-Qur‟an surah al-Baqarah: 267. Semua jenis 

harta yang belum ada contoh kongkritnya di zaman Rasulullah saw. tetapi karena 

perkembangan ekonomi modern, menjadi harta wajib zakat. Sedangkan pendekatan tafsili 

menjelaskan secara rinci beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti jasa 

dan profesi.
81

 

 Karya Syarifuddin Abdullah berjudul Zakat Profesi, merumuskan makna profesi 

yang berpijak pada konsep linguistik (bahasa Arab modern untuk menyebut istilah profesi 

dan profesional) yang menghasilkan dua kategori al-mihnah (profesi) dan al-hirfah 

(wiraswasta). Dua penalaran tersebut, memiliki kecendrungan yang berbeda mengenai objek 

kajian dan sasaranya. Al-mihnah lebih menekankan pada prestasi otak, sedangkan al-hirfah 

lebih menekankan pada kekuatan otot. Dilihat dari sudut pemaparannya, kedua kategori 

tersebut, dinilai sebagai harta wajib zakat bila masih bersisa di akhir tahun dan cukup se-

                                                 
80Abdurrachman Qadir, “Reaktualisasi Zakat: Suatu Telaah Teoritik Menurut Konsep Keadilan”, (Disertasi, IAIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta, 1997), dalam kata pengantar VIII. 
81

Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 91. 
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nisab.
 82 

Berbeda dari studi-studi yang dijelaskan dimuka, buku ini berupaya mendeskripsikan 

zakat mal dalam kebijakan strategi bagi pemantapan sosialisasi dan oprasional kerja BAZ 

yang diatur oleh pemerintah. Karena itu dalam rangka perda zakat di Kab. Konsel Prov. 

Sultra melalui penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan desain pengumpulan 

dan pengelolaan zakat fitrah yang lebih baik. Saat ini zakat fitrah di Kab. Konsel Sulawesi 

Tenggara telah berhasil mengumpulkan zakat fitrah dari para muzakki yang berada di 

Kecamatan atau Desa yang ditagani langsung para imam atau amil. 

Beberapa karya tersebut di muka, terkait dengan zakat mal akan menjadi bahan 

rujukan, guna mendeskripsikan faham dan tindakan individu tentang kewajiban zakat fitrah 

serta keterlibatan unsur-unsur yang tercakup di dalamnya, terutama pada konteks sosialnya. 
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Syarifuddin Abdullah, Zakat Profesi, 39-43. Perlu diketahui bahwa buku ini berasal dari buletin, yang dimuat 

oleh Yayasan Madani Jakarta, ditulis kurang lebih tiga bulan yang isinya adalah rangkuman dan jawaban tertulis 

seputar zakat profesi. 
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BAB V 

HOMOGENITAS HUKUM ZAKAT  

 

 

 

A. Eksklusifitas zakat fitrah  

Zakat fitrah juga dinamakan zakat badan. Zakat fitrah diwajibkan kepada orang 

Muslim untuk membersihkan dan menyempurnakan puasa. Selain itu, zakat fitrah 

dimaksudkan untuk memperbaiki perbuatan buruk yang dilakukan selama bulan puasa. Bagi 

setiap orang Muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah satu sha‟ makanan seperti beras, 

gandum, kurma dan lain-lain. Adapun kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebagaimana 

dalam hadis Rasulullah saw. dari Abi Said al-Khudry 

. هللا صلى هلل عليه وسلن صاعا هي طعام اوصاعا هي تور اوصاعا هي شعير... كٌا ًخرج زكاة الفطر اذ كاى فيٌارسول  

Para shabat dimasa Rasulullah Saw.mengeluarkan zakat fitrah satu sha‟ makanan, 

se-sha‟ tamar atau se-sha‟ sya‟ir..... 

Teks hadis di atas, menjelaskan perihal makanan yang wajibkan untuk dikeluarkan 

zakat fitrah. Demikian pula segala jenis harta juga wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi 

persyaratan nishab atau hawl. Adapun hukum zakat atas mal zakawi atau harta kena zakat 

baik penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan jasa maupun profesi yang bertumpu pada 

pertimbangan potensi penghasilan dan membuka peluang kekayaan, maka jenis pekerjaan 

tersebut wajib dikenai zakat. Imam Malik bin Anas dalam karyanya al-Muwatta‟, 

menyatakan bahwa Mu‘awiyah bin Abū Sufyan adalah khalifah Islam pertama yang 

memberlakukan pemungutan zakat dari gaji, upah dan bonus insentif tetap terhadap prajurit 

Islam.
83

 Namun sebelumnya praktik zakat yang serupa juga dilakukan di kalangan para 

                                                 
83

Malik bin Anas, al-Muwatta‟, vol. 1 (Bairut: Dar al- Kutub al-„Ilmiyah, 2002), 121. Perlu diketahui, bahwa 

Malik bin Anas lebih dikenal dengan sebutan "Imam  Dar al-Hijrah" lantaran lahir dan wafat di Medinah tempat 

hijrah Nabi saw. Ia wafat tahun 179 H dalam usia 87 tahun. Kitab al-Muwatta‟, memuat 1.700 Hadith, yang 

dinilai Ibn Hazm, 300 Hadith mursal dan 70 Hadith da„if. Bandingkan Hasjim Abbas, Kodifikasi Hadith dalam 

Kitab Mu'tabar (Surabaya:  IAIN Sunan Ampel, 2003), 24-28. 
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sahabat, seperti ‘Umar bin Khatab memungut kharaj (sewa tanah) dan zakat kuda, padahal 

keduanya tidak dilakukan oleh Rasulullah saw.,
84

 Ibn Abbas dan Ibn Mas„ud memungut 

zakat penghasilan, pemberian dan bonus.
85

 Imam Ahmad
86

 berpendapat bahwa harta 

kekayaan al-mustaghallat (pabrik, kapal, pesawat, penyewaan rumah), jika dikembangkan 

dan hasil produksinya mencapai nisab, maka wajib dikenai zakat.
87

  

 ‘Umar bin Abd al-‘Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas gaji, jasa 

honorarium, penghasilan dan berbagai jenis profesi.
88

 Jika  dicermati dari sudut pengamatan 

sejarah (tarikh tasyri‟), kesuksesan ‘Umar bin Abd al-‘Aziz, sesungguhnya didukung oleh 

beberapa faktor, yaitu: (1) terbentuknya kesadaran kolektif dan pemberdayaan bayt al-mal, 

(2) komitmen yang tinggi pada diri seorang pemimpin, di samping adanya kesadaran di 

kalangan umat secara umum, (3) kondisi ekonomi relatif ideal, (4) adanya kepercayaan 

terhadap birokrasi atau pengelola zakat akan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan 

kata lain, para pembayar zakat tidak menaruh kecurigaan akan terjadinya penyelewengan dan 

penyalahgunaan dana zakat yang mereka kumpulkan ke bayt al-mal.
89

  

 

D. Kategori  zakat mal zakawi 

Formulasi hukum zakat dalam literatur kitab fiqhi klasik (kitab kuning) yang 

mengupas secara detail perihal “zakat fitrah dan mal zakawi atau penghasilan dan jasa” 

banyak dijumpai pada karya-karya tersebut, demikian literatur mutaakhir seperti Yusuf al-

                                                 
84

al-Khasani, Ala‟ al-Din Abu Bakar bin Mas‟ud al-Hanafi, Bada‟i„ al-Sana‟ fi Tartib al-Sharai„, vol. 2 (Kairo: 

Al-„Asimah, t.th), 881-882. Baca Yasin Dutton, The Origins of Islamic Law (London: Curzon Press, 1999), 303. 

Dalam buku Formula Zakat, tentang nisab zakat kuda tidak ditemukan dasar yang pasti dari „Umar bin Khattab. 

Periksa Sjechul Hadi Permono, Formula Zakat (Surabaya: Aulia, 2005), 187. 
85

Yusuf  al-Qardawi, Fiqh al-Zakah, vol. 1 (Beirut:Muassasah Risalah, 1991), 29. 
86

Ahmad adalah putera Muhammad Ibn H{anbal lahir pada tahun 164 H. di Baghdad dan meninggal di kota 

yang sama tahun 240/241 H. Ia adalah ulama deretan "amirul-mu‟minin fil-H{adi>th", namun sebab analisisnya 

di bidang fiqh kemudian dikenal sebagai, "Imam mazhab" (mazhab H{anbali). 
87

Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, vol. 2 (Damaskus: Dar-al-Fikr,1989), 865. Baca Ahmad 

Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abd al-Karim, An Nizamul Iqtisa>di fi al-Islam Mabadiuhu Wahdafuhu 

(Kairo: al-Ammah li al-Kitab, t.th), 52. 
88

Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 96. 
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Syarifuddin Abdullah, Zakat Profesi (Jakarta: Moyo Segoro, 2003), 5-6. 
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Qardawi, Wahbah al-Zuhayli dan lain-lain tentang zakat mal mustafad (jasa-profesi), 

menunjukkan bukti bahwa status hukum zakat itu masih dalam tataran wacana ijtihadiyah 

kontemporer. Proses penyerapan terhadap hukum produk ijtihad memerlukan waktu yang 

relatif lama dan tidak mungkin dipaksakan. Lebih-lebih pandangan keagamaan Islam 

kelompok mainstream, seperti Nahdlatul Ulama, Persis dan Muhammadiyah, belum ada 

tanda-tanda mendukung tawaran wacana tersebut.
90

 Oleh karena itu, institusi pengelola zakat 

harus arif dan bijak, sebab sebagai pranata ibadah (pendekatan diri hamba kepada Allah) 

kriteria keabsahan hukum mengamalkan mesti berorientasi kepada norma shari„ah dan 

kondisi sosial yang melingkupinya. Dengan berlatar belakang kondisi sosio-religious, dan 

mengedepankan azas fleksibelitas yang dinamis, maka strategi Perda dalam 

mengimplementasikan zakat fitrah di Konsel, memungkinkan dapat terwujud dalam 

kehidupan umat Islam sekarang.  

Merujuk pada paparan di atas, selain kewajiban zakat fitrah yang khusus ditunaikan 

pada  bulan Ramadhan bagi umat muslim, juga terdapat zakat mal yang wajib ditunaikan. 

Menurut al-Jaziri harta yang wajib dikenai zakat ada empat macam, ternak, emas-perak, 

perdagangan, barang tambang-rikaz dan pertanian tidak ada zakat di luar yang lima.
91

  

Berdasarkan alur pemikiran tersebut, pernah ada sekelompok ulama yang tidak berani 

mewajibkan zakat atas penghasilan dokter. Dokter hanya diwajibkan infak saja. Padahal 

penghasilan mereka jauh di atas penghasilan petani. Hal ini dapat dilihat pada era informasi, 

lebih dari 60 persen kegiatan ekonomi berada dalam sektor pengelolaan informasi. Pekerjaan 

informasi tidak ada zakatnya sama sekali.
92

  

Sungguhpun kewajiban zakat diyakini sebagai kerangka pranata sosial yang berkaitan 

langsung dengan hukum Islam, akan tetapi ekspresi kesadaran berzakat baik zakat mal atau 
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Hasjim Abbas, "Zakat Penghasilan dan Jasa Profesi", seputar jawaban atas pertanyaan Gubernur Jawa Timur 

perihal zakat profesi kepada MUI (Surabaya: MUI Jawa Timur, 2007), 14. 
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Abdurrahman al-Jaziri,  al-Fiqh „ala  al-Madhahib al-Arba‟ah, vol. 1 (Kairo: Al-Istiqamah, t.th), 596. 
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Jalalud;din Rakhmat, Islam Aktual (Bandung: Mizan, 1998), 146. 



63 

 

fitrah oleh sebagian umat muslim tetap memperlihatkan kesenjangan. Untuk itu, masih 

diperlukan penjelasan mengenai bagaimana petunjuk dan teknis Islam tentang pengeloaan 

zakat itu. Di kalangan ulama terdapat dua pendapat mengenai pengelolaan zakat. Pertama, 

ulama yang mengatakan zakat fitrah boleh diserahkan secara langsung muzaki kepada fakir-

miskin tidak melalui amil (petugas pengumpul zakat) atau pemerintah, meski alasan bahwa 

hal itu belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. yang disebutnya sebagai pendapat 

kebanyakan ulama terdahulu.
93

 Kedua, ulama yang berpendapat bahwa zakat fitrah harus 

diserahkan kepada amil sebagai petugas pengumpul, pengelola dan pendayagunaan zakat 

yang wajib dikeluarkan pada yang berhak, surat al-Taubah ayat 60.
94

 

Senada dengan uraian di atas, Muhammad al-Ghazali dalam karya al-Islam wa al-

Awda‟al-Iqtisadīyah sebagaimana dikutip Syahrin Harahap juga menyatakan bahwa jenis-

jenis mal mustafad wajib dikeluarkan zakatnya, dan nisab-nya dipersamakan dengan nisab 

hasil pertanian, yaitu 5 wasaq atau 653 kilogram gandum.
95

 Abu Hanifah dan Imam Maliki 

menyatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun 

penuh. Sedangkan Imam Shafi„i berpendapat bahwa harta penghasilan gaji dan profesi tidak 

wajib dizakati. Ibn Hazm juga menyatakan bahwa terdapat kekacauan pendapat dan salah. 

Menurutnya, semua pendapat itu hanya dugaan belaka, tidak memiliki landasan, baik dari al-

Qur‟an, Hadith, Ijma‟, maupun Qiyas, dan yang patut dipertimbangkan adalah pendapat Daud 

Zahiri yang ke luar dari pertentangan pendapat di atas. Ia berpendapat bahwa seluruh harta 

penghasilan wajib dikeluarkan zakat tanpa persyaratan satu tahun.
96
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Dalam konteks ini, pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah di Konsel, mendesak 

untuk memperoleh pemecahan secara menyeluruh mengingat perkembangan saat ini dalam 

bidang managemen pengelolaan zakat maupun pendayagunaan zakat secara produktif telah 

menungu tata kelola dan sasaran tepat serta cermat dalam peraturan pemerintah dan ulama. 

Sehingga memungkinkan dengan cara itu, pengelolaan zakat fitrah maupun mal dapat 

berjalan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Bertolak dari pernyataan di atas, maka 

penulis berpendapat bahwa zakat fitrah maupun mal mustafad wajib diatur oleh pemerintah 

selain memasukan unsur ulama yang terlibat di dalamnya. 
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BAB VI 

RESTRUKTURISASI HUKUM ZAKAT 

 

 

B. Prakonsepsi hukum  Zakat   

  1. Konsep  normatif dalam hukum zakat 

  Secara normatif, sebagaimana dinyatakan dalam Hadith, terdapat lima prinsip Islam, 

yaitu shahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Kelima prinsip Islam ini berasal dari preseden 

(ritual yang terjadi sebelumnya dan dijadikan teladan) masyarakat Arabia, Kristen dan 

Yahudi yang merupakan ritual publik secara bersama-sama, dan jika diselenggarakan akan 

menguatkan kesadaran kolektivitas umat muslim. Persaudaraan agama yang disertai dengan 

pemberian zakat serupa dengan persaudaraan klien yang menyertai kehidupan sehari-hari 

mereka. Salat, puasa dan kejujuran dalam kesaksian menghambakan manusia di hadapan 

Allah swt. dan menyebabkan mereka menerima kehendak-Nya.
97

 

Shari„ah zakat diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi saw. dalam dua periode 

Mekah dan Medinah. Contoh di antara teks zakat periode Mekah sebagai berikut: 

                  
98

.   

Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah 

pinjaman yang baik. 

 

Sedangkan teks (al-Qur‟an) bekaitan dengan zakat yang turun pada periode Medinah 

adalah:  

                 
99

.  

  Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. 
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Perintah zakat yang diturunkan pada periode Mekah baru sebatas anjuran untuk 

berbuat baik kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang 

diturunkan pada periode Medinah, adalah perintah wajib secara mutlak untuk dilakukan oleh 

umat Islam.
100

 Shari„ah zakat sesungguhnya telah diturunkan kepada Nabi-Nabi terdahulu 

seperti, Nabi Ibrahim as., Nabi Ismail as., Nabi Musa as., Nabi Isa as. dan Nabi Muhammad 

saw. 
101

  

Zakat menurut shari„ah Islam adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab 

Maliki mendifinisikan zakat, yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang 

khusus yang telah mencapai nisab sebagai milik orang-orang yang berhak menerimanya. 

Dengan catatan, kepemilikan penuh dan mencapai hawl.
102

 Sementara untuk zakat fitrah 

ketentuan yang dikeluarkan satu sha‟ dari makanan pokok sehari-hari penduduk negeri atau 

daerah, seperti kurma beras, sagu dan sebagainya. Satu sha‟ yang dimaksud adalah 2,5 kg 

beras, ketentuan tersebut berdasar hadis shahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, 

Nasa‟i yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. telah mewajibkan membayar zakat fitrah 

satu sha‟ kurma atau sha‟ gandum kepaada hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, 

perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin.
103

  

Abū Ubayd sebagaimana dikutip oleh Adiwarman Azwar Karim mengatakan bahwa 

tarif zakat tidak dapat dinaikkan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan 

membayar, hal itu dimaksudkan supaya tidak meyiksa muzakki dan dapat memenuhi 

kebutuhan finansial yang sepantasnya.
104

 Sedangkan menurut Sjechul Hadi Permono bahwa, 

zakat tidak dapat dikatakan zakat kecuali terdapat tiga unsur: 1) kadar  khusus yang 
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ditentukan oleh shara‟, dari 10% sampai 5% (nisf „ushr) atau (2,5%). (2) unsur peribadatan, 

dan 3) pendayagunaannya khusus sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-

Qur‟an. Unsur pertama tidak dapat berubah sebagaimana pajak, dan unsur kedua dapat 

berubah sesuai dengan kondisi yang menyertainya.
105

 Sementara Nisab zakat mal zakawi 

termasuk hasil profesi, terdapat perbedaan pendapat. Muhammad al-Ghazali menyatakan 

nisab zakat profesi di-qiyas-kan dengan zakat pertanian, yaitu 653 atau 750 kg
106

 atau 10% 

(dengan air hujan) atau 5% (dengan kincir atau mesin) dari hasil tanaman. Hadith Rasulullah 

saw: 

 

هللا عهيّ قال: فيًا سقج انسًاء ٔانعيٌٕ ٲٔكاٌ عشريا انعشر  عٍ سانى بٍ عبدهللا عٍ أبيّ رضى هللا عُّ عٍ انُبى صهى

  انًسهى(.الٔيا سقى بانُضخ َصف انعشر)رٔاِ انجًاعت ا
107

 

    Diriwayatkan dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya, dari Nabi saw. bersabda: 

tanaman yang disirami dengan air hujan atau  mata air, zakatnya sepersepuluh, dan pada 

tanaman yang diairi dengan alat atau mesin air zakatnya sebesar lima persen. 

  

Menurut Yusuf al-Qardawi zakat profesi harus memenuhi syarat hawl  (harta cukup 

satu tahun) dan di-qiyas-kan dengan emas atau zakat perdagangan 2,5% senilai 85 gram emas 

murni.
108

 Perbedaan pendapat tentang nisab ini karena pertimbangan kondisi sosial yang 

berbeda dari suatu wilayah. 

Berangkat dari beberapa landasan normatif tersebut di atas, maka kewajiban zakat 

fitrah dan mal zakawi termasuk harta penghasilan atau profesi sebenarnya berdasar pada 

firman Allah Swt. dalam surat al-Hashr: 

              
109
 

Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 

kamu.  

                                                 
105

Sjechul Hadi Permono, Formula Zakat,119-120. 
106

al-Qardawi  Fiqh al-Zakah, 513. Periksa Masdar Helmy, Panduan Praktis Memahami Zakat, 38. 
107

al-Bukhari, Muhammad bin „Isma‟il. Shaih al-Bukhari:Matan Masykul bil-Hasyiyyatis-Sanadi, vol.1 (Mesir : 

Mustafa „Isa al-Babi Halabil, t.th), 259. 
108

al-Qardawi Fiqh al-Zakah, 505. Baca Muhammad Amin Suma, Panduan Zakat dan Puasa, et.al., (Jakarta: 

Institut Manajemen Zakat, 2007), 51. 
109

al-Qur‟an, 57 (al-Hashr): 7.  Baca juga  Ibid., 70  (al-Ma„ārij): 24. 



68 

 

Ayat di atas merupakan fakta sejarah di mana semua jenis harta baik berupa makan 

pokok, emas, tambang, hewan,  jasa dan lain-lain  termasuk zakat mal yang ditetapkan oleh  

‘Umar bin al-Khattab yang wajib dikenai zakat
110

 demikian juga  ‘Umar bin Abd al-‘Aziz  

menetapkan jenis-jenis harta termasuk zakat pertanian, gaji tentara, honorarium dan hadiah 

wajib dikeluarkan zakatnya. 

Suatu definisi  yang juga dipertimbangkan sebagai landasan kewajiban zakat dari 

semua jenis harta adalah surat al-Baqarah: 

                            .    
111

 

 

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. 

 

Teks ayat   ياكسبخى di atas, mencakup pengertian umum apa saja dari hasil usahamu dan 

apa-apa yang keluar dari bumi.
112

  

Tirmidzi mengatakan bahwa Hadith di atas, lebih sahih dari Hadith Abdurrahman bin 

Zaid bin Aslam dan Ibn Qayyim.
113

 Persyaratan hawl dalam hal zakat mal zakawi, tidak 

memiliki dasar Hadith yang tegas dari Nabi saw., termasuk jenis zakat harta yang bermculan 

pada abad modern sekarang seperti penghasilan jasa atau profesi. Dasar hadith tentang hawl 

masa satu tahun zakat baru dikeluarkan adalah;  

عٍ ابٍ عًرعٍ انُبى ملسو هيلع هللا ىلص أَّ قال: ال زكاة فى يال دخى يذٕل عهيّ انذٕل )رِٔ أبٕ دأد(
114

.  

Dari Ibn „Umar, Nabi saw. bersabda: tidak ada zakat pada suatu harta hingga 

sampai lewat satu tahun. 
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Berdasarkan dalil al-Qur‟an, al-Hadith dan beberapa pendapat ulama di atas, dapat 

disimpulkan bahwa semua harta kekayaan yang tidak ada ketentuan nass-nya, seperti hasil 

tanaman tebu, tambak, jasa, profesi dan apapun bentuknya yang diperoleh secara halal, wajib 

dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan zakat perdagangan apabila telah mencapai nisab dan 

hawl.
 115

 Prinsip  zakat adalah memberi, memberi kepada lingkungan sosial adalah salah satu 

modal awal untuk membentuk suatu sinergi dalam rangka membagun kehidupan sosial yang 

tanguh.
116

  

Melalui landasan-landasan zakat di atas, maka pengumpulan zakat fitrah dan zakat 

mal zakawi termasuk penghasilan dan jasa profesi yang ada di Kab. Konsel di Sulewesi 

Tenggara dapat dikaji melalui pemahaman teks-teks tersebut, sekaligus terapanya pada 

masyarakat Sultra utamaya zakat fitrah di Kab. Konawe Selatan.  

 

 2. Konsep  filosofis dalam zakat  

     Ibadah zakat, meskipun ia sebagai kewajiban agama berdasarkan nass-nass 

normatif tetapi ia dapat dipahami secara logika dan filosofis.
117

 Untuk memahami hakikat 

(ontologi) zakat dan esensi zakat secara rasional dan logis tidaklah mudah, karena dalam 

shari‟ah zakat ini terkandung suatu nilai spiritual dan sosial. Menunaikan zakat merupakan 

realisasi dari rasa keadilan sosial. Persoalan yang muncul adalah bagaimana cara 

(epistemologi) meletakan realitas kewajiban zakat itu ke dalam konteks filosofis, padahal 

realitas sosial itu bersifat kompleks. Di sinilah peneliti diharuskan mengenali dan 

menjelaskan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan sosial. 

