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Zakat dan 

Pendidikan 

Ekonomi Islam 
 
 Krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, bahkan krisis 

sosial dan politik yang melanda Indonesia lebih dari satu dasawarsa berjalan ini 

disamping membawa derita  ternyata membawa berkah terselubung  (blessing in 

disguisse). Senyatanya krisis ini membuat  banyak yang menderita. Lebih dari 100 juta 

orang jatuh ke jurang kemiskinan, 40 juta-an orang menganggur, jutaan anak putus 

sekolah, jutaan lagi mengalami malnutrisi. Lalu, akibat kerusuhan diberbagai tempat, 

ratusan orang meninggalkan kampung halamannya. Tapi ditengah begitu banyak orang 

yang mengalami kesusahan akibat krisis yang belum jelas  kapan akan berakhirnya ini, 

tidak sedikit orang yang justeru diuntungkan. Para eksportir misalnya, jelas merasa 

gembira dengan melemahnya mata uang rupiah. Keuntungan yang dipetik dari bisnis 

ekspor menjadi berlipat ganda bila diuangkan dalam rupiah.  

 

*** 

Kesadaran spiritual berupa keyakinan akan 
Buruknya sistem yang tidak bersuber dari Allah 

Subhanahu waTa’ala dan sekaligus keinginan kuat untuk  
Mewujudkan sistem alternatif inilah yang dimaksud 

Dengan berkah terselubung. Bila tidak ada krisis 
Belum tentu kita mempunyai kesadaran seperti ini. 

*** 
 

 Tapi berkah terselubung yang dimaksud disini bukan hanya bersifat material. 

Malah memang bukan itu yang utama. Berkah yang utama adalah ditunjukinya kita 

secara nyata akan kerapuhan sistem ekonomi kapitalistik yang tengah berjalan saat ini. 

Secara imani, kita yakin bahwa sistem ekonomi apapun bila tidak bersumber atau 

bertentangan dengan kemauan Allah Subhanahu waTa’ala, dzat yang menciptakan 

manusia, alam semesta dan kehidupan ini, cepat atau lambat pasti akan membawa petaka. 

Al- Qur’an menyebutnya fasad. Fasad atau kerusakan itu timbul sebagai akibat logis dari 

tidak ditatanya kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk di bidang ekonomi 

dengan cara atau sistem yang benar.  Sistem yang benar adalah sistem yang berasal dari  

Sang Pencipta yang sampai kepada kita dalam rangkaian al-wahyu tadi. Ibarat alat 

elektronik, bila tidak dijalankan sesuai dengan manual dari pabrik pembuatnya, cepat 

atau lambat alat itu pasti akan rusak. 
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 Krisis ekonomi ini memberikan bukti empirik kepada kita tentang kerusakan itu. 

Sebenarnya peringatan terjadinya krisis sudah jauh-jauh hari ditulis dengan nada pasti 

oleh al-Qur’an. Tapi sangat banyak diantara kita yang kurang atau malah tidak 

mempercayainya begitu saja. Kebanyakan manusia memang cenderung percaya bila 

segala sesuatunya telah terbukti secara nyata di depan mata dan kepala sendiri. Nah, 

krisis ini memberikan bukti nyata. Bila sudah begini, masihkah kita akan ragu  terhadap 

kebenaran dan semua peringatan dan janji-janji yang tertulis dalam al-wahyu? 

 Bila akibat krisis multidimensi yang melanda negeri yang pernah disebut-sebut 

sebagai zamrud khatulistiwa ini memberikan kesadaran spiritual kepada kita, maka 

benarlah bahwa krisis memang memberikan berkah terselubung. Tapi bila tidak, krisis itu 

semua hanya berhenti sekadar sebagai krisis. Ia tidak memberikan hikmah apa-apa. Dan 

itu berarti kita telah gagal menarik pelajaran  dari apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita 

memang punya mata, telinga dan fikiran, tapi ternyata tidak digunakan untuk “melihat”, 

“mendengar”, dan “memikirkan”. Semua berakhir sia-sia. 

 Kesadaran spiritual berupa keyakinan akan buruknya sistem yang tidak bersumber 

dari Allah Subhanahu waTa’ala dan sekaligus keinginan kuat untuk mewujudkan sistem 

alternatif inilah yang dimaksud dengan berkah terselubung. Bila tidak ada krisis, belum 

tentu kita mempunyai kesadaran ini. Jadi benar, krisis membawa berkah bukan? 

