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 HALAMAN MOTTO  

 

 خير الناس أنفعهم للناس
“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak 

manfaatnya untuk orang lain”  

( Al-Hadits)  

 

 

“Jadikanlah kebenaran sebagai tolak ukur 
seeorang, tapi jangan jadikan seseorang jadi 
tolak ukur kebenaran. ( fieck’s_zenggo el-

salawangi ) 
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 صل اللهّم .االمين الوعد صادق ورسوله عبده محّمدا أّن وأشهد
 اّما .اجمعين واصحابه اله وعلى محّمد سّيدنا على وبارك وسلم
  .بعد
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PEMERINTAH (Studi Atas UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan 

Zakat) ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan 

itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do’a dari kedua orang tua, bimbingan, 

bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. 

Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terimakasih kepada semua 
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penyusun ucapkan terima kasih Kepada: 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB-INDONESIA 

 
 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini  

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 

Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987. 

 
A. Konsonan Tunggal 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

    Ba’ B be ب

   Ta’ T te ت

 S|a S| Es (dengan titik di ث

atas) 

    Jim    J Je ج

 H{ H{ Ha (dengan titik di ح

bawah) 

    Kha’ Kh Ka dan ha خ

    Dal D De د

 Z|al Z| Ze (dengan titik di ذ

atas) 

    Ra’ R Er ر

    Zai Z Zet ز

    Sin S Es س

   Syin Sy es dan ye ش



 

xi 
 

 S{ad S{ Es (dengan titik di ص

bawah) 

 D{ad D{ De (dengan titik di ض

bawah) 

 T{a’ T{ Te (dengan titik di ط

bawah) 

 Z{a’ Z{ Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

   Gain G Ge غ

   Fa’ F Ef ف

   Qaf Q Qi ق

    Kaf K Ka ك

 Lam L ‘El ل

   Mim M ‘Em م

   Nun N ‘En ن

   Waw W W و

  Ha’ H Ha ه

   Hamzah ‘ Apostrof ء

   Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ’<ditulis  Annisa النساء

 ditulis  Inna ان
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C. Ta’ Marbu>t{ah di akhir kata 

1. Bila dimatikan  tulis h   

    ditulis  H}ikmah حكمة

 ditulis   “Ada>wah عداوة

 
(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali 

bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

آرامة األولياء Ditulis Kara>mah al-auliya>’ 

 

3. Bila ta’ marbu>t{ah  hidup atau dengan harakat,  fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t  

ورثة األنبياء ditulis   Warasat al-anbiya>’ 

 

D. Vokal Pendek 

-------- fath}ah{  Ditulis a   

-------- Kasrah  ditulis  i   

-------- d}ammah  ditulis  u   

 
 
E. Vokal Panjang  

 

1. fath}ah{ + alif ditulis a> 

ditulis جاهلية  ja>hiliyah   

2. Fath}ah{ + ya’ mati ditulis a> 

ditulis تنـسى  tansa>    

3. Kasrah + yā’ mati ditulis i> 

ditulis آـر یم  kari>m   
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4. D}ammah + wāwu mati ditulis u>   

ا آتبوهف   ditulis faktubu>h   

 

F. Vokal Rangkap  

1. Fath}ah{ + ya’ mati  ditulis  ai    

     ditulis   bainakum بينكم 

2. Fath}ah{ + wawu mati   ditulis    au      

    ditulis   qaul قول 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan  dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 
 ditulis  a’antum أأنتم

 ditulis  u’iddat أعدت

 ditulis  la’in syakartum لئن شكـرتم

 

H. Kata Sandang Alif +Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

   ditulis  al-Qur’a>n القرآن

   ditulis   al-Qiya>s القياس

 

2. Bila diikuti huruf  Syamsiyyah  ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf  l (el)nya. 

 ’<ditulis  as-Sama السماء

 ditulis  asy-Syams الشمس

 
 
 
 
 
 
 
 



 

xiv 
 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 {ditulis  I>d}oh al-Qawa>I’d ایضاح القواعد

السنة فقه  ditulis Fiqh as-Sunnah 

 



 

xv 
 

ABSTRAK 
 

Islam mengajarkan ada dua hubungan yang harus dipelihara oleh umat 
manusia, 1. Hubungan dengan Tuhan (Habl Min alla>h) 2. hubungan dengan 
manusia (Habl Min an-na>s). Untuk mencapai tujuan itu, di dalam rukun Islam, di 
samping syahadat, shalat, puasa dan haji, ada juga yang namanya zakat. Zakat 
adalah ibadah maliyah ijtima>’iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis 
dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dilihat dari sisi 
pembangunan kesejahteraan umat. Namun seiring dengan waktu yang bergulir, 
persoalan zakat kini telah diabaikan khususnya dalam 
pemungutannya,.Pemerintah sekarang lebih condong sibuk dalam urusan politik 
semata ketimbang urusan kemaslahatan rakyatnya sendiri, dan ironisnya  
meskipun pemerintah sudah mengeluarkan aturan tentang zakat yaitu UU.No.38 
tahun 1999 tentang pengelolaan zakat namun menurut penyusun itu tetap tidak 
memberikan kontribusi yang positif.. sehingga tidak jarang muzakki lebih 
condong membagikan harta zakatnya sendiri kepada mustahiq atau 
memberikannya kepada tokoh agama dimana dia tinggal. 

Dari uraian diatas maka penyusun dapat merumuskan pokok masalah yaitu 
bagaimana problematika dan pola pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusian 
zakat yang dilakukan oleh pemerintah  

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana 
problematika dan pola pemungutan pengelolaan, dan penditribusian zakat oleh 
pemerintah Dan untuk menjawab permasalahan-permasalahan diatas penyusun 
menggunakan metode library research (kajian pustaka) dengan didukung data 
yang bersifat empirik. Selain data yang bersifat primer atau inti maka 
penyusunpun juga menggunakan data yang bersifat sekunder yaitu data yang 
diambil dari makalah, artikel, internet, skiripsi yang terkait dengan pembahasan 
tersebut kemudian penyusun juga memakai pendekatan secara histories yaitu 
sesuai dengan fakta sejarah dan pendekatan normatif hukum Islam yaitu data yang 
memakai al-Qur’an dan al-Hadits dan fiqih/ ushul fiqih  

Berdasarkan hasil analisis bahwa problematika pemungutan, pengelolaan 
dan pendistribusian  zakat adalah sikap tradisional masyarakat dengan 
menyerahkan zakat kepada tokoh-tokoh agama yang ada di daerahnya serta  
kurang percayanya masyarakat terhadap amil yang resmi di utus oleh pemerintah 
atau Negara dikarenakan keatifitas dan kapabilitas amil yang kurang sehingga 
muzakki lebih baik membagikan zakatnya sendiri kepada mustahiq, dan selain itu 
dalam pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusiannya harus dilakukan oleh 
pemerintah dengan mengutus amil zakat yang kompeten dan mempunyai sifat 
jujur dan amanah serta professional dalam bekerja, sehingga muzakki dapat 
merelakan harta zakatnya di ambil oleh amil.adapun amil yang kompeten adalah 
amil yang  profesional dalam menjalankan tugasnya serta sungguh-sungguh amil 
zakat wajib mengetahui muzakki yang sudah wajib zakat yaitu dengan 
mendatangi langsung serta melakukan pensensusan terhadap muzakki, sehingga 
tidak ada lagi promlem yang dihadapi oleh amil dalam menarik zakat dan 
muzakkipun ikhlas menyerahkan harta zakatnya untuk dikelola dan di 
distrbusikan kepada mustahiq. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Islam mengajarkan ada dua hubungan yang harus dipelihara oleh umat 

manusia, 1. Hubungan dengan Tuhan (habl min Alla>h) 2. hubungan dengan 

manusia (habl min an-na>s). Kedua hubungan itu harus berjalan dengan 

serentak dan seimbang, maka dengan menjaga kedua hubungan itu akan 

tercapai kebaikan hidup di dunia dan di akhirat 

Untuk mencapai tujuan itu, di dalam rukun Islam, di samping syahadat, 

shalat, puasa dan haji, ada juga yang namanya zakat. Zakat adalah ibadah 

maliyah ijtima>’iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan 

menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dilihat dari sisi 

pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok keberadaannya 

dianggap sebagai ma’lum min ad-din bi ad}-d}arurah atau diketahui secara 

otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak ke Islaman seseorang.1 

Sebagai suatu ibadah dan juga merupakan salah satu rukun dari \rukun 

Islam (rukun yang ke-3), kedudukan zakat di tengah-tengah umat sangat tidak 

bisa dinafikan dan dianggap penting kehadirannya. Zakat memiliki dua fungsi 

penting dalam kehidupan umat 1. Zakat merupakan perintah Tuhan sehingga 

mengerjakannya adalah sebuah ibadah, 2. Mempunyai peranan meningkatkan 

kesejahteraan umat. 
                                                            

1 Ali Yafie, Menggagas Fiqih Social, cet.ke-1 (Bandung: Mizan, 1994), hlm.231 
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Pada masa-masa awal perkembangan Islam, yaitu pada masa 

Rasulullah saw dan para khalifah, zakat memiliki peran yang sangat signifikan 

dalam menopang roda perekonomian umat dan negara. Selain zakat, pada saat 

itu juga dikenakan pungutan yang dinamakan Jizyah2 dan Kharaj3. Sumber-

sumber devisa tersebut, terutama zakat, pengelolaan, pemungutan dan 

pentasarrufannya dilakukan langsung oleh para sahabat4 yang ditunjuk  dan 

ditugaskan oleh Rasulullah saw ke daerah-daerah yang sudah masuk dalam 

kekuasaan Islam. Mereka menjalankan tugasnya di bawah komando dan 

pengawasan dari Rasulullah saw. Riwayat-riwayat tentang pengutusan 

sejumlah sahabat ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pemungutan 

zakat pada masa Rasulullah saw murni telah dilakukan oleh pemerintah atau 

negara5. Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, lalu oleh Umar. 