Konsep filosofis pada ranah aksiologis digunakan untuk memahami mengapa zakat 
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itu diwajibkan, apa fungsi dan perannya, sehingga diyakini bahwa zakat sangat logis dan 

sesuai dengan pertimbangan akal. Jika dalam al-Qur‟an  ditetapkan  fungsi „amilin sebagai 

petugas khusus dalam pengelolaan zakat, di samping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan 

ukhrawi terhadap mereka yang enggan “mengapa demikian”. Untuk menjawab permasalahan 

ini, paling tidak ada tiga jawaban yang dapat dikemukakan dalam uraian ini untuk 

menggambarkan landasan filosofis kewajiban zakat.  

Pertama, "istikhlaf" (penugasan sebagai khalifah di bumi): maksudnya adalah Allah 

swt. adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. 

Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai 

amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah).
118

  

Kedua, Solidaritas sosial: manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara 

beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda 

sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya. 

Manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan dengan masyarakat yang lain.
119

 Seorang 

petani dapat berhasil karena adanya irigasi, seperangkat peralatan yang dibutuhkan, 

keamanan dan seterusnya. Demikian juga para pegawai negeri sipil, siapakah yang akan 

diurus jika tidak ada masyarakat. Birokrasi tidak akan bisa beroperasi tanpa batuan 

masyarakat lain. Oleh karena itu, pendekatan solidaritas sosial dapat digunakan untuk 

mengkokohkan hal-hal yang bersifat spiritual, terutama zakat aspek ritual.
120

 Solidaritas 

sosial merupakan hal yang dibutuhkan guna kepentingan bersama, sebab shari„ah (zakat) 
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hanya dapat terwujud, jika melalui solidaritas sosial.
121

  

Ketiga, persaudaraan. Persaudaraan dapat mengantarkan manusia kepada kesadaran 

menyisihkan sebagian harta, khususnya kekayaan yang diberikan kepada mereka yang 

membutuhkan, baik dalam bentuk kewajiban zakat maupun infak. 

Jadi konsep filosofis, sesungguhnya ingin menempatkan kajian zakat profesi pada 

sistem hukum yang sesuai bagi pencapaian keadilan. Sehingga tujuan pembayaran zakat akan 

ditemukan aspek epistemologi, aksiologi dan ontologi. Aspek epistemologi adalah bagaimana 

cara menetapkan zakat fitrah 3,1 liter atau biasanya diperhitungkan beras 2,5 kg. Sungguhpun 

ketentuan zakat fitrah tersebut  dari mana kita peroleh, akan tetapi dengan sendirinya jumlah 

tersebut kita dapatkan  dari pemilik atau pendapatan kita masing-masing yang dikenai 

kewajiban zakat. Artinya bentuk zakat yang sangat khusus dikenakan pada makan pokok, 

kenyataan ini di samping mengandung fungsi pemindahan barang-barang modal, juga 

mengandung peringatan betapa seriusnya aspek “makanan” dan solidaaritas sosial untuk 

memperkokoh landasan hubungan bermasyarakat. 

 Dengan demikian jika masyarakat muslim di Kab. Konsel melakukan tindakan 

pembayaran zakat fitrah maka ia telah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat bagi diri dan 

orang lain, maka itu adalah tindakan aspek aksiologi. Bila masyarakat muslim di Kab. Konsel 

melakukan kewajiban zakat fitrah mereka telah mengetahui hakikat dan tujuannya, seperti 

untuk memperoleh kesalamatan atau masuk surga, maka tindakan itu adalah aspek ontologi. 

Dengan penjelasan seperti itu, kiranya landasan filosofis dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

menerapkan zakat fitrah khusnya di Kab. Konsel Sultra. 
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 3. Konsep historis dalam hukum zakat 

     Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga 

hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami 

filosofi dari aturan hukum ketika hukum itu diimplementasikan pada masanya.
122

 Percy 

Cohen, dikutip Ibrahim Alfian, menyatakan bahwa teori sejarah adalah upaya mengkaji 

peristiwa-peristiwa masa lampau yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis terhadap 

sintesis (perpaduan) sejarah, di mana suatu peristiwa sosial itu terjadi.
123

  

Teori sejarah yang digagas Cohen, dapat digunakan untuk memahami atau 

menganalisis kenyataan-kenyataan terhadap penerapan zakat pada masa lampau, yang masih 

relevan dengan konteks kehidupan sosial sekarang. Teori sejarah biasanya dinamakan 

kerangka referensi atau skema pemikiran. Karena itu, teori sejarah pada dasarnya tidak 

berbeda dengan teori-teori ilmiah (scientific) pada umumnya. Secara sekematis, teori sejarah 

oleh Cohen dibagi menjadi tiga tipologi, yaitu universalitas, empiris dan kausal.  

Pertama, universalitas, maksudnya lebih menekankan pada proses generalisasi, yaitu 

merujuk pada kenyataan-kenyataan yang  ajeg (rutin), dalil atau teks-teks hukum yang 

berlaku untuk beberapa kasus atau peristiwa. Jika masyarakat muslim  Kab. Konsel utamanya 

yang tingal di plosok desa-desa rutin setiap tahun  melakukan pembayaran zakat fitrah 

didasari oleh teks suci, paham kewajiban zakat, imam masjid  atau tokoh agama-ulama, maka 

tindakannya itu disebut tindakan yang ajeg  (universalitas) dan nyata dalam kehidupan 

masyarakat.  

Kedua, empiris, maksudnya lebih memfokuskan pada pembuktian suatu peristiwa 

hukum atau tradisi melalui observasi dan dapat diubah sesuai dengan setting sosial dan 

ditolak bila tidak relevan dengan kondisi sosial. Jika masyarakat muslim  Kab. Konsel 

utamanya yang tingal di plosok desa-desa melakukan pembayaran zakat fitrah 3,1 liter atau 
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2,5 kg beras atau uang  Rp.20.000 pada amil atau imam desa  di Kab. Konsel Prov. Sultra, 

didasari oleh paham kewajiban zakat, solidaritas sosial atau paham para imam masjid desa 

dalam bingkai hukum Islam yang relevan dengan kondisi sosial, maka tindakannya itu adalah 

tindakan sosial empiris.  

Jadi setiap tindakan yang dilakukan masyarakat muslim  Kab. Konsel utamanya yang 

tingal di plosok desa-desa dalam pembayaran zakat fitrah  berupa beras atau uang setiap 

tahun, tentu tindakannya itu memiliki dasar-dasar yang kuat dan relevan dengan konteks 

sosial. Misalnya kasus Imam Abu Hanifah yang membolehkan mengeluarkan zakat uang 

yang jumlahnya sama dengan satu  sha‟ makanan setempat.
124

 Contoh lain Nabi saw. 

menentukan nisab zakat 2,5% bagi masyarakat Mekah dan Medinah pada umumnya, adalah 

negeri yang terbatas sumber daya alamnya.
125

 Oleh karena itu terkait dengan masalah ini, 

Nabi saw. mempertimbangkan sektor mana yang perlu dikembangkan, pertanian ataukah 

perdagangan. Sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, Nabi saw. memilih tarif zakat 

pertanian lebih tinggi 10% atau 5% dibanding perdagangan 2,5%.
126

 Jadi atas dasar 

pertimbangan itu jelas bahwa masalah nisab bukanlah ketentuan yang qat„i (tidak dapat 

berubah), tetapi dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial dan tuntutan perkembangan 

zaman,
127

 terutama  dalam bidang-bidang keuangan bank, produksi, industri, distribusi dan 

lain-lain yang dipandang relevan dan praktis kegunaannya pada abad kemajuan teknologi 

sekarang ini. 

Ketiga, kausal, maksudnya dalam proses perubahan atau peristiwa pasti ada “sebab 

dan mengapa”, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, (a) monokausalitas, 

maksudnya bahwa suatu perubahan itu hanya dapat dirujukkan kepada satu faktor saja, 
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misalnya  masalah ekonomi, sosial atau hukum, (b) multikausalitas, maksudnya suatu 

peristiwa atau gejala itu dikembalikan pada perspektifnya atau bagaimana cara memandang 

penyebab suatu peristiwa itu dari berbagai aspeknya, seperti aspek sosial, agama, ekonomi, 

hukum dan politik. Jika masyarakat muslim  Kab. Konsel utamanya yang tinggal di plosok 

desa-desa melakukan pembayaran zakat pada Imam masjid atau para amil desa tentu ada 

penyebabnya (kausal), penyebab itu adalah adanya paham kewajiban agama atau 

pengetauhan yang diperoleh dari para imam masjid atau ulama, sehingga menimbulkan 

perubahan monokausalitas dan multikausaslitas. 

 

 4. Konsep zakat dalam ilmu sosial 

       Sebagaimana telah dipahami, bahwa ilmu sosial secara luas adalah ilmu tentang 

kemasyarakatan dan gejala-gejala mengenai masyarakat. Sosiologi seperti itu disebut macro 

sociolgy, yaitu ilmu tentang gejala-gejala sosial, institusi-institusi sosial dan pengaruhnya 

terhadap masyarakat. Secara sempit sosiologi didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku 

sosial ditinjau dari kecenderungan individu lain dengan memperhatikan simbol-simbol 

interaksi.
128

 

Interaksi merupakan objek ilmu sosial,
129

 baik dalam bentuk yang sederhana maupun 

bentuknya yang paling kompleks, secara terus-menerus mengarahkan terbentuknya pola-pola 

dengan rangkaian tipologi. Alfred Schutz menetapkan sosiologi adalah ilmu yang mengamati 

tindakan sosial, sebagai ilmu pengetahuan interpretatif.
130

 Pengumpulan zakat fitrah yang 

terkait dengan relasi paham kewajiban zakat,  para imam masjid dan tokoh masyarakat yang 
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dipelopori amil desa atau para imam masjid, merupakan simbol-simbol kegiatan keagamaan 

yang dianggap gejala paling kuat dalam pelestarian pembayaran zakat, terutama zakat fitrah. 

Tidak diragukan lagi bahwa masalah-masalah teoritis utama dalam sosiologi adalah 

menjelaskan dan menganalisa pola-pola tindakan atau kelakuan yang bersifat yuridis 

(menurut hukum).
131

  

Dalam rangka memahami hubungan antara hukum dengan struktur sosial yang 

mendukung hukum itu,  perlu menempatkan basis sosial di samping hukum.
132

 Al-Qur‟an 

(Ali Imran:159) sediri sebenarnya, kaya dengan pendekatan sosial.
133

 Namun yang menjadi 

masalah adalah bagaimana nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat 

itu dapat diterima dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
134

 Pembayaran zakat fitrah  pada 

masyarakat muslim  Kab. Konsel utamanya yang tingal di plosok desa-desa yang di 

kumpulkan pada imam desa amil oleh masyarakat muslim, terkait dengan relasi paham 

kewajiban zakat, tokoh agama atau para imam masjid di Kab. Konsel, merupakan wujud 

pelestarian hukum zakat yang berlaku dan diterima dalam memenuhi hak masyarakat 

ekonomi lemah di Kab. Konsel Sulawesi Tenggara.  

Dengan berlatar belakang analisis sosial tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setiap 

sistem sosial harus memenuhi empat syarat kebutuahan dasar (basic needs). Pertama, 

pengerahan sumber daya (mobilizing resources) manusia sebagai  cara untuk menyesuaikan 

diri dengan kondisi yang ada dan masyarakat sebagai keseluruhan fungsi yang diupayakan 

oleh kekuatan ekonomi. Kedua, pencapaian tujuan (goal attaintment) atau tujuan bersama 

(common objectives) dan alokasi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Ketiga, 

diferensiasi (tatanan posisi sosial dalam suatu hirarki penilaian) menimbulkan masalah 
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integrasi, dan berbagai pranata berkembang untuk mendamaikan pertikaian (conflicts) dan 

memperkuat integrasi, seperti mahkamah-mahkamah peradilan. Empat, pola-pola nilai yang 

dianggap penting harus diwariskan kepada generasi baru dan ketegangan harus diatasi, ini 

merupakan fungsi terpenting dari keluarga.
135

 

Zakat merupakan sistem sosial, karena dapat berfungsi menyelamatkan masyarakat 

dari kelemahan baik karena bawaan ataupun keadaan. Selain itu, zakat digunakan bagi 

kepentingan umum dalam menanggulangi problem-problem sosial, bencana alam serta 

membantu sekian banyak kelompok yang membutuhkannya.
136

 Zakat merupakan pemberian 

materi yang sulit dipahami, oleh karena itu zakat tidak mudah diamalkan, kecuali apabila 

terlebih dahulu dipahami dan diyakini segi-segi keuntungan dan dampaknya.  

Dalam pandangan al-Ghazali zakat merupakan jenis ibadah yang berbentuk ritual 

sekaligus material tidak seperti ibadah shahadat, s}alat atau puasa.
137

 Untuk bisa sampai ke 

arah sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa kewajiban zakat 

bukanlah sekedar amaliah ritual mahdah saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial. 

Sejalan dengan filsafat dasarnya, zakat di mata ahli fikih adalah kewajiban, perintah Tuhan. 

Akan tetapi apabila dipahami di balik yang tampak itu, maka terkadung makna sosialnya. 

Sebagai ibadah yang memiliki makna sosial yang formal, juga terikat oleh syarat dan rukun 

tertentu. Karena itu, sesuai dengan sifatnya kewajiban zakat yang ilzami-ijbari (perintah 

wajib) yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus 

diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional, yaitu 

para amil desa atau imam masjid Kab. Konsel Prov. Sultra sebagai sarana administrator dan 

manajemen zakat. Pembayaran zakat fitrah yang dilakukan masyarakat muslim  Kab. Konsel 

utamanya yang tingal di plosok desa-desa pada amil desa dalam bingkai kewajiban agama, 
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tentunya dapat dimaknai sebagai kesalehan sosial, kesadaran sosial, ibadah sosial-spiritual 

atau kewajiban sosial yang terlembaga dalam kehidupan masyarakat.  

Zakat  adalah kesalehan diri melalui ikhtiar sosial. Agar sampai kepada kesadaran 

seperti itu diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan tindakan amal-amal sosial 

bertujuan, termasuk  mengeluarkan zakat, infak dan sadaqah. Karena dalam ajaran zakat ini 

pandangan dan komitmen sosialnya begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling 

menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ajaran zakat dan 

konsep-konsepnya yang diletakan pada porsi bahasan yang lebih luas, melalui pendekatan 

sosial-spritual, kiranya cukup menguatkan dasar-dasar kewajiban zakat sebagai jalan 

kesalehan dan kesucian diri personal dari kekotoran dosa yang berdimensi personal. Secara 

keseluruhan sentuhan sosial-spiritual ajaran zakat fokusnya adalah pada upaya bagaimana 

seseorang harus dapat menata hatinya sedemikian rupa sehingga kesadaran dalam 

menjalankan kewajiban zakat dapat ditunaikan dengan penuh keihlasan.  

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat dinyatakan, bahawa landasan sosiologi 

berguna; (1) untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap kewajiban zakat  

dalam konteks sosial. (2) penguasaan konsep-konsep sosiologi dapat memberikan 

kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap Sinergisitas Hukum Zakat Fitrah di 

Kab.Konsel Sulawesi Tenggara, baik sebagai sarana pengendalian kesenjangan sosial, sarana 

untuk mengubah paham tentang kewajiban zakat dan sarana untuk mengatur hubungan sosial, 

agar mencapai tujuan. (3) untuk mengadakan evaluasi terhadap sinergisitas zakat fitrah pada 

masyarakat muslim  Kab. Konsel utamanya yang tingal di plosok desa-desa di Sulawesi 

Tenggara.
138
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Dari paparan di atas, perspektif sosiologi digunakan sebagai alat untuk menganalisis 

efektivitas pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah di Kab.Konsel Sulawesi Tenggara, 

selain  menguatkan wacana Bupati tentang Perda pengumpulan zakat, terutama sasaran yang 

terkait dengan zakat fitrah atau ibadah sosial (zakat).  

 

B. Dasar undang-undang pengelolaan zakat 

    Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu 

dan diperuntukkan bagi kaum dhuafa‟. Dengan melalui pengelolaan zakat yang baik, zakat 

bisa bisa menjadi sumber dana yang potensial dalam memajukan kesejahteraan umat. Tujuan 

pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan pelayanan 

dan mewujudkan kesejahteraan umat melalui pengumpulan dan pendayagunaan zakat. 

Undang-undang tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, 

hibah, wasiat, waris dan kafarat dengaan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzaki dan mustahiq, baik perseorangan maupun 

badan hukum dan/atau badan usaha.
139

 Sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi 

salah satu sumber dana pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia 

menentang penjajahan Barat pada masa lalu,  zakat pernah menjadi sumber dana perjuangan 

terutama jatah sabil Allah. Ketika satu persatu tanah air dikuasai oleh penjajah Belanda, 

pemerintah kolonial mengeluarkan Bijblad nomor 1892 tangal l4 Agustus 1893 yang berisi 

kebijaksanaan pemerintah kolonial mengenai zakat.
140

  

Zakat dalam perundang-undangan hukum positif di Indonesia secara lebih rinci dapat 

diuraikan sebagai berikut: (1) Bijblad nomor 2 tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893. (2) 
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Bijbland nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. (3) Surat Edaran Kementerian  Agama 

Republik Indonesia nomor A/VII/ 17367 tangal 8 Desember 1951. (4) RUU zakat tahun 1967 

(tidak sampai diundangkan). (5) Peraturan Menteri Agama RI nomor 16 tahun 1968. (6) 

Instruksi Menteri Agama RI nomor 16 tahun 1989. (7) Keputusan Bersama Menteri  Dalam 

Negeri RI dan Menteri Agama RI nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991. (8) Instruksi Menteri 

Agama RI nomor 5 tahun 1991. (9) Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1998.
141

 

Dengan berlakunya Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999, kedudukan Undang-undang 

sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan 

peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini (pasal 24).  

  Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) yang 

disahkan pada tanggal 23 September 1999 oleh presiden Habibie yang terdiri dari 10 bab dan 

25 pasal yang disertai dengan penjelasan, yaitu (1) bab I terdiri  dari 3 pasal, yaitu 1, 2 dan 3 

berisi tentang pengertian-pengertian istilah yang dipakai UUPZ, siapa yang berkewajiban 

membayar zakat dan juga tentang tugas pemerintah berkaitan dengan pengelolaan zakat, (2) 

bab II terdiri  dari 2 pasal, yaitu pasal 4 dan 5  berisi tentang asas dan tujuan pengelolaan 

zakat, (3) bab III terdiri  dari 5 pasal, yaitu pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 berisi tentang organisasi 

pengelolaan zakat, (4) bab IV terdiri  dari 5 pasal, yaitu pasal 11, 12, 13, 14, dan 15 berisi 

tentang pengumpulan zakat, (5) bab V terdiri  dari 2 pasal, yaitu pasal 16 dan 17 berisi 

tentang pendayagunaan zakat, (6) bab VI terdiri  dari 3 pasal, yaitu pasal 18, 19 dan 20 berisi 

tentang pengawasan, (7) bab VII terdiri  dari 1 pasal, yaitu pasal 21 berisi tentang sanksi, (8) 

bab VIII terdiri  dari 2 pasal, yaitu pasal 22 dan 23  berisi tentang kentetuan-ketentuan lain, 

(9) bab IX terdiri  dari 1 pasal, yaitu pasal 24  berisi tentang ketentuan peralihan, (10) bab X 

terdiri  dari 1 pasal, yaitu pasal 25  berisi tentang ketentuan penutup.
142
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 Meskipun negara Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah 

negara dan pasal Undang-undang dasar negara Rebuplik Indonesia memberi kemungkinan 

kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan 

pendayagunaannya. Menurut Hazairin, makna negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang 

Maha Esa, yang tercantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 antara lain 

adalah bahwa “Negara Rebuplik Indonesia wajib menjalankan shari„ah Islam bagi orang 

Islam, shari„ah Nasrani bagi orang Kristen dan shari„ah Hindu Bali bagi orang Bali. Kalau 

untuk menjalankan shari„ah (norma hukum) itu  memerlukan perantaraan kekuasaan negara”. 

Maka shari„ah yang berasal dari agama yang dianut warga negara Rebuplik Indonesia itu, 

merupakan kebutuhan hidup para pemeluknya.
143

 

 Perhatian pemerintah terhadap implementasi zakat, secara kualitatif, mulai meningkat 

pada tahun 1968. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 

4 dan 5/1968, masing-masing tentang pembentukan BAZ atau pembentukan bayt al-mal 

(balai harta kekayaan) di tingkat pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya. Setahun 

sebelumnya, yaitu pada tahun 1967, pemerintah telah menyiapkan RUU zakat yang akan 

diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi Undang-undang. Rencana Undang-undang 

tentang zakat, yang disiapkan oleh Menteri Agama ini diharapkan akan didukung oleh 

Menteri Sosial (karena erat hubungannya dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945) dan 

Menteri Keuangan (karena ada hubungannya dengan pajak), tenyata tidak, bahkan Menteri 

Keuangan menyatakan bahwa zakat tidak perlu di Undang-undangkan, cukup dengan 

peraturan Menteri Agama saja.
144

  

 Beberapa hari setelah keluarnya peraturan Menteri Agama, Presiden Soeharto, dalam 

pidato malam Peringatan Isra‟ Mi‟raj di Istana negara tanggal 22 Oktober 1968, 

mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Secara 
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pribadi, ia menyatakan diri bersedia menjadi „amil zakat tingkat nasional. Anjuran Presiden 

itulah yang menjadi pendorong terbentuknya Badan Amil Zakat di berbagai Propinsi yang 

dipelopori oleh pemerintah daerah khusus Ibu kota Jakarta. Empat belas tahun kemudian, 

yakni pada tahun 1982, Presiden Soeharto sendiri melembagakan anjuran itu dengan 

membentuk Yayasan „Amal Bakti Muslim Pancasila.
145

  

 Dengan dipelopori oleh pemerintah daerah Jakarta yang pada waktu itu dipimpin oleh 

Gubernur Ali Sadikin, berdirilah di Ibu kota Badan Amil Zakat Infak dan s}adaqah (BAZIS) 

pada tahun 1968. Di berbagai daerah tingkat Propinsi, berdiri pula badan serupa yang 

dipelopori oleh pejabat atau unsur pemerintah setempat dengan dukungan para ulama dan 

pemimpin Islam. Maka terbentuklah Badan Amil Zakat bersifat semi pemerintah, berdasar 

pada Surat Keputusan Gubernur. BAZIS kemudian mulai dikenal di beberapa wilayah,  

seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara Barat dan 

seterusnya.
146

 

Badan tersebut tampil dengan nama yang berbeda, hanya saja nama yang umum 

digunakan adalah BAZ, BAZIS dan nama-nama lain, seperti Badan Harta Agama (Aceh), 

Lembaga Harta Agama Islam (Sumut)  atau Yayasan Dana Sosial Islam (Sumbar). Di 

berbagai daerah lain, perkembangan zakat itu berbeda-beda, misalnya ada yang baru pada 

tataran konsep seperti di Jawa Timur, atau hanya dilakukan oleh Kanwil agama setempat, 

atau belum ada perkembangannya atau ada tetapi belum berjalan sebagaimana mestinya. 

 Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat ini sangat penting. Karena berkaitan 

dengan pasal 3 bab I, Undang-undang nomor 38 tahun 1999 mengatakan bahwa pemerintah 

berkewajiban memberi perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, 

dan „amil zakat.
147

 Dengan merujuk pada pasal 29 UUD 1945, yaitu: (a) menjamin 
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terselenggaranya shari„ah zakat dengan baik, (b) pemerataan agar tidak terjadi seseorang 

menerima zakat dari beberapa sumber, sementara orang lainnya tidak menerima, (c) menjaga 

beban psikologis penerimanya, mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan pemberi 

zakat dan tidak perlu datang memintanya, (d) sektor penerima zakat tidak terbatas individu, 

tetapi juga untuk kepentingan umum dan sektor itu hanya dapat ditangani oleh pemerintah.
148

 

Bertolak dari penjelasan di atas, implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil yang 

didasari UUD 1945 pasal 29, sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Bupati nomor 

451 tahun 2004
149

 tentang pembentukan UPZ di tingkat Kabupaten adalah fenomena 

penerimaan zakat dalam Islam ke dalam hukum positif. Penegasan bahwa zakat diatur dalam 

hukum positif, sejak Bijblad nomor 2 tahun 1893 hingga terbitnya Undang-undang nomor 38 

tahun 1999, merupakan suatu keniscayaan dan jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap 

institusi zakat dalam bingkai hukum positif, dengan tujuan untuk memeratakan kesejahteraan 

ekonomi dari orang kaya kepada orang miskin. 
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BAB VII 

STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT 

 

 

A. Manajemen zakat dalam Islam 

Pengelolaan zakat secara profesional dapat dilakukan oleh masyarakat muslim dengan 

pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan 

dan pelayanan pada para muzakki, mustahiq dan pengelola zakat. Karena itu, pembayaran  

zakat yang benar adalah melalui Lembaga Amil Zakat (BAZ).
150

 Sungguhpun demikian 

lembaga Amil Zakat manapun dalam hal ini tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan 

pengumpulan dan pendayagunaan zakat, dengan memalui menejemen dan mekanisme yang 

baik dan akuntable. Pengelolaan zakat yang efektif, adalah  sesuai dengan tujuan dan sasaran 

sebagaimana dalam al-Qur‟an. 

                                           

                     .
151
 

 

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

miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 

budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Bijaksana. 

  

Tekstualitas al-Qur‟an di atas, secara luas mengarahkan pemahaman dan interpretasi 

seseorang tentang delapan kategori yang menurut para ulama fikih sebagai berikut: 

Pertama, fakir-miskin. Fakir-miskin di negara-negara muslim seharusnya dapat 

menerima zakat dari kelompok orang kaya. Zakat diperuntukkan secara spesifik untuk 

mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Dalam ekonomi 
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kontemporer, zakat mempunyai dampak distribusional untuk mengurangi gap pendapatan 

antara golongan kaya dan miskin. Zakat juga menstimulasi tuntutan ekonomi kalangan fakir-

miskin dengan meningkatkan output dan lapangan pekerjaan. Jadi, apabila zakat ditunaikan 

sesuai dengan ketentuan shari„ah, maka kemiskinan dapat diminimalisir dalam jumlah yang 

besar.
152

 

Zakat bukan hanya memberikan jaminan kepada orang-orang miskin kaum muslim 

atau delapan asnaf yang membutuhkan saja, namun ia juga bisa disalurkan kepada semua 

warga negara apa saja yang berada di bawah  naungan Islam. Seperti yang pernah terjadi 

pada masa pemerintahan ‘Umar bin  al-Khattab. Saat itu zakat diberikan oleh ‘Umar kepada 

orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membutuhkan dan berkeliling dari rumah ke rumah. 

Kemudian ‘Umar memerintahkan agar dipenuhi kebutuhannya dengan mengambil dari bayt 

al-mal, kaum muslimin
153

 

 Islam memandang kefakiran dan kemiskinan adalah suatu hal yang berpotensi 

membahayakan, baik agama, akhlaq, logika berfikir, bahkan keluarga dan juga masyarakat. 

Namun demikian tidak seluruhnya fakir-miskin berhak mendapatkan bagian dari dana zakat 

yang ada. Jika diperhatikan jumlah fakir-miskin yang sedemikian banyak, namun ternyata ia 

tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang ada, mereka adalah fakir-miskin yang 

tidak pernah berusaha sedikitpun untuk menafkahi kehidupan sendiri, padahal ia mampu 

melakukannya.
154

 Karena itu, kelompok fakir-miskin yang demikian itu tidak berhak untuk 

mendapatkan kehidupan dari hasil orang lain ataupun dari dana zakat, yang justru akan 

membuatnya semakin bermalas-malas dan menjadikannya propaganda tersendiri terhadap 

pengangguran. Selain itu, jika fakir-miskin dibiarkan mendapatkan dana zakat, maka akan 

merusak pranata bagi orang-orang yang mampu melakukan kerja di satu sisi (menimbulkan 

kesenjangan sosial), dan di sisi lain, akan merebut hak orang-orang yang memang pantas 
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mendapatkan zakat, yaitu orang-orang yang lemah ekonominya dan tidak mampu lagi 

bekerja. 

Untuk itu ada tiga kategori yang berhak menerima dana zakat. (a) mereka yang 

pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokok. (b) mereka yang dapat mencukupi 

kebutuhan pokoknya, tetapi sisa pendapatannya di bawah satu nisab, mereka tidak 

berkewajiban membayar zakat, tetapi tidak berhak mengambil zakat. (c) pendapatan 

mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab, mereka wajib membayar 

zakat.
155

 

 

B. Strategi dalam pendayagunaan zakat  

Kalangan ulama berbeda pendapat dalam menentukan secara definitif arti fakir dan 

miskin. Menurut Imam al-Shatibi  dalam kitab al-Muwafaqat, ada tiga definisi fakir (1)  

orang tidak punya harta (ahli wasiah) (2) orang yang tidak mempunyai harta mencapai satu 

nisab, dan (3) orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi kesejahteraan 

hidupnya.
156

 Al-Tabari dikutip al-Qardawi, menyatakan fakir adalah orang dalam kebutuhan, 

tetapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta. Sedangkan miskin adalah orang yang dalam 

kebutuhan, tetapi suka merengek-rengek dan meminta-minta.
157

  

Menurut Imam al-Shafi„i, Hanbali dan Wahbah al Zuhayli fakir adalah orang yang 

tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. 

Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk 

membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah 

sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga, meskipun sehat, dia 

meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, serta 
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pakaiannya.
158

 Sedangkan orang miskin ialah orang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, 

tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak 

mencukupi seluruh hajat hidup atau kebutuhan sehari-harinya.
159

 

Karena itu, orang fakir lebih sengsara dibanding dengan orang miskin, Allah swt. 

menyebut kata al-fakir terlebih dahulu daripada al-miskin karena biasanya Dia menyebutkan 

sesuatu yang lebih penting, baru disusul berikutnya. Allah swt. berfirman: 

                   .
160
 

 

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut.  

 

Allah memberitahukan bahwa mereka (orang-orang miskin) itu memiliki perahu yang 

dipakai untuk bekerja di laut, dijadikan dasar hukum oleh Imam al-Shafi„i, bahwa orang 

miskin keadaannya lebih baik daripada seorang fakir, karena yang miskin masih memiliki 

modal untuk mencari rezeki, berbeda dengan yang fakir.
161

  Dalam al-Qur‟an.  

               .
162
 

.   

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang 

miskin yang tidak mendapat bagian. 

 

Ungkapan dua ayat tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa al-masakin 

adalah al-mahrūm, yaitu orang yang tidak mampu, tetapi menjaga kehormatan diri, untuk 

tidak meminta-minta. Orang fakir mencakup sa‟il dan mahrūm. Sa‟il adalah orang fakir yang 

meminta-minta dan sekarang disebut dengan gelandangan, pengemis, sedangkan mahrum 
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adalah orang fakir yang tidak meminta-minta, menjaga kehormatan diri dan disebut dengan 

miskin.
163

  

Dengan prinsip di atas jelaslah, bahwa tujuan zakat bukanlah memberi orang miskin 

satu atau dua dirham tapi maksudnya ialah memberikan tingkat hidup yang layak. Layak 

untuk sebagai manusia yang dimuliakan Allah swt.  

Kedua, „Amil zakat.  „Amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi 

pengumpulan zakat. Para „amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. 

Semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal pengumpulan, pendistribusian 

dan pendayagunaan zakat. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud „amil adalah petugas dan 

pengatur administrasi zakat. Mereka harus dibayar dari pendapatan negara, baik itu  berasal 

dari kalangan orang  kaya atau orang miskin.
164

  Alasan „amil berhak mendapat gaji adalah 

karena dalam al-Qur‟an terdapat kata „alayha yang memberi kesan bahwa para pengelola itu 

melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan keletihan. Ini karena kata 

„ala mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Penggunaan rangkaian 

kedua kata itu untuk menunjuk para pengelola, bahwa mereka berhak memperoleh bagian 

dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya 

tersebut mencakup kepentingan sadaqah.
165

  

Dalam teks fikih kata „amil, yang didefinisikan sebagai orang yang berhak dalam 

segala macam urusan zakat, yaitu pemerintah, imam, khalifah atau sekurang-kurangnya 

gubernur yang efesien. Akan tetapi karena lembaga pemerintahan yang dianggap memenuhi 

aspirasi umat wajib zakat tidak ada,  maka konsep pemerintah pun secara praktis sosiologis 

bergeser kepada figur tokoh keagamaan wilayah atau panitia yang ditunjuk oleh pemimpin 

organisasi keagamaan. Menurut Sahal Mahfudh, „amil adalah petugas pengumpul dan 

pembagi zakat yang biasanya disebut dengan „amilin. Hal ini menurut Sahal Mahfudh tidak 
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benar. Yang disebut dengan „amil, sebagaimana dalam masyarakat, sesungguhnya baru 

disebut panitia zakat. Sedangkan „amil seharusnya diangkat oleh pemerintah, yang boleh 

mengambil bagian zakat. Organisasi sosial keagamaan, atau institusi apapun, tidak berhak 

membentuk „amil zakat.
166

 Namun yang jelas „amil adalah orang yang melakukan 

pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat serta menentukan siapa yang berhak, 

mencari mereka, maupun membagi dan mengantarkan zakat bagi mereka yang berhak.  

Sesuai dengan konsep zakat di atas, maka lembaga pemerintah yang berwenang 

mengurusnya perlu diperbaharui dengan tetap mengacu pada pengertian semula, yakni 

pemerintah yang benar-benar memiliki komitmen kuat untuk mengabdi pada kemaslahatan 

umat Islam. Karena itu, sistem distribusi zakat menuntut diutamakan mana yang lebih 

membutuhkan, kelompok gharimin, sabil Allah,  atau kelompok fakir-miskin untuk menutup 

kebutuhan  hal itu tergatung pada kebijakan pemerintah: 

ياو عهى رعيخّ يُٕط بانًصهذت.إلا   حصرف
 167

   

Kebijaksanaan kepala negara untuk rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan.  

Kini, apabila „amilin adalah pemerintah dalam kaitannya dengan hak penerimaan atau 

pemungutan zakat, mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam bidang tanggung jawab 

yaitu: (a) pengontrol kebijakan zakat sebagaimana disepakati oleh umat muslim wajib zakat. 

(b) aparat administrasi zakat. (c) segenap aparat pemerintah yang bekerja untuk kesejahteraan 

(kemaslahatan) umat muslim dengan dana zakat. 
168

 

Namun yang menjadi persoalan adalah seberapa jauh „amil mendapat bagian zakat. 

Menurut Imam Maliki bagian „amil disesuaikan dengan prestasi kerja mereka. Sedangkan al-

Shafi„i,  „amil mendapat bagian seperdelapan dari dana zakat,
169

 dan Wahbah al-Zuhayli 
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„amil mendapat bagian sepersepuluh dari dana zakat.
170

 Dengan ketentuan tersebut,  tentu 

saja tidak cukup dan harus diimbangi dengan kesadaran yang mendalam bahwa apa yang 

menjadi tugasnya adalah amanat dari Allah swt. untuk menegakkan keadilan sosial dan 

kemaslahatan umat di dunia. 

Ketiga, mu'allaf. Mu'allaf secara leksikal (tata bahasa) berarti orang-orang yang 

dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam.
171

 Termasuk kelompok mu'allaf 

qulūbuhum atau orang yang perlu dibujuk hatinya adalah kelompok masyarakat yang hatinya 

perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam Islam. Dalam kasus seperti ini, zakat dibagikan 

untuk mendapatkan dan memperoleh bantuan mereka dalam mempertahankan umat Islam.
172

 

Namun penting dicacat bahwa pada masa ‘Umar bin Khattab ra. zakat bagian mu'allaf 

(muslim/non muslim), tidak diberikan atau ditangguhkan, karena umat Islam saat itu sudah 

ideal (jaya), dan tidak perlu khawatir akan kemurtadannya.
173

 

Perlu ditambahkan bahwa yang dimaksud mu'allaf qulūbuhum secara harfiah adalah 

orang yang sedang dijinakkan hatinya atau Islamnya masih labil. Menurut Masdar F. Mas‟udi 

mu'allaf adalah orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali pada fitrah 

kemanusiaanya, fitrah yang selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan. Jika 

mu'allaf qulūbuhum harus diartikan untuk masuk ke dalam Islam, maka keislaman yang 

dimaksud tidak lain adalah keislaman dalam perilaku sosialnya yang dapat dikontrol oleh 

masyarakat dan bahkan negara. Bukan keislaman personal yang tersembunyi di dalam hati 

masing-masing yang tidak bisa disentuh oleh aksi sosial atau aksi kekuasaan negara.  

Jika dicermati siapa manusia yang bertingkah laku seperti itu pada zaman Nabi saw., 

maka secara sosiologis jawabannya adalah mereka yang bersedia bergabung dengan 
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masyarakat, yaitu masyarakat muslim yang berserah diri kepada perintah Allah swt. sebagai 

cita kebaikan universal. Dengan kata lain, untuk konteks saat itu identitas Islam merupakan 

wujud perikemanusiaan itu sendiri secara par excellent. Namun demikian secara praktis 

mu'allaf pun lalu dipahami sebagai orang yang dijinakkan hatinya agar mau menerima 

kesadaran Islam. Dalam kitab-kitab fikih, dengan orientasi berfikirnya yang formalistik 

sampai sekarang, mu'allaf adalah orang yang dijinakkan hatinya untuk masuk Islam dalam 

pengertian formal. 

Namun komitmen, bahwa yang dilakukan ‘Umar bukanlah pembatalan tehadap nass 

atau teks al-Qur‟an, tetapi atas dasar motif untuk memberinya itu tidak ada lagi, maka 

gugurlah ketetapan hukum itu. Ini berdasarkan ilmu ushul fikih yang menyatakan bahwa 

ketetapan hukum selalu berkaitan dengan 'illah (motif yang terukur).
174

 Bila „illah itu ada, 

ketetapan hukum berlaku dan bila tidak ada, ketetapan itu gugur. Hal ini sesuai dengan 

kaidah hukum Islam: 

انذكى يدٔريع انعـهت ٔجٕدا ٔعـد يا.
 175
 

Hukum itu berputar di atas illatnya (alasan yang menyebabkan adanya hukum) 

adanya/tidak adanya. 

 

Untuk itu illah dalam pemberian zakat pada mu„allafah adalah kebutuhan Islam yang 

ada pada masa Nabi saw. Kekuatan Islam pada saat itu belum semantap pada masa ‘Umar ra. 

Oleh karana itu, dewasa ini jika dinilai bahwa Islam membutuhkan sekian macam orang yang 

diharapkan dapat mendukung perjuangan Islam, maka tidak ada halangan untuk 

mengaplikasikan ketentuan hukum Islam (zakat) itu lagi. Bukan dalam pengertian untuk 

membujuk seseorang masuk ke dalam komunitas Islam melainkan untuk membujuk 

masyarakat, yang terperosok mengambil jalan yang berlawanan dengan fitrah 

kemanusiaannya. Dengan dana zakat itu, mereka disadarkan agar bersedia kembali ke jalan 
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yang benar sesuai dengan fitrahnya yang hanif. Dalam pengertian ini, dana mu„allaf untuk 

konteks kemasyarakatan sekarang sasarannya adalah untuk: (a) usaha  penyadaran kembali 

(dalam ungkapan yang saat ini berlaku) orang-orang yang terperosok ke dalam tindak susila, 

kejahatan, dan kerminalitas. (b) biaya rehabilitasi mental atas orang-orang atau anak yang 

disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba, narkotika dan sejenisnya. (c) pengembangan 

masyarakat atau suku-suku terasing. (d) usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan yang lain.
176

 

(e) bedah rumah, beasiswa atau santunan pedagang kaki lima.  

Dengan demikian uraian di atas memberikan pemahaman bahwa keberadaan mu„allaf 

terus ada dan tidak akan pernah terhapus (mansūkh) selama masih terdapat atau ditemukan 

kategori-kategori tersebut. Tidak seperti yang dikatakan al-Tabari, Ibn al-„Arabi dan „Amir 

al-Sha'bi, sebagaimana dikutip al-Qardawi, bahwa golongan mu'allaf  hilang, apabila Islam 

telah kuat atau hanya ada pada masa Rasulullah saw.
177

                                                                                                                                                                                                                                                        

Empat, al-riqab. Al-riqab adalah bentuk jamak dari kata raqabah. Istilah ini dalam al-

Qur‟an, berarti budak belian laki-laki („abid) dan bukan belian perempuan (amah), Istilah ini 

dijelaskan kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, artinya perbudakan bagi manusia 

tidak ada bedanya, seperti belenggu yang megikatnya. Menurut Quraish Shihab,  kata al-

riqab adalah bentuk jamak dari kata raqabah, yang pada mulanya berarti “leher”. Makna ini 

berkembang sehingga bermakna “hamba sahaya” karena tidak jarang hamba sahaya berasal 

dari tawanan perang yang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikatkan ke 

leher. Kata fi yang mendahului kata al-riqab mengesankan bahwa harta zakat yang 

merupakan bagian mereka itu diletakkan dalam wadah yang khusus untuk keperluan mereka. 

Atas dasar ini harta tersebut tidak diserahkan kepada pribadi mereka, tetapi disalurkan untuk 

melepas belenggu yang mengikat mereka.
178
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Akan tetapi, jika dilihat pada makna yang lebih dalam arti al-riqab secara jelas 

menunjuk pada manusia yang tertindas dan tereksploitasi oleh manusia lain, baik secara 

personal maupun struktural. Dengan kata lain, istilah fakir-miskin merujuk pada manusia 

yang lemah di bidang ekonomi, sementara al-riqab, merujuk pada orang atau masyarakat 

yang menderita secara budaya dan politik.  

Dalam pengertian ini, maka dana zakat untuk kategori al-riqab berarti sama dengan 

dana untuk usaha memerdekakan kelompok orang yang tertindas atau kehilangan haknya. 

Maka, dana zakat al-riqab dapat dipergunakan untuk mengentaskan kaum buruh yang dijerat 

atau tereksploitasi oleh majikannya secara tidak wajar, atau untuk membebaskan orang yang 

dipenjara karena fitnahan orang yang tidak bertanggung jawab.  

Alasan hukum yang terkandung dalam pengertian al-riqab ialah adanya sifat 

eksploitasi dari manusia yang harus dibebaskan, baik sebagai individu maupun sebagai 

masyarakat. Namun perlu dikaji ulang, bahwa negara yang dibangun oleh Islam adalah 

negara yang pertama kali memberantas perbudakan dengan segala bentuknya.
179

 

Lima, al-gharimin. Al-gharimin adalah orang-orang yang mempunyai utang yang 

dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat.
180

 Kata al-gharimin merupakan bentuk 

jamak dari kata gharim, yakni orang yang dililit utang sehingga tidak mampu membayarnya, 

walaupun yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk kebutuhan hidupnya. Beberapa kitab 

fikih selama ini mendefinisikan secara terbatas pada pengertian perseorangan, yaitu orang-

orang yang usahanya bangkrut padahal modalnya berasal dari pinjaman. Untuk itu dana zakat 

diberikan kepada mereka untuk membayar kembali utangnya. Untuk konteks masyarakat saat 

ini, definisi itu tentu masih relevan. Fenomena di atas, juga dirasakan oleh para imam masjid 

atau amil desa di Kab. Konsel Prov. Sultra yang kemudian timbul gagasan amil atau imam  

masjid setempat untuk memberikan pinjaman modal usaha dana dari zakat-infak, al-gharim 
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diberikan kepada  penjual sayur-ikan keliling atau usaha lain yang dikembangkan. Hal 

demikian, dilakukan karena dilatar belakangi oleh fakta banyaknya penjual keliling yang 

terjerat hutang dengan para rentenir.
181

  

Menurut Imam Shafi„i, dan Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Sjechul Hadi Permono, 

gharim itu ada dua macam.(1) berhutang untuk kepentingan pribadi di luar maksiyat dan 

tidak bersifat pemborosan. (2) berhutang untuk kepentingan masyarakat (maslahat umum).
182

 

Berhutang untuk kepentingan pribadi, contohnya adalah berhutang untuk menafkahi 

keluarga, pakaian, perkawinan, pengobatan karena sakit, mengawinkan anak, membeli prabot 

rumah tanga, merusakkan barang harta benda orang lain karena tidak disengaja dan lain 

sebagainya. Al-Ghazali dalam Ihya‟ Ulum al-Din, menyatakan bahwa orang miskin 

hendaknya diberi zakat yang dapat dipakai untuk membeli rumah, tanah dan hasilnya cukup 

untuk setahun atau seumur hidup, lebih dekat kepada kebenaran daripada pendapat mazhab 

yang mempersempit pemberian zakat.
183

 Dengan dasar tersebut di atas, maka kalangan 

muslim dirangsang untuk menolong orang yang mempunyai utang, memenuhi hak dan 

kewajiban persaudaraan, memenuhi kewajiban tolong menolong dan mengharap rida dari 

Allah swt. 

Dalam konteks sosial ekonomi sekarang, dana zakat untuk sektor gharim dapat 

diberikan untuk menanggung atau mengurangi beban masyarakat ekonomi lemah. Seperti 

para amil desa atau para imam masjid Kab. Konsel Prov. Sultra dalam hal ini telah 

mendistribusikan zakat secara keseluruhan pada masyarakat muslim yang secara ekonomi 

menderita.
184

   

Menurut Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf, dan Abd al-Rahman Hasan 

sebagaimana dikutip oleh Abdurrachman Qadir, tentang penyaluran zakat bagian gharim, 
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boleh dipinjamkan kepada orang yang mempunyai utang tanpa harus dipungut bunga (qard 

al-hasan).
185

  

Enam, Sabil Allah. Menurut Imam al-Qaffal sabil Allah mencakup segala aktivitas 

sosial, seperti mengkafani mayat, membangun benteng dan merehab masjid. Dengan alasan 

bahwa kata sabil Allah itu pengertiannya umum mencakup semuanya.
186

 Namun pendapat 

tersebut tidak memperoleh tempat bagi golongan mazhab Hanafi. Ia tidak sepakat jika zakat 

digunakan untuk mendirikan masjid, kampus, pembangunan jembatan, perbaikan jalan dan 

sarana ibadah lainnya, menurutnya zakat adalah hak seseorang (fakir-miskin) dan tidak boleh 

diberikan kepada kelompok tersebut di atas.
187

 Berdasarkan paparan tersebut maka mayoritas 

ulama menyebutnya bahwa sabil Allah memiliki arti para pejuang (melawan orang-orang 

kafir) yang terlibat dalam peperangan baik keterlibatannya secara langsung maupun tidak.  

Agar zakat dapat diberdayakan tepat sasaran (produktif), perlu mengambil pengertian 

sabil Allah dalam makna yang lebih luas, tidak membatasi pada pengertian peperangan saja, 

tetapi memperluas dalam batas pengertian jihad. Jihad dalam pandangan Arkoun adalah 

melawan keburukan, baik yang ada dalam individu maupun masyarakat.
188

 Said Aqiel Siradj 

mentipologikan jihad menjadi empat kategori: Pertama, “itsbatu wujudillah”, yaitu 

menegaskan eksistensi Allah swt. di muka bumi, seperti melantunkan adhan, takbir, serta 

macam-macam dzikir dan wirid. Kedua, “iqamatu syari‟atillah”, yaitu menegakkan shari„ah 

Allah swt. seperti salat, puasa, zakat, haji, nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebenaran dan 

sebagainya. Ketiga, “al-qital fi-sabil Allah”, berperang di jalan Allah swt., artinya jika ada 

komunitas yang memusuhi kita dengan segala argumentasi yang dibenarkan agama, maka 

kita baru dibenarkan berperang sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan Allah swt. 