 
Tumbuh dari Dua Arah 
 Beberapa tahun terakhir ini marak berbagai kajian tentang ekonomi Islam, 

termasuk pembukaan program studi ekonomi Islam di sejumlah lembaga pendidikan 

negeri maupun swasta. Semangat itu paling sedikit didorong oleh dua faktor utama. 

Pertama, secara internal adalah adanya penaikan kesadaran spiritual di tengah-tengah 

masyarakat muslim yang makin intensif sejak tahun 80-an, yang waktu itu ditandai 

maraknya jilbab, kajian-kajian keislaman diberbagai tempat termasuk di kantor-kantor, 

menaiknya jumlah jamaah haji dan sebagainya. Kedua, secara eksternal adalah dengan 

adanya berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi, yang muncul ditengah masyarakat. 

 Pada tahap awal, kesadaran spiritual ini memang cenderung bersifat  supersifisial 

dan simbolik. Juga terbatas pada masalah-masalah ritual yang sangat individualistik. Tapi 

belakangan, kesadaran itu mulai menyentuh aspek-aspek sosial bahkan politik yang 

bersifat komunal dan masal. Kesadaran  simbolistik tetap berlangsung, tetapi seiring 

dengan waktu, kesadaran itu makin dilengkapi dengan penghayatan terhadap nilai-nilai 

substansial  di balik simbol-simbol itu. Maka, secara kualitatif kesadaran itu jelas makin 

meninggi. Secara kuantitatif juga makin menyentuh lebih banyak orang dari berbagai 

kalangan yang lebih beragam. Bila dulu keberislaman seolah menjadi milik kaum santri 

pedesaan, kini tidak lagi. Orang yang bukan latar belakang sebagai santri juga merasa 

absah untuk mengekspresikan keberislamannya secara terbuka. Bahkan sejujurnya 

ekspresi itu lebih tampak eksplosif  dan kadang mengharukan pada apa yang ditunjukan 

oleh kalangan terdidik dan kaum profesional di perkotaan. 

 Ditambah dengan kesadaran terhadap krisis-krisis empirik baik berkenaan dengan  

persoalan politik internasional maupun domestik, persoalan sosial seperti maraknya 

kriminalitas, persoalan budaya seperti semakin berkembangnya permisivisme, di bidang 

pendidikan dengan tawuran pelajar yang makin tinggi intesitasnya, dan di bidang 

ekonomi dengan adanya krisis seperti  yang sebagiannya  sudah dijelaskan di muka, 

kesadaran spiritual mendorongnya  untuk mencari alternatif-alternatif solusi  bagi 
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berbagai persoalan faktual yang dihadapi oleh masyarakat. Di sinilah kemudian semangat 

pencarian terhadap konsepsi alternatif, khususnya dibidang ekonomi, menemukan 

momentumnya. Maka, maraknya berbagai kajian-kajian tentang ekonomi Islam 

merupakan bukti nyata dari geliat  proses upaya mencari pemuasan dahaga intelektual itu. 

Tapi ketika tuntutan terhadap hadirnya sistem alternatif agar tidak menjadi sekedar 

menjadi wacana meningkat, terutama terhadap ketersediaan SDM yang bukan hanya 

faham tapi juga memiliki keahlian ekonomi Islam, maka kajian saja dirasa tidak lagi 

mencukupi. Lalu didirikanlah pusat-pusat pendidikan yang mengajarkan program 

ekonomi Islam. 

 

Zakat dan Distribusi Kekayaan 

 Selain satu bagian terpenting dari pembahasan ekonomi Islam adalah masalah 

kemiskinan: apa, mengapa dan bagaimana cara mengatasinya. Kemiskinan memang  

merupakan fenomena yang tidak akan pernah terpisahkan dari dinamika kehidupan 

masyarakat. Apapun, kemiskinan pasti akan membuat hidup seseorang tidak mudah. 

Kemiskinan membuat orang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi 

yang cukup, pendidikan yang semestinya dan penyediaan kebutuhan lain secara layak. 

Akibatnya, orang yang miskin cenderung berpendidikan rendah, kurang gizi dan hidup 

dalam keterbatasan. Pendidikan yang rendah membuat kualitas sumberdaya yang 

dimilikinya juga rendah. Jadi, miskin harta membawa miskin keahlian dan pada akhirnya 

miskin produktifitas. 