Bentuk pengelolaan dan pemungutan langsung oleh pemerintah pada masa itu 

                                                            
2 Jizyah dalam ilmu fiqih berarti pajak yang dipungut oleh Negara Islam dari rakyat 

non muslim yang membuat perjanjian dengan penguasa Islam, yang dengan membayar pajak 
itu mereka mendapat jaminan perlindungan dari Negara yang bersangkutan.Perjanjian itu 
disebut dengan zimmah. Sedangkan orang non muslim yang mengadakan perjanjian dengan 
penguasa islam itu disebut Ahl az-Zimmah atau Zimmy.Al-Qur’an membicarakan masalah 
jizyah ini dalam surat at-taubah (9) ayat 29. Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum 
Islam,cet. ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). 1:824 

 
3  Kharaj secara bahasa berarti keluar. Secara terminology berarti pajak yang 

dikenakan atas tanah yang dilakukan oleh pasukan Islam. Kharaj merupakan kewajiban materi 
atas tanah Negara yang digarap oleh pemilik kesatu, baik ia telah bergama Islam maupun 
masih berstatus non muslim yang tegolong dengan kaum zimmy. Ibid., 1:901. 

 
4 Di antara para shahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah, yaitu: a. Muaz Bin Jabal 

diutus ke Yaman, b. Uyainah bin Husen diutus ke Banu Tamim, c Wahid bin Uqbah diutus ke 
Banu Mustalik,  Buraidah bin Hasib diutus ke Banu Aslam dan Banu Gifar, e Rafi’ bin Maqis 
diutus ke Banu Juhainah, dan lain-lain. Lihat Yusuf al-Qardawi, hukum zakat: studi 
komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Al-Qur’an dan al-h}adis}, alih bahasa 
Salman Harun dkk, cet ke-6, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 736-737. 

   
5 M. Djamal  Doa, Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara, cet. ke-1, (Jakarta: 

Yayasan Nuansa Madani, 2001), hlm. 9. 
 



3 

 

masih sangat sederhana karena jumlah masyarakat yang menjadi wajib zakat 

masih sangat terbatas. Disamping itu, persoalan kemasyarakatan yang harus 

ditangani oleh negara dengan dana zakat secara kualitas dan kuantitas juga 

masih belum seberapa6. 

Terpisahnya pengelolaan zakat dari lembaga negara dalam pengertian 

umat Islam yang menjadi muzakki, lebih memilih menyalurkan zakatnya 

kepada mustahiq secara langsung dari pada membayarkannya melalui 

pemerintah. Menurut Abu Ubaid, dimulai masa khalifah Us}man bin Affan 

sebagai dampak mengeruhnya situasi politik pada saat itu.7 Suasana politik 

yang tidak kondusif membuat para penguasa lebih banyak memperhatikan 

urusan politik dari pada urusan kepentingan rakyat, sehingga berkembang 

suatu persepsi dalam masyarakat bahwa pemerintahan yang ada tidak 

memiliki komitmen secara keagamaan.8 Akibatnya, kepercayaan rakyat 

terhadap pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam mengelola dan 

memungut zakat semakin lama semakin memudar. 

Kondisi tersebut terus berlanjut dan mengalami pasang surut sampai 

masa-masa pemerintahan Islam selanjutnya, dan mencapai puncak ketika umat 

Islam di mana-mana, termasuk di Indonesia yang jatuh dibawah kekuasaan 

penjajah barat. Dampak dari  penjajahan belanda di Indonesia, umat Islam 

                                                            
6 Masdar F. Mas’udi, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam, cet. ke-

3, (Jakarta: pustaka firdaus, 1991), hlm. 60. 
 
7 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat 

Sejahtera, (Yogyakarta: Panitia Dies Natalis IAIN sunan kalijaga, 1969), hlm. 197. 
 
8 Ibid.,  hlm.198. 
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lebih cenderung merasa aman dan nyaman manakala menyalurkan zakatnya 

secara langsung kepada mustahiq atau melalui tokoh-tokoh agama di 

daerahnya, atau bahkan membayarkan kepada tokoh-tokoh agama tersebut9 

ketimbang melalui penjajah yang kafir.  

Bahkan sampai saat ini, meskipun sudah berpuluh-puluh tahun 

Indonesia merdeka, kebiasaan penyaluran zakat yang demikian itu belum 

sepenuhnya berubah.  Mungkin dalam benak kita belum cukup hilang kasus 

yang terjadi pada tanggal 15 September 2008 di Pasuruan Jawa Timur, 21 

orang fakir miskin harus rela menukar nyawanya dengan uang Rp.30.000 yang 

dibagikan oleh seseorang yang kaya raya dan dermawan yang bernama Haji 

Saikon.10 Hal ini merupakan salah satu contoh  masalah pemungutan dan 

pembagian zakat yang tidak terurus dengan baik dan maksimal, sehingga 

potensi harta zakat untuk melahirkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak 

bermakna yang ada hanyalah malapetaka belaka. Di sisi lain, keberadaan 

beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan 

zakat yang salah satunya adalah UU No. 38 Tahun 1999 belum dapat 

memberikan pengaruh dominan dalam masalah perzakatan di Indonesia 

khususnya masalah pemungutan zakat itu sendiri, salah satunya seperti yang 

tercantum di dalam Pasal 12 ayat (1)dijelaskan bahwa:  

Pemerintah akan memungut zakat dari muzakki jika sudah mendapat 
pemberitahuan dari muzakki. 

                                                            
9 Keterangan lebih lanjut tentang penyaluran zakat kepada tokoh-tokoh agama lihat 

Masdar F. Mas’udi. Agama Keadilan, hlm. 59-73. 
 
10 “Tragedi Maut Pembagian Zakat Pasuruan” www. Liputan 6 SCTV.com.  diakses 

pada tanggal 1 November 2008. 
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Padahal seharusnya kalau memang pemerintah serius dalam 

menangani masalah perzakatan, pemerintah yang seharusnya lebih mengetahui 

mana rakyat yang wajib zakat dan mana yang tidak wajib membayar zakat 

yaitu dengan cara pengauditan harta zakat, jika melihat pasal tersebut, itu 

menunjukan bahwa pemerintah tidak serius menangani masalah zakat 

terutama dalam pemungutannya yang tidak mempunyai sifat memaksa kepada 

muzakki  yang notabene berkaitan dengan orang banyak. Pemerintah pada saat 

ini hanya lebih cenderung kepada urusan politik semata, sedang kalau merujuk 

ke sejarah pada masa Rasulullah saw persoalan zakat sangat diprioritaskan 

baik dalam pembagian dan pemungutannya, karena ini sudah  menjadi tugas 

dan wewenang bahkan sebuah kewajiban sebagai penguasa untuk 

memakmurkan rakyatnya agar menjadi rakyat yang sejahtera. Akibatnya 

pesoalan ini berimbas juga kepada pendistribusiannya yang menjadi tidak 

teratur, muzakki lebih memilih membagikannya sendiri kepada mustahiq dari 

pada harus diserahkan dulu kepada amil zakat atau yang sering dikenal dengan 

istilah (BAZ) dan (LAZ).11 seperti apa yang telah di lakukan oleh Haji Saikon 

di pasuruan Jawa Timur. 