Keempat, daf‟u dlararil ma‟shumin musliman kana au dhimmiyyan”, yakni mencukupi 
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kebutuhan dan kepentingan orang yang harus ditanggung (oleh pemerintah) baik itu yang 

muslim maupun kafir dhimmi (termasuk umat Kristen, Majusi, Yahudi dan pemeluk agama-

agama lainnya yang bukan menjadi musuh).
189

   

Jihad dalam arti luas dewasa ini, menurut al-Qardawi dapat dilakukan dengan lidah, 

pena, pedang atau bisa dalam bentuk pikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya berdakwah melalui media internet, surat kabar, 

majalah, media cetak, atau pun media elektronik lainnya demi syi‟ar Islam. Jihad untuk 

memerangi pemberitaan yang menyesatkan atau merusak budaya, keyakinan umat (muslim) 

dan lain sebagainya, seperti pornografi, sex bebas, pemberitaan-pemberitaan palsu, dan 

ajaran-ajaran yang merusak moral perlu diberantas dan diperangi, dengan cara pemblokiran 

situs-situs di internet maupun dengan cara melalui kebijakan politik pemerintah. Agar 

kalimah Allah swt. tetap tegak dan juga mengklarifikasi dengan pemberitaan yang benar, 

membela Islam dari kebohongan orientalisme maupun kelompok jama‟ah yang menyesatkan 

dan seterusnya merupakan kategori sabil Allah dalam arti yang luas.
190

  

Menurut Sjechul Hadi Permono, ada tiga pandangan tentang sabil Allah: (1) 

mempunyai arti perang, pertahanan dan keamanan Islam. (2) mempunyai arti kepentingan 

keagamaan Islam, dan (3) mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan umum.
191

  

Sedangkan sabil Allah dalam pandangan Masdar F. Mas‟udi adalah memerangi sisi negatif 

kekufuran substansial, seperti ketidakjujuran, kezaliman dan nilai-nilai keadilan. Sisi positif 

sabil Allah adalah pengertian yang lebih luas mencakup kemaslahatan yang meliputi semua 

pihak. Maksudnya zakat dapat disalurkan untuk kepentingan, keamanan warga, mewujudkan 

keadilan sosial, pembelaan hak asasi manusia, dan meningkatkan kualitas manusia dalam 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, dalam konteks perzakatan, 
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perlu diperjelas maksud dari kata sabil Allah yaitu sekurang-kurangnya adalah konteks 

kehidupan manusia dalam dimensi sosialnya.
192

 

Perbedaan pandangan tentang sabil Allah dalam berbagai dimensi, memiliki 

argumentasi hukum yang kuat dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan 

demikian, zakat jatah sabil Allah dapat disalurkan kepada penjaga keamanan pemerintah 

Islam, beasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para da‘i atau penyebar 

Islam, memelihara sarana dan prasarana umum dalam arti kemaslahatan, rehabilitasi  dan 

lain-lain yang tidak berbau maksiyat.  

Tujuh, Ibn al-sabil. Ibn al-sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan musafir, yaitu 

orang yang melintas dari satu  wilayah ke wilayah lain. Selama ini para fuqaha‘ mengartikan 

Ibn al-sabil anak jalan atau musafir yang kehabisan bekal. Pemahaman ini benar dan masih 

relevan. Namun dalam konteks sosial pemahaman itu belum mencakup keseluruhannya. 

Sebagian mufasir (ahli tafsir) mengartikan Ibn al-sabil dengan arti yang lebih dekat kepada 

anak terlantar, karena seorang anak terlantar tidak diketahui ayah dan ibunya, sehingga 

seolah-olah dia adalah anak jalanan.
193

 Para ulama sepakat bahwa Ibn al-sabil hendaknya 

diberi zakat dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan dalam perjalanan. Menurut golongan 

al-Shafi„iyah, Ibn al-sabil diberi zakat untuk nafkah, pakaian, perbekalan dan lain-lain yang 

dibutuhkan dalam perjalanan untuk  mencapai tujuan yang dimaksud.
194

 Dari sekumpulan 

ayat al-Qur‟an yang membicarakan tentang zakat dan sadaqah, dapat dinyatakan bahwa harta 

benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi tersebut ditetapkan Allah swt. atas dasar 

kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini, termasuk harta 

benda. Pemahaman Ibn al-sabil dalam konteks sosial tertentu, memberikan gambaran yang 

lebih sempit dari makna sesungguhnya. Jika keadaan masyarakat sudah sedemikian 

kompleks, dinamika sosial menuntut adanya perubahan, dikarenakan kemajuan teknologi, 
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maka sangat mungkin pemahaman Ibn al-sabil perlu pemahaman ulang yang sesuai dengan 

kondisi zaman. 

Kemajuan teknologi yang sedemikian rupa, jika dicermati model Ibn al-sabil pada 

zaman Nabi saw. atau awal-awal Islam hampir tidak ditemukan pada zaman sekarang. 

Mengingat adanya kemudahan-kemudahan di bidang perhubungan dan komunikasi secara 

cepat, seperti pesawat, telepon, internet, bank melalui cek (cheque), ATM atau sejenis, yang 

merupakan kemudahan bagi umat sekarang.
195

 

Pemahaman yang luas mengenai Ibn al-sabil atau anak jalanan, sebagaimana yang 

lazim dipahami, mengacu pada pengertian orang yang tengah berada dalam keadaan 

tunawisma atau kelompok masyarakat yang terasingkan dari tempat tinggalnya semula. 

Bukan lantaran kemiskinan yang diderita, melainkan lebih disebabkan oleh masalah-masalah 

lain yang besifat kecelakaan atau terkena bencana. Pengertian ini tentu lebih luas dan lebih 

relevan daripada hanya mencakup musafir yang kekurangan bekal di jalan, sebagaimana 

pemahaman yang selama ini diterima. Oleh karena  itu dalam konteks ini penyaluran  zakat 

untuk sektor Ibn al-sabil, dapat dialokasikan, bukan saja untuk keperluan musafir yang 

kehabisan bekal, melainkan juga untuk keperluan para korban kecelakaan atau bencana alam, 

seperti gempa sunami, banjir, angin puting beliung, tanah longsor, gunung meletus dan 

seterusnya.  

Pengumpulan dan pedayagunaan zakat fitrah yang dipelopori para amil desa atau 

imam masjid Kab. Konsel Prov. Sultra melalui paham kewajiban zakat yang terlembaga di 

masyarakat, merupakan salah satu wadah dan media menyampaikan gagasan atau 

pemahaman di atas. Sebagai kerangka pikir kedepan dalam memformulasi dan formalisasi 

zakat fitrah di Konsel.  
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BAB VIII 

SPORTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH 

 

 

A. Eksistensi pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah  

 Memahami dan menyadari akan potensi zakat fitrah dalam upaya membangun 

kemaslahatan dan kesejahteraan umat, maka pemerintah Kab. Konsel Provinsi Sulawesi 

Tenggara telah melakukan pengumpulan zakat fitrah pada Imam desa atau Amil. Hal tersebut 

sudah dilakukan bertahun-tahun  karena BAZ belum terbentuk di Kab. Konsel Prov. Sultra. 

Oleh karena itu,  dengan diawali adanya penelitian efektivitas pengumpulan dan pengelolaan 

zakat fitrah di Kab.Konsel Sulawesi Tenggara ini nantinya bisa diterbitkan “Perda” tentang 

pengumpulan pengelolaan dan pendayagunaan zakat fitrah dapat berjalan dengan efektif dan 

efesien.  Adanya BAZNAS di Prov. Sultra perihal pengumpulan  zakat, infaq dan shadaqah, 

sebagai langkah awal pengelolaan zakat yang sasaran muzakinya pada wilayah Kab. Konsel 

mendorong terbentuknya BAZ Konsel sekaligus Perda untuk menagani  pengumpulan, 

pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Untuk tujuan tersebut, maka dibutukan dukungan 

pada masyarakat Konsel melalui penelitian kurang lebih memakan waktu enam bulan lebih, 

agar hasil penelitian dapat dijadikan formula dalam penerapaan pengumpulan, penyaluran 

dan pendayagunaan zakat fitrah di Kab. Konsel.  

Selama ini pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah di Kab.Konsel dilakukan para 

imam masjid atau amil desa . Adapun besaran zakat 3,5 liter beras dan uang dua puluh ribu 

rupiah yang kemudian dana tersebut disalurkan kepada fakir-miskin setempat. Selanjutnya 

sasaran penyaluran zakat fitrah diperuntukan pada kaum dhuafa‟ dan panti sosial yang telah 

diferivikasi oleh para amil atau imam masjid di Konsel Prov. Sultra. Penyaluran zakat fitrah 
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yang dilakukan para amil desa dan imam hanya sebatas pada fakir-miskin sedangkan delapan 

asnaf lainnya belum terjangkau, misalnya ghorim, fi sabilillah, riqab dan lain-lain. 

 Pengumpulan dan penyaluran dana zakat fitrah di berbagai Kab. Konsel kebanyakan 

dilakukan oleh kepala desa atau amil setempat. Karena itu dalam pelaksanaan kegiatan 

penyaluran zakat fitrah, telah melibatkan beberapa amil desa atau imam masjid belum ada 

lembaga BAZ atau UPZ  pada tiap-tiap Kecamatan atau desa, sehingga dalam pelaksanaanya 

penyaluran zakat fitrah sering terkendala (tidak ada pembagian ke fakir miskin) dan bahkan 

kebanyakan pembagian tidak  sampai pada mustahiquzakah.
196

  

Para amil desa apabila ditanya tentang data penyaluran zakat fitrah, meraka sering 

bilang tidak memiliki data penyaluran, sehingga transparasi penyaluran zakat sulit 

dibuktikan,
197

 kecuali di kelurahan Pungaluku Kec. Laeya. Pengumpulan zakat fitrah 

tersebut, merupakan wujud komitmen dari para lurah, amil desa atau imam masjid  yang terus  

sinergi, sekalipun BAZ Kab. Konsel belum terbentuk.
198

 Saat ini eksistensi zakat fitrah di 

Desa Punggaluku Kec. Laeya berjumlah 1238 jiwa dan zakat berupa uang Rp.5.540.000 dan 

70 liter berupa beras, secara keseluruhan pengumpulan zakat tersebut, telah disalurkan 

kepada fakir miskin oleh petugas atau amil desa.
199

  

Berdasarkan hasil dari penelitian itu, menunjukkan bahwa eksistensi pengumpulan 

zakat fitrah di Konsel masih memperlihatkan keberlangsungan secara terus menerus, hal itu 

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel: 2 

Jumlah Muzaki zakat fitrah di Kab. Konsel 

NO 
KECAMATAN/DESA 

JUMLAH 

RESPONDEN  SETUJU 

TIDAK 

SETUJU ABSTAIN KETERANGAN 

1 KEC. KOLONO           

  ANDINETE 5 3 2 0   

  LAMBANGI 9 5 4 0   

  LANGGAPULU 9 6 3 0   

  RAMBU-RAMBU 7 2 5 0   

  PUUPI 8 6 1 1   

  TIRAUSU 1 0 0 1   

  RUMBA-RUMBA 3 2 1 0   

  MATANDAI 10 8 2 0   

              

2 KEC. LAINEA           

  LAINEA 4 2 2 0   

  PAMANDATI 3 3 0 0   

3 KEC. KONDA           

  AMBOLOLI 49 41 8 0   

4 KEC. BENUA           

  BENUA UTAMA 60 6 54 0   

  LAMARA 58 55 0 3   

5 KEC. ANGATA           

  LAMOEH 39 39 0 0   

  AOPA 39 23 16 0   

6 KEC. TINANGGEA           

  LAPOA 50 40 8 2   

  AKUNI 49 49 0 0   

7 KEC. MORAMO           

  LAPUKO 39 21 18 0   

8 KEC. RAMBAR           

  AMOKUNI 52 43 9 0   

9 KEC. RANOMEETO           

  DUDURIA 51 43 7 1   

10 KEC. LAEYA 

  

      

  PUNGALUKU 1238 1238 0 0   

  AMBESEA 4 4 0 0   

11 PALANGGA           

  WAWONGGURA 37 15 21 0   

  MEKARSARI 55 5 50 0   

12 KEC.PALANGGA           
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SELATAN 

  WATUMBOHOTI 51 51 0 0   

  PARASI 50 46 4 0   

13 KEC.ANDOLO           

  PUNGGAPU 49 49 0 0   

  LALOBAO 50 49 1 0   

14 KEC. BAITO           

  TOLINE 50 46 4 0   

  SAMBAHULE 50 47 2 1   

15 KEC. BUKE           

  A. UTAMA 49 32 17 0   

  

RANOOHA 

LESTARI 51 42 8 1   

   TOTAL 2278 2021 247 10   

Sumber: Data primer zakat fitrah Konsel.2012 

 

Sesuai data di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), 

sesungguhnya sejak awal berdirinya berjumlah 11 Kecamatan, kemudian setelah terjadi 

pemekaran menjadi 22 Kecamatan dan 365 Desa.
200

 Sesuai data pengumpulan zakat fitrah 

sekaligus rencana perda zakat responden sebanyak 2268 (sumber angket) atau 

1238/1074(sumber data kelurahan Punggaluku) sehingga total mencapai 2278 jiwa termasuk 

yang abstain. Data tersebut, menunjukkan bahwa respon tentang pembayar zakat fitrah yang 

melibatkan 15 Kecamatan dan 32 desa di Konsel yang diteliti, telah memperlihatkan geliat 

pembayaran zakat yang penuh antusias dan semangat keagamaan yang muncul dari 

masyarakat setempat.  

Pengumpulan zakat fitrah tersebut, dihimpun melalui beberapa kecamatan atau desa 

seperti, Kecamatan Tinanggea responden yang setuju dengan pengupulan zakat dan Perda 

zakat berjumlah (ST) 89, tidak setuju 8, abstain 2, di Kec.Kolono (ST) 52 setuju, tidak setuju 

(TST) 14, abstain 1, Kec.Lainea 5 TST 2. Kec.Laiya Kel. Punggaluku ST  1238 TST 0, Kec. 

Moramo Desa Lapuko 39 jumlah responden ST 21 TST 18 Kec. Benua Desa Lamara Jumlah 

58 ST 55 TST 0 abstain 3. Kec. Konda Desa Ambololi Jumlahnya 49 ST 41 TST 8 Kec. 

                                                 
200

Koran Kendari Ekspres, 23 Oktober 2012. 
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Ranbar Desa Amokuni 58 ST 43 TST 9. Kec. Ranomeeto Desa Duduria ST 43 TST 7 abstain 

1 Kec. Benua Desa Benua Utama 60 ST 6 TST 58. Kec. Agata Desa Lamoe Jumlah 39 ST 39 

Kec. Angata Desa Aopa Jumlah 39. ST 23 TST 16. Jadi Jumlah total keseluruhan responden  

2278 jiwa, dan yang rusak sebayak 3 responden 10 abstain, sedangkan yang setuju berjumlah 

2021 dan yang tidak setuju berjumlah 247.
201

 

Penjelasan tentang data di atas, menunjukkan adanya eksistensi pengumpulan zakat 

dan dinamika antara yang setuju dan tidak setuju tentang Perda pengumpulan  dan 

pengelolaan zakat fitrah yang akan dikelola oleh pemerintah daerah atau Bupati Konsel. 

Namun dari sekian responden yang setuju dan tidak setuju masih banyak dijumpai yang 

setuju, sehingga mumungkinkan kebijakan Perda pengumpulan, penyaluran dan 

pendayagunaan zakat fitrah masih relevan untuk ditegakkan meskipun terdapat beberapa 

tantangan dari masyarakat muslim atau tokoh agama yang kurang mengerti. 

 

B.Analisis tabulasi data zakat fitrah beberapa Kecamatan di Konsel 

Sesuai analisis data yang diperoleh berdasarkan tabulasi data yang diambil dari 

angket, menunjukkan adanya 15 sampel di berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Konawe Selatan. Memberikan gambaran bahwa responden (sampel) yang diambil pada 

beberapa Kecamatan, misalnya di Kecamatan Andoolo terdapat 99 responden. Mayoritas 

tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Andoolo adalah pada tingkat Sekolah Dasar 

(SD) dengan persentase sebesar 36,36%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan tingkat 

persentase sebesar 29,29% Sekolah Menengah Atas  (SMA) dengan tingkat persentase 

25,25%, perguruan tinggi dengan tingkat persentase 6,06%, dan tidak sekolah sebesar 3,03%. 

 

 

 

                                                 
201

Sumber data diperoleh dari penelitian selama kurang lebih 6 bulan. 
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Tabel 4.1. Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan Andoolo 

  
Tidak 

Sekolah 
SD SMP SMA 

Perguran 

Tinggi 

Jumlah 

Reponden 
3 36 29 25 6 

Persentase  3,03 % 36,36 % 29,29 % 25,25 % 6,06 % 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.1.Tingkat Pendidikan Responden di Desa Lombue 

 
 

Sumber: Analisis Data, 2012 

Sementara itu untuk jenis pekerjaan mayoritas responden berprofesi sebagai petani, 

yaitu sebesar 55,56%, wiraswasta sebesar 25,25%, dan sebagian kecil berprofesi sebagai 

pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 11,11%.  

Tabel 4.2. Jenis Pekerjaan Responden di Kecamatan Andoolo 

 PNS 
TNI/ 

Polri 
Petani Nelayan Buruh 

Wira-

swasta 
Lainnya 

Jumlah 

Reponden 
11 0 55 0 0 25 8 

Persentase  11,1%  0% 55,56% 0% 0% 25,25% 8,08% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 
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Grafik 4.2. Jenis Pekerjaan Responden di Kecamatan Andoolo 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

Untuk tingkat penghasilan  perbulannya sebagian besar mengungkapkan 

bahwa pengasilan per bulannya adalah kurang dari Rp.300.000,00 dan Rp.300.000,00 

sampai dengan Rp.600.000,00 per bulan dengan tingkat persentase masing-masing 

sebesar 42,42%, dan hanya sebagian kecil responden dengan pengasilan 

Rp.600.000,00 sampai Rp.4.600.000,00 dengan persentase sebesar 15,15%. 

Tabel 4.3.Tingkat Penghasilan Responden di Kecamatan Andoolo 

 < 300 rb 300 - 600 rb 600 rb - 4,6 jt > 4,6 jt 

Jumlah 

Reponden 
42 42 15 0 

Persentase  42,42% 42,42% 15,15% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 
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Grafik 4.3. Tingkat Penghasilan Responden di Kecamatan Andoolo 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

b. Persentase pembayaran zakat fitrah  

Berdasarkan data tebaran angket maka diperoleh hasil bahwa tingkat persentase 

pembayaran zakat fitrah di Kecamatan Andoolo sangat tinggi, yakni sebesar 100% responden 

menyatakan rutin membayar zakat fitrah setiap tahunnya dan yang menjadi menarik di sini 

adalah bahwa 84,84% yang menyatakan membayar zakat fitrah tersebut sebenarnya tidak 

masuk dalam kategori wajib zakat, bahkan sebenarnya mereka adalah dari kalangan penerima 

zakat karena tingkat pengasilan mereka adalah pada kisaran Rp.300.000,00 sampai 

Rp.600.000,00 per bulannya dengan persentase sebesar 42,42%, bahkan  responden dengan 

penghasilan kurang dari Rp.300.000,00 per bulannya juga menyatakan rutin membayar zakat 

fitrah tiap tahunnya dengan persentase sebesar 42,42%, dan hanya 15,15% yang memang 

wajib zakat menyatakan rutin membayar zakat fitrah dengan tingak pendapatan per bulannya 

pada kisaran Rp.600.000,00 sampai Rp.4.600.000,00.  

Tabel 4.4.Persentase Pembayaran Zakat Fitrah di Kecamatan Andoolo 

  Membayar Zakat Tidak Membayar Zakat 

Jumlah 

responden 
99 0 

Persentase  100% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 
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Grafik 4.4.Persentase Pembayaran Zakat Fitrah di Kecamatan Andoolo

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

Tabel 4.5.Persentase Pembayaran Zakat Fitrah Berdasarkan Tingkat Penghasilan 

per Bulan di Kecamatan Andoolo 

  < 300 rb 300 - 600 rb 600 rb - 4,6 jt > 4,6 jt 

Jumlah 

responden 
42 42 15 0 

Persentase  42,42% 42,42% 15,15% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

 

 

Grafik 4.5.Persentase Pembayaran Zakat Fitrah Berdasarkan Tingkat 
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Sumber: Analisis Data, 2012 

c. Tingkat kesadaran dan pemahaman membayar zakat 

Sesuai data tebaran angket maka diperoleh hasil bahwa tingkat kesadaran membayar 

zakat di Kecamatan Andoolo sangat tinggi yaitu sebesar 98,99% dan hanya 1,01% responden 

yang tingkat kesadaran membayar zakat fitrahnya sedang. 

Tabel 4.8.Tingkat Kesadaran Membayar Zakat Fitrah di Kecamatan Andoolo 

  Tinggi Sedang Rendah 

Jumlah 

responden 
98 1 0 

Persentase  98,99% 1,01% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

1. Kecamatan Baito 

a. Profil responden 

Responden (sampel) yang diambil pada Kecamatan Baito adalah sebanyak 100 

responden. Mayaoritas tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Baito adalah pada 

tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan persentase sebesar 37%, Sekolah Dasar 

(SD) dengan tingkat persentase sebesar 34%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan 
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tingkat persentase 19%, perguruan tinggi dengan tingkat persentase 7%, dan tidak sekolah 

sebesar 3%. 

Tabel 4.25. Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan Baito 

  
Tidak 

Sekolah 
SD SMP SMA 

Perguran 

Tinggi 

Jumlah 

Reponden 
3 34 19 37 7 

Persentase  3 % 34 % 19 % 37 % 7 % 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.25.Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan Baito 

 
 

Sumber: Analisis Data, 2012 

Sementara itu untuk jenis pekerjaan mayoritas responden berprofesi sebagai 

petani, yaitu sebesar 68%, berprofesi sebagai wiraswasta sebesar 12%, dan yang 

berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 12%. 

Tabel 4.26. Jenis Pekerjaan Responden di Kecamatan Baito 

 PNS 
TNI/ 

Polri 
Petani Nelayan Buruh 

Wira-

swasta 
Lainnya 

Jumlah 

Reponden 
8 0 68 0 0 12 12 

Persentase  8%  0% 68% 0% 0% 12% 12% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 
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Grafik 4.26. Jenis Pekerjaan Responden di Kecamatan Baito 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

Untuk tingkat penghasilan  perbulannya sebagian besar mengungkapkan 

bahwa pengasilan per bulannya adalah kurang dari Rp.300.000,00 per bulan dengan 

tingkat persentase sebesar 44%, di antara Rp300.000,00 sampai dengan 

Rp.600.000,00 sebesar 42%, dan tingkat penghasilan di antara Rp.600.000,00 sampai 

Rp.4.600.000,00 dengan persentase sebesar 14%. 