 Tapi mengapa orang menjadi miskin? Ada dua faktor utama yang bisa disebut, 

yakni sebab kultural dan struktural. Secara kultural, kemiskinan dipicu oleh lemahnya 

etos kerja, sikap hidup yang fatalis, salah dalam memahami makna rizki, malas berusaha 

termasuk malas mengembangkan kemampuan diri serta terperangkap dalam budaya 

miskin itu sendiri. Orang yang lahir dari keluarga miskin, dibesarkan dilingkungan 

miskin, lalu merasa bahwa dirinya seolah memang diciptakan untuk menjadi orang 

miskin. “Kepercayaan” seperti itu yang tertanam didirinya kemudian disadari atau tidak, 

berpengaruh dalam langkah-langkah hidupnya. Ia menjadi tidak terlalu yakin bahwa ia, 

kalau mau berusaha, bisa saja keluar dari lingkaran kemiskinan yang membelitnya selama 

ini.  

 Kemiskinan juga lahir dari setting sosial yang individualistik. Yakni ketika orang-

orang kaya  dengan egonya tak  acuh terhadap keadaan di sekitarnya, termasuk untuk 

menyadari bahwa sangat banyak orang miskin yang memerlukan uluran tangannya. Ia 

sibuk dengan dirinya sendiri dan tak acuh terhadap  orang miskin. Ia merasa bahwa 

kekayaan yang didapatnya itu semata atas hasil usahanya sendiri. Padahal, dalam tiap sen 

sesungguhnya ada  hak orang-orang miskin yang berperan langsung atau tidak terhadap 

kesuksesan orang-orang kaya. 

 Tapi yang paling utama, kemiskinan adalah produk dari sistem ekonomi 

kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil. Fakta empirik 

menunjukan, bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita 

kelaparan, atau tidak ada rumah sehingga banyak rakyat yang harus tinggal di bantaran 

sungai atau di emperan toko, melainkan buruknya distribusi makanan, rumah dan 

sebagainya.  
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*** 
“Tapi mengapa orang menjadi miskin? Ada 
Dua faktor utama yang bisa disebut, yakni 

Sebab kultural dan struktural 
 

*** 
 Mengapa distribusi buruk? Sistem serta kebijakan pengambil kebijakan 

keputusanlah yang membuat distribusi tidak berjalan dengan baik. Sistem ekonomi 

kapitalistik semula memang percaya bahwa dalam ekonomi pasar akan terdapat tangan 

yang tidak kelihatan (the invicible hand) yang akan mengatur ekonomi sebaik-baiknya. 

Bila ekonomi memberikan kesejahteraan pada individu, resultantenya adalah 

memberikan kemakmuran bersama. Tapi ternyata tangan yang tidak kelihatan yang 

diharap-harap tersebut tidak muncul.  Memang ada sebagian kecil individu yang 

sejahtera. Tetapi itu tidak secara otomatis memberikan kemakmuran bersama. Di tengah 

kemakmuran segelintir orang, sebagian besar anggota masyarakat lain justru miskin dan 

terus menerus mengalami proses pemiskinan. 

 Sementara itu, kaum kaya dengan modal yang dimilikinya ditambah dengan 

kedekatannya dengan penguasa, memiliki segala daya untuk menambah kekayaannya. 

Termasuk untuk memasuki ruang-ruang pengambil keputusan agar kebijakan yang 

diambil selalu berpihak kepada kepentingannya. Ditambah dengan miskinnya solidaritas 

sosial dan kultur miskin di atas, maka lengkaplah semua faktor penentu terjadinya 

kemiskinan itu. 

 Bila demikian, bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Tentu saja harus diawali 

dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem 

distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang  berpunya (ahl-aghniya) 

terhadap kaum fakir, miskin, dhuafa dan mustadhafin, serta kesadaran untuk 

meningkatkan kualitas diri, etos kerja dan sikap optimisme terhadap perubahan  

kehidupan. 

 Salah satu bentuk kepedulian ahl-aghniya adalah kesediaannya untuk membayar 

zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat adalah infaq atau pembelanjaan harta yang 

bersifat wajib, sedangkan shadaqah adalah pembelanjaan yang bersifat sunnah. Keduanya 

adalah bagian dari ibadah. Tapi dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan salah satu 

bentuk distribusi kekayaan (tauzi’u al-tsarwah) diantara manusia. Yakni distrubusi yang 

terjadi tidak melalui transaksi-transaksi ekonomi. 
 

