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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Masyarakat madani secara harfiah berarti masyarakat kota yang sudah tersentuh 

oleh peradaban maju atau disebut juga civil society (masyarakat sipil). Pada zaman 

Yunani terdapat negara-negara kota seperti Athena dan Sparta disebut Sivitas Dei, 

suatu kota Ilahi dengan peradaban yang tinggi. Masyarakat beradab lawan dari pada 

masyarakat komunitas yang masih liar. Adapun masyarakat madani berasal dari 

bahasa Arab zaman Rasulullah saw. yang artinya juga sama dengan masyarakat kota 

yang sudah disentuh oleh peradaban baru (maju), lawan dari masyarakat madani 

adalah masyarakat atau komunitas yang masih mengembara yang disebut badawah 

atau pengembara (badui). 

Masyarakat madani, konsep ini merupakan penerjemahan istilah dari 

konsep civil society yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim 

dalam ceramahnya pada simposium Nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara 

festival istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Konsep yang diajukan oleh Anwar 

Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok 

masyarakat yang memiliki peradaban maju. Lebih jelas Anwar Ibrahim menyebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur 

yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan 

perorangan dengan kestabilan masyarakat. 

Menurut Quraish Shibab, masyarakat Muslim awal disebut umat terbaik karena 

sifat-sifat yang menghiasi diri mereka, yaitu tidak bosan-bosan menyeru kepada hal-

hal yang dianggap baik oleh masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilai Allah (al-

ma‟ruf) dan mencegah kemunkaran. Selanjutnya Shihab menjelaskan, kaum Muslim 

awal menjadi “khairu ummah” karena mereka menjalankan amar ma‟ruf sejalan 

dengan tuntunan Allah dan rasul-Nya. (Quraish Shihab, 2000, vol.2: 185). 

Perujukan terhadap masyarakat Madinah sebagai tipikal masyarakat ideal bukan 

pada peniruan struktur masyarakatnya, tapi pada sifat-sifat yang menghiasi 

masyarakat ideal ini. Seperti, pelaksanaan amar ma‟ruf nahi munkar yang sejalan 

dengan petunjuk Ilahi, maupun persatuan yang kesatuan yang ditunjuk oleh ayat 

sebelumnya (lihat, QS. Ali Imran [3]: 105). Adapun cara pelaksanaan amar ma‟ruf 

nahi mungkar yang direstui Ilahi adalah dengan hikmah, nasehat, dan tutur kata yang 

baik sebagaimana yang tercermin dalam QS an-Nahl [16]: 125. Dalam rangka 

membangun “masyarakat madani modern”, meneladani Nabi bukan hanya 

penampilan fisik belaka, tapi sikap yang beliau peragakan saat berhubungan dengan 

sesama umat Islam ataupun dengan umat lain, seperti menjaga persatuan umat Islam, 

menghormati dan tidak meremehkan kelompok lain, berlaku adil kepada siapa saja, 

tidak melakukan pemaksaan agama, dan sifat-sifat luhur lainnya. 

Kita juga harus meneladani sikap kaum Muslim awal yang tidak 

mendikotomikan antara kehidupan dunia dan akhirat. Mereka tidak meninggalkan 

dunia untuk akhiratnya dan tidak meninggalkan akhirat untuk dunianya. Mereka 
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bersikap seimbang (tawassuth) dalam mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika 

sikap yang melekat pada masyarakat Madinah mampu diteladani umat Islam saat ini, 

maka kebangkitan Islam hanya menunggu waktu saja. 

Konsep masyarakat madani adalah sebuah gagasan yang menggambarkan 

maasyarakat beradab yang mengacu pada nila-inilai kebajikan dengan 

mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi 

peneiptaan tatanan demokratis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
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BAB II 

MASYARAKAT MADANI DAN KESEJAHTERAAN UMAT 

2.1 Konsep Masyarakat Madani 

Konsep “masyarakat madani” merupakan penerjemahan atau 

pengislaman konsep “civil society”. Orang yang pertama kali mengungkapkan 

istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di Indonesia oleh 

Nurcholish Madjid. Pemaknaan civil society sebagai masyarakat madani 

merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi 

Muhammad. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis 

ketidakbersalahan pembentukan civil society dalam masyarakat muslim 

modern. 

Makna Civil Society “Masyarakat sipil” adalah terjemahan dari civil 

society. Konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan 

masyarakat. Cicero adalah orang Barat yang pertama kali menggunakan kata 

“societies civilis” dalam filsafat politiknya. Konsep civil society pertama kali 

dipahami sebagai negara (state). Secara historis, istilah civil society berakar 

dari pemikir Montesque, JJ. Rousseau, John Locke, dan Hubbes. Ketiga orang 

ini mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu mencairkan 

otoritarian kekuasaan monarchi-absolut dan ortodoksi gereja (Larry Diamond, 

2003: 278). 

Antara Masyarakat Madani dan Civil Society sebagaimana yang telah 

dikemukakan di atas, masyarakat madani adalah istilah yang dilahirkan untuk 

menerjemahkan konsep di luar menjadi “Islami”. Menilik dari subtansi civil 

society lalu membandingkannya dengan tatanan masyarakat Madinah yang 

dijadikan pembenaran atas pembentukan civil society di masyarakat Muslim 

modern akan ditemukan persamaan sekaligus perbedaan di antara keduanya. 

Perbedaan lain antara civil society dan masyarakat madani adalah civil 

society merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari 

gerakan Renaisans; gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. 

Sehingga civil society mempunyai moral-transendental yang rapuh karena 

meninggalkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam buaian 

dan asuhan petunjuk Tuhan. Dari alasan ini Maarif mendefinisikan masyarakat 

madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egalitar, dan toleran atas 

landasan nilai-nilai etik-moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah 

(A. Syafii Maarif, 2004: 84). 

Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah: memiliki 

banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang beda-beda. Bila merujuk 

kepada Bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, 

sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Menurut Blakeley dan Suggate 

(1997), masyarakat madani sering digunakan untuk menjelaskan “the sphere 

of voluntary activity which takes place outside of government and the 

market.” Merujuk pada Bahmueller (1997). 
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2.1.1 Pengertian Masyarakat Madani 

Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-

nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan 

teknologi. 

Allah SWT memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-

Nya dalam Q.S. Saba‟ ayat 15: 

Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat 

kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. 

(kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezki yang 

(dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) 

adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha 

Pengampun”. 

2.1.2 Masyarakat Madani Dalam Sejarah 

Ada dua masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai 

masyarakat madani, yaitu: 

1) Masyarakat Saba‟, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman. Dimana 

keadaan masyarakatnya saat itu sesuai al-Quran, mendiami suatu negeri 

yang baik, subur, dan nyaman. Negeri yang indah itu merupakan wujud 

kasih sayang Allah SWT kepada masayarakat saba‟. Karena itu Allah 

memerintahkan masyarakat saba‟ untuk bersyukur kepada Allah yang telah 

menyediakan kebutuhan hidup mereka 

2) Masyarakat Madinah setelah terjadi traktat, perjanjjian Madinah antara 

Rasullullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang 

beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. 

Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk 

saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, 

menjadikan Al-Qur‟an sebagai konstitusi, menjadikan Rasullullah SAW 

sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-

keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk 

memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang 

dianutnya. 

2.1.3 Karakteristik Masyarakat Madani 

Ada beberapa karakteristik masyarakat madani, diantaranya: 

1. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok ekslusif 

kedalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. 

2. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang 

mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan 

alternatif. 
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3. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh 

negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. 

4. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena 

keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-

masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. 

5. Tumbuhkembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-

rejim totaliter. 

6. Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-

individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak 

mementingkan diri sendiri. 

7. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial 

dengan berbagai ragam perspektif. 

8. Bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang 

beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan 

sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. 

9. Damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu 

maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil. 

10. Tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang 

dapat mengurangi kebebasannya. 

11. Toleran, artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah 

diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa 

terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. 

12. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. 

13. Berperadaban tinggi, artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki 

kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu 

pengetahuan untuk umat manusia. 

14. Berakhlak mulia, sekalipun pembentukan akhlak masayarakt dapat 

dilakukan berdasarkan nilai nilai kemanusiaan semata, tetapi 

kerelatifitasan manusia membuat konsap akhlak juga terbatas pada 

kerelatifan. Untuk itu, aspek ketuhanan dalam aplikasi akhlak dapat 

memotivasi manusia untuk berbuat tanpa menggantungkan reaksi serupa 

dari pihak lain 

Dari beberapa ciri tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa masyarakat 

madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya 

menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan 

mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya 

memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk 

mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun 
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demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang 

hampa udara, taken for granted. Masyarakat madani adalah onsep yang cair 

yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus 

menerus. Bila kita kaji, masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat 

dikatakan sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa prasyarat yang 

harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya democratic 

governance (pemerintahan demokratis) yang dipilih dan berkuasa secara 

demokratis dan democratic civilian (masyarakat sipil yang sanggup 

menjunjung nilai-nilai civil security; civil responsibility dan civil resilience). 

Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuh prasyarat masyarakat 

madani sbb: 

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam 

masyarakat. 

2. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (socail 

capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan 

tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antar 

kelompok. 

3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan 

kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial. 

4. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-

lembaga swadayauntuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu 

kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. 

5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya 

sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan. 

6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-

lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan 

berkeadilan sosial. 

7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan 

kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan 

komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya. 

Tanpa prasyarat tesebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti 

pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat “sipilisme” 

yang sempit yang tidak ubahnya dengan faham militerisme yang anti 

demokrasi dan sering melanggar hak azasi manusia. Dengan kata lain, ada 

beberapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan 

masyarakat madani (lihat DuBois dan Milley, 1992). 