Ada banyak persoalan yang menyangkut undang-undang pengelolaan 

zakat tersebut, di antaranya dalam pelaksanaannya, UU tersebut belum 

memiliki kekuatan hukum yang memadai, walaupun sudah beberapa tahun 

                                                            
11  BAZ  adalah sebuah badan amil zakat yang dikelola resmi oleh pemerintah, 

sedangkan LAZ adalah lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta atau lembaga non 
pemerintah. 
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disahkan. Seperti lazimnya, setiap UU harus memiliki peraturan pelaksanaan, 

yang berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang telah ditetapkan oleh 

Presiden. 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa masih banyak persoaalan yang 

harus dibenahi kaitannya dengan wewenang atau peranan pemerintah terhadap 

pemungutan zakat, maka dari latar belakang itulah penyusun menulis skripsi 

ini yang di beri judul “ PEMUNGUTAN ZAKAT OLEH PEMERINTAH 

(Studi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)” 

dan menurut penyusun penulisan skripsi ini menarik untuk di lakukan. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas yang 

menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, ialah: Bagaimana problematika 

dan pola pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat oleh pemerintah 

(studi atas UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat)? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana 

problematika dan pola pemungutan, pengelolaan dan pendistribusian zakat 

yang dilakukan oleh pemerintah (BAZ) secara deskriptif  ditinjau dari 

normatif hukum Islam  dengan menggunakan beberapa teori tentang 

pemungutan zakat itu sendiri 

2.  Kegunaan 

 Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
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a. Diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dalam upaya 

memecahkan masalah yang melingkupi wewenang atau peranan 

pemerintah dalam memungut zakat seperti yang tercantum dalam UU  

No. 38 Tahun 1999  

b. Diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dalam khazanah 

intelektual terhadap kajian zakat khususnya di jurusan mu’amalah. 

D. Telaah Pustaka 

Pada zaman Rasulullah saw dan para khalifah, zakat merupakan suatu 

lembaga Negara, sehingga menjadi kewajiban Negara untuk menghitung 

kewajiban zakat para warga Negara serta mengumpulkannya. Nabi dan para 

Khalifah membentuk para badan pengumpul zakat masing-masing Gubernur 

juga melakukan hal yang sama diwilayahnya. Zakat yang sudah terkumpul 

dimasukan ke baitul mal dan penggunaan zakat itu ditentukan oleh pemerintah 

berdasarkan ketentuan-ketentuan al-Qur’a>n dan al-Hadits. 

Penyusun banyak menemukan literatur yang berkaitan dengan 

langsung dengan pokok masalah terkait, baik itu berupa buku-buku ilmiah, 

tesis,dan beberapa artikel lainnya. Untuk pembahasan yang berkaitan dengan 

pemungutan zakat oleh pemerintah penyusun menemukan beberapa buku di 

antaranya buku karangan Djamal Doa yang berjudul Menggagas Pengelolaan 

Zakat Oleh Negara dan Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengeloaan 

Zakat Harta. Kedua buku ini fokus kajiannya berkisar pada pengelolaan zakat 

oleh negara sebagai salah-satu alternatif pemasukan Negara. Menurutnya, 

ketika melayangkan surat terbuka untuk Presiden Megawati mengatakan 
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bahwa apabila zakat dikelola oleh negara secara profesional maka dapat 

membantu dan bisa dipergunakan untuk kepentingan khusus seperti 

pendidikan, membantu ekonomi lemah, bantuan social dan lain-lain sesuai 

dengan delapan Asnaf.12  

Selain karangan Djamal Doa di atas, penyusun juga menemukan buku 

pedoman zakat 9 seri yang diterbitkan oleh proyek peningkatan sarana 

keagamaan Islam zakat dan wakaf milik Departemen Agama (DEPAG) Ditjen 

Dimas Islam dan urusan haji. Dalam buku tersebut dijelaskan secara terperinci 

tentang pengelolaan zakat secara professional dan sistematis. Selain itu juga 

ditelaah sebuah buku yang bejudul Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf  

karangan K.N.Sofyan Hasan, SH.MH. di dalam bukunya menjelaskan tentang 

seputar zakat dan Negara di mana menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya 

dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir 

miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. 

Allah mengajarkan kepada Nabi agar memungut zakat dari orang-orang 

kaya,13  

Kemudian  karya Sjechul Hadi Permono yang bejudul Pemerintah 

Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat. dalam karya tulis ini disebutkan 

bahwa Penegakan sistem zakat merupakan salah satu kewajiban utama bagi 

                                                            
12 Djamal Doa, Membangun….., hlm. 17-26 
 
13 At- Taubah (9): 103. 
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pemerintah, karena ia memikul tanggungjawab untuk memelihara semua 

orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah fisik maupun ekonominya.14  

Pengurusan zakat masuk ke dalam pemerintah. Ia berhak dan wajib 

menangani hal tersebut, tidak boleh membiyarkan para pemilik harta benda 

menyelesaikan sendiri urusan pemberian ( disribusi) zakat, karena zakat itu 

adalah nutuk melindungi fakir miskin. Karya tersebut menggunakan teori 

pemerintahan dalam Islam. 

Selanjutnya buku karangan Gazi Inayah yang berjudul Teori 

Komprehensip Tentang Zakat Dan Pajak,  di dalam buku itu dijelaskan teori-

teori kekuasaan negara dalam penarikan zakat dan pajak  dan para ahli 

ekonomi dan hukum Islam tidak mengingkari adanya kekuasaan undang-

undang, kemutlakannya bagi pemerintah, dan hak untuk menentukan 

kewajiban pajak dan pengelolaannya, akan tetapi masih ada perbedaan dalam 

bentuk perundang-undangan terhadap kekuasaan ini tentang dasar yang telah 

di tegakan oleh kekuasaan pemerintah dalam kewajiban pajak dan zakat.15 

Adapun yang membahas tentang zakat salah satunya adalah skripsi 

saudara Ujang Mukhsin dengan judul “Pandangan Hukum Islam Tentang 

Kewajiban Zakat Dan Pajak (Studi Atas Pasal 14 (3) UU No. 38 Tahun 1999 

Tentang Pengelolaan Zakat) yang membahas/menganalis tentang pajak dan 

zakat, Ujang Muksin memberi kesimpulan bahwa antara pajak dan zakat 

                                                            
14 Sjechul Hadi Permono, Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat, 

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 152. 
 
15 Gazi Inayah. Teori Komprehensip Tentang Zakat Dan Pajak, (Yogyakarta: Tiara 

Wacana Yogya, 2003), hlm. 31-42. 
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memiliki persamaan dalam beberapa hal, tetapi juga memiliki perbedaan yang 

sangat mendasar. Kedua-duanya memilki kewajiban yang sangat mengikat 

kaum muslimin warga Indonesia, meskipun kewajiban menunaikan zakat 

bersifat absolut atau mutlak, sedangkan kewajiban pajak bersifat relatif. 

Selain itu penyusun juga menemukan skripsi yang disusun oleh Agung 

dengan judul “Undang-Undang No.38 Tahun 1999 (Studi Normatif Madzhab 

Syafi’i Tentang Zakat)” di dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana 

pengelolaan zakat menurut mazhab Syafi’i, selain itu terdapat juga sejarah 

awal mulanya perkembangan zakat baik masa Nabi maupun masa sekarang. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pembahasan tentang 

pemungutan zakat oleh pemerintah studi atas UU No. 38 Tahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat belum ada. Untuk itu penyusun mencoba untuk membahas 

masalah ini. 

E. Kerangka Teoretik 

Ajaran Islam menempatkan harta sebagai amanat dari Allah SWT 

kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfa’atkan dalam kehidupan yang 

bersifat sementara ini. Pemiliknya yang absolut hanyalah Allah SWT. Sebagai 

amanat Allah SWT, harta itu harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan 

pemberi amanat, sebab pada akhirnya penggunaan amanat akan dimintai 

pertanggungjawabannya di akhirat kelak.16  

                                                            
16   Moh. Daud Ali, System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, cet ke-1 (Jakarta: UI 

press, 1988), hlm. 31. 
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Hal ini diperkuat dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah 

bin Umar: 

 17.رعيته عن مسؤل وآلكم راع آلكم

Salah satu ketentuan Allah SWT yang berkenaan dengan harta adalah 

zakat. Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi: 1. Dimensi 

habl min Alla>h atau dengan kata lain hubungan vertikal dengan Allah SWT  2. 

Dimensi habl min an-na>s atau dengan kata lain hubungan horizontal dengan 

manusia itu sendiri. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik, akan 

meningkatkan keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan 

mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola 

dengan baik dan amanah, maka zakat akan mampu meningkatkan kesejateraan 

umat. 