Tabel 4.27.Tingkat Penghasilan Responden di Kecamatan Baito 

 < 300 rb 300 - 600 rb 600 rb - 4,6 jt > 4,6 jt 

Jumlah 

Reponden 
44 42 14 0 

Persentase  44% 42% 14% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 
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Grafik 4.27. Tingkat Penghasilan Responden di Kecamatan Baito 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

 b. Persentase pembayaran zakat fitrah  

1) Zakat Fitrah 

Berdasarkan data tebaran angket maka diperoleh hasil bahwa tingkat persentase 

pembayaran zakat fitrah di Kecamatan Baito sangat tinggi, yakni sebesar 100% responden 

menyatakan rutin membayar zakat fitrah setiap tahunnya. Dari responden yang 

menyatakan membayar zakat fitrah, 86% responden tersebut sebenarnya tidak masuk 

dalam kategori wajib zakat, dan hanya 14% saja yang tergolong wajib membayar zakat 

fitrah. Dengan perincian, yaitu responden dengan tingkat pendapatan pada kisaran 

Rp.300.000,00 sampai Rp.600.000,00 per bulannya sebesar 44%, responden dengan 

penghasilan kurang dari Rp.300.000,00 per bulannya dengan persentase sebesar 42%,  dan 

responden dengan tingkat penghasilan Rp.600.000,00 sampai Rp.4.600.000,00 per bulan 

sebesar 14%. 

Tabel 4.28. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah di Kecamatan Baito 

  Membayar Zakat Tidak Membayar Zakat 

Jumlah 

responden 
100 0 

Persentase  100% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 
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Grafik 4.28. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah di Kecamatan Baito 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

Tabel 4.29. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah Berdasarkan Tingkat 

Penghasilan per Bulan di Kecamatan Baito 

  < 300 rb 300 - 600 rb 600 rb - 4,6 jt > 4,6 jt 

Jumlah 

responden 
44 42 14 0 

Persentase  44% 42% 14% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.29. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah Berdasarkan Tingkat 

Penghasilan per Bulan di Kecamatan Baito

 

Sumber: Analisis Data, 2012 
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yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk zakat fitrah,  mayoritas responden 

atau sebanyak 97% responden menyatakan setuju dengan pengaturan zakat 

fitrah oleh pemerintah dan sebanyak 3% responden yang menyatakan tidak 

setuju apabila pengelolaan zakat diatur oleh pemerintah. Seperti halnya zakat 

fitrah, persepsi masyarakat terhadap pengaturan zakat maal oleh pemerintah 

juga sangat positif, sebanyak 97% responden menyatakan setuju apabila 

pengelolaan zakat maal dilakukan oleh pemerintah dan sebanyak 3% 

responden yang menyatakan tidak setuju apabila pengelolaan zakat maal 

dilakukan oleh pemerintah.  

Tabel 4.35. Asumsi pengaturan zakat oleh pemerintah di Kecamatan Baito 

  
Zakat Fitrah Zakat Maal 

Setuju Tidak Setuju Setuju Tidak Setuju 

Jumlah 

responden 
97 3 97 3 

Persentase  97% 3% 97% 3% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.35. Asumsi pengaturan zakat oleh pemerintah di Kecamatan Baito 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 
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e. Pengelolaan pembayaran zakat 

Berpijak pada data tebaran angket menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden membayar zakat pada badan amil zakat.  Untuk zakat fitrah sebesar 99% 

responden membayar zakatnya ke badan amil zakat (BAZ), dan sebanyak 1% 

responden membayar langsung ke fakir miskin. Sementara untuk zakat maal, 

sebanyak 90% responden membayar zakatnya ke badan amil zakat (BAZ), dan 

sebanyak 10% membayar zakatnya kepada imam masjid. 

Tabel 4.36. Pengelolaan Pembayaran Zakat di Kecamatan Baito 

  

Zakat Fitrah Zakat Maal 

BAZ 
Imam 

Masjid 
Langsung BAZ 

Imam 

Masjid 
Langsung 

Jumlah 

responden 
99 0 1 9 1 0 

Persentase  99% 0% 1% 90% 10% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.36. Pengelolaan Pembayaran Zakat di Kecamatan Baito 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 
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2. Kecamatan Buke 

a. Profil responden 

Responden (sampel) yang diambil pada Kecamatan Buke adalah sebanyak 99 

responden. Mayaoritas tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Buke adalah 

pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan persentase sebesar 39,39%, Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dengan tingkat persentase sebesar 26,26%, Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dengan tingkat persentase 17,17%, perguruan tinggi dengan 

tingkat persentase 9,09%, dan tidak sekolah sebesar 8,08%. 

Tabel 4.46. Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan Buke 

  
Tidak 

Sekolah 
SD SMP SMA 

Perguran 

Tinggi 

Jumlah 

Reponden 
8 39 26 17 9 

Persentase  8,08 % 39,39 % 26,26 % 17,17 % 9,09 % 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.46.Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan Buke 

 
 

Sumber: Analisis Data, 2012 
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Sementara itu untuk jenis pekerjaan mayoritas responden berprofesi sebagai 

petani, yaitu sebesar 64,65%, berprofesi sebagai wiraswasta sebesar 26,26%, dan yang 

berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 5,05%. 

Tabel 4.47. Jenis Pekerjaan Responden di Kecamatan Buke 

 PNS 
TNI/ 

Polri 
Petani Nelayan Buruh 

Wira-

swasta 
Lainnya 

Jumlah 

Reponden 
5 0 64 0 0 26 4 

Persentase  5,05%  0% 64,65% 0% 0% 26,26% 4,04% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

 

Grafik 4.47. Jenis Pekerjaan Responden di Kecamatan Buke 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 
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persentase sebesar 27,27%, dan tingkat penghasilan di antara Rp.600.000,00 sampai 

Rp.4.600.000,00 dengan persentase sebesar 9,09%. 

Tabel 4.48.Tingkat Penghasilan Responden di Kecamatan Buke 

 < 300 rb 300 - 600 rb 600 rb - 4,6 jt > 4,6 jt 

Jumlah 

Reponden 
27 63 9 0 

Persentase  27,27% 63,64% 9% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

 

Grafik 4.48. Tingkat Penghasilan Responden di Kecamatan Buke 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

b. Persentase pembayaran zakat fitrah  
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yang menyatakan membayar zakat fitrah, 90,82% responden tersebut sebenarnya tidak 

masuk dalam kategori wajib zakat, dan hanya 9,18% saja yang tergolong wajib 

membayar zakat fitrah. Dengan perincian, yaitu responden dengan tingkat pendapatan 

pada kisaran Rp.300.000,00 sampai Rp.600.000,00 per bulannya sebesar 63,27%, 

responden dengan penghasilan kurang dari Rp.300.000,00 per bulannya dengan 

persentase sebesar 27,55%,  dan responden dengan tingkat penghasilan Rp.600.000,00 

sampai Rp.4.600.000,00 per bulan sebesar 9,18%. 

Tabel 4.49. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah di Kecamatan Buke 

  Membayar Zakat Tidak Membayar Zakat 

Jumlah 

responden 
98 1 

Persentase  98,99% 1,01% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.49. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah di Kecamatan Buke 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 
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Tabel 4.50. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah Berdasarkan Tingkat Penghasilan 

per Bulan di Kecamatan Buke 

  < 300 rb 300 - 600 rb 600 rb - 4,6 jt > 4,6 jt 

Jumlah 

responden 
27 62 9 0 

Persentase  27,55% 63,27% 9,18% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.50. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah Berdasarkan Tingkat 

Penghasilan per Bulan di Kecamatan Buke 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

c. Tingkat kesadaran dan pemahaman membayar zakat 

Berdasarkan data tebaran angket maka diperoleh hasil bahwa tingkat kesadaran 

membayar zakat di Kecamatan Buke sangat tinggi yaitu sebesar 98,98%, dan hanya 

1,02% responden yang tingkat kesadaran membayar zakatnya sedang. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

< 300 rb 300-600 rb 600 rb - 4,6 jt > 4,6 jt

Prosentase Pembayaran
Zakat Fitrah



121 

 

Tabel 4.53. Tingkat Kesadaran Membayar Zakat Fitrah di Kecamatan Buke 

  Tinggi Sedang Rendah 

Jumlah 

responden 
97 1 0 

Persentase  98,98% 1,02% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Pada  tingkat pemahaman membayar zakat dapat dikategorikan masih sangat 

rendah, hal ini terbukti bahwa sebagian besar responden belum paham benar terhadap 

zakat fitrah, sebab 90,82% responden yang seharusnya menerima zakat fitrah 

menyatakan membayar zakat fitrah dengan tingkat pendapatan kurang dari 

Rp.300.000,00 per bulan dan Rp.300.000,00 sampai dengan Rp.600.000,00 per bulan. 

Hanya 9,18% dari responden yang menyatakan membayar zakat fitrah adalah 

golongan yang wajib membayar zakat fitrah, yaitu golongan masyarakat dengan 

tingkat penghasilan antara Rp.600.000,00 sampai dengan lebih dari Rp.4.600.000,00 

per bulannya. Seperti halnya dengan zakat fitrah, tingkat pemahaman masyarakat 

untuk zakat maal masih sangat rendah, di mana 100% responden yang menyatakan 

membayar zakat maal tidak masuk dalam golongan wajib membayar zakat. 

Tabel 4.55. Tingkat Pemahaman Terhadap Zakat di Kecamatan Buke 

  
Zakat Fitrah Zakat Maal 

Tinggi Rendah Tinggi Rendah 

Jumlah 

responden 
9 89 0 44 

Persentase  9,18% 90,82% 0% 100% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 
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Grafik 4.55. Tingkat Pemahaman Terhadap Zakat di Kecamatan Buke 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

d. Asumsi pengaturan zakat oleh pemerintah 

Sesuai data tebaran angket pada saat penelitian, menunjukkan bahwa persepsi 

masyarakat terhadap pengaturan zakat oleh pemerintah sejalan dengan apa yang 

diharapkan oleh masyarakat. Untuk zakat fitrah,  mayoritas responden atau sebanyak 

74,75% responden menyatakan setuju dengan pengaturan zakat fitrah oleh pemerintah 

dan sebanyak 25,25% responden yang menyatakan tidak setuju apabila pengelolaan 

zakat diatur oleh pemerintah. Seperti halnya zakat fitrah, persepsi masyarakat 

terhadap pengaturan zakat maal oleh pemerintah juga sangat positif, sebanyak 77,78% 

responden menyatakan setuju apabila pengelolaan zakat maal dilakukan oleh 

pemerintah dan sebanyak 22,22% responden yang menyatakan tidak setuju apabila 

pengelolaan zakat maal dilakukan oleh pemerintah.  

Tabel 4.56. Asumsi pengaturan zakat oleh pemerintah di Kecamatan Buke 

  
Zakat Fitrah Zakat Maal 

Setuju Tidak Setuju Setuju Tidak Setuju 

Jumlah 

responden 
74 25 77 22 

Persentase  74,75% 25,25% 77,78% 22,22% 
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Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.56. Asumsi pengaturan zakat oleh pemerintah di Kecamatan Buke 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

e. Pengelolaan pembayaran zakat 

Berdasarkan data tebaran angket menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden membayar zakat pada imam masjid atau amil zakat desa.  Untuk zakat 

fitrah sebesar 99% responden membayar zakatnya ke Amil Desa, dan sebanyak 1% 

responden membayar langsung ke fakir miskin. Sementara untuk zakat maal, 

sebanyak 90% responden membayar zakatnya ke amil desa dan sebanyak 10% 

membayar zakatnya kepada imam masjid. 

3. Kecamatan Kolono 

a. Profil responden 

Responden (sampel) yang diambil pada Kecamatan Kolono adalah sebanyak 

34 responden. Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Buke adalah 

pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan persentase sebesar 38,24%, Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dengan tingkat persentase sebesar 32,35%, Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dengan tingkat persentase 20,59%, dan perguruan tinggi 

dengan tingkat persentase 8,82%. 
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Tabel 4.58. Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan Kolono 

  
Tidak 

Sekolah 
SD SMP SMA 

Perguran 

Tinggi 

Jumlah 

Reponden 
0 13 7 11 3 

Persentase  0 % 38,24 % 20,59 % 32,35 % 8,82 % 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.58.Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan Kolono 

 
 

Sumber: Analisis Data, 2012 

Pada tingkat jenis pekerjaan mayoritas responden berprofesi sebagai petani 

sebesar 32,35%, berprofesi sebagai nelayan dan wiraswasta dengan masing-masing 

sebesar 29,41%, dan yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 

2,94%. 

Tabel 4.59. Jenis Pekerjaan Responden di Kecamatan Kolono 

 PNS 
TNI/ 

Polri 
Petani Nelayan Buruh 

Wira-

swasta 
Lainnya 

Jumlah 

Reponden 
1 0 11 10 0 10 2 

Persentase  2,94%  0% 32,35% 29,41% 0% 29,41% 5,88% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 
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Grafik 4.59. Jenis Pekerjaan Responden di Kecamatan Kolono 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

Untuk tingkat penghasilan tiap-tiap bulan sebagian besar mengungkapkan 

bahwa pengasilan per bulannya berkisar antara Rp.300.000,00 sampai dengan Rp. 

600.000,00 sebesar 38,24%, kurang dari Rp.300.000,00 per bulan dengan tingkat 

persentase sebesar 35,29%, tingkat penghasilan di antara Rp.600.000,00 sampai 

Rp.4.600.000,00 dengan persentase sebesar 23,53%, dan dengan tingkat penghasilan 

lebih dari Rp.4.600.000,00 sebanyak 2,94%. 

Tabel 4.60.Tingkat Penghasilan Responden di Kecamatan Kolono 

 < 300 rb 300 - 600 rb 600 rb - 4,6 jt > 4,6 jt 

Jumlah 

Reponden 
12 13 8 1 

Persentase  35,29% 38,24% 23,35% 2,94% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 
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Grafik 4.60. Tingkat Penghasilan Responden di Kecamatan Kolono 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

b. Persentase pembayaran zakat fitrah  

1) Zakat Fitrah  

Berpijak pada data tebaran angket dalam penelitian, maka diperoleh hasil 

bahwa tingkat persentase pembayaran zakat fitrah di Kecamatan Kolono sangat tinggi, 

yakni sebesar 100% responden menyatakan rutin membayar zakat fitrah setiap 

tahunnya. Dari responden yang menyatakan membayar zakat fitrah, 73,53% 

responden itu  sebenarnya tidak masuk dalam kategori wajib zakat, dan hanya 26,47% 

saja yang tergolong wajib membayar zakat fitrah. Dengan perincian, yaitu responden 

dengan tingkat pendapatan pada kisaran Rp.300.000,00 sampai Rp.600.000,00 per 

bulannya sebesar 38,24%, responden dengan penghasilan kurang dari Rp.300.000,00 

per bulannya dengan persentase sebesar 35,29%, responden dengan tingkat 

penghasilan Rp.600.000,00 sampai Rp.4.600.000,00 per bulan sebesar 23,53%, dan 

responden dengan tingkat penghasilan lebih dari Rp.4.600.000,00 per bulan sebesar 

2,94%. 
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Tabel 4.61. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah di Kecamatan Kolono 

  Membayar Zakat Tidak Membayar Zakat 

Jumlah 

responden 
34 0 

Persentase  100% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.61. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah di Kecamatan Kolono 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

Tabel 4.62. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah Berdasarkan Tingkat 

Penghasilan per Bulan di Kecamatan Kolono 

  < 300 rb 300 - 600 rb 600 rb - 4,6 jt > 4,6 jt 

Jumlah 

responden 
12 13 8 1 

Persentase  35,29% 38,24% 23,53% 2,94% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.62. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah Berdasarkan Tingkat 

Penghasilan per Bulan di Kecamatan Kolono 
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 Tabel 4.65. Tingkat Kesadaran Membayar Zakat Fitrah di Kecamatan Kolono 

  Tinggi Sedang Rendah 

Jumlah 

responden 
33 1 0 

Persentase  97,06% 2,94% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Pada tingkat paham kewajiban menunaikan zakat dapat dikategorikan masih 

sangat rendah, hal ini terbukti bahwa sebagian besar responden belum paham benar 

terhadap zakat fitrah, sebab 73,53% responden yang seharusnya menerima zakat fitrah 

menyatakan membayar zakat fitrah dengan tingkat pendapatan kurang dari 

Rp.300.000,00 per bulan dan Rp.300.000,00 sampai dengan Rp.600.000,00 per bulan. 

Adapun 26,47% dari responden yang menyatakan membayar zakat fitrah adalah 

golongan yang wajib membayar zakat fitrah. Seperti halnya dengan zakat fitrah, 

tingkat pemahaman masyarakat untuk zakat maal masih sangat rendah, di mana 

91,67% responden yang menyatakan membayar zakat maal tidak masuk dalam 
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golongan wajib membayar zakat, dan hanya 8,33% saja yang termasuk dalam 

golongan wajib membayar zakat maal.
202

 

     d. Respon pengaturan zakat oleh pemerintah  

Berdasarkan data tebaran angket menunjukkan bahwa persepsi masyarakat 

terhadap pengaturan zakat oleh pemerintah sejalan dengan apa yang diharapkan oleh 

masyarakat. Untuk zakat fitrah,  sebanyak 61,76% responden menyatakan setuju 

dengan pengaturan zakat fitrah oleh pemerintah dan sebanyak 38,24% responden yang 

menyatakan tidak setuju apabila pengelolaan zakat diatur oleh pemerintah. Persepsi 

masyarakat terhadap pengaturan zakat maal oleh pemerintah seimbangan antara yang 

setuju dan yang tidak setuju yaitu dengan persentase sebesar 50%. 

Sekalipun data tebaran angket menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

membayar zakat pada imam masjid atau amil desa.  Untuk zakat fitrah sebesar 100% 

responden membayar zakatnya ke amil desa. Sementara untuk zakat maal, sebanyak 

58,33% responden membayar zakatnya ke amil desa, dan sebanyak 41,67% 

membayar zakatnya langsung ke fakir miskin. 

4. Kecamatan Konda 

a. Profil responden  

Responden (sampel) yang diambil pada Kecamatan Konda adalah sebanyak 49 

responden. Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Konda adalah 

pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan persentase sebesar 40,82%, Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dengan tingkat persentase sebesar 28,57%, Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dengan tingkat persentase 28,57%, dan perguruan tinggi 

dengan tingkat persentase 2,04%. 

                                                 
202

Imam desa, Wawancara,  Kec. Kolono, 2012  
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Tabel 4.70. Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan Konda 

  
Tidak 

Sekolah 
SD SMP SMA 

Perguran 

Tinggi 

Jumlah 

Reponden 
0 20 14 14 1 

Persentase  0 % 40,82 % 28,57 % 28,57 % 2,04 % 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.70.Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan Konda 

 
 

Sumber: Analisis Data, 2012 

Pada sektor pekerjaan mayoritas responden berprofesi sebagai pegawai dan di 

luar kategori yang telah ditentukan, yaitu sebesar 44,9%, berprofesi sebagai 

wiraswasta sebesar 18,37%, berprofesi sebagai petani sebesar 16,33%, berprofesi 

sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 12,24%, serta yang berprofesi sebagai 

TNI/Polri dan Buruh masing-masing sebesar 4,08%. 

Tabel 4.71. Jenis Pekerjaan Responden di Kecamatan Konda 

 PNS 
TNI/ 

Polri 
Petani Nelayan Buruh 

Wira-

swasta 

Lainny

a 

Jumlah 6 2 8 0 2 9 22 
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Reponden 

Persentase  12,24%  4,08% 16,33% 0% 4,08% 18,37% 44,9% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

 

Grafik 4.71. Jenis Pekerjaan Responden di Kecamatan Konda 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

Pada tingkat penghasilan  perbulannya sebagian besar mengungkapkan bahwa 

pengasilan per-bulannya adalah di antara Rp.600.000,00 sampai dengan 

Rp.4.600.000,00 sebesar 38,78%, dengan tingkat penghasilan antara Rp.300.000,00 

sampai Rp.600.000,00 per bulan dengan tingkat persentase sebesar 34,69%, dan 

tingkat penghasilan kurang dari Rp.300.000,00 per bulan dengan persentase sebesar 

26,53%. 

Tabel 4.72.Tingkat Penghasilan Responden di Kecamatan Konda 

 < 300 rb 300 - 600 rb 600 rb - 4,6 jt > 4,6 jt 

Jumlah 

Reponden 
13 17 19 0 

Persentase  26,53% 34,69% 38,78% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 
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Grafik 4.72. Tingkat Penghasilan Responden di Kecamatan Konda 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

b. Persentase pembayaran zakat fitrah    

1) Zakat Fitrah   

Berdasarkan data tebaran angket maka diperoleh hasil bahwa tingkat 

persentase pembayaran zakat fitrah di Kecamatan Kolono sangat tinggi, yakni sebesar 

100% responden menyatakan rutin membayar zakat fitrah setiap tahunnya. Dari 

responden yang menyatakan membayar zakat fitrah, 61,22% responden tersebut 

sebenarnya tidak masuk dalam kategori wajib zakat, dan hanya 38,78% saja yang 

tergolong wajib membayar zakat fitrah. Dengan perincian, yaitu responden dengan 

tingkat pendapatan pada kisaran Rp.300.000,00 sampai Rp.600.000,00 per bulannya 

sebesar 34,69%, responden dengan penghasilan kurang dari Rp.300.000,00 per 

bulannya dengan persentase sebesar 26,53%,  dan responden dengan tingkat 

penghasilan Rp.600.000,00 sampai Rp.4.600.000,00 per bulan sebesar 38,78%. 
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Tabel 4.73. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah di Kecamatan Konda 

  Membayar Zakat Tidak Membayar Zakat 

Jumlah 

responden 
49 0 

Persentase  100% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.73. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah di Kecamatan Konda 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

Tabel 4.74. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah Berdasarkan Tingkat Penghasilan 

per Bulan di Kecamatan Konda 

  < 300 rb 300 - 600 rb 600 rb - 4,6 jt > 4,6 jt 

Jumlah 

responden 
13 17 19 0 

Persentase  26,53% 34,69% 38,78% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 
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Grafik 4.74. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah Berdasarkan Tingkat Penghasilan 

per Bulan di Kecamatan Konda

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

Tabel 4.77. Tingkat Kesadaran Membayar Zakat Fitrah di Kecamatan Konda 

  Tinggi Sedang Rendah 

Jumlah 

responden 
45 4 0 

Persentase  91,84% 8,16% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Sementara untuk tingkat pemahaman membayar zakat dapat dikategorikan 

masih sangat rendah, hal ini terbukti bahwa sebagian besar responden belum paham 

benar terhadap zakat fitrah, sebab 61,22% responden yang seharusnya menerima zakat 

fitrah menyatakan membayar zakat fitrah dengan tingkat pendapatan kurang dari 

Rp.300.000,00 per bulan dan Rp.300.000,00 sampai dengan Rp.600.000,00 per bulan. 

Adapun 38,78% dari responden yang menyatakan membayar zakat fitrah adalah 

golongan yang wajib membayar zakat fitrah.  
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d. Asumsi pengaturan zakat oleh pemerintah 

Berdasarkan data tebaran angket menunjukkan bahwa persepsi masyarakat 

terhadap pengaturan zakat oleh pemerintah sejalan dengan apa yang diharapkan oleh 

masyarakat. Untuk zakat fitrah,  sebanyak 83,67% responden menyatakan setuju 

dengan pengaturan zakat fitrah oleh pemerintah dan sebanyak 16,33% responden yang 

menyatakan tidak setuju apabila pengelolaan zakat diatur oleh pemerintah. 

Tabel 4.80. Respon pengaturan zakat oleh pemerintah di Kecamatan Konda 

  
Zakat Fitrah Zakat Maal 

Setuju Tidak Setuju Setuju Tidak Setuju 

Jumlah 

responden 
41 8 28 21 

Persentase  83,67% 16,33% 57,14% 42,86% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

 

e. Pengelolaan pembayaran zakat 

Berdasarkan data tebaran angket menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden membayar zakat pada badan amil zakat.  Untuk zakat fitrah sebesar 97,96% 

responden membayar zakatnya ke amil desa, dan sebesar 2,04% yang menyatakan 

membayar zakatnya langsung ke fakir miskin. Sementara untuk zakat maal, sebanyak 

85,71% responden membayar zakatnya dengan cara lainnya yang sebagian besar juga 

sebenarnya dibayar secara langsung ke fakir miskin, dan masing-masing sebanyak 

7,14% membayar zakatnya langsung ke amil desa dan imam masjid. 