Rambu-rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang menggiring 

masyarakat menjadi sebuah entitas yang bertolak belakang dengan semangat 

negara-bangsa: 
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1. Sentralisme versus lokalisme. Masyarakat pada mulanya ingin mengganti 

prototipe pemerintahan yang sentralisme dengan desentralisme. Namun 

yang terjadi kemudian malah terjebak ke dalam faham lokalisme yang 

mengagungkan mitos-mitos kedaerahan tanpa memperhatikan prinsip 

nasionalisme, meritokrasi dan keadilan sosial. 

2. Pluralisme versus rasisme. Pluralisme menunjuk pada saling penghormatan 

antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan penghormatan kaum 

mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya, yang memungkinkan mereka 

mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa prasangka dan permusuhan. 

Ketimbang berupaya untuk mengeliminasi karakter etnis, pluralisme 

budaya berjuang untuk memelihara integritas budaya. Pluralisme 

menghindari penyeragaman. Karena, seperti kata Kleden (2000:5), 

“…penyeragaman adalah kekerasan terhadap perbedaan, pemerkosaan 

terhadap bakat dan terhadap potensi manusia.” 

Sebaliknya, rasisme merupakan sebuah ideologi yang membenarkan 

dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya. Rasisme 

sering diberi legitimasi oleh suatu klaim bahwa suatu ras minoritas secara 

genetik dan budaya lebih inferior dari ras yang dominan. Diskriminasi ras 

memiliki tiga tingkatan: individual, organisasional, dan struktural. Pada 

tingkat individu, diskriminasi ras berwujud sikap dan perilaku prasangka. 

Pada tingkat organisasi, diskriminasi ras terlihat manakala kebijakan, aturan 

dan perundang-undangan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. 

Secara struktural, diskriminasi ras dapat dilacak manakala satu lembaga 

sosial memberikan pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan terhadap 

lembaga lainnya. 

3. Elitisme dan communalisme. Elitisme merujuk pada pemujaan yang 

berlebihan terhadap strata atau kelas sosial berdasarkan kekayaan, 

kekuasaan dan prestise. Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki 

kelas sosial tinggi kemudian dianggap berhak menentukan potensi-potensi 

orang lain dalam menjangkau sumber-sumber atau mencapai kesempatan-

kesempatan yang ada dalam masyarakat. 

Konsep Masyarakat Madani semula dimunculkan sebagai jawaban atas 

usulan untuk meletakkan peran agama ke dalam suatu masyarakat Multikultural. 

Multikultural merupakan produk dari proses demokratisasi di negeri ini yang 

sedang berlangsung terus menerus yang kemudian memunculkan ide pluralistik 

dan implikasinya kesetaraan hak individual. Perlu kita pahami, perbincangan 

seputar Masyarakat Madani sudah ada sejak tahun 1990-an, akan tetapi sampai 

saat ini, masyarakat Madani lebih diterjemahkan sebagai masyarakat sipil oleh 

beberapa pakar Sosiologi. Untuk lebih jelasnya, kita perlu menganalisa secara 

historis kemunculan masyarakat Madani dan kemunculan istilah masyarakat 

Sipil, agar lebih akurat membahas tentang peran agama dalam membangun 

masyarakat bangsa. 

Masyarakat Sipil adalah terjemahan dari istilah Inggris Civil Society yang 

mengambil dari bahasa Latin civilas societas. Secara historis karya Adam 

Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil 
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(civil society), yang kemudian diterjemahkan sebagai masyarakat Madani. 

Gagasan masyarakat sipil merupakan tujuan utama dalam membongkar 

masyarakat Marxis. Masyarakat sipil menampilkan dirinya sebagai daerah 

kepentingan diri individual dan pemenuhan maksud-maksud pribadi secara 

bebas, dan merupakan bagian dari masyarakat yang menentang struktur politik 

(dalam konteks tatanan sosial) atau berbeda dari negara. Masyarakat sipil, 

memiliki dua bidang yang berlainan yaitu bidang politik (juga moral) dan 

bidang sosial ekonomi yang secara moral netral dan instumental (lih. 

Gellner:1996). 

Seperti Durkheim, pusat perhatian Ferguson adalah pembagian kerja 

dalam masyarakat, dia melihat bahwa konsekuensi sosio-politis dari pembagian 

kerja jauh lebih penting dibanding konsekuensi ekonominya. Ferguson 

melupakan kemakmuran sebagai landasan berpartisipasi. Dia juga tidak 

mempertimbangkan peranan agama ketika menguraikan saling mempengaruhi 

antara dua partisipan tersebut (masyarakat komersial dan masyarakat perang), 

padahal dia memasukan kebajikan di dalam konsep masyarakatnya. Masyarakat 

sipil dalam pengertian yang lebih sempit ialah bagian dari masyarakat yang 

menentang struktur politik dalam konteks tatanan sosial di mana pemisahan 

seperti ini telah terjadi dan mungkin. 

Selanjutnya sebagai pembanding, Ferguson mengambil masyarakat feodal, 

dimana perbandingan di antara keduanya adalah, pada masyarakat feodal strata 

politik dan ekonomi jelas terlihat bahkan dijamin secara hukum dan ritual, tidak 

ada pemisahan hanya ada satu tatanan sosial, politik dan ekonomi yang saling 

memperkuat satu sama lain. Posisi seperti ini tidak mungkin lagi terjadi pada 

masyarakat komersial. Kekhawatiran Ferguson selanjutnya adalah apabila 

masyarakat perang digantikan dengan masyarakat komersial, maka negara 

menjadi lemah dari serangan musuh. Secara tidak disadari Ferguson 

menggemakan ahli teori peradaban, yaitu Ibnu Khaldun yang mengemukakan 

spesialisme mengatomisasi mereka dan menghalangi kesatupaduan yang 

merupakan syarat bagi efektifnya politik dan militer. Di dalam masyarakat Ibnu 

Khaldun militer masih memiliki peran dan berfungsi sebagai penjaga keamanan 

negara, maka tidak pernah ada dan tidak mungkin ada bagi dunianya, 

masyarakat sipil. 

Pada kenyataannya, apabila kita konsekuen dengan menggunakan 

masyarakat Madani sebagai padanan dari Masyarakat Sipil, maka secara historis 

kita lebih mudah secara langsung me-refer kepada “masyarakat”nya Ibnu 

Khaldun. Deskripsi masyarakatnya justru banyak mengandung muatan-muatan 

moral-spiritual dan mengunakan agama sebagai landasan analisisnya. Pada 

kenyataannya masyarakat sipil tidak sama dengan masyarakat Madani. 

Masyarakat Madani merujuk kepada sebuah masyarakat dan negara yang diatur 

oleh hukum agama, sedangkan masyarakat sipil merujuk kepada komponen di 

luar negara. Syed Farid Alatas seorang sosiolog sepakat dengan Syed M. Al 

Naquib Al Attas (berbeda dengan para sosiolog umumnya), menyatakan bahwa 

faham masyarakat Madani tidak sama dengan faham masyarakat Sipil. Istilah 

Madani, Madinah (kota) dan din (diterjemahkan sebagai agama) semuanya 

didasarkan dari akar kata dyn. Kenyataan bahwa nama kota Yathrib berubah 

menjadi Medinah bermakna di sanalah din berlaku (lih. Alatas, 2001:7). Secara 
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historispun masyarakat Sipil dan masyarakat Madani tidak memiliki hubungan 

sama sekali. Masyarakat Madani bermula dari perjuangan Nabi Muhammad 

SAW menghadapi kondisi jahiliyyah masyarakat Arab Quraisy di Mekkah. 

Beliau memperjuangkan kedaulatan, agar ummatnya leluasa menjalankan 

syari‟at agama di bawah suatu perlindungan hukum. 

Masyarakat madani sejatinya bukanlah konsep yang ekslusif dan 

dipandang sebagai dokumen usang. Ia merupakan konsep yang senantiasa hidup 

dan dapat berkembang dalam setiap ruang dan waktu. Mengingat landasan dan 

motivasi utama dalam masyarakat madani adalah Alquran. 

Meski Alquran tidak menyebutkan secara langsung bentuk masyarakat 

yang ideal namun tetap memberikan arahan atau petunjuk mengenai prinsip-

prinsip dasar dan pilar-pilar yang terkandung dalam sebuah masyarakat yang 

baik. Secara faktual, sebagai cerminan masyarakat yang ideal kita dapat 

meneladani perjuangan rasulullah mendirikan dan menumbuhkembangkan 

konsep masyarakat madani di Madinah. 

Prinsip terciptanya masyarakat madani bermula sejak hijrahnya Nabi 

Muhammad Saw. beserta para pengikutnya dari Makah ke Yatsrib. Hal tersebut 

terlihat dari tujuan hijrah sebagai sebuah refleksi gerakan penyelamatan akidah 

dan sebuah sikap optimisme dalam mewujudkan cita-cita membentuk yang 

madaniyyah (beradab). 

Selang dua tahun pascahijrah atau tepatnya 624 M, setelah Rasulullah 

mempelajari karakteristik dan struktur masyarakat di Madinah yang cukup 

plural, beliau kemudian melakukan beberapa perubahan sosial. Salah satu di 

antaranya adalah mengikat perjanjian solidaritas untuk membangun dan 

mempertahankan sistem sosial yang baru. Sebuah ikatan perjanjian antara 

berbagai suku, ras, dan etnis seperti Bani Qainuqa, Bani Auf, Bani al-Najjar dan 

lainnya yang beragam saat itu, juga termasuk Yahudi dan Nasrani. 

Dalam pandangan kami, setidaknya ada tiga karakteristik dasar dalam 

masyarakat madani. Pertama, diakuinya semangat pluralisme. Artinya, 

pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan sehingga 

mau tidak mau, pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi dalam 

pandangan Alquran. Pluralitas juga pada dasarnya merupakan ketentuan Allah 

SWT (sunnatullah), sebagaimana tertuang dalam Alquran surat Al-Hujurat (49) 

ayat 13. 