Karena jika persoalan pemungutan zakat tidak diambil oleh pemerintah 

yang benar-benar sudah kompeten dalam bidangnya maka hasilnya akan 

sangat rancu dan menjadi tidak terkondinir dan hal ini akan berimbas terhadap 

pembagiannya. Seorang pemimipin itu harus menjalankan amanah yang di 

pikulnya dan jangan sekali-kali menyia-nyiakan amanah tersebut, karena 

apabila amanah telah disia-siakan dan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, 

maka tunggulah saat kehancurannya. Hal ini juga diperkuat dengan hadits 

Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang berbunyi: 

                                                            
17 Muslim, S}a>h}ih} Musli>m (Mesir: Isa al-Ba>bi al- Hala>bi wa Syuraka>uh, t.t.), III: 125. 

“ kitab al-Ima>rah”, bab fad}ilah al-Imam al-Adil wa uqubah al-Ja>ir wa al-Kha>s ‘ala ar-rifqi bi 
ar-ra’iyah wa an-naha> ‘an idkhal al-Wasyaqah ‘alaihim” hadits dari Abu Nusman dari Hamad 
bin Zaid dari Ayub dari Nafi’i dari Abdullah dari Bapaknya dari Kakeknya. 

 



12 

 

  18غير أهله فانتظر الساعةالى د األمر نسإذا أ

Jika merujuk kepada hadits yang telah diriwayatkan oleh al-Bukhari 

tadi maka jelaslah pemerintah harus lebih fokus lagi dalam memungut zakat 

dari muzakki. Pada dasarnya persoalan pemungutan zakat  ini menjadi 

tanggung jawab penuh pemerintah selaku penguasa hal ini juga sejalan dengan 

firman Allah SWT: 

 19بها وتزآيهم تطهرهم صدقة لهم اموا من خذ

Selain diperkuat oleh ayat-ayat Al-Qur’an persoalan pemungutan zakat 

harus dipungut oleh pemerintah juga di perkuat oleh hadits Nabi: 

 20ئهم فقرا على وترد ئهم اغنيا من تؤخذ اموالهم في صدقة عليهم افترض اهللا إن

Hadits tersebut berkaitan ketika Nabi mengutus Muaz selaku gubernur 

di Yaman agar menarik zakat dari rakyat Yaman. Disamping sebagai da’I 

(menyebarkan dan menjelaskan Islam secara umum), Muaz juga mempunyai 

tugas khusus yang diberikan oleh Nabi yaitu menjadi amil zakat. 

Persoalan zakat merupakan kemaslahatan bersama khususnya bagi 

fakir miskin jadi seorang penguasa harus bisa lebih tegas dan lebih bijak 

dalam pemungutan zakat maupun dalam pembagiannya hal ini diperkuat 

dengan kaidah fiqhiyyah: 

                                                            
18 Al-Bukha>ri, S}ah}ih} al-Bukha>ri, “Kitab ar-Raqaq”, Bab Raf’u Al-Ama>nah”,( Beirut: 

Dar ar-Fikr, 1995), III:147, Hadits No. 6496, hadis dari Ibnu Sinan dari Hilal bin Ali dari 
Yasir dari abu Hurairah. 

 
19  At- Taubah (09): 103. 
 
20 Al-Bukhari, Sahih al-Bukha>ri (Beirut: Dar al-Fikr,1995), I:108. hadits dari Abu 

Hasim bin Muhlad dari Zakariya bin Ishaq Yahya bin Syafi’i dari abi Ma’bad dari ibnu 
Abbas, hadits muttafaqun ‘alaih. Bab Wuju>b az-Zaka>h 
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 21بالمصلحة منوط الرعية على اإلمام تصرف

Dari pemaparan di atas, jelas dimengerti permasalahan pemungutan 

zakat jika ditinjau dari perspektif hukum Islam memang sudah seharusnya dan 

semestinya pemungutan zakat itu harus pemerintah sendiri yang 

melakukannya. Jika pemerintah menunjuk seseorang, maka pemerintah harus 

bisa selektif dan orangnya harus benar-benar kompeten dibidangnya. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) yaitu 

penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelusuri dan menelaah 

sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan UU No. 38 tahun 1999). 

Selain itu penyusun juga menggunakan data yang bersifat empiric sebagai 

factor pendukung. Sumber penelitian ini adalah UU  No. 38 Tahun 1999 pasal 

tentang pengelolaan  zakat. Sementara sumber sekunder adalah berupa buku 

seperti bukunya Masdar Farid.M dengan judul Agama Keadilan; Risalah 

Zakat Dan Pajak, Gazi Inayah, Teori Komprehensif Zakat Dan Pajak dan 

banyak lagi buku-buku yang membahas tentang zakat, jurnal, majalah yang 

sekiranya relevan dengan pembahasan skripsi ini. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik, yaitu penelitian yang 

menjelaskan tentang substansi dan status suatu gejala yang ada, yaitu gejala 

                                                            
21  Imam Jalaluddin as-Suyuti, al-Asybah wa an-naz}a>ir (Beirut: Dar al-Ma’arif, t.t.), 

hlm. 128. 
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menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.22 dari UU  No. 38 Tahun 1999 

tentang pengelolaan zakat selanjutnya peneliti memberikan penilaian tentang 

signifikan atau tidaknya Undang-Undang tersebut. 

3. Pendekatan  

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penyusun 

menggunakan pendekatan normatif hukum Islam yaitu melakukan analisis 

terhadap suatu fenomena yang terjadi pada suatu masyarakat berdasarkan 

norma-norma hukum Islam yang sesuai, seperti menggunakan ayat-ayat al-

Qur’a>n, hadits, kaidah-kaidah fiqih yang ada relevansinya dengan 

permasalahan yang dikaji.  

4. Analisis Data 

Induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat 

khusus ke pernyataan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk 

menganalisis masalah yang timbul dari UU No. 38 Tahun 1999 tentang 

pengelolaan  zakat khususnya tentang problematika dan pola pemungutan 

zakat  untuk diformulasikan dalam bentuk kesimpulan. 

G. Sistematika Pembahasan  

Agar penyusunan skripsi ini menjadi komprehensif, maka pembahasan 

ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Bab I merupakan pendahuluan yang memuat 

latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka 

teoretik, serta bagaimana pembahasan ini dilakukan, dan diakhiri dengan 

sistematika pembahasan. 
                                                            

22  Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, cet. ke-5 (Jakarta: Rineka Cipta, 
2000), hlm. 39. 
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Pada Bab II dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang zakat. seperti 

pengertian zakat dan dasar hukum zakat, sebab, syarat-syarat dan rukun zakat, 

, sejarah pemungutan zakat baik pada masa sahabat maupun dimasa moderen. 

Karena hal ini merupakan pondasi dasar untuk membahas skripsi ini dalam 

menganalisis pemungutan zakat oleh pemerintah studi atas UU No.38 tahun 

1999. 

Pada Bab III diuraikan mengenai sejarah lahirnya Undang-Undang 

No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat karena inti dari skripsi ini adalah 

megkritiki UU yang berlaku sekarang ini yaitu UU No.38 tahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat yang saat ini sudah tidak relevan lagi. Selain itu penyusun 

juga memasukan teori-teori wewenang pemerintah dalam penarikan zakat dan 

pelaksanaan pemungutan zakat oleh pemerintah karena hal ini berkaitan 

dengan pemerintah sebagai pengurus tunggal yang saat ini pelaksanaannya 

sudah kurang relevan dan tidak maksimal. Bab ini juga menjelaskan 

kandungan dan muatan undang-undang tersebut. Selain itu untuk mengetahui 

orang yang wajib zakat dan orang yang berhak menerima zakat, maka 

dijelaskan juga pengauditan harta zakat, selain itu di dalam bab ini juga 

menjelaskan tentang seputar pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusian 

zakat oleh pemerintah sehingga mempermudah proses analisis skripsi ini. 

Pada Bab IV menjelaskan tentang analisis pemungutan zakat oleh 

pemerintah yang di dalamnya dijelaskan seputar analisis problematika dan 

pola  pemungutan zakat, kemudian dilanjutkan dengan problematika 

pengelolaan dan pendistribusiannya. 
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Pada Bab V  penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi ini, penyusun 

memnuat kesimpulan analisis yang menjadi jawaban atas pokok masalah dari 

penelitian yang dilakukan. Kemudian dilengkapi dengan lampiran, saran-saran 

dari beberapa hal yang menurut penyusun penting untuk mendapat perhatian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian-uraian di atas, penyusun dapat menyimpulkan 

bahwa Problematika Pemungutan zakat adalah dikarenakan sikap 

tradisionalnya masyarakat yang menyerahkan harta zakatnya ke tokoh-tokoh 

agama setempat bukan kepada amil, kurang percayanya muzakki terhadap 

amil yang diutus oleh pemerintah untuk memungut zakat, pemahaman umat 

Islam tentang lembaga zakat. Adapun problematika pengelolaan dan 

pendistribusian  zakat adalah dikarenakan Belum adanya persamaan persepsi dan 

langkah dalam pengelolaan zakat, sehingga masyarakat melakukannya secara sendiri-

sendiri baik perseorangan maupun kelompok, dan selain itu   saat ini UU No 38 

tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sangat tidak relevan lagi dan perlu di 

amandemen ulang, terbukti dalam beberapa pasal khususnya pasal 12 ayat (1)  

terdapat beberapa keterangan yang menurut penyusun sangat kurang pas dan 

perlu adanya pembenahan di dalam tubuh UU itu sendiri khususnya UU No 38 

tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. 