Tabel 4.81. Pengelolaan Pembayaran Zakat di Kecamatan Konda 

  Zakat Fitrah  Zakat Maal 



135 

 

BAZ 
Imam 

Masjid 
Langsung 

Amil 

desa  

Imam 

Masjid 
Langsung 

Jumlah 

responde

n 

48 0 1 1 1 12 

Persentas

e  

97,96

% 
0% 2,04% 7,14% 7,14% 85,71% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.81. Pengelolaan Pembayaran Zakat di Kecamatan Konda 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

5. Kecamatan Ranomeeto Barat 

a. Profil responden 

Responden (sampel) yang diambil pada Kecamatan Ranomeeto Barat adalah 

sebanyak 52 responden. Mayaoritas tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan 

Ranomeeto Barat adalah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan 

persentase sebesar 53,85%, Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan tingkat persentase 

sebesar 23,08%, Sekolah Dasar (SD) dengan tingkat persentase 19,23%, dan 

perguruan tinggi dengan tingkat persentase sebesar 3,85. 
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Tabel 4.142. Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan Ranomeeto Barat 

  
Tidak 

Sekolah 
SD SMP SMA 

Perguran 

Tinggi 

Jumlah 

Reponden 
0 10 28 12 2 

Persentase  0 % 19,23 % 53,85 % 23,08 % 3,85 % 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.142. Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan Ranomeeto Barat 

 
 

Sumber: Analisis Data, 2012 

Kemudian pada jenis pekerjaan mayoritas responden berprofesi sebagai petani 

sebesar 48,08%, wiraswasta sebesar 54%, berprofesi sebagai pegawai negeri sipil 

(PNS) sebesar 3,85%, dan berprofesi lainnya sebesar 11,54%. 

Tabel 4.143. Jenis Pekerjaan Responden di Kecamatan Ranomeeto Barat 

 PNS 
TNI/ 

Polri 
Petani Nelayan Buruh 

Wira-

swasta 

Lainny

a 

Jumlah 

Reponden 
2 0 25 0 0 19 6 

Persentase  2%  0% 48,08% 0% 0% 36,54% 11,54% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.143. Jenis Pekerjaan Responden di Kecamatan Ranomeeto Barat 
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Sumber: Analisis Data, 2012 

Untuk tingkat penghasilan perbulannya sebagian besar mengungkapkan bahwa 

pengasilan per bulannya adalah di antara Rp.300.000,00 sampai dengan 

Rp.600.000,00 sebesar 61,54%, dengan tingkat penghasilan tingkat penghasilan di 

antara Rp.600.000,00 sampai Rp.4.600.000,00 per bulan sebesar 32,69%, kurang dari 

Rp.300.000,00 sebesar 3,85%, dan lebih dari Rp.4.600.000,00 sebesar 1,92%. 

Tabel 4.144. Tingkat Penghasilan Responden di Kecamatan Ranomeeto Barat 

 < 300 rb 300 - 600 rb 600 rb - 4,6 jt > 4,6 jt 

Jumlah 

Reponden 
2 32 17 1 

Persentase  3,85% 61,54% 32,69% 1,92% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 
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Grafik 4.144. Tingkat Penghasilan Responden di Kecamatan Ranomeeto Barat 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

b. Persentase pembayaran zakat fitrah  

1) Zakat Fitrah 

Berdasarkan data tebaran angket dalam penelitian, maka diperoleh hasil bahwa 

tingkat persentase pembayaran zakat fitrah di Kecamatan Palangga sangat tinggi, 

yakni sebesar 94,23% responden menyatakan rutin membayar zakat fitrah setiap 

tahunnya dan hanya 5,77% yang menyatakan tidak membayar zakat. Dari responden 

yang menyatakan membayar zakat fitrah, 63,27% responden tersebut sebenarnya tidak 

masuk dalam kategori wajib zakat, dan hanya 36,73% saja yang tergolong wajib 

membayar zakat fitrah. Dengan perincian, yaitu responden dengan tingkat pendapatan 

pada kisaran Rp.300.000,00 sampai Rp.600.000,00 per bulannya sebesar 61,22%,  

responden dengan tingkat penghasilan Rp.600.000,00 sampai Rp.4.600.000,00 per 

bulan sebesar 34,69%, responden dengan tingkat penghasilan lebih dari 

Rp.4.600.000,00 per bulan sebesar 2,04%, dan kurang dari Rp.300.000,00 per bulan 

sebesar 2,04%. 
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Tabel 4.145. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah di Kecamatan Ranomeeto Barat 

  Membayar Zakat Tidak Membayar Zakat 

Jumlah 

responden 
49 3 

Persentase  94,23% 5,77% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.145. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah di Kecamatan Ranomeeto Barat 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

Tabel 4.146. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah Berdasarkan Tingkat Penghasilan 

per Bulan di Kecamatan Ranomeeto Barat 

  < 300 rb 300 - 600 rb 600 rb - 4,6 jt > 4,6 jt 

Jumlah 

responden 
1 30 17 1 

Persentase  2,04% 61,22% 34,69% 2,04% 

  Sumber: Tabulasi Data, 2012 
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Grafik 4.146. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah Berdasarkan Tingkat 

Penghasilan per Bulan di Kecamatan Ranomeeto Barat 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

c. Tingkat kesadaran dan pemahaman membayar zakat 

Berdasarkan data angket yang disebar, maka diperoleh hasil bahwa tingkat 

kesadaran membayar zakat di Kecamatan Ranomeeto Barat sangat tinggi yaitu sebesar 

83,67% dengan tingkat kesadaran tinggi, 14,29% dengan tingkat kesadaran sedang, 

dan 2,04% dengan tingkat kesadaran rendah. 

Tabel 4.149. Tingkat Kesadaran Membayar Zakat Fitrah di Kecamatan Ranomeeto 

Barat 

  Tinggi Sedang Rendah 

Jumlah 

responden 
41 7 1 

Persentase  83,67% 14,29% 2,04% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 
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menyatakan membayar zakat fitrah dengan tingkat pendapatan kurang dari 

Rp.300.000,00 per bulan dan Rp.300.000,00 sampai dengan Rp.600.000,00 per bulan, 

dan 36,73% dari responden yang menyatakan membayar zakat fitrah adalah golongan 

yang wajib membayar zakat fitrah. Seperti halnya dengan zakat fitrah, tingkat 

pemahaman masyarakat untuk zakat maal masih sangat rendah, di mana 97,78% 

responden yang menyatakan membayar zakat maal tidak masuk dalam golongan 

wajib membayar zakat maal, dan hanya 2,22% yang masuk dalam kategori wajib 

zakat yang membayar zakat. 

Tabel 4.151. Tingkat Pemahaman Terhadap Zakat di Kecamatan Ranomeeto Barat 

  
Zakat Fitrah Zakat Maal 

Tinggi Rendah Tinggi Rendah 

Jumlah 

responden 
18 31 1 44 

Persentase  36,73% 63,27% 2,22% 97,78% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.151. Tingkat Pemahaman Terhadap Zakat di Kecamatan Ranomeeto Barat 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 
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masyarakat. Untuk zakat fitrah, sebanyak 82,69% responden menyatakan setuju 

dengan pengaturan zakat fitrah oleh pemerintah, dan sebanyak 17,31% responden 

menyatakan tidak setuju. Respon masyarakat muslim terhadap pengaturan zakat maal 

oleh pemerintah juga demikian, sebanyak 82,69% responden menyatakan setuju 

apabila pemerintah melakukan pengaturan mengenai pembayaran zakat maal, dan 

sebanyak 17,31 menyatakan tidak setuju. 

Tabel 4.152. Respon terhadap pengaturan zakat oleh pemerintah di Kecamatan 

Ranomeeto Barat 

  
Zakat Fitrah Zakat Maal 

Setuju Tidak Setuju Setuju Tidak Setuju 

Jumlah 

responden 
43 9 43 9 

Persentase  82,69% 17,31% 82,69% 17,31% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.152. Respon terhadap pengaturan zakat oleh pemerintah di Kecamatan 

Ranomeeto Barat 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 
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Sesuai data tebaran angket dalam penelitian, menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden membayar zakat pada amil zakat desa atau imam masjid.  Untuk 

zakat fitrah sebesar 34,69% responden membayar zakatnya ke amil desa, sebesar 

30,61% yang menyatakan membayar zakatnya kepada imam masjid, sebesar 20,41% 

menyatakan membayar kepada aparatur pemerintah setempat, dan sebesar 14,29% 

menyatakan membayar langsung kepada fakir miskin. Sementara untuk zakat maal, 

sebanyak 26,67% responden membayar zakatnya kepada amil desa, sebanyak 64,44% 

responden yang menyatakan membayar ke imam masjid, sebanyak 8,89% menyatakan 

membayar langsung kepada fakir miskin. 

Tabel 4.153. Pengelolaan Pembayaran Zakat di Kecamatan Ranomeeto Barat 

  

 Zakat Fitrah  Zakat Maal 

Amil 

desa 

Imam 

Masjid 
Langsung Pemerintah 

Amil 

desa 

Imam 

Masjid 
Langsung 

Jumlah 

responden 
17 15 7 10 12 29 4 

17 
34,69

% 
30,61% 14,29% 20,41 

26,6

7% 
64,44% 8,89% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.153. Pengelolaan Pembayaran Zakat di Kecamatan Ranomeeto Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 
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6. Kecamatan Tinanggea 

a. Profil responden 

Responden (sampel) yang diambil pada Kecamatan Tinanggea adalah 

sebanyak 99 responden. Mayaoritas tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan 

Tinanggea adalah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan persentase sebesar 

58,59%, Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan tingkat persentase sebesar 18,18%, 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan tingkat persentase sebesar 16,16%, 

perguruan tinggi dengan tingkat persentase sebesar 4,04%, dan tidak sekolah dengan 

tingkat persentase sebesar 3,03%. 

Tabel 4.166. Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan Tinanggea 

  
Tidak 

Sekolah 
SD SMP SMA 

Perguran 

Tinggi 

Jumlah 

Reponden 
3 58 16 18 4 

Persentase  3,03 % 58,58 % 16,16 % 18,18 % 4,04 % 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.166. Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan Tinanggea 

 
 

Sumber: Analisis Data, 2012 
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sebesar 11,11%, berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 6,06%, dan 

berprofesi lainnya sebesar 1,01%. 

Tabel 4.167. Jenis Pekerjaan Responden di Kecamatan Tinanggea 

 PNS 
TNI/ 

Polri 
Petani Nelayan Buruh 

Wira-

swasta 

Lainny

a 

Jumlah 

Reponden 
6 0 38 43 0 11 1 

Persentase  6,06%  0% 38,38% 43,43% 0% 11,11% 1,01% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.167. Jenis Pekerjaan Responden di Kecamatan Tinanggea 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 
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 < 300 rb 300 - 600 rb 600 rb - 4,6 jt > 4,6 jt 

Jumlah 

Reponden 
28 64 7 0 

Persentase  28,28% 64,65% 7,07% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.168. Tingkat Penghasilan Responden di Kecamatan Tinanggea 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

b. Persentase pembayaran zakat fitrah  

1) Zakat Fitrah 

Berdasarkan data tebaran angket maka diperoleh hasil bahwa tingkat 

persentase pembayaran zakat fitrah di Kecamatan Tinanggea sangat tinggi, yakni 

sebesar 100% responden menyatakan rutin membayar zakat fitrah setiap tahunnya. 

Dari responden yang menyatakan membayar zakat fitrah, 92,93% responden tersebut 

sebenarnya tidak masuk dalam kategori wajib zakat, dan 7,07% saja yang tergolong 

wajib membayar zakat fitrah. Dengan perincian, yaitu responden dengan tingkat 

pendapatan pada kisaran Rp.300.000,00 sampai Rp.600.000,00 per bulannya sebesar 

64,65%,  responden dengan tingkat penghasilan kurang dari Rp.300.000,00 per bulan 

sebesar 28,28%, dan hanya sebesar 7,07% responden dengan tingkat penghasilan di 

antara Rp.600.000,00 sampai Rp.4.600.000,00 per bulan. 
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Tabel 4.169. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah di Kecamatan Tinanggea 

  Membayar Zakat Tidak Membayar Zakat 

Jumlah 

responden 
99 0 

Persentase  100% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.169. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah di Kecamatan Tinanggea 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

Tabel 4.170. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah Berdasarkan Tingkat Penghasilan 

per Bulan di Kecamatan Tinanggea 

  < 300 rb 300 - 600 rb 600 rb - 4,6 jt > 4,6 jt 

Jumlah 

responden 
28 64 7 0 

Persentase  28,28% 64,65% 7,07% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.170. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah Berdasarkan Tingkat 

Penghasilan per Bulan di Kecamatan Tinanggea 
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Sumber: Analisis Data, 2012 

c. Tingkat kesadaran dan pemahaman membayar zakat 

Berdasarkan data tebaran angket maka diperoleh hasil bahwa tingkat 

kesadaran membayar zakat di Kecamatan Tinanggea sangat tinggi yaitu sebesar 100% 

dengan tingkat kesadaran tinggi. 

Tabel 4.173. Tingkat Kesadaran Membayar Zakat Fitrah di Kecamatan Tinaggea 

  Tinggi Sedang Rendah 

Jumlah 

responden 
99 0 0 

Persentase  100% 0% 0% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Pada tingkat pemahaman membayar zakat dapat dikategorikan rendah, hal ini 
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bulan dan Rp.300.000,00 sampai dengan Rp.600.000,00 per bulan, dan hanya 7,07% 

dari responden yang menyatakan membayar zakat fitrah adalah golongan yang wajib 

membayar zakat fitrah. Seperti halnya dengan zakat fitrah, tingkat pemahaman 

0

10

20

30

40

50

60

70

< 300 rb 300-600 rb 600 rb - 4,6 jt > 4,6 jt

Prosentase Pembayaran
Zakat Fitrah



149 

 

masyarakat untuk zakat maal masih sangat rendah, di mana 100% responden yang 

menyatakan membayar zakat maal tidak masuk dalam golongan wajib membayar 

zakat maal. 

Tabel 4.175. Tingkat Pemahaman Terhadap Zakat di Kecamatan Tinanggea 

  
Zakat Fitrah Zakat Maal 

Tinggi Rendah Tinggi Rendah 

Jumlah 

responden 
7 92 0 71 

Persentase  7,07% 92,93% 100% 100% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.175. Tingkat Pemahaman Terhadap Zakat di Kecamatan Tinanggea 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

d. Asumsi pengaturan zakat oleh pemerintah 

Berdasarkan data angket yang ditebarkan, menunjukkan bahwa persepsi 

masyarakat terhadap pengaturan zakat oleh pemerintah sejalan dengan apa yang 

diharapkan oleh masyarakat. Untuk zakat fitrah, sebanyak 92,93% responden 

menyatakan setuju dengan pengaturan zakat fitrah oleh pemerintah, dan hanya 

sebanyak 7,07% responden menyatakan tidak setuju. Persepsi masyarakat terhadap 
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menyatakan setuju apabila pemerintah melakukan pengaturan mengenai pembayaran 

zakat maal, dan hanya sebanyak 9,09 menyatakan tidak setuju. 

Tabel 4.176. Asumsi terhadap pengaturan zakat oleh pemerintah di Kecamatan 

Tinanggea 

  
Zakat Fitrah Zakat Maal 

Setuju Tidak Setuju Setuju Tidak Setuju 

Jumlah 

responden 
92 7 90 9 

Persentase  92,93% 7,07% 90,91% 9,09% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.176. Asumsi terhadap pengaturan zakat oleh pemerintah di Kecamatan 

Tinanggea 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 
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langsung kepada fakir miskin. Sementara untuk zakat maal, sebanyak 25,35% 

responden membayar zakatnya kepada amil desa, sebanyak 14,08% responden yang 

menyatakan membayar ke imam masjid, dan sebanyak 60,56% menyatakan 

membayar langsung kepada fakir miskin. 

Tabel 4.177. Pengelolaan Pembayaran Zakat di Kecamatan Tinanggea 

  

 Zakat Fitrah  Zakat Maal 

Amil 

desa 

Imam 

Masjid 

Langsun

g 

Pemeri

ntah 

Amil 

desa 

Imam 

Masjid 
Langsung 

Jumlah 

responden 
69 13 1 16 18 10 43 

17 69,7% 13,13% 1,01% 16,16% 25,35% 14,08% 60,56% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Total responden (sampel) yang diambil pada Kabupaten Konawe Selatan 

adalah sebanyak 1261 responden yang tersebar di 15 kecamatan. Mayaoritas tingkat 

pendidikan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan adalah pada tingkat Sekolah 

Dasar (SD) dengan persentase sebesar 35,92%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

dengan tingkat persentase sebesar 25,06%, Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan 

tingkat persentase sebesar 24,74%, tidak sekolah dengan tingkat persentase sebesar 

7,69%, dan perguruan tinggi dengan tingkat persentase sebesar 6,58%. 

Tabel 4.178. Tingkat Pendidikan Responden di Kabupaten Konawe Selatan  

  
Tidak 

Sekolah 
SD SMP SMA 

Perguran 

Tinggi 

Jumlah 

Reponden 
97 453 316 312 83 

Persentase  7,69 % 35,92 % 25,06 % 24,74 % 6,68 % 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 
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Grafik 4.178. Tingkat Pendidikan Responden di Kabupaten Konawe Selatan 

 
 

Sumber: Analisis Data, 2012 

Sementara itu untuk jenis pekerjaan mayoritas responden berprofesi sebagai 

petani dengan tingkat persentase sebesar 54,16%, wiraswasta sebesar 20,54%, 

berprofesi lainnya sebesar 11,34%, berprofesi sebagai pegawai negeri sipil sebesar 

7,38%, sebagai nelayan sebesar 5,23%, TNI/Polri sebesar 0,87, dan buruh sebesar 

0,48%. 

Tabel 4.179. Jenis Pekerjaan Responden di Kabupaten Konawe Selatan 

 PNS 
TNI/ 

Polri 
Petani Nelayan Buruh 

Wira-

swasta 

Lainny

a 

Jumlah 

Reponden 
93 11 683 66 6 259 143 

Persentase  7,38%  0,87% 54,16% 5,23% 0,48% 20,54% 11,34% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 
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Grafik 4.179. Jenis Pekerjaan Responden di Kabupaten Konawe Selatan 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

Untuk tingkat penghasilan perbulannya sebagian besar mengungkapkan bahwa 

pengasilan per bulannya adalah di antara Rp300.000,00 sampai dengan Rp600.000,00 

sebesar 56,15%, dengan tingkat penghasilan tingkat penghasilan kurang dari 

Rp300.000,00 per bulan sebesar 22,05%, dengan tingkat penghasilan di antara 

Rp600.000,00 sampai Rp4.600.000,00 sebesar 21,41%, dan dengan tingkat 

penghasilan di atas Rp4.600.000,00 per bulan sebesar 0,4% 

Tabel 4.180. Tingkat Penghasilan Responden di Kabupaten Konawe Selatan 

 < 300 rb 300 - 600 rb 600 rb - 4,6 jt > 4,6 jt 

Jumlah 

Reponden 
278 708 270 5 

Persentase  22,05% 56,15% 21,41% 0,4% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Jenis Pekerjaan



154 

 

Grafik 4.180. Tingkat Penghasilan Responden di Kabupaten Konawe Selatan 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 
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a) Zakat Fitrah 
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menyatakan membayar zakat fitrah, 78,34% responden tersebut sebenarnya tidak 

masuk dalam kategori wajib zakat, dan hanya 21,66% saja yang tergolong wajib 

membayar zakat fitrah. Dengan perincian, yaitu responden dengan tingkat pendapatan 

pada kisaran Rp.300.000,00 sampai Rp.600.000,00 per bulannya sebesar 56,35%,  

responden dengan tingkat penghasilan kurang dari Rp.300.000,00 per bulan sebesar 

21,74%, sebesar 21,5% responden dengan tingkat penghasilan di antara 
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Rp.600.000,00 sampai Rp.4.600.000,00 per bulan, dan sebesar 0,4% responden 

dengan tingkat penghasilan di atas Rp.4.600.000,00 per bulan. 

Tabel 4.181. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah di Kabupaten Konawe Selatan 

  Membayar Zakat Tidak Membayar Zakat 

Jumlah 

responden 
1.251 10 

Persentase  99,21% 0,79% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.181. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah di Kecamatan Tinanggea 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

Tabel 4.182. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah Berdasarkan Tingkat Penghasilan 

per Bulan di Kecamatan Tinanggea 

  < 300 rb 300 - 600 rb 600 rb - 4,6 jt > 4,6 jt 

Jumlah 

responden 
272 705 269 5 

Persentase  21,74% 56,35% 21,5% 0,4% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 
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Grafik 4.182. Persentase Pembayaran Zakat Fitrah Berdasarkan Tingkat 

Penghasilan per Bulan di Kecamatan Tinanggea 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 

2. Tingkat kesadaran dan pemahaman membayar zakat 

Berdasarkan data tebaran angket maka diperoleh hasil bahwa tingkat 

kesadaran membayar zakat di Kabupaten Konawe Selatan sangat tinggi yaitu sebesar 

98,01% responden tingkat kesadarannya tinggi, sebesar 1,67% tingkat kesadarannya 

rendah, dan hanya 0,32 tingkat kesadarannya rendah. 

Tabel 4.185. Tingkat Kesadaran Membayar Zakat Fitrah di Kabupaten Konawe 

Selatan 

  Tinggi Sedang Rendah 

Jumlah 

responden 
1.229 21 4 

Persentase  98,01% 1,67% 0,32% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Tabel 4.186. Tingkat Kesadaran Membayar Zakat  di Kabupaten Konawe Selatan 

  Tinggi Sedang Rendah 

Jumlah 359 247 17 
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responden 

Persentase  57,62% 39,65% 2,73% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Pada tingkat pemahaman membayar zakat dapat dikategorikan rendah, hal ini 

terbukti bahwa sebagian besar responden belum paham benar terhadap zakat fitrah, 

sebab 78,34% responden yang seharusnya menerima zakat fitrah menyatakan 

membayar zakat fitrah dengan tingkat pendapatan kurang dari Rp.300.000,00 per 

bulan dan Rp.300.000,00 sampai dengan Rp.600.000,00 per bulan, dan hanya 21,66% 

dari responden yang menyatakan membayar zakat fitrah adalah golongan yang wajib 

membayar zakat fitrah. Seperti halnya dengan zakat fitrah, tingkat pemahaman 

masyarakat untuk zakat maal masih sangat rendah, di mana 99,2% responden yang 

menyatakan membayar zakat maal tidak masuk dalam golongan wajib membayar 

zakat maal, dan hanya 0,8% saja yang masuk dalam kategori wajib zakat. 

Tabel 4.187. Tingkat Pemahaman Terhadap Zakat di Kabupaten Konawe Selatan 

  
Zakat Fitrah Zakat Maal 

Tinggi Rendah Tinggi Rendah 

Jumlah 

responden 
271 980 6 767 

Persentase  21,66% 78,34% 0,8% 99,2% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.187. Tingkat Pemahaman Terhadap Zakat di Kabupaten Konawe Selatan 

 

Sumber: Analisis Data, 2012 
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3. Asumsi pengaturan zakat oleh pemerintah 

Berdasarkan data tebaran angket menunjukkan bahwa persepsi masyarakat 

terhadap pengaturan zakat oleh pemerintah sejalan dengan apa yang diharapkan oleh 

masyarakat. Untuk zakat fitrah, sebanyak 71,21% responden menyatakan setuju 

dengan pengaturan zakat fitrah oleh pemerintah, dan hanya sebanyak 28,79% 

responden menyatakan tidak setuju. Persepsi masyarakat terhadap pengaturan zakat 

maal oleh pemerintah juga demikian, sebanyak 75,1% responden menyatakan setuju 

apabila pemerintah melakukan pengaturan mengenai pembayaran zakat maal, dan 

hanya sebanyak 24,9% menyatakan tidak setuju. 