Dengan kata lain, pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati (given) dalam 

kehidupan. Dalam ajaran Islam, pluralisme merupakan karunia Allah yang 

bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis. Ia 

(pluralitas) juga merupakan sumber dan motivator terwujudnya vividitas 

kreativitas (penggambaran yang hidup) yang terancam keberadaannya jika tidak 

terdapat perbedaan (Muhammad Imarah:1999). 

Satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita adalah sebuah peradaban 

yang kosmopolit akan tercipta manakala umat Islam memiliki sikap inklusif dan 

mempunyai kemampuan (ability) menyesuaikan diri terhadap lingkungan 
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sekitar. Namun, dengan catatan identitas sejati atas parameter-parameter 

autentik agama tetap terjaga. 

Kedua, adalah tingginya sikap toleransi (tasamuh). Baik terhadap saudara 

sesama Muslim maupun terhadap saudara non-Muslim. Secara sederhana 

toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai 

pendapat dan pendirian orang lain. 

Senada dengan hal itu, Quraish Shihab (2000) menyatakan bahwa tujuan 

Islam tidak semata-mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama. 

Namun juga mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup, 

berdampingan seiring dan saling menghormati satu sama lain. Sebagaimana hal 

itu pernah dicontohkan Rasulullah Saw. di Madinah. Setidaknya landasan 

normatif dari sikap toleransi dapat kita tilik dalam firman Allah yang termaktub 

dalam surat Al-An‟am ayat 108. 

Ketiga, adalah tegaknya prinsip demokrasi atau dalam dunia Islam lebih 

dikenal dengan istilah musyawarah. Terlepas dari perdebatan mengenai 

perbedaan konsep demokrasi dengan musyawarah, saya memandang dalam arti 

membatasi hanya pada wilayah terminologi saja, tidak lebih. Mengingat di 

dalam Alquran juga terdapat nilai-nilai demokrasi (surat As-Syura:38, surat Al-

Mujadilah:11). 

Ketiga prinsip dasar setidaknya menjadi refleksi bagi kita yang 

menginginkan terwujudnya sebuah tatanan sosial masyarakat madani dalam 

konteks hari ini. Paling tidak hal tersebut menjadi modal dasar untuk 

mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan. 

2.2 Peran Umat Islam Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani 

Dalam sejarah Islam, realisasi keunggulan normatif atau potensial umat 

Islam terjadi pada masa Abbassiyah. Pada masa itu umat Islam menunjukkan 

kemajuan di bidang kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, 

militer, ekonomi, politik dan kemajuan bidang-bidang lainnya. Umat Islam 

menjadi kelompok umat terdepan dan terunggul. Nama-nama ilmuwan besar 

dunia lahir pada masa itu, seperti Ibnu Sina, Ubnu Rusyd, Imam al-Ghazali, 

al-Farabi, dan yang lain. 

2.2.1 Kualitas SDM Umat Islam 

Dalam Q.S. Ali Imran ayat 110 

Artinya: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 

Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 

antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 

yang fasik. 
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Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah menyatakan bahwa umat Islam 

adalah umat yang terbaik dari semua kelompok manusia yang Allah ciptakan. Di 

antara aspek kebaikan umat Islam itu adalah keunggulan kualitas 

SDMnyadibanding umat non Islam. Keunggulan kualitas umat Islam yang 

dimaksud dalam Al-Qur‟an itu sifatnya normatif, potensial, bukan riil. 

2.2.2 Posisi Umat Islam 

SDM umat Islam saat ini belum mampu menunjukkan kualitas yang 

unggul. Karena itu dalam percaturan global, baik dalam bidang politik, 

ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, belum mampu 

menunjukkan perannya yang signifikan. Di Indonesia, jumlah umat Islam 

lebih dari 85%, tetapi karena kualitas SDM nya masih rendah, juga belum 

mampu memberikan peran yang proporsional. Hukum positif yang berlaku di 

negeri ini bukan hukum Islam. Sistem sosial politik dan ekonomi juga belum 

dijiwai oleh nilai-nilai Islam, bahkan tokoh-tokoh Islam belum mencerminkan 

akhlak Islam. 

2.3 Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Umat 

Menurut ajaran Islam, semua kegiatan manusia termasuk kegiatan sosial dan 

ekonomi haruslah berlandaskan tauhid (keesaan Allah). Setiap ikatan atau 

hubungan antara seseorang dengan orang lain dan penghasilannya yang tidak 

sesuai dengan ajaran tauhid adalah ikatan atau hubungan yang tidak Islami. 

Dengan demikian realitas dari adanya hak milik mutlak tidak dapat diterima 

dalam Islam, sebab hal ini berarti mengingkari tauhid. Manurut ajaran Islam hak 

milik mutlak hanya ada pada Allah saja. Hal ini berarti hak milik yang ada pada 

manusia hanyalah hak milik nisbi atau relatif. Islam mengakui setiap individu 

sebagai pemilik apa yang diperolehnya melalui bekerja dalam pengertian yang 

seluas-luasnya, dan manusia berhak untuk mempertukarkan haknya itu dalam 

batas-batas yang telah ditentukan secara khusus dalam hukum Islam. Pernyataan-

pernyataan dan batas-batas hak milik dalam Islam sesuai dengan kodrat manusia 

itu sendiri, yaitu dengan sistem keadilan dan sesuai dengan hak-hak semua pihak 

yang terlibat di dalamnya. 

Di dalam ajaran Islam terdapat dua prinsip utama, yakni pertama, tidak 

seorangpun atau sekelompok orangpun yang berhak mengeksploitasi orang lain; 

dan kedua, tidak ada sekelompok orangpun boleh memisahkan diri dari orang lain 

dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial ekonomi di kalangan mereka saja. 

Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga, maka setiap manusia 

adalah sama derajatnya di mata Allah dan di depan hukum yang diwahyukannya. 

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota 

masyarakat di muka hukum tidaklah ada artinya kalau tidak disertai dengan 

keadilan ekonomi yang memungkinkan setiap orang memperoleh hak atas 

sumbangan terhadap masyarakat. 

Allah melarang hak orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Syu‟ara 

ayat 183: 

Artinya: 
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Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu 

merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; 

Dalam komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, 

keadilan ekonomi dan sosial, maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan 

bertentangan dengan Islam. Akan tetapi, konsep Islam dalam distribusi 

pendapatan dan kekayaan serta konsepsinya tentang keadilan sosial tidaklah 

menuntut bahwa semua orang harus mendapat upah yang sama tanpa memandang 

kontribusinya kepada masyarakat. Islam mentoleransi ketidaksamaan pendapatan 

sampai tingkat tertentu, akrena setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan 

pelayanannya dalam masyarakat. 

Dalam Q.S. An-Nahl ayat 71 disebutkan: 

Artinya: 

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, 

tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki 

mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) 

rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah. 

Dalam ukuran tauhid, seseorang boleh menikmati penghasilannya sesuai 

dengan kebutuhannya. Kelebihan penghasilan atau kekayaannya. Kelebihan 

penghasilan atau kekayaannya harus dibelanjakan sebagai sedekah karena Alah. 

Banyak ayat-ayat Allah yang mendorong manusia untuk mengamalkan 

sedekah, antara lain Q.S. An-nisa ayat 114: 

Artinya: 

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-

bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat 

ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang 

berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi 

kepadanya pahala yang besar. 

Dalam ajaran Islam ada dua dimensi utama hubungan yang harus dipelihara, 

yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia 

dalam masyarakat. Kedua hubungan itu harus berjalan dengan serentak. Dengan 

melaksanakan kedua hungan itu hidup manusia akan sejahtrera baik di dunia 

maupun di akhirat kelak. 

2.3.1 Definisi ekonomi Islam 

 

Definisi ekonomi Islam menurut beberapa ekonom Islam : 

 Muhammad Abdul Mannan 

“Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.” 

 M.M Metwally 
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“Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang 

beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur‟an, Hadits, 

Nabi, Ijma, dan Qiyas.”  

 Hasanuzzaman 

“Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan 

syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya 

material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka 

menjalankan perintah Allah dan masyarakat.”  

Jadi, sistem ekonomi Islam merupakan suatu sitem ekonomi yang didalamnya 

mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama 

Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun Iman dan 

rukun Islam. 

Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah swt memerintahkannya, 

sebagaimana firman-Nya dalam surat At Taubah ayat 105: “Dan katakanlah, 

bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman 

akan melihat pekerjaan itu”. Karena kerja membawa pada keampunan, 

sebagaimana sabada Rasulullah Muhammad saw: “Barang siapa diwaktu sorenya 

kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat 

ampunan”.(HR.Thabrani dan Baihaqi) 

Sistem ekonomi Islam muncul saat hancurnya komunisme, sistem 

ekonomi sosialis, dan saat sistem ekonomi kapitalisme tidak mampu mengangkat 

harkat hidup orang banyak terutama di negara berkembang. Ekonomi 

Syariah/Islam dan Sistem Ekonomi Islam merupakan perwujudan dari paradigma 

Islam. Pengembangan ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Islam bukan untuk 

menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih 

ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-

kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah 

ada. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup 

manusia guna mewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan 

di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Umat di sini tidak semata-mata umat 

Muslim tetapi, seluruh umat yang ada di muka bumi. Ketentraman hidup tidak 

hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara melimpah ruah di dunia, 

tetapi juga dapat memenuhi ketentraman jiwa sebagai bekal di akhirat nanti. Jadi 

harus ada keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup di dunia dengan 

kebutuhan untuk akhirat. 

  

2.3.2 Prinsip Sistem Ekonomi Islam 

 

Prinsip sistem ekonomi Islam terdiri dari : 

1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah. 