Adapun pola pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusiannya   harus 

dilakukan dan diatur  oleh Pemerintah dengan mengutus amil zakat yang 

kompeten dan mempunyai sifat jujur, amanah, dan mengandalkan 

profesionalitas dalam bekerja sehingga muzakki dapat merelakan harta 

zakatnya di ambil oleh amil. Adapun amil yang kompeten dan yang 
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mengandalkan profesionalitas adalah amil yang secara maksimal dalam 

menjalankan tugasnya serta sungguh-sungguh.  

Selain itu, amil zakat wajib mengetahui muzakki yang sudah wajib 

zakat yaitu dengan mendatangi langsung serta melakukan pensensusan 

terhadap muzakki (orang yang wajib zakat). Agar pengumpulan zakat bisa 

lebih maksimal, amil dalam hal ini harus melakukan promosi, publikasi, dan 

sosialisasi kepada muzakki baik bersifat langsung maupun tidak langsung 

sebelum amil melakukan penarikan zakat dari muzakki. 

B. Saran 

Diharapkan dengan adanya skripsi ini, pemerintah bisa lebih focus lagi 

mengurusi masalah zakat, terutama membenahi amil-amil zakat yang tidak 

mempunyai kemampuan dalam mengelola zakat karena harta zakat potensinya 

sangatlah besar dan niscaya akan memberikan kontribusi yang positif bagi 

pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang dogma seperti ini masih 

saja melekat pada rakyat Indonesia. 

Selain itu sudah saatnya pengelolaan zakat dilakukan secara 

profesional dengan menggunakan manajemen yang moderen, menerapkan 

transparansi, serta akuntabilitas agar masyarakat benar-benar mempercayai 

lembaga BAZ dan LAZ sehingga potensi zakat bisa lebih maksimal. 



DAFTAR TERJEMAHAN 
 

No Hlm Fn Terjemahan 
   BAB I 
1 10 17 Segala perbuatan seorang pemimpin itu akan dimintai 

pertanggung jawabannya di akhirat kelak 
2 11 18 Apabila stiap urusan diserahkan kepada yang bukan 

ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya 
3 11 19 Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka 
4 12 20 Sesungguhnya allah telah mewajibkan zakat kepada mereka 

dan menarik zakat dari orang-orang kaya dan dikembalikan 
kepada orang-orang fakir diantara mereka 

5 12 21 Kebijakan Seorang pemimpin harus dilandaskan kepada 
kemaslahatan 

   BAB II 
6 18 12 Lihat terjemahan halaman 11 footnote 19  
7 19 13 Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 

bertambah pada harta manusia, maka rba itu tidak 
menambah pada sisi allah. Dan apa yang kamu berikan 
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 
keridhaan allah, maka (yang membuat demikian) iulah 
orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). 

8 23 24 Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah 
beserta orang-orang yang ruku’ 

9 23 25 Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari 
sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk 
kamu. Dan janganlah kamun memilih yang buruk-buruk 
lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri 
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan 
mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa allah maha kaya 
lagi maha terpuji 

10 24 28 Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya allah menerima 
taubat dari hamba-hamba-Nya yang menerima zakat, dan 
bahwasanya allah maha penerima taubat lagi maha 
penyayang 

11 24 29 Lihat terjemahan halaman 11 footnote 19 
12 24 30 Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung 

dan tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang 
bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa 
(bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). 
Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila 
dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dari hari memetik 
hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah 
kamu berlebih-lebihan, karena sesungguhnya allah tidak 



menyukai orang yang suka berlebih-lebihan. 
13 24 31 Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian 

besar dari orang-orang yahudi dan rahib-rahib nasrani 
benar-benar memakan harta orang yang yang bathil dan 
mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan allah. Dan 
orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan allah, maka beritahukanlah 
kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang 
pedih. 

14 24 32 Jadikanlah engkau pema’af dan suruhlah orang 
mengerljakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada 
orang-orang yang bodoh. 

15 25 34 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 
mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan 
budak). Orang-orang yang berhutang, untuk jalan allah dan 
orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 
ketetapan yang diwajibkan allah; dan allah maha 
mengetahui lagi maha bijaksana 

16 25 35 Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Islam itu ialah aku 
bersaksi tiada tuhan selain allah dan Muhammad itu utusan 
allah,dan dirikanlah sala, serta bayarlah zakat, haji dan 
puasa dibulan ramadhan 

17 32 53 Isa berkata: sesungguhnya aku ini hamba allah, dia 
memberiku al-kitab (injil) dan dia menjadikan aku seorang 
Nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi 
dimana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku 
(mendirikan) salat dan (menunaikan) zakat selam aku hidup 

18 33 55 Jika kamu menampakan sedekahmu, maka itu adalah baik 
sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan berikan 
kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih 
baik bagimu, dan allah akan menghapuskan segala 
kesalahan-kesalahanmu, dan allah mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 

   BAB III 
19 42 6 Lihat terjemahan halaman 11 footnote 19 
20 42 9 Lihat terjemahan halaman 12 footnote 20 
21 43 10 Lihat terjemahan halaman 12 footnote 21 
   BAB IV 
22 51 3 Lihat terjemahan halaman 11 footnote 18 

 



UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang 
Pengelolaan Zakat 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 38 TAHUN 1999 
TENTANG 
PENGELOLAAN ZAKAT 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang :  
 
a. bahwa Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk  
beribadat menurut agamanya masing-masing; 
b. bahwa penunalan zakat mcrupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang 
mampu 
dan hasil, pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya 
mewujudkan,kesejahteraan masyarakat; 
c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaaan untuk mewujudkan keadilan 
sosial  
bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang 
mampu; 
d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan 
agar pelaksanaan , zakat lebih, berhasil guna dan berdaya guna serta  
pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan; 
e. bahwa berdasarkan hal-hal.tersebut pada butir a, b, c, dan d, perlu dibentuk 
Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat;  
 
Mengingat :  
 
1. Pasal 5, ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang 
Dasar 945; 
2. Ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang  
Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan 
Normalisasi 
Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara; 
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran 
Negara 
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tunbahan Lembaran Negara Nomor 
3400); 
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran  
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
 



Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
 
M e m u t u s k a n :  
 
Menetapkan :  
 
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT  
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian,  
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta 
pendayagunuan zakat  
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang 
dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan  
kepada yang berhak menerimanya; 
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang  
berkewajiban menunaikan zakat. 
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang, berhak menerima zakat. 
5. Agama adalah Agama Islam. 
6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya  
meliputi bidang agama. 
 
Pasal 2 
 
Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang 
dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. 
 
Pasal 3 
 
Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan  
Kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat. 
 
BAB II  
ASAS DAN TUJUAN 
Pasal 4 
 
Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian  
hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 
 
Pasal 5 



 
Pengelolaan zakat bertujuan : 
1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai 
dengan 
tuntutan agama; 
2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya 
mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; 
3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. 
 
BAB III 
ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT 
Pasal 6 
 
(1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh  
pemerintah. 
(2) Pembentukan badan amil zakat : 
a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri; 
b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen 
agama propinsi; 
c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul  
kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota; 
d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan. 
(3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat 
koordinatif, konsulatif, dan informatif. 
(4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang 
memenuhi persyaratan tertentu. 
(5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, 
dan pelaksana. 
 
Pasal 7  
 
(1) Lembaga zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. 
(2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
per- 
syaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri. 
 
Pasal 8 
 
Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan,  
mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. 
 
Pasal 9 
 
Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat  



bertanggung jawab zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan  
tingkatnya. 
 
Pasal 10 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil 
zakat ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 
 
Bab IV 
PENGUMPULAN ZAKAT 
Pasal 11 
 
(1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah 
(2) Harta yang dikenai zakat adalah : 
a. emas, perak dan uang 
b. perdagangan dan perusahaan  
c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; 
d. hasil pertambangah; 
e. hasil peternakan; 
f hasil pendapatan dan jasa; 
g. rikaz. 
(3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan  
berdasarkan hukum agama. 
 
Pasal 12 
 
(1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima 
atau 
mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki; 
(2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat 
harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. 
 