*** 
“Bila demikian, bagaimana cara mengatasi  

Kemiskinan? Tentu saja harus diawali dengan mewujudkan 
tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi 

yang adil, mendorong kepedulian  
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dari orang berpunyan (ahl-aghniya) terhadap kaum fakir, miskin, 
dhuafa dan mustadhafin, serta kesadaran untuk meningkatkan 

kualitas diri, etos kerja dan sikap optimisme terhadap perubahan 
kehidupan.” 

 
*** 

  

 Sejatinya, sistem ekonomi yang baik pasti akan memungkinkan terjadinya 

distribusi yang baik. Melalui berbagai kegiatan ekonomi yang dijalankan secara baik, 

memberikan kesempatan yang adil kepada semua pelaku ekonomi, dan menghindari 

semua distorsi pada semua lini kegiatan ekonomi dari hulu hingga hilir yang timbul 

akibat pemberian suap, komisi dan sebagainya, dipercaya akan menciptakan distribusi 

kekayaan secara sebaik-baiknya pula. Sekalipun demikian, tetap saja masih 

dimungkinkan oleh karena berbagai faktor yang bersifat alamiah seperti tidak semua 

orang sehat secara fisik dan mental, ada yang cacat dan idiot, serta tidak semua orang 

tinggal  di tempat yang subur, terjadi kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat. 

Bagaimana mungkin orang cacat bisa bersaing secara wajar dengan orang yang sehat? 

Bila keadaan itu dibiarkan begitu saja, tentu mereka akan tersisih dari percaturan 

ekonomi yang memang memerlukan segenap sumberdaya. Menghadapi keadaan seperti 

ini, mengandalkan distribusi normal, yaitu yang didapat dari transaksi-transaksi ekonomi, 

akan sia-sia. Diperlukan shortcut dalam distribusi. Itulah zakat. Maka, dalam kacamata 

distribusi, zakat bisa dibaca sebagai semacam memaksa turun harta yang beredar di 

antara orang kaya kepada orang-orang yang memerlukan. 

 Jadi, jelaslah bahwa zakat bukan hanya sekedar sebuah bentuk ibadah. Juga bukan 

sekadar realisasi dari kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin. Lebih dari itu, 

zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu 

sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Pemahaman ekonomi Islam secara tepat 

akan membawa transformasi kesadaran, yakni dari memandang zakat secara personal 

yang sekadar berfungsi superfisial dan karitatif menjadi bagian tak terpisahkan dari pola 

distribusi dalam sistem ekonomi Islam. 

 Dengan kesadaran seperti ini, zakat akan di tempatkan bukan hanya dalam 

konteks individual tapi sudah menjadi bagian dari persoalan komunal. Karenanya, 

pelaksanaannya tidak boleh sekadar mengandalkan kesadaran persoalan, tapi harus 

mengandung campur tangan komunal, dalam hal ini dilakukan oleh penguasa. Dari sisi 

inilah kita bisa mengerti mengapa khalifah Abu Bakar Assiddiq bertindak sangat keras 

terhadap kelompok masyarakat yang ketika itu menolak membayar zakat (mani’u al 

zakat). Dalam pandangannya, mereka tidak sekedar tidak memiliki kepedulian, tapi sudah 

mengarah pada tindakan yang akan mengacaukan sistem distribusi kekayaan. Dan itu 

harus dicegah sebelum berlarut-larut. 

 

Zakat dan Pendidikan Ekonomi Islam 

 Selanjutnya, apakah fungsi, kedudukan, peran dan nilai strategis zakat dalam 

kehidupan masyarakat dipahami secara komprehensif atau tidak, sangat menentukan 

apresiasi  seseorang terhadap zakat itu sendiri. Bila ia tidak memahami bahwa zakat 
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adalah kewajiban individual (fardhu ‘ain) seorang muslim berkenaan dengan pengelolaan 

hartanya dan merupakan wujud kepeduliannya kepada problematika sosial  yang terjadi 

di sekitarnya, tentu ia tidak bergerak untuk membayar zakat. Demikian juga bila ia tidak 

memahami bahwa zakat berperan sangat penting dalam proses distribusi kekayaan 

diantara manusia, yang oleh karenanya harus dilaksanakan sungguh-sungguh, bila perlu 

dengan pendektan represif  bukan hanya persuasif, tentu ia juga tidak akan menempatkan 

zakat sebagai bagian dari  kebijakan ekonomi. Bila ia seorang ekonom, maka zakat tetap 

dipandang hanya dalam konteks kepentingan individual bukan komunal, apalagi menjadi 

bagian dari kebijakan rasional penanganan masalah-masalah ekonomi. Maka, masyarakat 

akan kehilangan salah satu instrument distribusi yang sangat penting dalam mewujudkan 

keadilan dan kesejahteraan di tengah masyarakat. Akibatnya, problematika kemiskinan 

dan kesenjangan ekonomi yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi yang demikian parah 

akan semakin sulit untuk diatasi. 