Pada sistem ekonomi Islam ini masyarakat diajarkan untuk hidup hemat 

menggunakan semuanya dengan seperlunya. Hidup cukup dengan 

kesederhanaan tanpa adanya kemewahan yang diperlihatkan pada masyarakat 

lain.  

2. Implementasi zakat. 
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Pada sisem ekonomi Islam ini zakat dijadikan sebagai suatu kewajiban bukan 

sebagai suatu kesukarelaan sebagaimana dalam Rukun Islam. Sementara itu, 

yang bersifat sukarela misalnya infak, shodaqoh, dan lain-lain. 

3. Pelarangan riba. 

Islam sangat melarang adanya riba, karena riba telah diharamkan oleh Allah 

dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 275. Riba itu tidak sama dengan jual 

beli, maka orang yang mengganggapnya sama dan tetap melakukan riba atau 

memakan harta riba maka hidupnya tidak akan tentram jiwanya seperti yang 

kemasukan setan.   

4. Menjalankan usaha-usaha halal. 

Islam sangat membebaskan masyarakat untuk melakukan usaha dalam bentuk 

apapun yang penting usaha yang dilakukannya halal dan tidak merugikan 

orang lain.  

 

 

2.3.3 Asas Sistem Ekonomi Islam 

 

Sistem ekonomi Islam ditegakkan di atas tiga asas utama, yaitu : 

 

1. Konsep Kepemilikan (al-milkiyah) 

Islam memiliki pandangan yang khas tetntang harta. Harta adalah hakikatnya 

milik Allah SWT. Harta yang dimiliki manusia merupakan pemberian dari Allah 

(QS. 57:7). Atas dasar ini, kepemilikan suatu barang yang artinya ada proses 

perpindahan kepemilikan harus selalu didasarkan pada aturan-aturan Allah SWT. 

Menurut Dr. Husain Abdullah, kepemilikan (milkiyah) dibagi menjadi tiga 

macam, yaitu : 

 

a. Kepemilikan individu (al-milkiyah-fardiyah) 

Kepemilikan individu adalah izin Allah SWT kepada individu untuk 

memanfaatkan barang dan jasa. Adapaun sebab-sebab pemilikan individu, secara 

umum ada lima macam : bekerja, warisan, kebutuhan harta untuk 

mempertahankan hidup, pemberian negara, dan harta yang diperoleh individu 

tanpa harus bekerja (misal hibah, wasiat, hadiah, dll).  

 

b. Kepemilikan umum (al-milkiyah „amah)  

Pemilikan umum adalah izin dari Allah SWT kepada masyarakat secara 

bersama untuk memanfaatkan benda. Benda ini tampak pada tiga macam, yaitu :  

1. Fasilitas umum, yaitu barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam 

kehidupan sehari-hari seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas).  

2. Barang-barang yang tabiat kepemilikannya menghalangi adanya penguasaan 

individu seperti sungai, danau, jalan, lautan, udara, masjid, dan sebagainya. 

3. Barang tambang dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan masyarakat 

seperi emas, perak, minyak, dan sebagainya.  
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c. Kepemilikan negara (milkiyah daurah) 

Kepemilikan negara adalah izin dari Allah atas setiap harta yang hak 

pemanfaatannya berada di tangan negara. Misalnya ghanimah, harta orang murtad, 

harta orang yang tidak memiliki ahli waris, dan tanah milik negara. milik negara 

digunakan untuk berbagai keperluan masyarakat.  

 

2. Konsep Pemanfaatan Kepemilikan (al-Tasharuf al-milkiyah) 

Kejelasan konsep kepemilikan sangat berpengaruh terhadap konsep 

pemanfaatan harta milik (tasharuf al-mal), yakni siapa sesungguhnya yang berhak 

mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Pemanfaatan pemilikan adalah cara 

yang sesuai hukum syara‟ bagaimana seorang muslim memperlakukan harta 

miliknya. Pemanfaatan harta dibagi menjadi dua topik, yakni:  

 

a. Pengembangan harta (tanmiyatu al-mal) 

Pengembangan harta adalah upaya-upaya yang berhubungan dengan cara dan 

sarana yang dapat menumbuhkan pertambahan harta. Islam hanya mendorong 

pengembangan harta sebatas pada sektor riil saja; yakni sektor pertanian, industri 

dan perdagangan. Dalam sektor pertanian misalnya, Islam hanya mengatur pada 

aspek hukum tentang pengembangan harta. Dalam sektor pertanian misalnya, 

Islam melarang seorang muslim menelantarkan tanahnya lebih dari tiga tahun, 

bolehnya seseorang memiliki tanah terlantar tersebut bila ia mengolahnya, 

larangan menyewakan tanah, musaqah, dan lain-lain. Dalam perdagangan, Islam 

telah mengatur hukum-hukum tentang syirkah dan jual beli. Demikian pula dalam 

hal perindustrian, Islam juga mengatur hukum produksi barang, manajemen dan 

jasa, semisal hukum perjanjian dan pengupahan. Islam melarang beberapa 

aktivitas-aktivitas pengembangan harta, misalnya, riba nashi'ah pada perbankan, 

dan riba fadhal pada pasar modal. Menimbun, monopoli, judi, penipuan dalam 

jual beli, jual beli barang haram dan sebagainya. 

 

b. Infaq harta (infaqu al-mal)  

Infaq harta adalah pemanfaatan harta dengan atau tanpa ada kompensasi atau  

perolehan balik. Berbeda dengan sistem Kapitalisme, Islam mendorong ummatnya  

untuk menginfaqkan hartanya untuk kepentingan umat yang lain terutama pihak  

yang sangat membutuhkan. Islam tidak hanya mendorong kaum muslim untuk  

memanfaatkan hartanya dengan kompensasi atau perolehan balik yang bersifat  

materi saja, akan tetapi juga mendorong ummatnya untuk memperhatikan dan  

menolong pihak-pihak yang memperhatikan dan menolong pihak-pihak yang  

membutuhkan, serta untuk kepentingan ibadah, misalnya zakat, nafkah anak dan  

istri, dorongan untuk memberi hadiah, hibah, sedekah pada fakir miskin dan  

orang yang memerlukan (terlibat hutang, keperluan pengobatan dan musibah);  

infaq untuk jihad fii sabilillah. 

Islam telah melarang umatnya untuk menggunakan hartanya pada hal-hal yang  
dilarang oleh hukum syara', seperti riswah (sogok), israf, tadbir, dan taraf  

(membeli barang atau jasa haram), serta mencela keras sikap bakhil. Pelarangan  

pemanfaatan harta pada jalan-jalan tersebut akan menutup pintu untuk  
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kegiatan-kegiatan tersebut, yang telah terbukti telah menimbulkan apa yang  

dinamakan dengan pembengkakan biaya (karena ada biaya siluman). 

 

3. Konsep Distribusi Kekayaan (Tauzi‟ al-Tsarwah)  

Islam telah menetapkan sistem distribusi kekayaan di antara manusia dengan 

cara : 

 

a. Mekanisme pasar  

Mekanisme ini akan berjalan dengan alami dan otomatis, jika konsep 

kepemilikan dan konsep pemanfaatan harta berjalan sesuai dengan hukum Islam. 

Sebab, dalam kehidupan ekonomi modern seperti saat ini, di mana produksi tidak 

menjadi jaminan konsumsi, melainkan hanya menjadi jaminan pertukaran saja, 

maka pengeluaran seseorang merupakan penghasilan bagi orang lain. Demikian 

pula sebaliknya. 

 

b. Bentuk transfer dan subsidi 

Untuk menjamin keseimbangan ekonomi bagi pihak yang tidak mampu 

bergabung dalam mekanisme pasar karena alasan-alasan tertentu, seperti; cacat, 

idiot dan sebagainya, maka Islam menjamin kebutuhan mereka dengan berbagai 

cara sebagai berikut: 

1. Wajibnya muzakki membayar zakat yang diberikan kepada mustahik, 

khususnya  

kalangan fakir miskin 

2. Setiap warga negara berhak memanfaatkan pemilikan umum. Negara boleh  

mengolah dan mendistribusikannya secara cuma-cuma atau dengan harga 

murah. 

3. Pembagian harta negara seperti tanah, barang dan uang sebagai modal kepada  

yang memerlukan. 

4. Pemberian harta waris kepada ahli waris. 

5. Larangan menimbun emas dan perak walaupun dikeluarkan zakatnya. 

 

2.3.4 Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Islam 

Sistem ekonomi Islam memiliki empat ciri, yaitu : 

1. Kesatuan (unity) 

2. Keseimbangan (equilibrium) 

Dalam sistem ekonomi Islam perlu adanya keseimbangan dalam 

pelaksanaanya karena tujuan dari sistem ekonomi Islam sendiri adalah 

menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat.  

3. Kebebasan (free will) 

Manusia diberikan kebebasan oleh Allah SWT untuk menggunakan harta yang 

diberikan Allah untuk apapun yang terpenting adalah harta tersebut 

dipergunakan dan didapatkan sesuai ajaran Islam. 

4. Tanggung tawab (responsibility) 
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Manusia dalam pengelolaan hartanya diberikan tanggung jawab oleh Allah. 

Semua bentuk transaksi akan ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak.  

 

2.3.5 Perilaku Ekonomi Islam 

Sistem ekonomi Islam berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun Negara 

Kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang 

eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang 

penumpukan kekayaan. ”Kecelakaanlah bagi setiap … yang mengumpulkan harta dan 

menghitung-hitung” (104-2). Orang miskin dalam Islam tidak dihujat sebagai 

kelompok yang malas dan yang tidak suka menabung atau berinvestasi. Ajaran Islam 

yang paling nyata menjunjung tinggi upaya pemerataan untuk mewujudkan keadilan 

sosial, ”Jangan sampai kekayaan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja 

diantara kamu” (59:7). 