Tabel 4.188. Asumsi pengaturan zakat oleh pemerintah di Kabupaten Konawe Selatan 

  
Zakat Fitrah Zakat Maal 

Setuju Tidak Setuju Setuju Tidak Setuju 

Jumlah 

responden 
898 363 947 314 

Persentase  71,21% 28,79% 75,1% 24,9% 

Sumber: Tabulasi Data, 2012 

Grafik 4.188. Asumsi pengaturan zakat oleh pemerintah di Kabupaten Konawe 

Selatan 

 

 Sumber: Analisis Data, 2012  
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E. Legitimasi pemerintah dalam membangun sosialisasi zakat fitrah 

Legitimasi institusi pemerintah akan semakin menguat bila otoritas waliyyu al-amri 

pada sektor pengelolaan zakat dibarengi dengan komitmen dan keseriusan dalam menggelar 

aksi, bukan sekedar basa-basi politik untuk merendam tuntutan umat. Kiat merebut 

kepercayaan umat seiring dengan oprasional pengeluaran zakat fitrah sebagai ibadah, 

sekaligus sendi beragama Islam, antara lain berupa jaminan akuntabilitas managemen 

pengelolaan zakat melalui mekanisme pegawasan terbuka atau audit independen. Demikian 

pula hak otonomi dalam mengali Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor 

zakat pelbagai potensi ekonomi masyarakat dijadikan skala perioritas. 

 Akan tetapi pada tataran penerapan zakat yang sering diwarnai proses dinamika 

sosial interaksi dengan kebijakan pemerintah senantiasa memperlihatkan keterlepasan dari 

perspektif sejarah. Pada masa Rasulullah saw. sosialisasi syari‟at zakat dibawa kendali 

Rasulullah saw. hingga masa khalifah Umar bin Khathab, pengelolaan zakat untuk seluruh 

objek kekayaan ditangani oleh pemerintah. Sedikit terjadi degradasi kepercayaan umat ketika 

sosialisasi zakat itu dipicu oleh perbedaan pembayaran zakat pemilik komoditas di satu pihak 

dan petugas pelaksana zakat dipihak lain. Akan besar manfaat jika cara sosialisasi kesadaran 

zakat itu, sekira diintegrasikan pada prinsip percontohan, artinya segala sesuatu perlu 

dikonsultasikan dengan Kementerian terkait.  

Sosialisasi menurut pandangan Robert Le Vine merupakan konsep relasi yang harus 

dibangun oleh pemerintah melalui sistem lokal, regional, kesukuan dan etnis daripada dengan 

sistem-sistem politik nasional.
203

 Konsep sosialisasi ini merupakan suatu proses 

memperkenalkan sistem sosial maupun hukum pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut 

menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala sosial maupun hukum. 

Sosialisasi hukum sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di 
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mana individu berada atau ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta 

kepribadian.
204

 Sejalan dengan uraian di atas Buechler dikutip Ishomuddin, menyatakan 

bahwa sosialisasi adalah proses belajar bagaimana cara hidup, berfikir, berperan dan 

berfungsi dalam masyarakat.
205

 

Sosialisasi pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam 

kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat, 

penting dilakukan demi tegaknya hukum dan fungsi zakat, sebagai institusi permanen yang 

tidak bisa dipisahkan dari shalat, bagi umat Islam. Sosialisasi pengumpulan zakat fitrah 

merupakan fenomena yang masih banyak menimbulkan perdebatan, terutama peranan 

pemerintah dan ulama yang masih dikaitkan dengan pengumpulan dan pengelolaan zakat, 

bahkan mungkin sering dicurigai. Pada umumnya para ulama salaf telah banyak yang 

mengenal tentang seluk beluk fenomena pengelolaan zakat fitrah tersebut. Selain zakat fitrah 

juga terdapat kewajiban zakat mal, seperti harta kekayaan dagang, petani atau kalangan 

profesional, seperti dokter, pejabat eksekutif, pegawai negeri dan seterusnya, apa standarisasi 

penentuan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Semua itu belum banyak diketahui oleh para 

ulama atau kiai, sehingga mentolelir kewajiban zakat kalangan profesional tersebut.
206

 

Berbagai referensi mengenai zakat, menyebutkan bahwa pengumpulan zakat adalah 

menjadi kewajiban pemerintah di negara Islam. Libya, dipimpin oleh Qaddafi pada tahun 

1972 telah menetapkan hukum, bahwa zakat diatur oleh pemerintah dan bukan diserahkan 

kepada perorangan, sebagaimana kebiasaan pada umumnya yang berlaku pada hukum 

                                                 
204

Ibid., 12. 
205

Ishomuddin,  Sosiologi Perspektif Islam (Malang: UMM Press, 2005), 233. 
206

Ada beberapa fatwa yang membahas jenis-jenis harta kekayaan baru, seperti zakat industri, hotel, jasa 

transportasi atau profesi. Dalam fatwa ulama NU tahun 1980-an dinyatakan  bahwa zakat jasa atau profesi 

seperti tersebut, tidak wajib dikenai zakat atau dituntut untuk dikeluarkan. Karena zakat, mensyaratkan 

keuntungan dari perdagangan dan dihitung pertahun. Periksa M.B Hooker, Islam Mazhab Indonesi Fatwa-fatwa 

dan Perubahan Sosial, (Jakarta: Teraju, 2003),162., Hal yang senada juga dinyatakan oleh ulama sekarang 

seperti Sahal Mahfudh (Rais „Am PBNU), Hasyim Abbas (Katib Suriyah NU Jawa Timur) dan lain-lain. 
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tradisional.
207

 Karena itu, pemerintah berkewajiban memaksa warganya yang beragama Islam 

untuk membayar zakat.  

Pemaksaan pengumpulan zakat dalam Islam, sebenarnya pernah terjadi pada masa 

Nabi saw., berawal dari sahabat Uyainah bin Hisn, petugas pemungut zakat kepada Bani 

Tamim dan Bani Mustaliq, di mana dalam proses pengumpulan zakat, Uyainah mendapat 

tantangan keras dari Bani Anbar (anak suku Bani Tamim), bahkan para sahabat Nabi diusir 

dari daerahnya. Ketika peristiwa itu diketahui oleh Nabi, segera menugaskan Uyainah untuk 

menyerang Bani Anbar dan mereka pun lari tunggang langgang. Dari peristiwa tersebut 

terjadi negosiasi antara Nabi dengan Bani Anbar yang berakhir dengan penerimaan Bani 

Anbar terhadap kewajiban zakat.
208

 

Bertolak dari fakta historis di atas, pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa “fakir 

miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sesuai dengan konteks isi pasal tersebut, 

maka pemerintah dituntut untuk berusaha menciptakan kondisi kepengurusan zakat bukan 

hanya merupakan kepentingan keagamaan kaum muslim melainkan juga merupakan konsepsi 

yang integral bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Mencermati hal tersebut, maka lembaga 

kepengurusan zakat dipandang perlu, sebagai suatu wadah dalam rangka untuk membagun 

jaringan organisasi yang lebih luas. Agar kesadaran dan tanggung jawab itu muncul dalam 

diri individu, maka keterlibatan pemimpin informal seperti ulama, tokoh masyarakat dan para 

ahli dari umat Islam, baik itu ahli akuntan, ekonomi maupun sosial, perlu dilibatkan dalam 

pengorganisasian  zakat tersebut.
209

 

Adanya kerja sama  pemerintah dan ulama dalam suatu kepengurusan organisasi, akan 

lebih menjamin tingkat integritas kesadaran dalam membagun kinerja pengelolaan zakat. 

Ulama sebagai penasehat spiritual dan kepercayaan umat diharapkan dapat memberikan 
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pemahaman, bimbingan dan motivasi dalam mengumpulkan zakat. Keterlibatan para tokoh 

masyarakat dapat memberikan  penjelasan kepada masyarakat (khususnya para profesi, jasa, 

pengusaha, pemilik perusahaan, dan seterusnya) akan arah pengorganisasian, pengelolaan 

dan pendayagunaan dengan selalu memberikan perhatian sistem manajemen pelaksanan zakat  

yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman saat ini, serta pengaturan zakat yang 

lebih efektif dan profesional. Maka zakat sebagai instrumen dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat pada gilirannya diharapkan mampu mencegah meluasnya kemiskinan di 

masyarakat. 

Kewajiban zakat telah diatur sedemikian rupa dalam al-Qur‟an, Hadith, bahkan 

Undang-undang  di Indonesia juga telah memberlakukan, Undang-undang nomor 38 Tahun 

1999 tentang pengelolaan  zakat, yang disahkan di Jakarta pada tangal 23 September 1999.  

Jika gerakan implementasi zakat fitrah dilihat dalam perspektif ini, maka pelaksanaan  

Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tersebut perlu diefektifkan di semua tingkatan, 

terutama relasi paham tentang kewajiban zakat, pengelolaan zakat, peranan tokoh masyarakat 

imam masjid atau amil desa yang merupakan variabel penting di dalam mencapai tujuan 

pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah. 

Zakat bukan hanya memberikan jaminan kepada orang-orang miskin, kaum muslim 

atau delapan asnaf yang membutuhkan saja, tetapi juga dapat disalurkan kepada semua warga 

negara yang berada di bawah  naungan Islam. Seperti yang pernah terjadi pada masa 

pemerintahan ‘Umar bin al-Khattab. Di mana zakat diberikan kepada orang-orang Yahudi 

dan Nasrani yang membutuhkan dan berkeliling dari pintu ke pintu. Kemudian ‘Umar 

memerintahkan agar dipenuhi kebutuhannya dengan mengambil dari bayt al-mal kaum 

muslimin
210
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Untuk itu, perlu ada benang merah, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada 

pengentasan kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 

kemiskinan lainnya. Dapat diketahui, bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu 

negara muslim lainnya dalam menyatukan hati warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan 

juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya, termasuk permasalahan yang ada 

dalam tubuh orang Islam itu sendiri. Seperti membantu negara muslim yang sedang 

berperang dalam memperjuangkan Islam dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat 

berbuat baik serta membuatnya istiqāmah dalam kebaikan. 
211

  

Mengingat betapa pentingnya dana bagi kegiatan umat Islam, maka zakat sebagai 

salah satu sumber utama dana umat harus disosialisasikan. Agar supaya aktivitas zakat dapat 

dipahami, dihayati dan diamalkan, maka terlebih dahulu umat Islam harus disadarkan betapa 

pentingnya ibadah zakat itu di samping ibadah-ibadah yang lainnya. Untuk itu tugas 

terpenting adalah melakukan sosialisasi baik dengan metode penyampaian penyadaran zakat, 

paham tentang kewajiban zakat, pendidikan keterampilan, motivator, konsultan zakat dan 

sosialisasi perundang-undangan zakat yang telah memiliki kekuatan hukum dalam 

menjalankan aktivitas pengumpulan zakat tersebut.  

Akhirnya dengan kekuatan dan potensi apapun, baik dari pemerintah dan ulama wajib 

diperankan ke dalam proses kegiatan pengumpulan, pengelolaan maupun pendayagunaan 

zakat sehingga dapat menghasilkan tujuan. Jika kebijakan pemerintah, ulama dan tokoh 

masyarakat dalam kebijakan dan pandangannya tentang Perda zakat atau kewajiban zakat 

dapat mempengaruhi kesadaran para muzaki lebih luas, maka  pemerintah, ulama dan tokoh 

masyarakat tinggal mempublikasikan paham tentang kewajiban zakat fitrah bahkan zakat mal 

mustafad. Sebab dengan himbauan pemerintah, seruan para ulama atau imam masjid dan 

tokoh masyarakat, belum dianggap cukup jika paham tentang kewajiban zakat belum 
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terealisasikan. Karena terbentuknya kesadaran zakat bagi masyarakat muslim Konsel secara 

kolektif, dipengaruhi oleh hasil kolaborasi atau kerjasama antara ulama, pemerintah dan 

tokoh masyarakat setempat yang merupakan faktor penentu terhadap pengumpulan zakat 

fitrah di Konsel.  

Dalam kondisi demikian peran ulama, pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan 

kunci dan foktor penting dalam merealisasikan pengumpulan zakat fitrah. Oleh  karena ia 

sarana atau media yang tepat, untuk memulai tahap penyadaran paham tentang kewajiban 

zakat dan perkembangannya, managemen zakat termasuk dari sudut ini menjadi sangat 

relevan. Sebab sosialisasi tersebut tidak lain bertujuan untuk mengoptimalisasikan 

pengumpulan zakat fitra saja, akan tetapi zakat dari penghasilan lain seperti penghasilan jasa 

dan profesi di Sultra, sebagai pilihan maupun sasaran yang tepat dalam meminimalisir 

kesenjangan sosial atau solidaritas sosial di kalangan ekonomi lemah.
212

 

Jadi, pemerintah dan ulama di sini dituntut untuk terlibat dalam mengerahkan atau 

memobilisasi masa dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang kegiatan 

pengorganisasian, pengarahan dan aktivitas pendayagunaan zakat demi terwujudnya keadilan 

dan kesejahteraan rakyat. Ulama sebagai penasehat spiritual dan  kepercayaan masyarakat 

juga sebagai pemimpin keagamaan, memberikan penjelasan, pemahaman dan motivasi 

terhadap pengumpulan zakat, baik itu sebagai suatu kewajiban agama maupun sebagai 

tangung jawab sosial sesama umat muslim. Tokoh masyarakat sebagai pemimpin informal 

yang berhadapan langsung dengan masyarakat dapat memberikan motivasi atau semangat 

akan sadar zakat serta memberikan petunjuk teknis dan saran terhadap pemerintah tentang 

tata cara pelaksanaan zakat yang lebih efektif dan efesien. 

Pemerintah dan ulama yang diperankan sebagai lokomotif di bidang sosialisasi 

penyadaran pada masyarkat muslim dalam pengumpulan zakat, di samping sebagai pelaksana 
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dalam pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dapat dipastikan, 

keterlibatannya tidak hanya pada penyadaran dalam mengumpulkan zakat, tetapi juga pada 

tataran mekanismenya. Mekanisme yang dimaksud adalah cara pengelolaan yang benar dan 

tepat sasaran, yang mengatur mengenai strategi pelaksanaan, pengumpulan dan 

pendayagunaan zakat. Di sini ulama sebagai pemegang otoritas dalam mereformulasikan 

pengumpulan zakat menjadi penting, selain memiliki keberanian yang memadai untuk 

menjawab persoalan-persoalan sosial, juga perlu memiliki kepekaan yang tinggi dalam 

menangkap realitas sosial yang melingkupinya.  

 Pemerintah dan ulama setempat merupakan pilihan yang tepat dalam rangka 

mensosialisasikan pembayaran zakat fitrah, terutama kalangan masyarakat muslim Konsel 

yang selama ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Sosialisasi zakat 

yang dibangun melalui paham tentang kewajiban zakat, interpretasi ulama atau para imam 

masjid, bagi masyarakat muslim yang mengumpulkan zakat, akan memiliki ekses dalam 

membentuk jaringan interaksi melalui proses pelembagaan zakat, sambil berupaya 

membangkitkan kesadaran kolektif bagi para wajib zakat tersebut.  

Ulama dengan potensi yang dimilikinya berupa ilmu fikih, wibawa atau karismanya di 

tengah masyarakat selalu menjadi rujukan dan referensi. Namun potensi besar itu memiliki 

gradasi (derajat) berbeda-beda dalam mengaktualisasikan dirinya di tengah transformasi 

sosial. Aktualisasi diri artinya memaksimalkan potensi dirinya untuk kepentingan 

masyarakat. Ini berarti, bahwa ulama dituntut berperan dalam mensosialisasikan ajaran 

kewajiban zakat kepada masyarakat yang lebih intensif. 

Personifikasi ajaran zakat dalam Islam bukan hanya ada pada ulama atau kiai, 

meskipun mereka adalah pewaris para Nabi Muhammad saw. Peranan ulama dalam berbagai 

gerakan nasional yang memberi imbas pada pranata keagamaan Islam cukup banyak dan 

sangat bermakna. Peran ulama yang berorientasi pada ke-maslahah-atan umat seringkali 
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terjebak pada sikap apriori terhadap apa yang disebut maslahah. Sehingga kadang-kadang 

peranan dan potensi itu ketika dilibatkan menjadi kurang tepat pada sasaran. Akibatnya justru 

menimbulkan kesalahpahaman masyarakat, yang akan berpengaruh pada timbulnya degradasi 

kewibawaan. 

Oleh karena itu, upaya sosialisasi pemahaman ajaran zakat fitrah  dalam konteks 

sosial kemasyarakatan muslim oleh para ulama dan kiai perlu dilakukan. Masalah ini 

merupakan modal penting untuk menentukan standar-standar masalah yang baru, 

berhubungan dengan masalah diniyah maupun duniawi yang tidak menyimpang dari kaidah 

al-kulliyyah al-khamsah (lima prinsip yang universal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan 

harta). Peran pemerintah, kiai dan amil desa dalam konteks pengumpulan dan pengelolan 

zakat fitrah ini mutlak diperlukan, karena dalam proses sosialisasi ajaran zakat fitrah tidak 

terlepas dari kegiatan para ulama atau kegiatan sosial pemerintah untuk mengajak, 

membimbing, mengarahkan dan menggerakkan muzakki atau para aghniya‟ untuk 

mengumpulkan dan melestarikan ajaran zakat fitrah. Untuk tujuan tersebut berbagai 

pengetahuan harus dimiliki oleh seorang ulama sebagai da‟i atau imam, baik dalam upaya 

menggerakkan dan memotivasi pengumpulan zakat fitrah, seperti kegiatan mensosialisasikan 

paham tentang kewajiban zakat, pengelolaan dan pendayagunaan zakat.  

Dengan demikian, peranan pemerintah dan ulama tidak statis, menunggu permintaan 

dari pihak lain, tetapi peran itu menjadi dinamis dalam setiap perubahan dan pengembangan 

yang terjadi. Lebih dari itu, para ulama dengan potensi, peranan dan kepekaan sosialnya, 

akan menjadi pemandu bagi proses perkembangan yang sedang terjadi, yang kemudian dapat 

ditindaklanjuti dengan rencana pengembangan dan pemberdayaan zakat yang strategis itu. 

 

D.Verifikasi sinergisitas zakat fitrah 
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 Hasil verifikasi penelitian tentang sinergisitas hukum zakat fitrah di Konsel, tidaklah 

muncul dengan sendirinya akan tetapi ditentukan oleh faktor paham kewajiban zakat fitrah, 

tokoh agama atau imam masjid. Akibat dari interaksi itu, secara nyata memperlihatkan 

adanya perubahan dan mutivasi pengumpulan zakat fitrah, tidak hanya pada tataran wacana 

tetapi juga tindakan. Proposisi berikut dapat menggabarkan adanya perubahan pengumpulan 

zakat di Konsel yang bercorak khas, yaitu Pertama, jika masyarakat muslim di Kab. Konsel 

rutin setiap tahun melakukan kewajiban zakat fitrah, tentu didasari oleh teks suci, paham 

kewajiban zakat, amil desa atau imam masjid, maka tindakannya itu disebut tindakan yang 

ajeg (universalitas) dan nyata dalam kehidupan masyarakat. Karena hakekat pengumpulan 

zakat fitrah, telah ditentukan faktor tersebut, sehingga terwujudnya tindakan-tindakan dalam 

konfigurasi masyarakat muslim Konsel setempat.  

 Kedua, bila masyarakat muslim di Kab. Konsel melakukan pembayaran zakat fitrah 

satu sha‟ atau 2,7 kg atau 3,1 liter beras pada amil desa wilayah Kab. Konsel Prov. Sultra, 

didasari oleh legislasi dan regulasi dalam bingkai hukum positif yang relevan dengan kondisi 

sosial, maka tindakannya itu adalah tindakan sosial empiris. Jadi setiap tindakan yang 

dilakukan masyarakat muslim di Kab. Konsel dalam pengumpulan zakat, baik berupa uang 

atau beras atau kaitanya dengan zakat mal mencapai nisab atau tidak (kurang dari 2,5% atau 

zakat fitrah berupa beras atau uang
213

 tentu tindakannya itu memiliki dasar-dasar yang kuat 

dan relevan dengan konteks sosial.  

 Ketiga, kausal, maksudnya dalam proses perubahan atau peristiwa pasti ada “sebab 

dan mengapa”, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, (a) monokausalitas, 

maksudnya bahwa suatu perubahan itu hanya dapat dirujukkan kepada satu faktor saja, 
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misalnya  masalah ekonomi, sosial atau hukum, (b) multikausalitas, maksudnya suatu 

peristiwa atau gejala itu dikembalikan pada perspektif-nya atau bagaimana cara memandang 

penyebab suatu peristiwa itu dari berbagai aspeknya, seperti aspek sosial, agama, ekonomi, 

hukum dan politik. Jika masyarakat muslim di Kab. Konsel melakukan pengumpulan zakat 

fitrah pada amil desa atau Imam Masjid setempat tentu ada penyebabnya (kausal), penyebab 

itu adalah adanya keyakinan bahwa zakat fitrah baik berupa beras atau uang merupakan 

kewajiban agama yang khusus pada bulan Ramadhan yang harus ditunaikan, sehingga 

menimbulkan perubahan monokausalitas dan multikausaslitas.   

Penjelasan di atas, merupakan pendekatan historis yang digunakan penulis dalam 

menganalisis sinergisitas hukum zakat fitrah di Konsel. Pendekatan ini sangat membantu 

penulis untuk memahami filosofi dari aturan hukum ketika hukum itu diterapkan pada 

masanya.
214

 Percy Cohen, dikutip Ibrahim Alfian, menyatakan bahwa teori tersebut, adalah 

upaya mengkaji peristiwa-peristiwa masa lampau yang dijadikan sebagai alat untuk 

menganalisis terhadap peristiwa sosial yang terjadi sekarang.
215

 Secara sekematis, pendekatan 

historis oleh Cohen dibagi menjadi tiga tipologi, yaitu universalitas, empiris dan kausal dapat 

dilihat dalam skema berikut.  

 Skema 

Hubungan rasionalitas sinergisitas hukum zakat fitrah di Konsel 
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 Dengan memahami skema itu, memberikan petunjuk proposisi yang dapat 

dirumuskan bahwa, pengumpulan zakat fitrah itu terjadi disebabkan ketiga faktor 

universalitas, empiris dan kausalitas, ketika masyarakat muslim Konsel dipandang sebagai 

objek yang menimbulkan tindakan kausalitas, yaitu mengumpulkan kewajiban zakat fitrah.  

 Konsep yang dihasilkan dalam karya Percy Cohen itu, ternyata juga terkait dengan 

konteks di mana konsep tersebut dihasilkan dan dibangun. Cohen membangun konsep pada 

saat gejala sosial itu terjadi di tengah-tengah masyarakat, dengan setting peristiwa sosial 

masyarakat Barat, ternyata ketika digunakan untuk melihat peristiwa sosial masyarakat 

Konsel yang berada dalam masa deflasi tidak relevan. Karena masyarakat muslim Konsel 

bergerak mengumpulkan zakat fitrah pada pemahaman ke arah spiritualitas dan sosial 

kemasyarakatan, sehingga tidak terjadi pemutusan paham kewajiban zakat antara konteks 

spiritual agama dan sosial kemasyarakatan. Proposisi yang dihasilkan penelitian ini 

mengambarkan secara utuh bahwa teori yang dikemukakan ternyata tidak relevan. Artinya 

masyarakat muslim di Konsel melakukan pengumpulan zakat fitrah pada imam atau amil 

desa, untuk memperoleh pahala atau memenuhi kewajiban dan dipastikan  faktor itu yang 

menjadi penyebab. 