 Tentu saja ini sebuah ironi. Satu sisi kita mengeluhkan betapa krisis ini telah 

membuat sekian puluh juta orang jatuh ke jurang kemiskinan dan menimbulkan sekian 

problematika susulan, dan karenanya kita ingin segera terbebas dari penderitaan ini, tapi 

disisi lain kita mencampakan salah satu cara jitu yang diajarkan Islam guna mengatasi 

atau paling sedikit mengurangi berbagai dampak dari krisis itu. Maka, benarlah apa yang 

sering dikemukakan orang bahwa krisis itu timbul akibat ulah kita sendiri, dan tidak 

kunjung berakhir juga akibat tindakan kita sendiri. 

 Maka, menjelaskan kedudukan zakat dalam sistem ekonomi menurut Islam 

sangatlah penting. Zakat sebagai bagian dari ibadah harus dilaksanakan oleh setiap 

muslim bila hartanya telah memenuhi hisab dan haulnya, dan sebagai bagian dari sistem 

ekonomi harus menjadi salah satu kebijakan pemerintah. Pemahaman seperti inilah yang 

harus diberikan kepada ummat, terutama pada pengajaran ekonomi  Islam. Kelak, bila 

sistem ekonomi Islam benar-benar tegak, para birokrat yang sebelumnya telah 

mempelajari sistem tersebut tidak akan ragu melaksanakan pemungutan zakat secara 

sungguh-sungguh dan menempatkannya sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan 

negara. Sementara itu, secara personal, orang yang telah mempelajari ihwal zakat tentu 

akan terdorong untuk membayarkannya. Dan bila kelak memiliki berbagai usaha, ia 

diharapkan tidak melupakan kewajiaban mengeluarkan berbagai zakat sesuai dengan 

ketentuan dari berbagai jenis usaha yang dimilikinya itu. Bila ia bukan pemilik, tapi 

sekedar pegawai diperusahaan itu, ia akan terdorong untuk mengingatkan perusahaan 

untuk membayar zakatnya. Maka, terdapat benang merah yang sangat terang antara 

keberhasilan pengelolaan zakat di masa mendatang dengan pengajaran ekonomi Islam di 

masa sekarang ini. 

 

Tantangan dan Hambatan 

 Tidak mudah mewujudkan gagasan-gagasan di atas. Ada sejumlah hambatan dan 

tantangan yang akan dihadapi. Diantaranya adalah: 

 

1. Sumber Daya Manusia 

 Diperlukan sumberdaya manusia handal baik itu seorang ustadz, kyai, intelektual, 

dosen ataupun praktisi untuk melakukan proses penyadaran ummat melalui berbagai jalur 

baik pendidikan, pelatihan, kajian ataupun kampanye. 
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Sumberdaya tersebut semestinya memiliki pemahaman yang utuh tentang zakat, sehingga 

tidak menimbulkan distorsi di tengah ummat. Yang terlihat pada sementara yang ada, 

kebanyakan hanya menempatkan zakat pada konteks ibadah. Paling jauh sebagai bentuk 

solidaritas sosial. Jarang yang mengajarkan zakat dengan pandangan sistemik, yakni 

sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam. Bila itu terus terjadi, lagi-lagi zakat hanya 

akan dipandang sebagai persoalan individual. Bukan sistem. Akibatnya, itu tidak 

mendorong umat untuk tergerak secara serius mewujudkan gagasan ekonomi Islam, 

dimana zakat adalah salah satu bagian di dalamnya. 

 Masyarakat sekarang ini memang banyak yang tengah menderita. Dan 

penderitaan itu akan semakin berkepanjangan bila masyarakat tidak mau berubah. 

Ternyata yang memberikan andil terbesar dari kejumudan itu adalah para cerdik pandai 

itu sendiri, yang tidak memberikan pemahaman yang benar seputar zakat kepada 

masyarakat. 