Disejajarkan dengan Sosialisme, Islam berbeda dalam hal kekuasaan negara, 

yang dalam Sosialisme sangat kuat dan menentukan. Kebebasan perorangan yang 

dinilai tinggi dalam Islam jelas bertentangan dengan ajaran Sosialisme. 

Akhirnya ajaran Ekonomi Kesejahteraan (Welfare State) yang berada di 

tengah-tengah antara Kapitalisme dan Sosialisme memang lebih dekat ke ajaran 

Islam. Bedanya hanyalah bahwa dalam Islam etika benar-benar dijadikan pedoman 

perilaku ekonomi sedangkan dalam Welfare State tidak demikian, karena 

etika Welfare State adalah sekuler yang tidak mengarahkan pada ”integrasi vertikal” 

antara aspirasi materi dan spiritual. (Naqvi,h80) 

Demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Islam pemenuhan kebutuhan 

materiil dan spiritual benar-benar dijaga keseimbangannya, dan pengaturaan oleh 

negara, meskipun ada, tidak akan bersifat otoriter. 

 

2.3.6 Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Ekonomi Konvensional 

 

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi 

syariah atau sistim ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun 

negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari kapitalisme karena Islam 

menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang 

penumpukan kekayaan
.
 Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan 

tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah
. 

Krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai adalah ulah sistem ekonomi 

konvensional, yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen provitnya. 

Berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah, dengan instrumen 

provitnya, yaitu sistem bagi hasil. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan 

ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada 

ditengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis 

yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua 

tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam 

menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Buruh
http://id.wikipedia.org/wiki/Bunga
http://ekiszone.co.cc/
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalis
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialis
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunis
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_ekonomi
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transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi 

seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta 

mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. 

 

2.3.7 Islam dan Kesejahteraan Umat 

Banyak pihak beranggapan mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat 

sebagai manusia yang saling bersaudara dan sama-sama diciptakan oleh satu Tuhan, 

saat ini, hanyalah sebuah impian. Hal itu terjadi karena adanya penolakan 

menggunakan mekanisme filter yang disediakan oleh penilaian berbasis moral, di 

samping makin melemahnya perasaan sosial yang diserukan agama. 

Peningkatan moral dan solidaritas sosial tidak mungkin dapat dilakukan tanpa 

adanya kesakralan moral yang diberikan oleh agama. Para ahli mengakui, bahwa 

agama-agama cenderung memperkuat rasa kewajiban sosial dalam diri pemeluknya 

daripada menghancurkan. Sepanjang sejarah umat manusia tidak ditemukan contoh 

signifikan yang menunjukkan, bahwa suatu masyarakat yang berhasil memelihara 

kehidupan moral tanpa bantuan agama.  

Ajaran ekonomi yang dilandaskan nilai-nilai agama akan menjadikan tujuan 

kesejahteraan kehidupan yang meningkatkan jiwa dan ruhani manusia menuju kepada 

Tuhannya. Menurut Yusuf Qardhawi (1994), sesungguhnya manusia jika kebutuhan 

hidup pribadi dan keluarganya telah terpenuhi serta merta merasa aman terhadap diri 

dan rezekinya, maka mereka akan hidup dengan penuh ketenangan, beribadah dengan 

khusyu‟ kepada Tuhannya yang telah memberi mereka makan, sehingga terbebas dari 

kelaparan dan memberi keamanan kepada mereka dari rasa takut. Dibutuhkan sebuah 

kesadaran, bahwa manusia diciptakan bukan untuk keperluan ekonomi, tetapi 

sebaliknya masalah ekonomi yang diciptakan untuk kepentingan manusia. 

Islam, sebagai ajaran universal, sesungguhnya ingin mendirikan suatu pasar 

yang manusiawi, di mana orang yang besar mengasihi orang kecil, orang yang kuat 

membimbing yang lemah, orang yang bodoh belajar dari yang pintar, dan orang-orang 

bebas menegur orang yang nakal dan zalim sebagaimana nilai-nilai utama yang 

diberikan Allah kepada umat manusia berdasarkan Al Qur‟an Surah al-Anbiyaa ayat 

107. Berbeda dengan pasar yang Islami, menurut Qardhawi (1994), pasar yang berada 

di bawah naungan peradaban materialisme mencerminkan sebuah miniatur hutan 

rimba, di mana orang yang kuat memangsa yang lemah, orang yang besar menginjak-

injak yang kecil. Orang yang bisa bertahan dan menang hanyalah orang yang paling 

kuat dan kejam, bukan orang yang paling baik dan ideal. Dengan demikian sulit 

membayangkan bahwa kesejahteraan akan dapat diperoleh dari sistem pasar dalam 

peradaban materialisme. 

Untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan harus ada suatu 

sistem pasar yang sehat. Pasar itu sebenarnya adalah sebuah mekanisme yang 

canggih, namun gampang dirusak, untuk menata kehidupan ekonomi, sehingga setiap 

pribadi memberikan sumbangannya bagi keseluruhan dan juga memenuhi 

kebutuhannnya sendiri dengan kebebasan penuh untuk melakukan pilihan pribadinya. 

Pasar yang sehat menggalakkan keragaman, prakarsa dan kreativitas pribadi, dan 

upaya-upaya yang produktif (Korten, 2002). 
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Pasar yang sehat sangat tergantung pada kesadaran para pesertanya, sehingga 

harus ada persyaratan agar masyarakat umum menjatuhkan sanksi terhadap orang 

yang tidak menghormati hak dan kebutuhan orang lain, serta mengekang secara 

sukarela dorongan pribadi mereka untuk melampaui batas. Apabila tidak ada suatu 

budaya etika dan aturan-aturan publik yang memadai, maka pasar gampang sekali 

dirusak. Pasar yang sehat, tidak berfungsi dengan paham individualisme ekstrem dan 

kerakusan kapitalisme yang semena-mena, dan juga tidak berfungsi lewat penindasan 

oleh hierarki dan yang tidak mementingkan diri sama sekali, seperti dalam 

komunisme. Kedua faham tersebut merupakan penyakit yang amat parah. 

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat 

didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga 

memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan keruhanian. Tujuan-tujuan tersebut tidak 

hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup 

permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian 

kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, 

serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat. 

Ajaran Islam, sama sekali, tidak pernah melupakan unsur materi dalam 

kehidupan dunia. Materi penting bagi kemakmuran, kemajuan umat manusia, realisasi 

kehidupan yang baik bagi setiap manuisa, dan membantu manusia melaksanakan 

kewajibannya kepada Tuhan. 

 

2.4 Manajemen Zakat 

2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Zakat 

Zakat adalah memberikan harta yang telah mencapai nisab dan haul 

kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nisab 

adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang mewajibkan 

dikeluarkannya zakat, sedangkan haul adalah berjalan genap satu tahun. Zakat 

juga berarti kebersihan, setiap pemeluk Islam yang mempunyai harta cukup 

banyaknya menurut ketentuan (nisab) zakat, wajiblah membersihkan hartanya 

itu dengan mengeluarkan zakatnya. 

Dari sudut bahasa, kata zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti 

berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Segala sesuatu yang bertambah disebut 

zakat. Menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang 

diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Orang yang wajib 

zakat disebut “muzakki”,sedangkan orang yang berhak menerima zakat 

disebut ”mustahiq” .Zakat merupakan pengikat solidaritas dalam masyarakat 

dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan dan mempraktikan 

pengorbanan diri serta kemurahan hati. 

Di dalam Alquran Allah telah berfirman sebagai berikut: 

Al-Baqarah: 110 

Artinya: 
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“Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang 

kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi 

Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. 

At-Taubah: 60 

Artinya: 

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu 

sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan 

persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang 

orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah 

mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan 

dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”. 

At-Taubah: 103 

Artinya: 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 

mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. 

Adapun hadist yang dipergunakan dasar hukum diwajibkannya zakat 

antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berikut: 

Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Mu‟az ke 

Yaman, ia bersabda: “Sesungguhnya engkau akan datang ke satu kaum dari 

Ahli Kitab, oleh karena itu ajaklah mereka untukbersaksi bahwa tidak ada 

Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Kemudian 

jika mereka taat kepadamu untuk ajakan itu, maka beritahukannlah kepada 

mereka, bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka atas mereka salat lima 

kali sehari semalam; lalu jika mereka mentaatimu untuk ajakan itu, maka 

beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas 

mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka; kemudian jika mereka 

taat kepadamu untuk ajakan itu, maka berhati-hatilah kamu terhadap 

kehormatan harta-harta mereka, dan takutlah terhadap doa orang yang 

teraniaya, karena sesungguhnya antara doa itu dan Allah tidak hijab 

(pembatas)”. 

Adapun harta-harta yang wajib dizakati itu adalah sebagai berikut: 

1. Harta yang berharga, seperti emas dan perak. 

2. Hasil tanaman dan tumbuh-tumbuhan, seperti padi, gandum, kurma, anggur. 

3. Binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, dan domba. 

4. Harta perdagangan. 

5. Harta galian termasuk juga harta rikaz. 

Adapun orang yang berhak menerima zakat adalah: 
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1. Fakir, ialah orang yang tidak mempunyai dan tidak pula berusaha. 

2. Miskin, ialah orang yang tidak cukup penghidupannya dengan 

pendapatannya sehingga ia selalu dalam keadaan kekurangan. 

3. Amil, ialah orang yang pekerjaannya mengurus dan mengumpulkan zakat 

untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. 

4. Muallaf, ialah orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya, 

diberi zakat agar menambah kekuatan hatinya dan tetap mempelajari agama 

Islam. 

5. Riqab, ialah hamba sahaya atau budak belian yang diberi kebebasan 

berusaha untuk menebus dirinya agar menjadi orang merdeka. 