Pasal 13 
 
jawab kepada pemerintah sesuai dengan selain zakat, seperti infaq, shadaqah, 
hibah, tingkatannya, wafat, waris, dan kafarat. 
 
BAB IV 
PENGUMPULAN ZAKAT 
Pasal 11 
 
(1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya  
berdasarkan hukum agama. 
(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada 
badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki  



untuk menghitungnya. 
(3) Zakat yang telah dibayarkan kepqda badan amil zakat atau lembaga amil zakat 
dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang  
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pasal 15 
 
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan 
dengan keputusan menteri. 
 
BAB V 
PENDAYAGUNAAN ZAKAT 
Pasal 16 
 
(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan 
ketentuan 
agama. 
(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas 
kebutuhan 
mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. 
(3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat 
sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri. 
 
Pasal 17 
 
Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang  
produktif. 
 
BAB VI 
PENGAWASAN 
Pasal 18 
 
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukabn oleh 
unsur 
pengawas sebagaimana dimaksud dalam (3) Pasal 6 ayat (5) 
(2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota. 
(3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat. 
(4) Dalam melakukan perneriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas 
dapat 
meminta bantuan akuntan publik. 
 
Pasal 19 
 
Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada  



Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat  
Daerah sesuai dengan tingkatannya. 
 
Pasal 20 
 
Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan  
Lembaga amil zakat. 
 
BAB VII 
S A N K S I 
Pasal 21 
 
(1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalainnya tidak mencatat atau mencatat 
dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan  
kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam  
undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga 
bulan 
dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas meruPakan pelanggaran. 
(3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang  
melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
BAB VIII 
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 
Pasal 22 
 
Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan  
zakatnya dilakukan oleh unit pengurnpul zakat pada perwakilan Republik 
Indonesia, 
yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat Nasional. 
 
Pasal 23 
 
Dalam menunjang pelaksanaan tugas baclan amil zakat sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat. 
 
BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 24 
 
(1) Semua peraturan perundang-undangan yang . mengatur pengelolaan zakat  
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti  
dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. 
(2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya undang-undang ini,  



setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan  
menurut ketentuan Undang-undang ini. 
 
BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 25 
 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang 
ini 
Dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 23 September 1999 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd. 
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 23 September 1999 
 
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd. 
M U L A D I 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 164 

 
 
 
PENJELASAN 
A T A S 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK 
NOMOR 38 TAHUN 1999 
TENTANG 
PENGELOLAAN ZAKAT  
 
Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara 
Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945. 



Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa  
Melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual,  
antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya 
suasana 
kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, 
meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang 
dinamis 
sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta  
masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu  
dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana  
melalui zakat. 
Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu 
untuk 
membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan  
pengelolaan yang. baik, zakat merupakan sumber dana potensi al yang 
dimanfaatkan 
untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. 
Agar menjadi sumber dana yang dimanfaatkan bagi kesejahtcraan masyarakat 
terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan  
kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan  
bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam 
hal 
ini pemerintah berkewajiban memberikan pelindungan, pembinaan, dan pelayanan  
kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu 
adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan 
takwa 
dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan 
kepastian 
hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 
penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan  
pranata keagamaan dalam upaya mewuJudkan kesejahteraan masyarakat dan 
keadilan 
sosial, serta meningkatkannya hasil guna dan daya guna zakat. 
Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, 
shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, 
pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzaki dan mustahiq, 
baik 
perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha. 
Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang 
ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas  
ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum  
terhadap pengelola.  
Dengan dibentuknya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat diharapkan 



dapat 
ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka 
menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, 
dan 
meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk 
mendapatkan 
ridha Allah SWT 
 
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
Cukup jelas 
 
Pasal 2 
Cukup jelas 
 
Pasal 3 
Cukup jelas 
 
Pasal 4 
Cukup jelas 
 
Pasal 5 
Cukup jelas 
 
Pasal 6 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah.pusat dan pemerintah  
daerah.  
 
Pemerintah pusat, membentuk badan amil zakat Nasional, yang berkedudukan 
di ibu kota Negara. 
 
Pemerintah daerah membentuk badan amil zakat daerah yang berkedudukan di  
ibu kota propinsi, kabupaten atau kota dan.kecamatan 
 
ayat (2) 
huruf a 
cukup jelas 
 
huruf b  
cukup jelas 
 
huruf c 
cukup jelas 
 



huruf d 
Badan amil zakat kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat di desa  
atau di kelurahan. 
 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
 
Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia, dan tokoh  
masyarakat setempat. 
 
Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan. tertentu, antara lain, memiliki 
sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi 
 
ayat (5) 
Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum  
cendekia, tokoh masyarakat, dan wakil Pemerintah. 
 
Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit  
pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan. 
 
Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul 
zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi Pemerintah dan swasta, baik di  
dalam negeri maupun di luar negeri. 
 
Pasal 7 
Ayat (1) 
1embaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang Sepenuhnya 
dibentuk atas prakarsa masyarakat, dan oleh masyarakat. 
 
Ayat (2) 
Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya  
dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. 
 
Ayat (2), 
Cukup.jelas 
 
Pasal 8 
Agar.tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, badan amil  
zakat perlu melakukan tugas lain seperti" penyuluhan, dan pemantauan. 
 
Pasal 9 
Cukup jelas 
 
Pasal 10 
Cukup jelas 



 
Pasal 11 
Ayat (1) 
Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau 
badan yang dimiliki o1eh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk 
diberikan, kepada yang berhak menerimanya. 
Zakat fitrah adalah sejumlah, bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada  
Bulan Ramadhan oleh setiap orang, muslim bagi dirinya dan bagi orang yang 
Ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari 
Raya Idul Fitri. 
 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan 
zakatnya. 
 
Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang 
harus dikeluarkan. 
 
Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan 
selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen, atau pada 
saat menemukan rikaz. 
 
Pasal 12 
Ayat (1) 
Dalam.melaksanakan tugasnya, badan amil zakat harus bersikap proaktif 
melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi. 
 
Ayat,(2) 
.Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat 
adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah 
selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki yang kemudian 
diserahkan kepada badan amil zakat. 
 
Pasal 13 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan : 
infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, di luar zakat, 
untuk kemaslahatan umum; 
 
shadaqah adalah harta, yang dikeluarkan, seorang muslim atau, badan yang  
dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan Umum; 
 
hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang 
dilaksanakan,pada waktu orang itu, hidup kepada badan amil zakat atau  
lembaga amil zakat; 



 
wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat 
atau lembaga arnil zakat; pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat 
meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan  
utang-utangnya, jika ada; 
 
waris adalah."harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan . 
kepada badan amil zakat atau, lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan  
perundang-undangan yang berlaku; 
 
Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga 
amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama. 
 
Pasal 14  
Ayat (1) 
Cukup jelas 
 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
 
Ayat (3) 
Pengurangan zakat dari laba/pepdapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar 
wajib pajak.tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan  
pajak kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar, pajak. 
 
Pasal 15 
Cukup jelas 
 
Pasal 16 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
 
Ayat (2)  
Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, 
sabilillah, dan ibnussabil, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi  
orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, 
orang jompo, Penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, 
anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan  
korban bencana alam. 
 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
 
Pasal 17 
Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan 
untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 



 
Pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan 
zakat. 
 
Pasal 18 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
 
Pasal 19 
Cukup jelas 
 
Pasal 20 
Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk : 
a. memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh badan  
amil zakat dan lembaga amil zakat; 
b. menyampaikan saran dan pendapat kepada badan ami1 zakat dan lembaga amil 
zakat; 
c. memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat. 
 
Pasal 21 
Cukup jelas 
 
Pasal 22 
Cukup jelas 
 
Pasal 23 
Cukup jelas 
 
Pasal 24 
Ayat (1) 
.Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan 
instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah Keputusan Bersama Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 
dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah  
diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 
tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Instruksi 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang 



Pembinaan 
Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. 
 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
 
Pasal 25 
Cukup jelas 
 



 
 

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 581 TAHUN 1999 

TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT 
 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama 
Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 
tentang Pengelolaan Zakat. 

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839).  

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3885)  

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang 
Kedudukan, tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, yang 
telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 102 
Tahun 1998.  

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, dengan segala 
perubahannya terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tTahun
1984.  

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen 
Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai 
Teknis Keagamaan Departemen Agama. 

  
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG 
PENGELOLAAN ZAKAT  

  
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :  
1. Badan AMil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri 

dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan 
dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama  

2. Lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas 
prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, 
sosial dan kemaslahatan umat Islam.  

3. Unit pengumpulan zakat adalah satuan oraganisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat 
untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah 
dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. 

 
 
 
 
 



 
 
 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN AMIL ZAKAT 
Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 2 
 

1. Badan Amil Zakat meliputi Badan AMil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat daerah propinsi, 
Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota, dan Badan Amil Zakat kecamatan.  