 Berdasarkan hasil pemaparan data dan konsep di muka, terkait dengan sinergisitas 

pengumpulan zakat fitrah, diperoleh beberapa temuan peneliti sesuai dengan signifikasi 

masalah yang diajukan. Temuan ini tentu saja bersifat menguatkan dan mengeritik temuan 

penelitian sebelumnya, baik berbasis ilmu sosial maupun hukum Islam. Secara teoritis dan 

praktis temuan penelitian ini memiliki konstribusi yang tidak sedikit bagi model pemahaman 

terhadap pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah di antaranya. Pertama, buku ini 

memberikan jawaban bahwa pengumpulan zakat fitrah bukan sekedar ibadah, tetapi juga 

dijadikan sumber dalam menjalankan ibadah sosial. Kedua, kesadaran dan komitmen pada 

diri seorang pemerintah daerah, tokoh masyarakat atau imam masjid mendukung “perda 
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zakat” tentang pengumpulan zakat fitrah di Konsel. Ketiga, pengelolaan zakat yang akan 

diatur oleh pemerintah di wilayah Konawe Selatan Prov. Sultra, telah mendapat kepercayaan 

umat muslim, meskipun terdapat beberapa orang muslim yang pesimis terhadap pengelolaan 

itu. 
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BAB IX 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan paparan dan analisis data, bahwa sinergisitas hukum zakat fitrah di Kab. 

Konsel, kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

Pertama, hubungan kepala desa, amil desa, imam masjid dan tokoh masyarakat yang 

melakukan  aktifitas dalam pengelolan zakat, memiliki semangat yang tinggi  dan proaktif 

terhadap kepedulian sosial, utamanya dalam menentukan pengumpulan dan pengelolaan 

zakat fitrah. Untuk membuktikan kenyataan tersebut,  adalah faktor yang mempertemukan 

adanya paham tentang kewajiban zakat fitrah, amil desa dan imam masjid yang memiliki 

kekuatan dan ilmu agama. Selain itu masyarakat muslim Konsel tampak beragam dalam 

mensikapi perda zakat yang akan diatur oleh pemerintah.  

Mereka yang setuju tentang “perda pengelolaan zakat fitrah”, karena memahami 

dengan sikap yang positif dan optimis. Sedangkan bagi masyarakat muslim Konsel yang 

menolak terhadap zakat dikelola oleh pemerintah atau perda, mereka memahami dengan 

pengertian yang negatif, pesimis dan kawatir terjadi penyelewengan pemerintah terhadap 

harta zakat. Pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah hakikatnya berada di dalam proses 

penerimaan dan penolakan antarimam masjid, amil desa dan tokoh masyarakat setempat, 

utamanya dalam kewenangan pengelolaan zakat dalam bingkai perda atau undang-undang 

zakat. Pengumpulan zakat fitrah yang dilakukan masyarakat muslim Konsel dalam konteks 

sosial dan spritual keagamaan, secara umum berimplikasi pada pilihan tindakan yang 

berbeda, ternyata dapat menggambarkan secara mendasar tentang konfigurasi varian paham 

kewajiban zakat fitrah, antarmasyarakat muslim dengan perda pengelolaan zakat.   
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 Kedua, masyarakat muslim Konsel melakukan pengumpulan zakat fitrah pada imam 

masjid atau amil desa hakikatnya bertumpu pada paham kewajiban zakat dan himbauan para 

pemangku desa (lurah). Hubungan relasionalitas tersebut merupakan faktor  penyebab 

pengumpulan zakat fitrah, selain juga dapat mempertemukan berbagai varian pandangan 

tentang wacana perda kewajiban zakat fitrah dikelola oleh pemerintah Konsel, yang 

ditransformasi melalui peraturan perundang-udangan zakat. Melalui peraturan perundang-

udangan tersebut, pengelolaan zakat fitrah di Kab. Konsel di harapkan dapat berjalan secara 

efektif dan secara terus-menerus dapat dilestarikan. Untuk tujuan itu, kemungkinan besar 

dapat diwujudkan, bila kolaborasi oleh pemerintah, ulama, amil desa dan masyarakat muslim 

Konsel secara langsung ikut terlibat di dalamnya. 

Dalam proses formulasi pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah di Konsel, inti 

kewajiban zakat hakikatnya adalah menunaikan kewajiban agama dan mensucikan jiwa di 

bulan ramadhan. Ketika memandang bahwa kewajiban zakat fitrah itu berkaitan dengan 

pensucian jiwa, maka terdapat dialektika masyarakat muslim Konsel sebagai subjek-objek, 

sehingga menghasilkan dialektika paham tentang kewajiban zakat, himbauan para kepala 

desa dan imam masjid atau amil desa. Dialektika tersebut muncul dalam kaitannya dengan 

interaksi antarmasyarakat muslim Konsel dan para imam masjid atau amil desa yang terlibat 

di dalamnya. Dewasa ini yang muncul ke permukaan adalah pengelolaan zakat sebagai 

“kewajiban agama”, yang dikelola pemerintah melalui perda pemerintah dalam bingkai 

hukum positif atau perundang-undangan zakat. Sebagai akibat lebih lanjut dari relasi 

antarmasyarakat muslim Konsel dan para amil desa atau imam masjid, sehingga terjadi 

berbagai perubahan, terutama dalam wacana pengelolaan zakat fitrah di wilayah setempat 

maupun konfigurasi tindakannya. 

Masyarakat muslim Konsel yang menjadi subjek terhadap pembayaran zakat, baik 

yang pro dan kontra di media amil desa atau imam masjid ternyata bisa berdialog dalam 
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mewujudkan pengumpulan zakat fitrah yang berkolaborasi antara pembayaran zakat dalam 

shari„ah Islam dengan para amil desa dalam bingkai tradisi masyarakat muslim setempat. 

Pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah yang hidup dan berkembang, merupakan  hasil 

jalinan kerja sama antarberbagai agen (imam masjid dan para kepala desa) melalui, paham 

kewajiban zakat dan rasa solidaritas sesama muslim yang secara intensif terlibat di dalamnya. 

Ketika terjadi dialog antarmasyarakat dalam pengumpulan zakat fitrah dan agen-agen 

tersebut, maka implikasinya adalah perubahan-perubahan dalam pengumpulan zakat fitrah, 

baik dalam wacana pemikiran atau dalam tataran tindakan-tindakan sosial yang hidup di 

masyarakat. Jadi, relasi paham tentang kewajiban zakat, himbauan para kepala desa, para 

imam masjid, amil desa dan tokoh masyarakat, hakikatnya mempunyai relevansi dengan 

perubahan-perubahan aktual dalam pengumpulan atau pelestarian zakat fitrah  di Kabupaten 

Konawe Selatan. 

 

B. Investigasi 

   Kajian Percy Cohen tentang universalitas, empiris dan kausal, dihadirkan untuk 

menjadi solusi terhadap masalah sosial kaitannya dengan sinergisitas hukum zakat fitrah. 

Melalui kerangka konsep tersebut, kiranya dapat menempatkan varian-varian pandangan 

tentang zakat fitrah antarmasyarakat muslim, imam masjid, tokoh masyarakat (kepala desa), 

amil desa dalam penggolongan sosial, baik yang pro dan kontra terhadap rencana perda 

pengumpulan da pengelolaan zakat fitrah di Konsel. Kajian Percy Cohen, sesungguhnya telah 

menjadi sumber inspirasi bagi kajian di bidang peristiwa sosial yang sedang terjadi, terutama 

yang menyangkut peristiwa-peristiwa masa lampau yang masih relevan dengan konteks 

kehidupan sosial sekarang, baik mereka yang mendukung maupun yang menolak.  

Di antara yang mendukung Ibn Khaldun, mendeskripsikan bahwa pemikiran manusia 

dibentuk melalui setting sosial, peristiwa sosial atau lingkungan sosialnya, dan menghasilkan 
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gagasan.
216

 Muhammed Arkoun mengungkapkan konsep Ibn Khaldun tentang masyarakat, 

bahwa masyarakat merupakan objek pengetahuan dan pemikiran untuk mencapai tingkat 

pemahaman yang baik.
217

 Masdar F. Mas‟udi menyatakan bahwa konsep realitas sosial Ibn 

Khaldun dapat mempengaruhi pola berfikir manusia, baik secara sosial maupun spiritual 

untuk mencapai akhlak yang mulia.
218

  

Kajian lain yang menolak Percy Cohen, misalnya Arnold Gehlen dan Beck, 

menyatakan bahwa masyarakat tidak dapat dibangun melalui relasi atau pristiwa sosial, 

karena di dalam masyarakat terdapat dikotomi yang mendasar antara berbahaya 

(bermusuhan) dan tidak berbahaya.
219

 Selain itu yang menolak, adalah para ulama yang 

memandang bahwa budi pekerti manusia baik dan buruk ditentukan oleh faktor "jiwa" dan 

tidak ada hubungannya dengan realitas sosial.
220

  

Kewajiban zakat fitrah, sesungguhnya tidak memiliki persyaratan nishab dan 

diwajibkan bagi setiap muslim, baik dewasa, anak-anak atau tidak ditentukan umur, untuk 

mengeluarkan zakat. Kajian zakat yang dilakukan sarjana-sarjana terdahulu tentang zakat, 

memberikan gambaran bahwa kewajiban zakat hanyalah nominal saja, aspek luar. Sebab inti 

dari semuanya adalah paham tentang kewajiban zakat pada wilayah setempat yang 

dipengaruhi oleh kondisi sosial yang berbeda. Shari„ah zakat tidak mampu menyentuh secara 

keseluruhan fenomena sosial dan dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial, karena itu 

ketika berhadapan dengan realitas sosial, shari„ah zakat harus tetap berada di luar.  

Karya sinergisitas zakat fitrah, sesungguhnya menyisakan persoalan pada level 

macam apa dan bagaimana hukum zakat dipahami dan sekaligus di formulasi menjadi seperti 

itu. Jika zakat fitrah sebagai ibadah sosial dengan bertitik tolak pada prinsip  tujuan shari„ah, 
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maka akan jelas bahwa zakat mempunyai sasaran yang mendasar, yakni mewujudkan 

kesejahteraan sosial. Akan tetapi konsep zakat yang sudah jelas itu, akan kembali menjadi 

kabur jika arti konsep itu dipertanyakan secara rinci. Misalnya konteks ajaran zakat dalam 

Islam di atur melalui kebijakan perda pemerintah setempat atau hukum positif, mestinya 

terdapat gambaran bagaimana proses formulasi zakat sebagaimana keadaan sekarang. 

Dialektika itu yang tidak diperoleh dalam berbagai kajian tentang  zakat  fitrah.  

Ibnu Khaldun menyatakan, bahwa yang terpenting adalah „asabiyah, karena di 

dalamnya terdapat badawah, yaitu menuntut adanya kebaikan hati, kesahajaan, hormat 

menghormati, rendah hati, respek terhadap kemiskinan orang lain, tidak berlebihan dan rasa 

benci untuk memiliki harta bagi diri sendiri.
221

 Itulah sesungguh tujuan  mengeluarkan zakat. 

Sinergisitas zakat fitrah di Konsel-Sulawesi Tenggara yang didasari paham kewajiban 

zakat, imam masjid, tokoh masyarakat(kepala desa) atau amil desa, sesuai dengan temuan 

dalam karya ini, praktiknya senantiasa tidak diatur oleh peraturan perundang-undang zakat 

atau pemerintah, akan tetapi muncul dan berkembang melalui keyakinan terhadap 

spiritualitas “kewajiban agama” dalam bingkai kesadaran masyarakat muslim setempat. Oleh 

karena itu, dalam karya ini dikatakan bahwa keyakinan agama dan spiritualitas "kewajiban 

zakat" adalah kebutuhan mendasar bagi subjek zakat yang tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupannya. Masyarakat muslim Konsel pada umumnya telah memiliki nilai-nilai terhadap 

keyakinan agama Islam yang kuat, sehingga dalam faktanya akan muda diajak untuk 

menunaikan  ibadah zakat fitrah, sekalipun tidak diatur atau ditekan oleh pemerintah.  

Dengan demikian temuan dalam karya, tentang sinergisitas zakat fitrah ini, dalam 

faktanya meniscayakan adanya dua kekuatan, yaitu kekuatan keyakinan agama melalui teks 

al-Qur‟an dan kekuatan himbauan kepala desa, imam masjid atau amil desa. Keyakinan 

agama, bagi masyarakat muslim Konsel tentang kewajiban zakat fitrah, sebagai representasi 
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sistem kognisinya, yang sesungguhnya telah memerlukan upaya-upaya legitimasi dan 

justifikasi dari kekuatan doktrin agama, yakni melalui teks suci, baik tertulis maupun lesan. 

Ini semua dilakukan mereka (masyarakat muslim Konsel-Sultra), terutama ketika melakukan 

proses pengumpulan zakat fitrah pada imam masjid atau amil desa.  

Secara teoritik, temuan dalam karya ini berimplikasi langsung pada dua pemahaman 

hukum zakat fitrah, yaitu dimensi sosial dan spiritualitas agama. Temuan ini pada satu sisi 

menguatkan dasar paham kewajiban zakat fitrah perspektif empiris-kontekstualis, yang 

memiliki gagasan bahwa zakat merupakan kewajiban sosial, selain sebagai sistem nilai  

agama yang harus diamalkan dalam kehidupan. Bagi masyarakat Konsel-Sultra yang 

menganut pemahaman ini, kedua-duanya (teks maupun konteks) merupakan instrumen yang 

sama-sama diakui dan dianggap penting bagi pelestarian zakat fitrah. 

Pada sisi lain, temuan ini secara teoritik berarti menilai ulang konsep imam Syafi‟i 

zakat fitrah harus dengan makanan pokok atau beras 2,5 kg yang selama ini dipahami sebagai 

ketentuan yang qat„i, tanpa melihat di balik unsur sosial atau kondisi masyarakat tertentu. 

Misalnya syarat zakat fitrah harus dengan makanan pokok atau beras 2,5 kg , di Konsel 

diganti dengan makanan sagu atau uang Rp. 20.000. Bagi komunitas ini, tafsir yang keluar 

dari maksud ini, teksnya telah dianggap sebagai tafsir yang menyimpang. Kewajiban zakat 

tidak memerlukan adanya kajian dan dialog-dialog ulang, namun ia perlu diimplementasikan 

dalam kehidupan. Kajian terhadap kewajiban zakat hanya akan menjauhkan bagi umat Islam 

dari kualitas keimanannya kepada Allah swt. Sementara hasil temuan penelitian ini, paham 

kewajiban zakat, himbauan kepala desa, imam masjid atau amil desa diharapkan mampu 

berdialektika secara simultan dengan tuntutan perkembangan zaman, melalui kreativitas dan 

subjektivitas bagi pengamalnya. Dengan cara ini paham kewajiban zakat akan senantiasa 

tampil dengan nilai-nilai universalitasnya. 
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Lebih dari itu, hasil penafsiran melalui penalaran dan perilaku keyakinan agama yang 

berkolaborasi antara zakat dalam shari„ah Islam dan himbauan tokoh agama atau imam 

masjid, menurut perspektif sosiologis dan tekstualis tidak dianggap sebagai kewajiban, 

melainkan hanya dianggap sebagai produk pemikiran dan pola penafsiran para ulama yang 

dianggap bid‟ah yang tidak perlu ditunaikan. Sementara temuan penelitian ini menganggap 

bahwa tafsir dan pemahaman zakat fitrah, baik melalui penalaran (kontekstual) maupun teks, 

yang telah diimplementasikan dalam kehidupan adalah bagian yang tak terpiskan dari 

kewajiban agama. Demikian perilaku keagamaan, tidak sedikit di antara masyarakat muslim 

Konsel yang mengalami perubahan paradigma baru untuk menyesuaikan pemahaman zakat 

melalui proses dialog yang intensif. Atas dasar itu, perilaku keagamaan bagi masyarakat 

muslim Konsel dalam temuan ini, dianggap sebagai penyebab munculnya sinergisitas 

pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah yang sebenarnya. Logika hasil karya ini memiliki 

relevansi yang sangat dekat dengan bagaimana praktik pengumpulan zakat pada masa sahabat 

‘Umar bin al-Khatab dan ‘Umar bin Abd al-‘Aziz, yaitu pembayaran zakat melalui institusi 

agama atau pemerintah Islam.  

Bertolak dari uraian tersebut, persoalan imam masjid, perda pemerintah dan para amil 

desa yang dikaitan dengan pengumpulan zakat fitrah, hakikatnya masih mengundang pro-

kontra di kalangan masyarakat muslim Konsel, bukan pada tataran konstribusinya terhadap 

pengelolaan zakat fitrah, akan tetapi pada tataran apakah ia secara efektif zakat dapat 

memenuhi berbagai kebutuhan sosial dan spiritual pada umat Islam. Pengumpulan zakat 

fitrah pada imam masjid atau amil desa, sesungguhnya merupakan jawaban terhadap adanya 

kebutuhan masyarakat yang terus bergejolak di tengah krisis ekonomi yang cendrung 

kapitalistik.
222

 Pengumpulan zakat fitrah akan hidup dan lestari, manakala terjadi hubungan 

                                                 
222

Dalam kajian ekonomi Islam, kapitalistik yaitu tindakan penimbunan kekayaan tanpa batas yang jelas, dan 

tidak mengakui bahwa sebagian dari harta kekayaan itu ada hak bagi orang miskin. Baca Syed Nawab Haider 

Naqvi, Islam, Economics and Society (London-New York, 1994), 93. Periksa juga Yamani, Antara al-Farabi 

dan Khomeini:Filsafat Politik Islam  (Bandung: Mizan, 2002), 71. 
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sosial antara tokoh masyarakat, pemerintah, imam masjid, amil desa dan para tokoh agama 

berlangsung secara konstan dan inheren. 

Jadi, konfigurasi sinergisitas hukum zakat fitrah di Kabupaten Konsel-Sultra, 

perspektif sosial telah memberikan gambaran tentang bagaimana mereka mereformulasi 

pengelolaan zakat fitrah pada imam masjid atau amil desa dalam kehidupan sosial. 

Pengumpulan zakat fitrah yang ditentukan relasi paham kewajiban zakat, himbauan para 

kepala desa, imam masjid dan amil desa, merupakan hasil reformulasi antara masyarakat 

muslim Konsel, dalam bingkai sosial dan keyakinan agama, adalah contoh kongkret 

penafsiran zakat fitrah yang bercorak pada wilayah setempat.  

 Sebagai tipologi penelitian kualitatif, karya ini belum menghasilkan teori 

metodologik, yaitu teori yang dihasilkan dari uji hipotesis akan tetapi menghasilkan teori 

substantif, yaitu teori yang dibangun di atas data empiris. Oleh karena itu proposisi-proposisi 

yang dihasilkannya baru memasuki tahapan sebagai hipotesis yang sesungguhnya 

memerlukan kajian lebih lanjut. Sebagai konsekuensinya, hasil karya ini juga hanya berlaku 

pada setting sosial masyarakat muslim Konsel yang diteliti, kalaupun kemudian bisa 

ditrasferabilitasikan ke wilayah lain, hanyalah pada wilayah yang memiliki “kesamaan” 

setting sosial dengan lokus yang sejenis. 

Karya ini juga tidak menjangkau terhadap persoalan dasar, apakah variabel-variabel 

relasi paham tentang kewajiban zakat fitrah, imam masjid atau para amil desa, berhubungan 

secara langsung atau tidak. Sebagai tipologi penelitian sosio-hukum, tugasnya hanya 

memahami yang manifest, untuk sampai kepada yang latent, tanpa menguji hubungan 

antarvariabel tersebut. Penulis sadar bahwa sebuah tradisi keilmuan manusia  termasuk sosio-

hukum zakat, hanya dapat menulis apa yang tampak. Selebihnya bisa berspekulasi untuk 

meramalkan yang tersembunyi. Mungkin akan ada karya lain, yang bertugas untuk 

menjelaskan hubungan-hubungan antarvariabel yang kompleks tersebut. 
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Buku ini, sesuai dengan fokus pembahasanya tentu lebih kepada pemahaman terhadap 

sinergisitas hukum zakat fitrah, yang ditentukan oleh paham kewajiban zakat, para imam 

masjid atau amil desa, dalam bingkai keyakinan agama. Atas dasar itu, pengumpulan zakat 

selain zakat fitrah seperti zakat mal, pertanian, tambang, hewan, jasa dan lain-lain kurang 

mendapat perhatian serius dari masyarakat atau pemerintah yang memadai, utamanya di Kab. 

Konsel. Kiranya diperlukan penelitian lain, yang akan mencoba secara lebih mendalam 

mengkaji jenis-jenis harta terkena zakat tersebut, dalam bingkai sosial-keagamaan di Konsel 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Implikasi dari buku ini, secara umum memberi usulan pada pihak pemerintah untuk 

membuat  “perda dalam pengelolaan zakat”  agar pendayagunaan zakat dapat berjalan lebih 

efektif. Selama ini zakat yang dikumpulkan para amil desa dan imam masjid di Konsel hanya 

sebatas zakat fitrah, dan belum menyentuh jenis-jenis harta yang lain yang terkena kewajiban 

zakat, seperti zakat perdagangan, nelayan, pertanian, perkebunan perternakan dan lain-lain 

yang memiliki potensi dayaguna yang lebih besar dibanding zakat fitrah, mungkin ada 

penulis lain untuk melakukan investigasi lebih lanjut.  
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Tulungagung tahun 2004-2005, Dosen Qowaidul Fiqhiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam 

Miftahul ‘Ula (STAIM) Nglawak Kertosono  tahun 2003-2004, Dosen Ilmu Kalam dan 

Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Syari‟ah Universitas Darul ‘Ulum Jombang tahun 2003, 

Dosen Fiqih Jinayat, Filsafat Hukum Islam, Ulumul Hadis, Tafsir Hadis, Hadis Ahkam, 

Tafsir al-Qur‟an, Fiqih, Perwakafan, Ushul fiqh, Masail Fiqhiyah, Filsafat Ilmu dan Hukum 

Perdata Islam di STAIN Kendari 2009-sekarang. Sedangkan pengalaman mengajar 

pendidikan non-formal, Guru Kitab Sharah al-Waraqat Pondok Pesantren al-Hikmah 

Porwoasri Kediri, tahun 2003-2006, Guru Kitab Fath al-Qarib, Sullam at-Taufiq, Riyad al-

Badi‟ah, Ta‟lim al-Muta‟lim, Sorf wa al-Nahwi, Ahlak al-Banat dan al-Qur‟an di Pondok 

Pesantren Darul ‘Ulum Jombang, tahun 2001-2006, Pondok Ramadhan dengan kitab 

Jawahirul Kalamiyah, Sullam at-Taufiq, Riyad al-Badi‟ah, Ta‟lim al-Muta‟lim di STAIN 

Kendari tahun 2010. 

Selain aktif menjadi Dosen, ia juga di percaya sebagai ketua Komite Penjamin Mutu 

(KJM) Jurusan Syari‟ah tahun 2009-2011 di STAIN Kendari. Anggota pelaksana harian 

Farum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Prov. Sultra tahun 2010-2014, Ketua pelaksana 

Badan Amil Zakat (BAZ) di lembaga STAIN Kendari, tahun 2010-2014, Ketua Program 

Studi Ekonomi Islam pada Jurusan Syari‟ah STAIN Kendari 2011-sekarang , Ketua Rabitha 

Ma‟ahadil Islamiyah (RMI) Prov. Sulawesi tenggara2012-sekarang, dan Pimpinan Pondok 

Pesantren Darul Falah Sultra. 

 

 

 

 