6. Gharim, ialah orang yang berhutang yang tidak ada kesanggupan 

membayarnya. 

7. Fi sabilillah, ialah orang yang berjuang di jalan Allah demi menegakkan 

Islam. 

8. Ibnussabil, ialah orang yang kehabisan biaya atau perbekalan dalam 

perjalanan yang bermaksud baik (bukan untuk maksiat). 

2.4.2 Sejarah Pelaksanaan Zakat di Indonesia 

Sejak Islam memsuki Indonesia, zakat, infak, dan sedekah merupakan 

sumber sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam dan perjuangan 

bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda khawatir 

dana tersebut akan digunakan untuk melawan mereka jika masalah zakat tidak 

diatur. Pada tanggal 4 Agustus 1938 pemerintah Belanda mengeluarkan 

kebijakan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang 

dilakukan oleh penghulu atau naib sepanjang tidak terjadi penyelewengan 

keuangan. Untuk melemahkan kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu, 

pemerintah Belanda melarang semua pegawai dan priyai pribumi ikut serta 

membantu pelaksanaan zakat. Larangan itu memberikan dampak yang sangat 

negatif bagi pelakasanaan zakat di kalangan umat Islam, karena dengan 

sendirinya penerimaan zakat menurun sehingga dana rakyat untuk melawan 

tidak memadai. Hal inilah yang tampaknya diinginkan Pemerintah Kolonial 

Belanda. 

Setelah Indonesia merdeka, di Aceh satu-satunya badan resmi yang 

mengurus masalah zakat. Pada masa orde baru barulah perhatian pemerintah 

terfokus pada masalah zakat, yang berawal dari anjuran Presiden Soeharto 

untuk melaksanakan zakat secara efektif dan efisien serta mengembangkannya 

dengan cara-cara yang lebih luas dengan pengarahan yang lebih tepat. Anjuran 

presiden inilah yang mendorong dibentuknya badan amil di berbagai propinsi. 
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2.4.3 Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif 

Sehubungan pengelolaan zakat yang kurang optimal, sebagian 

masyarakat yang tergerak hatinya untuk memikirkan pengelolaan zakat secara 

produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada 

umumnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pada tahun 1990-

an, beberapa perusahaan dan masyarakat membentuk Baitul Mal atau lembaga 

yang bertugas mengelola dan zakat, infak dan sedekah dari karyawan 

perusahaan yang bersangkutan dan masyarakat. Sementara pemerintah juga 

membentuk Badan Amil Zakat Nasional. 

Dalam pengelolaan zakat diperlukan beberapa prinsip, antara lain: 

1. Pengelolaan harus berlandasakn Alquran dan Assunnah. 

2. Keterbukaan. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

amil zakat, pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka. 

3. Menggunakan manajemen dan administrasi modern. 

4. Badan amil zakat dan lembaga amil zakat harus mengelolah zakat dengan 

sebaik-baiknya. 

Selain itu amil juga harus berpegang teguh pada tujuan pengelolaan zakat, 

antara lain: 

1. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin dan membantunya keluar dari 

kesulitan dan penderitaan. 

2. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para mustahik 

3. Menjembatani antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat. 

4. Meningkatkan syiar Islam 

5. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. 

6. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. 

2.4.4 Hikmah Ibadah Zakat 

Apabila prinsip-prinsip pengelolaan dan tujuan pengelolaan 

zakat dilaksanakan dipegang oleh amil zakat baik itu berupa badan atau 

lembaga, dan zakat, infak, dan sedekah dikelola dengan manajemen modern 

dengan tetap menerapkan empat fungsi standar manajemen, tampaknya 

sasaran zakat, infak maupun sedekah akan tercapai. 

Zakat memiliki hikmah yang besar, bagi muzakki, mustahik, maupun 

bagi masyarakat muslim pada umumnya. Bagi muzakki zakat berarti mendidik 

jiwa manusia untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, 
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sombong dan angkuh yang biasanya menyertai pemilikan harta yang banyak 

dan berlebih. 

Bagi mustahik, zakat memberikan harapan akan adanya perubahan nasib 

dan sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan suudzan terhadap orang-

orang kaya, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dapat 

dihilangkan. 

Bagi masyarakat muslim, melalui zakat akan terdapat pemerataan 

pendapatan dan pemilikan harta di kalangan umat Islam. Sedangkan dalam 

tata masyarakat muslim tidak terjadi monopoli, melainkan sistim ekonomi 

yang menekankan kepada mekanisme kerja sama dan tolong-menolong. 

2.4.3 Manajemen Zakat di Indonesia 

Potensi zakat di Indonesia sesungguhnya sangat besar. Bahkan sebuah 

penelitian memperkirakan potensi zakat di Indonesia sebesar Rp.7,5 triliun. 

Namun, kenyataannya, dana zakat ditambah dengan infak, sedekah, serta 

wakaf yang dihimpun berkisar Rp. 200 milyar pertahun. Itu artinya 

penghimpunan zakat baru mencapai 2.67 persen dari potensi yang ada. 

Tampaknya memang ada banyak hal yang harus dibenahi dalam pengelolaan 

zakat di Indonesia. 

Ada beberapa hal yang memang masih menjadi persoalan dalam 

penghimpunan zakat. Diantaranya adalah pengelolaan zakat masih berciri 

tradisional. Biasanya amil zakat bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan yang 

permanen. Amil zakat hanya ditunjuk ketika ada aktivitas pemungutan zakat 

fitrah. Sedangkan untuk pungutan zakat harta biasanya dilakukan oleh 

pengurus masjid. Dengan sistem pengelolaan yang masih terbatas dan 

tradisional itu, sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah zakat yang 

telah dihimpun. 

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-

Undang (UU) No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah 

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan 

terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. 

Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat harus dapat 

diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat 

ukurnya. Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus 

dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sitem 

yang dibangun. Kedua, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. 

Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan. 

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem 

kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, 

tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah 

rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. 

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh 

penerapan prinsip-prinsip operasionalnya, yaitu pertama, kita harus melihat 
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aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, pengumpul zakat seharusnya 

memperhatikan berbagai faktor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat 

lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis. 

Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset 

yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat 

harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor 

perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan 

kualifikasi SDM yang khusus. 

Ketiga, aspek sistem pengelolaan. Pengumpul zakat harus memiliki 

sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah 

lembaga tersebut harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, 

manajemen yang terbuka, mempunyai activity plan, mempunyai lending 

commite, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, 

publikasi, dan perbaikan secara berkala. 

Setelah prinsip-prinsip operasional  kita pahami, kita melangkah lebih 

jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat berjalan 

optimal. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai stakeholder.  

Pertama, para pembayar zakat (muzakki). Jika lembaga tersebut  ingin 

eksis, maka ia harus mampu membangun kepercayaan para muzakki. Banyak 

cara yang bisa digunakan untuk mecapainya, antara lain: memberikan 

progress report berkala, mengundang muzakki ke tempat mustahiq, selalu 

menjalin komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain.  

Kedua, para amil. Amil adalah faktor kunci keberhasilan pengumpul 

zakat. Untuk itu, lembaga tersebut harus mampu merekrut para amil yang 

amanah dan profesional. Setelah itu, pengumpul zakat juga harus mampu 

mendesain sistem operasional yang memberikan kesempatan kepada para amil 

untuk berkembang dan berkarya. Sehingga menjadi amil betul-betul 

merupakan sebuah pilihan dan pengabdian kepada Allah SWT. Para amil 

dalam bekerja harus meletakkan prinsip-prinsip seperti: ikhlas, sabah, amanah, 

jujur dan inovatif. Disamping itu, sistem operasional lembaga juga mesti 

mengakomodasikan kebutuhan para amil. Sehingga para amil dapat 

memberikan karyanya secara maksimal di dalam membangun lembaga 

tersebut. 

Ketiga, pengambil kebijakan. Kebijakan dalam konteks kenegaraan 

juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan pengumpul 

zakat. Dengan adanya peraturan seperti UU, maka lembaga tersebut akan 

dapat bergerak secara legal. Sehingga pengumpul zakat mempunyai landasan 

yang cukup kuat dalam mengelola zakat. Lain halnya ketika belum ada 

konstitusi yang mengatur, sehingga gerak dan langkah pengumpul zakat 

menjadi begitu terbatas. 

Keempat, media massa. Media merupakan penyambung lidah. Dengan 

begitu banyaknya oplah media diharapkan jangkauan sosialisasi kepada 

masyarakat akan semakin luas. Oleh karenanya pengumpul zakat mesti 
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mampu menjalin kerjasama yang berkenjutan dengan media massa. Sehingga 

tidak adalagi jarak antara pengumpul zakat dengan masyarakat. 

 

2.5 Manajemen Wakaf 

Wakaf adalah salah satu bentuk dari lembaga ekonomi Islam. Ia 

merupakan lembaga Islam yang satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada 

Allah, sedangkan di sisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf muncul dari 

satu pernyataan dan perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi 

antara sesama manusia. Dalam fungsinya sebagai ibadah ia diharapkan akan 

menjadi bekal bagi si wakif di kemudian hari, karena ia merupakan suatu 

bentuk amalan yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta 

wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan 

aset amat bernilai dalam pembangunan umat. 

2.5.1 Pengertian Wakaf 

Istilah wakaf beradal dari “waqb” artinya menahan. Menurut H. Moh. 

Anwar disebutkan bahwa wakaf ialah menahan sesuatu barang daripada 

dijual-belikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh yang empunya, guna 

dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu yang diperbolehkan oleh Syara‟ 

serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan diambil manfaatnya oleh orang 

yang ditentukan (yang meneriman wakafan), perorangan atau umum. 

Adapun ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadist yang menerangkan tentang wakaf ini 

ialah: 

Al-Baqarah ayat 267: 

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan 

dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 

kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan 

Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 

Al-Hajj ayat 77 

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah 

Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. 