2. Badan Amil Zakat terdi dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga 
profesional dan wakil pemerintah  

3. Badan Amil Zakat NAsional berkedudukan di Ibu Kota Negara. Badan Amil Zakat daerah 
propinsi berkedudukan di ibu kota propinsi, Badan AMil ZAkat kabupaten/kota 
berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan Badan Amil Zakat kecamatan berkedudukan 
di ibu kota kecamatan. 

 
Paragraf 1 

Badan Amil Zakat Nasional 
 

Pasal 3 
 

1. Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan 
Badan Pelaksana  

2. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua umum, 
beberapa orang ketua, seorang sekretaris umum, beberapa orang sekretaris, seorang 
bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan divisi 
pengembangan  

3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, 
seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-
banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota  

4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, 
seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-
banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota 

 
Paragraf 2 

Badan Amil Zakat Daerah 
 

Pasal 4 
 

1. Badan Amil Zakat daerah propinsi terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan 
badan pelaksana  

2. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, 
beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang 
bendahara, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan, dan 
bidang pengembangan  

3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, 
seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-
banyaknya 7 (tujuh) orang anggota  

4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, 
seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-
banyaknya 7 (tujuh) orang anggota 

 



 
 
 
 
 
 

Pasal 5 
 

1. Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota terdiri atas dewan pertimbangan, komisi 
pengawas dan badan pelaksana  

2. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, 
beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang 
bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan, dan seksi 
pengembangan  

3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, 
seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-
banyaknya 5 (lima) orang anggota  

4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, 
seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-
banyaknya 5 (lima) orang anggota 

 
 

Pasal 6 
 

1. Badan Amil Zakat daerah kecamatan terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas 
dan badan pelaksana  

2. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang 
wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan 
pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan, dan urusan penyuluhan  

3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, 
seorang wakil ketua, seorang sekretaris,seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-
banyaknya 5 (lima) orang anggota  

4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, 
seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-
banyaknya 5 (lima) orang anggota 

 
Pasal 7 

 
Pejabat Urusan Agama Islam Departemen Agama di semua tingkatan karena jabatannya, adalah 
sekretaris badan amil zakat 

 
Pasal 8 

 
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat badan amil zakat di semua tingkatan 
membentuk unit pengumpul zakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Bagian Kedua 

Tugas,Wewenang dan Tanggung Jawab 
 

Pasal 9 
 

1. Badan Pelaksana Amil Zakat Nasional bertugas:  
a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistriibusian 

dan pendayagunaan zakat  
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana 

pengelolaan zakat  
c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat  
d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, 

dan edukasi pengelolaan zakat 
2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan 

kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi 
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas melaksanakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, 
pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat. 

 
Pasal 10 

 
1. Badan Pelaksana Amil Zakat daerah propinsi bertugas:  

a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistriibusian 
dan pendayagunaan zakat  

b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana 
pengelolaan zakat  

c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, 
pendistribusian dan pendayagunaan zakat  

d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, 
dan edukasi pengelolaan zakat 

2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat daerah propinsi bertugas memberikan 
pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan 
tugas organisasi  

3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah propinsi bertugas melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, 
pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat. 

 
 

Pasal 11 
 

1. Badan Pelaksana Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas:  
a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistriibusian 

dan pendayagunaan zakat  
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana 

pengelolaan zakat  
c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat  



d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, 
dan edukasi pengelolaan zakat 

2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas memberikan 
pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan 
tugas organisasi  

3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, 
pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan 
zakat. 

 
 

Pasal 12 
 

1. Badan Pelaksana Amil Zakat kecamatan bertugas:  
a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistriibusian 

dan pendayagunaan zakat  
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana 

pengelolaan zakat  
c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat  
d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, 

dan edukasi pengelolaan zakat 
2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat kecamatan bertugas memberikan pertimbangan 

kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi 
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, 
pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat. 

 
Pasal 13 

 
Masa tugas kepengurusan badan amil zakat adalah selama 3 (tiga) tahun 

 
Pasal 14 

 
Ketua badan pelaksana badan amil zakat di semua tingkatan bertindak dan bertanggung jawab 
untuk dan atas nama badan amil zakat ke dalam maupun ke luar 

 
Bagian Ketiga 

Tata Kerja 
 

Pasal 15 
Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing badan amil zakat di semua tingkatan menerapkan 
prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan 
konsultasi dan memberikan informasi antar badan amil zakat di semua tingkatan 

 
Pasal 16 

 
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan amil zakat bertanggung jawab memimpin 
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

 
Pasal 17 

 
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan amil zakat wajib mengikuti dan mematuhi 
ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan 
berkala tepat pada waktunya 



 
Pasal 18 

 
Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan badan amil zakat menyampaikan laporan kepada ketua 
badan amil zakat melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta 
menyusun laporan berkala badan amil zakat. 
 

Pasal 19 
 

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan badan amil zakat wajib diolah dan digunakan sebagai 
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan. 

Pasal 20 
 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan oraganisasi badan amil zakat dibantu oleh 
kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan 
masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

 
BAB III 

PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT 
 

Pasal 21 
 

1. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah  
2. Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:  

a. di Pusat oleh Menteri Agama  
b. di daerah propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen 

Agama Propinsi  
c. di daerah kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor 

Departemen Agama Kabupaten/Kota  
d. di kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama 

 
Pasal 22 

 
Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan atas permohonan lembaga 
amil zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. berbadan hukum;  
b. memiliki data muzakki dan musthahiq;  
c. memiliki program kerja;  
d. memiliki pembukuan;  
e. melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit. 

 
Pasal 23 

 
Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan setelah terlebih dahulu 
dilakukan penelitian persyaratan. 
 

Pasal 24 
 

Pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 22 dan Pasal 23 

BAB IV 
LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT 

 
Pasal 25 
Pasal 26 

 



Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, 
propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan secara langsung atau melalui rekening pada bank 

Pasal 27 
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 termasuk harta 
selain zakat seperti: infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. 

 
 
 
 
 

BAB V 
PERSYARATAN PROSEDURE PENDAYAGUNAAN 

HASIL PENGUMPULAN ZAKAT 
 

Pasal 28 
 

1. Pendayagunaan hasilpengumpulan zakat untuk musthahiq dilakukan berdasarkan persyaratan 
sebagai berikut:  

a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran musthahiq delapan asnaf yaitu fakir, 
miskin,amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil  

b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan 
dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan  

c. mendahulukan musthahiq dalam wilayahnya masing-masing 
 
 

2.Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan 
persyaratan sebagai berikut:  

a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah 
terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan  

b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan  
c. mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan 

 
Pasal 29 

 
Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai 
berikut:  

a. melakukan studi kelayakan;  
b. menetapkan jenis usaha produktif;  
c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;  
d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;  
e. mengadakan evaluasi; dan  
f. membuat pelaporan 

 
Pasal 30 

 
Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat didayagunakan terutama untuk 
usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 29. 

 
BAB VI 

PELAPORAN 
 

Pasal 31 
 

Badan Amil Zakat dan lembaga amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya 
kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. 

 



BAB VII 
PENUTUP 

 
Pasal 32 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam keptusan ini, diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI. 

 
Pasal 33 

 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 
 
 Ditetapkan di : Jakarta 

Pada Tanggal : 13 Oktober 1999 
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BIOGRAFI ULAMA 
 

 
1. Ali Yafie 

 Ali Yafie (lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926; umur 
82 tahun) adalah ulama fiqh dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ali 
Yafie memperoleh pendidikan pertamanya pada sekolah dasar umum, yang 
dilanjutkan dengan pendidikan di Madrasah As'adiyah yang terkenal di Sengkang, 
Sulawesi Selatan. Spesialisasinya adalah pada ilmu fiqh dan dikenal luas sebagai 
seorang ahli dalam bidang ini. Dia mengabdikan diri sebagai hakim di Pengadilan 
Agama Ujung Pandang sejak 1959 sampai 1962, kemudian inspektorat Pengadilan 
Agama Indonesia Timur (1962-1965).Sejak 1965 hingga 1971 dia menjadi dekan 
di fakultas Ushuluddin IAIN Ujung Pandang, dan aktif di NU tingkat provinsi. 
Dia mulai aktif di tingkat nasional pada 1971. Pada muktamar NU 1971 di 
Surabaya dia terpilih menjadi Rois Syuriyah, dan setelah pemilu diangkat menjadi 
anggota DPR. Kemudian dia tetap menjadi anggota DPR sampai 1987, ketika 
Djaelani Naro, tidak lagi memasukkannya dalam daftar calon. Sejak itu dia 
mengajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Jakarta, dan semakin 
aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada Muktamar NU di Semarang 1979 
dan Situbondo 1984, dia terpilih kembali sehagai Rois, dan di Muktamar Krapyak 
1989 sebagai wakil Rois Aam. Setelah Kiai Achmad Siddiq meninggal dunia pada 
1991 dia bertindak sebagai Rois Aam. tetapi setelah terlibat konflik dengan 
Abdurrahman Wahid dia menarik diri dari PBNU. 