 

2. Antara Kini dan Mendatang 

 Keharusan menempatkan zakat pada fungsi dan kedudukan yang semestinya 

bukanlah hanya persoalan masa depan, dan tidak boleh dipandang sebagai masalah nanti. 

Ia harus menjadi persoalan sekarang. Merancang masa depan memang penting, tetapi 

menyelesaikan persoalan yang dihadapi di masa kini juga penting. Bila keluaran (out-put) 

dari proses-proses pendidikan termasuk berkenaan dengan perihal perzakatan sebagai 

mana telah di uraikan di atas baru akan dinikmati pada 5 – 10 tahun mendatang, harus 

dicarikan jalan agar out-put penyadaran ummat di seputar dunia perzakatan juga bisa 

segera dirasakan pada waktu-waktu sekarang ini. Maka, upaya-upaya diluar jalur 

pendidikan guna merealisasikan zakat sebagai  salah sati instrumen solidaritas sosial dan 

distribusi kekayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan harus juga dilakukan. 

Misalnya melalui berbagai kegiatan kajian, kampanye di media cetak, elektronik, atau 

media luar ruang, dalam berbagai forum kepada masyarakat dari berbagai profesi. 

Sedemikian sehingga masyarakat juga dimungkinkan memeliki kesadaran yang kurang 

lebih sama di seputar zakat dengan para mahasiswa yang secara khusus mengkaji 

masalah ekonomi Islam. 

 

3. Tabrakan dengan Negara 

 Bila zakat dipandang bukan hanya persoalan individual tapi juga komunal, lalu 

pendekatan kepada Muzakki tidak hanya persuasif tapi juga represif, dan secara sistemik 

ia merupakan salah satu instrumen penting dalam distribusi kekayaan, maka keterlibatan 

negara mutlak adanya. Tapi, kenyataannya tidaklah demikian. Negara yang ada sekarang 

ini tidaklah memandang zakat dan perspektif yang benar. Memang telah ada UU zakat, 

tapi justeru adanya UU zakat itu merupakan bukti yang sangat nyata betapa negar 

belumlah berperanan dalam penanganan zakat secara tepat. Semestinya, UU itu memuat 

kewajiban paksa untuk membayar zakat kepada setiap muslim yang telah memenuhi 

hisab dan haul pada harta yang dimilikinya. Juga memuat pasal yang sangat jelas tentang 

bentuk hukuman buat mereka yang menolak membayar zakat. Lalu, karena zakat telah 

menjadi bagian kewenangan dari pemerintah, semestinya UU itu juga tidak mengijinkan 

lagi – adanya lembaga pemungut zakat partikelir. Semuanya diambil alih oleh negara. 

Tapi dalam UU Zakat yang ada semua itu tidak termuat. Jadi, jelas sekali bahwa 

undanng-undang itu dibuat bukan dalam perspektif yang seharusnya. Ia memang 
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merupakan hasil kompromi antara yang senyatanya dengan semestinya. Di sini terlihat, 

bahwa pada setiap gagasan Islam, termasuk soal zakat, bila telah sampai tahapan 

implementasi, selalu saja mengalami benturan dengan negara. 

 Dan bila implementasi zakat tidak secara ideal itu dilakukan, tentu hal ini akan 

membuka peluang terjadinya kesenjangan antara teori yang diajarakan di dalam ruangan 

kuliah yang tentu berisi gagasan-gagasan ideal atau yang semestinya dengan yang 

senyatanya. Akhirnya, pemahaman yang diterima oleh mahasiswa dalam pengajaran 

ekonomi Islam berakhir hanya sebagai wacana. 

Bila yang bersangkutan mengerti duduk persoalannya mengapa hal itu sampai terjadi, 

tidaklah terlalu menjadi masalah. Tapi bila tidak, sangat mungkin  akan muncul 

skeptisme. Yakni ketika mahasiswa memandang bahwa gagasan zakat sebagai bagian 

dari sistem ekonomi Islam hanya teoritis belaka. Tidak aplikatif. Gawat bukan?          
 

*** 
“Bila zakat dipandang bukan hanya  

Persoalan individu tapi juga komunal, lalu 
Pendekatan kepada muzakki tidak hanya persuasif 

Tapi juga refresif, dan secara sistemik 
Ia merupakan salah satu instrumen 

Penting dalam distribusi kekayaan, maka 
Keterlibatan negara mutlak adanya. 

 
*** 

  

‘oo0oo’ 