Abu Hurairah r.a. menceritakan, bahwa Rasullullah SAW bersabda, “Jika 

seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah masa ia melanjutkan 

amal, kecuali mengenai tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (waqafnya) selama 
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masih dipergunakan, ilmunya yang dimanfaatkan masyarakat, dan anak 

salehnya yang mendo’akannya.” (Riwayat Muslim). 

Abu Hurairah r.a. menceritakan bahwa Rasullullah SAW mengutus Umar 

untuk memungut zakat…… di dalam hadist itu terdapat pula Khalid 

mewakafkan baju besi dan perabot perangnya di jalan Allah. 

2.5.2 Rukun Wakaf 

Adapun beberapa rukun wakaf ialah: 

1) Yang berwakaf, syaratnya: 

- Berhak berbuat kebaikan walau bukan Isalam sekalipun 

- Kehendak sendiri, ridak sah karena dipaksa 

2) Sesuatu yang diwakafkan, syaratnya: 

- Kekal zakatnya, berarti bila diambil manfaatnya, barangnya tidak rusak. 

- Kepunyaan yang mewakafkan walaupun musya (bercampur dan tidak 

dapat dipisahkan dari yang lain). 

3) Tempat berwakaf (yang berhak menerima hasil wakaf itu). 

4) Lafadz wakaf, seperti: “saya wakafkan ini kepada orang-orang miskin dan 

sebagainya. 

2.5.3 Syarat Wakaf 

Syarat wakaf ada tiga, yaitu: 

1) Ta‟bid, yaitu untuk selama-lamanya/tidak terbatas waktunya. 

2) Tanjiz, yaitu diberikan waktu ijab kabul. 

3) Imkan-Tamlik, yaitu dapat diserahkan waktu itu juga 

2.5.4 Hukum Wakaf 

1) Pemberian tanah wakaf tidak dapat ditarik kembali sesudah diamalkannya 

karena Allah. 

2) Pemberian harta wakaf yang ikhlas karena Allah akan mendapatkan ganjaran 

terus-menerus selagi benda itu dapat dimanfaatkan oleh umum dan 

walaupun bentuk bendanya ditukar dengan yang lain dan masih bermanfaat. 

3) seseorang tidak boleh dipaksa untuk berwakaf karena bisa menimbulkan 

perasaan tidak ikhlas bagi pemberiannya. 
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2.5.5 Sejarah Perlaksanaan Wakaf  

Rasulullah SAW merupakan perintis kepada amalan wakaf 

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh „Umar bin Syaibah daripada „Amr 

bin Sa‟ad bin Mu‟az yang bermaksud: “Kami bertanya tentang wakaf yang 

terawal dalam Islam? Orang-orang Ansar mengatakan adalah wakaf 

Rasulullah SAW.” (Hadith Riwayat Al-Syaukani) 

Orang Jahiliyyah tidak mengenali akad wakaf yang merupakan 

sebahagian daripada akad-akad tabarru‟, lalu Rasulullah SAW 

memperkenalkannya kerana beberapa ciri istimewa yang tidak wujud pada 

akad-akad sedekah yang lain. Institusi terawal yang diwakafkan oleh 

Rasulullah SAW ialah Masjid Quba‟ yang diasaskan sendiri oleh Baginda 

SAW apabila tiba di Madinah pada 622M atas dasar ketaqwaan kepada Allah 

SWT. Ini diikuti pula dengan wakaf Masjid Nabawi enam bulan selepas 

pembinaan Masjid Quba‟. Diriwayatkan bahawa Baginda SAW membeli 

tanah bagi pembinaan masjid tersebut daripada dua saudara yatim piatu iaitu 

Sahl dan Suhail dengan harga 100 dirham. Pandangan masyhur menyatakan 

individu pertama yang mengeluarkan harta untuk diwakafkan adalah Saidina 

„Umar RA dengan mewakafkan 100 bahagian daripada tanah Khaibar kepada 

umat Islam. Anaknya Abdullah bin „Umar RA menyatakan bahawa ayahnya 

telah mendapat sebidang tanah di Khaibar lalu dia datang kepada Rasulullah 

SAW untuk meminta pandangan tentang tanah itu, maka katanya: “Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat sebidang tanah di Khaibar, dimana 

aku tidak mendapat harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya, 

(walhal aku bercita-cita untuk mendampingkan diri kepada Allah) apakah 

yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?.” Maka sabda Rasulullah 

SAW: “Jika engkau hendak, tahanlah (bekukan) tanah itu, dan sedekahkan 

manfaatnya.” “Maka ’Umar telah mewakafkan hasil tanahnya itu, 

sesungguhnya tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibah (diberi) dan 

diwarisi kepada sesiapa.” Katanya lagi: “‟Umar telah menyedekahkannya 

kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba yang baru merdeka, 

pejuang-pejuang di jalan Allah, ibn Sabil dan para tetamu. Tidaklah berdosa 

sesiapa yang menyelia tanah wakaf itu memakan sebahagian hasilnya sekadar 

yang patut, boleh juga ia memberi makan kawan-kawannya, tetapi tidaklah 

boleh ia memilikinya.”  

Sejak itu amalan wakaf berkembang menjadi seperti saat ini. Banyak 

institusi pendidikan seperti Universiti Cordova di Andalus, Al-Azhar al-Syarif 

di Mesir, Madrasah Nizamiyyah di Baghdad, al-Qurawiyyin di Fez, Maghribi, 
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Al-Jamiah al-Islamiyyah di Madinah, Pondok Pesantren Darunnajah di 

Indonesia, Madrasah Al-Juneid di Singapura dan banyak institusi pondok dan 

sekolah agama di Malaysia adalah berkembang berasaskan harta wakaf. 

Universiti Al-Azhar contohnya telah membangun dan terus maju hasil 

sumbangan harta wakaf. Sehingga kini pembiayaan Univesiti Al-Azhar yang 

dibina sejak 1000 tahun lalu telah memberikan khidmat percuma pengajian 

kepada ribuam pelajar Islam dari seluruh dunia. Merekalah yang menjadi duta 

Al-Azhar untuk membimbing umat Islam ke arah penghayatan Islam di 

seluruh pelosok dunia.  

2.5.6 Ciri-Ciri Keistimewaan Harta Wakaf  

Harta wakaf dalam dioperasikan sebagai pembangkit pembangunan 

ekonomi umat Islam karena ia memiliki beberapa ciri berikut:  

1. Keunikan wakaf pada konsep pemisahan di antara hak pemilikan dan faedah 

penggunaannya. Pewakafan harta menyebabkan kuasa pemilikan hartanya 

akan terhapus daripada harta tersebut. Wakaf secara prinsipnya adalah satu 

kontrak berkekalan dan pewakaf tidak boleh lagi memiliki harta itu dengan 

apa jua sekalipun, kecuali sebagai pengurus harta wakaf. Secara majazinya 

harta wakaf adalah menjadi milik Allah Taala.  

2. Wakaf adalah sedekah berterusan yaitu bukan sahaja membolehkan pewakaf 

mendapat pahala berterusan, tetapi penerima mendapat faedah berterusan. 

Dengan itu pihak yang bergantung wakaf boleh mengatur perancangan 

kewangan institusinya dengan berkesan untuk jangka panjang. Disamping itu 

pihak pewakaf tidak perlu bimbang mungkin berlaku sabotaj seperti 

pengubahan status wakaf tanahnya oleh pemerintah kerana kaedah fiqh 

menyatakan: “Syarat pewakaf adalah seperti nas Syara’.”  

3. Penggunaan harta wakaf adalah untuk kebajikan dan perkara-perkara yang 

diharuskan oleh Syara‟. Oleh tidak diwajibkan menentukan golongan yang 

mendapat manfaat daripada wakaf dan memadai menyebutkan: “Saya 

wakafkan harta ini kerana Allah.” Ciri ini membolehkan pengembangan harta 

wakaf kepada pelbagai bentuk moden selagimana ia menepati objektif wakaf. 

2.5.7 Sertifikasi Tanah Wakaf 

Dalam praktek di Indonesia, masih sering ditemui tanah wakaf yang 

tidak disertifikatkan. Sertifikasi wakaf diperlukan demi tertib administrasi dan 

kepastian hak bila terjadi sengketa atau masalah hukum. Sertifikasi tanah 

wakaf dilakukan secara bersama oleh Departemen Agama dan Badan 

Pertanahan Nasional (BPN). Pada tahun 2004, kedua lembaga ini 

http://hukumpedia.com/index.php?title=Departemen_Agama&action=edit
http://hukumpedia.com/index.php?title=Badan_Pertanahan_Nasional&action=edit
http://hukumpedia.com/index.php?title=Badan_Pertanahan_Nasional&action=edit
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mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 

422 Tahun 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. Proses sertifikasi tanah 

wakaf dibebankan kepada anggaran Departemen Agama. 

 

2.5.8 Ruilslag Tanah Wakaf 

Nadzir wajib mengelola harta benda wakaf sesuai peruntukan. Ia dapat 

mengembangkan potensi wakaf asalkan tidak mengurangi tujuan dan 

peruntukan wakaf. Dalam praktek, acapkali terjadi permintaan untuk menukar 

guling (ruilslag) tanah wakaf karena alasan tertentu. Peraturan Pemerintah No. 

42 Tahun 2006 memperbolehkan tukar guling atau penukaran harta benda 

wakaf dengan syarat harus ada persetujuan dari Menteri Agama. 

