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Optimalkan Pengelolaan Zakat 

Nashih Nashrullah 

 

UU Pengelolaan Zakat perlu direvisi. 

 

JAKARTA – Ketiadaan sistem pengelolaan zakat yang komprehensif di Indonesia 

menghambat optimalisasi zakat. Padahal, potensi zakat di tingkat nasional sangat besar, 

mencapai Rp 217 triliun pertahun. Angka itu jauh di atas nilai riil zakat yang berhasil 

dihimpun, yakni sekitar Rp 1,5 triliun. 

 

Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) Naharus Surur mengungkapkan hal 

itu dalam dialog nasional bertema “Zakat, Infak, dan Sedekah Sebagai Solusi Mengatasi 

Krisis Ekonomi Bangsa” di Jakarta, Kamis (18/8). 

 

Dijelaskan Surur, ada sejumlah hal yang mesti digarap untuk mewujudkan sistem 

pengelolaan zakat yang komprehensif, yaitu regulasi, tata kelembagaan, pengawasan, 

dan sosialisasi masif yang berkesinambungan. Di antara sejumlah hal itu, menurutnya, 

regulasi merupakan hal mendasar. Terlebih, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat yang telah berusia 11 tahun, belum pernah direvisi. Sementara itu, 

dunia perzakatan mengalami perkembangan pesat. Ia pun mengapresiasi inisatif DPR 

untuk merevisi UU tersebut dengan pemerintah. 

 

Surur berharap, keberadaan regulasi itu kelak akan lebih memaksimalkan potensi zakat. 

Tak terkecuali peran LAZ dalam pengelolaan zakat. “Regulasi harus menampung hal 

krusial yang selama ini ada,” katanya. 

 

Ia berpendapat, dalam upaya membantu mengatasi krisis ekonomi, pemberdayaan zakat 

dituntut memiliki konektivitas dengan visi dan arah kebijakan pemerintah, utamanya 

untuk mengurangi kemiskinan. Di antara peran lembaga zakat adalah mengantarkan 

mustahik menjadi mandiri dan berdaya. 

 

Mengatasi kemiskinan, menurut Surur, merupakan salah satu „pekerjaan rumah‟ bangsa 

ini. Sejumlah riset membuktikan bahwa zakat bisa membantu mengurangi kemiskinan. 

 

Riset oleh Indonesia Magnificence Zakat ( IMZ ) tahun 2011 menyimpulkan, kinerja 

pengelolaan zakat yang dilakukan organisasi pengelola zakat ( OPZ ) di Indonesia dapat 

mengurangi jumlah keluarga miskin sebesar 24,2 persen. Sementara tingkat keparahan 

kemiskinan dapat ditekan hingga 24,94 persen. 

 

Direktur Kiroyan Partners Anang R Noor menegaskan, potensi charity dari perusahaan-
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perusahaan besar di Tanah Air cukup besar. Diperkirakan, dana CSR mereka mencapai 

Rp 50 triliun per tahun. Namun, potensi yang besar itu belum diimbangi dengan 

informasi cukup tentang keberadaan lembaga-lembaga zakat. 

 

Fakta itu, kata Anang, merupakan tantangan sekaligus peluang bagi lembaga zakat. 

Meskipun diakui, kondisi tersebut akan terganjal dengan persoalan hukum syariat. 

Menyikapi hal itu, ia menyarankan agar ada produk hukum yang dapat mengakomodasi 

agar perusahaan-perusahaan itu tak sekadar bersedekah tetapi juga mengeluarkan zakat 

mereka. 

 

Sinergi 

                                                                                                                                                            

Pada forum yang sama, Direktur Operasional dan Keuangan Dompet Dhuafa Rini Supri 

Hartanti mengatakan, meskipun pada porsinya zakat dapat dijadikan sebagai instrumen 

pengurang kemiskinan, tetapi zakat tak dapat berdiri sendiri. Potensi zakat mesti 

ditopang dengan peran serta dan sinergi berbagai pihak, tak terkecuali pemerintah. 

“Utopis kalau zakat bisa serta-merta mengentaskan kemiskinan,” ujarnya. 

 

Sinergi itu, kata Rini, bisa diupayakan dengan membagi peran dan tugas sesuai dengan 

kewenangan masing-masing. Pemerintah, misalnya, bisa bertindak sebagai pemangku 

kebijakan dan pengawas. Bahkan, selaku regulator, kata Rini, pemerintah bisa 

menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin kepada lembaga zakat yang terbukti 

melakukan pelanggaran.  

■ ed: wachidah handasah 
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Jalan Kehidupan | http://jalmilaip.wordpress.com/zakat/ 