 

2.5.9 Sengketa Wakaf 

Penyelesaian sengketa wakaf pada dasarnya harus ditempuh melalui 

musyawarah. Apabila mekanisme musyawarah tidak membuahkan hasil, 

sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. 

http://hukumpedia.com/index.php?title=Surat_Keputusan_Bersama&action=edit
http://hukumpedia.com/index.php?title=Menteri_Agama&action=edit
http://hukumpedia.com/index.php?title=Kepala_BPN&action=edit
http://hukumpedia.com/index.php?title=Ruilslag&action=edit
http://hukumpedia.com/index.php?title=Tukar_guling&action=edit
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BAB III 

DISKUSI DAN PEMBAHASAN  
 

1. Fiandi (15110093) 

Berapa persen jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing barang yang 

wajib dizakatkan ? 

Jawab :  

1. Zakat profesi  

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah 

mencapai nishab. Ketentuan : 

1. Mencapai nishab setara 520 kg 

2. Besar zakat 2,5 % 

 

2. Zakat fitrah  

Ketentuan zakat fitrah : 

1. Besarnya zakat fitrah adalah 2.5 kg Atau menurut Abu Hanifah, boleh 

membayarkan sesuai dengan harga makanan pokok 

2. Orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah Semua muslim tanpa 

membedakan laki-laki dan perempuan, bayi, anak-anak dan dewasa, kaya atau 

miskin (yang mempunyai makanan pokok lebih dari sehari) 

3. Waktu mengeluarkan zakat fitrah : Boleh diberikan awal bulan Ramadhan, 

tetapi wajibnya zakat fitrah diberikan menjelang Sholat Idul Fitri atau 

tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan 

3. Zakat maal/harta kekayaan  

Zakat Maal = 2,5% x Jumlah Harta Yang Tersimpan Selama 1 Tahun 

(tabungan dan investasi). 

Menghitung Nisab Zakat Mal = 85 x harga emas pasaran per gram 

 

4. Zakat emas/perak 

Ketentuan : 

1. Mencapai haul 

2. Mencapai nishab, 85 gr emas murni atau 595 gr perak 

3. Besar zakat 2,5 % 

4. Besar zakat emas  

o Jika emas/perak tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali 

Zakat emas/perak = emas yang dimiliki x harga emas x 2,5 % 

o Jika emas/perak dipakai Zakat emas/perak = (emas yang dimiliki – 

emas yang dipakai) x harga emas x 2,5 % 

5. Zakat perniagaan  

Ketentuan : 

1. Telah mencapai haul 

2. Mencapai nishab 85 gr emas 

3. Besar zakat 2,5 % 

4. Dapat dibayar dengan barang atau uang 
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5. Berlaku untuk perdagangan secara individu atau badan usaha ( CV, PT, 

koperasi) 

6. Cara Hitung : Zakat Perdagangan = ( Modal yang diputar + keuntungan + 

piutang yang dapat dicairkan ) – (hutang-kerugian) x 2,5% 

6. Zakat simpanan  

Uang simpanan dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai 

haul. Besarnya nisab senilai 85 gr emas. Besar zakat yang harus dikeluarkan 

2,5 % 

7. Zakat peternakan  

a. Zakat Unta 

Nishab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta 

maka ia terkena kewajiban zakat. Selanjtnya zakat itu bertambah, jika jumlah 

unta yang dimilikinya juga bertambah.  

Keterangan: 
 < 5 tidak wajib zakat 

 Lebih dari 120, setiap 40 ekor 1 ekor bintu labun dan pada setiap 50 ekor 1 

ekor hiqqoh 

 Lebih dari 120 – 129, 3 ekor bintu labun 

b. Zakat Sapi 

Nishab sapi adalah 30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki sapi, maka 

ia telah terkena wajib zakat.  

Nishab Zakat 

30-39 1 ekor sapi jantan/betina tabi‟ (a) 

40-59 1 ekor sapi jantan/betina tabi‟ (b) 

60-69 2 ekor sapi tabi‟ atau tabi‟ah 

70-79 2 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi‟ 

80-89 2 ekor sapi musinnah 

Keterangan :  Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2 

Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3 

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya 

bertambah 1 ekor tabi‟. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 

40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.  

 

c. Zakat Kambing/domba 

Nishab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 

40 ekor kambing/domba maka ia telah terkena wajib zakat. Berdasarkan hadits 

Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Anas bin 

Malik, maka dapat dibuat tabel sbb : 

Nishab Zakat 

40-120 1 ekor kambing (2th) atau domba (1th) 

121-200 2 ekor kambing/domba 

201-300 3 ekor kambing/domba 
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(Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 

1 ekor).  

d. Ternak Unggas (ayam, bebek, burung, dll) dan Perikanan 

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah 

(ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan 

skala usaha.  

Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 

4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang 

beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki 

kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara 

dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %. 

Syarat zakat hewan : 

o Sampai haul 

o Mencapai nisabnya 

o Digembalakan dan mendapatkan makanan di lapangan tempat 

pengembalaan terbuka 

o Tidak dipekerjakan 

o Tidak boleh memberikan binatang yang cacat dan tua (ompong) 

o Pembiayaan untuk operasional ternak dapat mengurangi dan bahkan 

meng- gugurkan zakat ternak 

8. Zakat hasil pertanian 

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil 

pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, 

maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut.  

Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, 

sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nishabnya disetarakan dengan harga 

nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di 

negeri kita = beras). 

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau 

sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram / irigasi (ada 

biaya tambahan) maka zakatnya 5%. 

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami 

zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. 

Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian 

diairidengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 

50;50, maka kadar zakatnya 7,5% (3/4 dari 1/10). 

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya 

lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan 

zakatnya, biaya pupuk, intektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, 
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kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 

5% (tergantung sistem pengairannya). 

9. Zakat hadiah 

Jika hadiah tersebut terkait dengan gaji maka ketentuannya sama dengan zakat 

profesi dan dikeluarkan pada saat menerima hadiah. Besar Zakat yang 

dikeluarkan 2.5%. 

1. Jika komisi, terdiri dari 2 bentuk :  

Pertama, jika komisi dari hasil prosentasi keuntungan perusahaan kepada 

pegawai, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10%. 

Kedua, jika komisi dari hasil profesi misalnya makelar, maka zakatnya seperti 

zakat profesi. 

2. Jika hibah :  

Pertama, jika sumber hibah tidak diduga – duga maka zakat yang dikeluarkan 

sebesar 20%. 

Kedua, jika sumber hibah sudah diduga dan diharapkan, maka hibah tersebut 

digabungkan dengan kekayaan yang ada, zakat yang dikeluarkan sebesar 

2.5%. 

 

2. Anita Yuwita (10510003) 

Bagaimana caranya supaya suatu masyarakat itu mau menjadi masyarakat madani 

(masyarakatnya bisa jadi masyarakat madani tapi keinginannya kurang dan tidak mau 

berkembang lagi) ? 

Jawab :   

Kita bisa menggunakan masyarakat saba‟ sebagai teladan. Masyarakat saba‟ 

mempunyai negeri yang baik, subur dan nyaman seperti halnya Indonesia. Dan Allah 

telah memerintahkan masyarakat saba‟ untuk bersyukur atas semua nikmat itu, jadi 

berdasrakan itu, kita bisa mulai mengajak orang lain dengan mengajak bersyukur 

dengan segala nikmat di negeri ini. Setelah bersyukur, niscaya kehidupan akan lebih 

damai. Dan di era yang sudah maju ini, maka ajakan bersyukur ini tadi bisa dilakukan 

melalui banyak media, seperti komunikasi langsung, social network, dll. 

 

3. Ecep Hidayat (10510073) 

Ciri sistem ekonomi Islam ada kebebasan, tapi pada prinsipnya ada pelarangan riba. 

Bentuk riba yang seperti apa yang bisa menyebabkan riba itu di larang dan sumbernya 

darimana ? 

Jawab : 

Bebas di sini berarti manusia diberikan kebebasan untuk mempergunakan 

hartanya untuk apa saja, kemana saja, dari mana saja asal sesuai dengan aturan yang 

diajarkan Islam. Riba merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh 

Allah SWT di dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi “Orang-

orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya 

orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual 

beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah Menghalalkan jual beli dan 

Mengharamkan riba.....” 

Macam-macam riba, yaitu : 
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 Riba nasi-ah adalah pembayaran lebih yang diisyaratkan oleh orang yang 

meminjamkan. 

 Riba fadl-l adalah penukaran suatu barang dengan barang sejenis, tetapi lebih 

banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, 

seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.   
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil, di antaranya : 

 Dalam mewujudkan masyarakat madani dan kesejahteraan umat haruslah 

berpacu pada Al-Qur‟an dan As-Sunnah yang diamanatka Rasulullah kepada 

umat manusi akhir zaman.  

 Kualitas dan potensi sumber daya manusia umat Islam perlu ditingkatkan 
karena pada dasarnya umat Islam itu mampu dan bisa untuk mewujudkan 

masyarakat madani.   

 Masyarakat harus bisa menggunakan sistem ekonomi Islam dalam kehidupan 
sehari-hari karena sistem ekonomi Islam ini bertujuan untuk menyeimbangkan 

dunia dan akhirat.  

 Tegaknya sistem ekonomi Islam merupakan salah satu jalan untuk bisa 

menjadi masyarakat yang madani dan terciptanya kesejahteraan umat.  

 Zakat merupakan suatu kewajiban di dalam agama Islam, setiap barang atau 
harta yang dimiliki atau ditemukan harus dikeluarkan zakatnya karena terdapat 

hak orang lain pada harta kita. 

 Manajemen zakat haruslah dikelola dengan baik agar para pemberi zakat 
(muzakki) dan penerima zakat (mustahik) dapat saling berinteraksi dengan 

baik.  

 Wakaf adalah salah satu bentuk dari lembaga ekonomi Islam. Ia merupakan 

lembaga Islam yang satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, 

sedangkan di sisi lain wakaf juga berfungsi sosial. 

 Wakaf sebagai fungsi ibadah merupakan suatu bentuk amalan yang pahalanya 
akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.  

 Dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset amat bernilai dalam 
pembangunan umat. 
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