2. Didin Hafidhuddin 

 Adalah mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor periode 
1987-1991. Lahir di Bogor 21 Oktober 1951. Sejak 1980 mengasuh mata kuliah 
Pendidikan Agama Islam di Institut Pertanian Bogor (IPB); Tafsir Al-Qur'an di 
Fakultas Agama Islam UIKA; dosen pasca-sarjana UIN (dulu IAIN) Syarif 
Hidayatullah Jakarta. Jabatan yang diembannya adalah Dekan Fakultas Agama 
Islam UIKA (sejak 1994); Ketua Program Magister Agama Islam pada pasca-
sarjana UIKA; pimpinan Pesantren Mahasiswa dan Sarjana Ulil Albab, Bogor 
(sejak 1987); sekretaris Majlis Pimpinan Badan Kerjasama Pondok Pesantren 
Indonesia. Selain itu, beliau juga aktif sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Badan 
Amil Zakat Nasional (Baz-Nas); Ketua Dewan Syariah Dompet Dhuafa 
Republika; pengasuh rubrik konsultasi zakat, infak, shadaqah (ZIS) di Republika; 
anggota pleno Forum Zakat (FOZ); Ketua Dewan Syariah BPRS Amanah Ummah 
Leuwiliang, Bogor; Ketua Dewan Syariah Bank Syariah Bukopin; Ketua Dewan 
Syariah Bank Syariah IFI; anggota Dewan Pertimbangan BAZIS DKI Jakarta; 
anggota Dewaan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (MUI); anggota 
Dewan Syariah Asuransi Takaful Indonesia; dan anggota Dewan Syariah PT 
Permodalan Nasional Madani (PNM) Investment Management 

 



3. Imam Abu Hanifah 

 Nu’man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi (bahasa Arab:  النعمان بن
lebih dikenal dengan nama Abū H ,( ثابت ̣anīfah, (bahasa Arab: أبو حنيفة ) (lahir di 
Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) 
merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi. Abu Hanifah juga 
merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah 
bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan 
meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya. Imam Hanafi disebutkan 
sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-
kelompok yang berawal dari kesucian (taharah), shalat dan seterusnya, yang 
kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam 
Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lainnya 

4. Imam Asy-Syafi'i 

 Muhammad bin Idris asy-Syafi`i (bahasa Arab: محمد بن إدریس الشافعي) yang 
akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 - Fusthat, Mesir 204H 
/ 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. 
Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani 
Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang 
merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah 
untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia 
juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. 

5. Imam Bukhari 

 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin 
Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari adalah ahli hadits 
yang termasyhur diantara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan 
Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam 
kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. 
Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits (Pemimpin 
kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di 
dunia merujuk kepadanya. Beliau diberi nama Muhammad oleh ayah beliau, 
Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli beliau ini adalah Imam 
Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan 
Turmudzi. Sedangkan kun`yah beliau adalah Abu Abdullah. Karena lahir di 
Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; beliau dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan 
demikian nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin 
Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Beliau lahir pada 
tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, beliau 
kehilangan penglihatannya. Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat 
beragama. Dalam kitab ats-Tsiqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal 
sebagai orang yang wara' dalam arti berhati hati terhadap hal hal yang bersifat 
syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya 



adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, 
seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. 
Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di 
Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci 
terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah 
para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama Kazaya 
Shahabah wa Tabi'in, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah 
bin Malik. 

6. Imam Muslim 

 Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, atau 
sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah 
dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan 
dikuburkan di Naisaburi. Beliau juga sudah belajar hadits sejak kecil seperti Imam 
Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain 
mereka. Orang yang menerima Hadits dari beliau ini, termasuk tokoh-tokoh ulama 
pada masanya. Beliau juga telah menyusun beberapa karangan yang bermutu dan 
bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan 
Shahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. 

  Kedua kitab hadits shahih ini; Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa 
disebut dengan Ash Shahihain. Kadua tokoh hadits ini biasa disebut Asy 
Syaikhani atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua 
tokoh ulama ahli Hadits. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat 
istilah akhraja hu yang berarti mereka berdua meriwayatkannya. Ia belajar hadits 
sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, 
Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya 
bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; di Ray ia berguru kepada Muhammad bin 
Mahran dan Abu `Ansan. Di Irak ia belajar hadits kepada Imam Ahmad dan 
Abdullah bin Maslamah; di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu 
Mas`Abuzar; di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, 
dan kepada ulama ahli hadits yang lain. Beliau berkali-kali mengunjungi Baghdad 
untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadits, dan kunjungannya yang terakhir 
pada 259 H, di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur, beliau sering datang 
kepadanya untuk berguru, sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. Dan ketika 
terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli, ia bergabung kepada 
Bukhari, sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. 
Muslim dalam Sahihnya maupun dalam kitab lainnya, tidak memasukkan hadits-
hadits yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya. Hal serupa ia 
lakukan terhadap Bukhari. Ia tidak meriwayatkan hadits dalam Sahihnya, yang 
diterimanya dari Bukhari, padahal iapun sebagai gurunya. Nampaknya pada hemat 
Muslim, yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam Sahihnya hadits-
hadits yang diterima dari kedua gurunya itu, dengan tetap mengakui mereka 
sebagai guru. Imam Muslim wafat pada Minggu sore, dan dikebumikan di 



kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 
Rajab 261 H / 5 Mei 875. dalam usia 55 tahun  

7. Imam Maliki 

 Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin 
Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris 
al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712 M dan wafat tahun 796 M. Berasal 
dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun 
sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah 
nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu 
Amir, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 
H. Saat itu, Madinah adalah kota ‘ilmu’ yang sangat terkenal. Kakek dan ayahnya 
termasuk kelompok ulama hadits terpandang di Madinah. Karenanya, sejak kecil 
Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasa 
Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-
ulama besarnya. 

8. T.M. Hasbi ash-Shiddiqie 

 Muhammad Hasbi lahir di Lhok Seumawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 
1904. Al Hajj Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn 
Muhammad Masâ€˜ud dan  Teungku Amrah adalah nama orang tuanya. Ayahnya 
seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah dayah (pesantren) sementara ibunya 
adalah puteri Teungku Abdul Aziz, pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja 
Mangkubumi Kesultanan Aceh waktu itu. Ia merupakan keturunan Abu Bakar 
Ash-Shiddiq yang ketiga puluh tujuh. Oleh sebab itu gelar Ash-Shiddiq dijadikan 
nama keluarganya. Ketika berusia 6 tahun, ibunya meningggal dunia. Sejak itu ia 
diasuh oleh bibinya, Teungku Syamsiah.  Sejak kecil Hasbi belajar agama Islam 
di dayah milik ayahnya. Kemudian pada usia delapan tahun ia sudah pergi belajar 
dari satu dayah ke dayah lainnya. Mulanya ia pergi ke dayah Teungku Chik di 
Piyeung untuk belajar Bahasa Arab. Setahun kemudian ia pindah ke dayah 
Teungku Chik di Bluk Bayu. Pada tahun 1916 ia kembali pindah ke dayah  
Teungku Chik Idris. Di salah satu dayah terbesar di Aceh ini Hasbi khusus belajar 
fiqih. Dua tahun kemudian ia pindah ke dayah Teungku Chik Hasan Krueng Kale 
untuk memperdalam ilmu hadits dan fiqih. Setelah dua tahun belajar di dayah ini, 
Hasbi mendapatkan syahadah (ijazah) sebagai tanda ilmunya telah cukup dan 
berhak membuka dayah sendiri. Disamping gemar belajar, Hasbi juga gemar 
membaca, oleh karena itulah kemampuan otodidaknya sangat bagus.  
Sekembalinya dari merantau, Hasbi kemudian menjadi anak didik Syaikh al-
Kalali. Dari tokoh pembaharu asal Singapura yang kemudian menetap di Aceh ini 
lah ia mendapat kesempatan untuk membaca kitab-kitab para ulama seperti 
Fatawa Ibnu Taimiyah. 

 



9. Yusuf Qardhawi 

 Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta 
pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan 
pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan 
ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar 
doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan 
Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di 
sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat konprehensif 
membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya 
meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya 
rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di 
sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang 
sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat 
kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.  

 Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" 
penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 
1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan 
Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi 
Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua 
tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga 
sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, 
khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidak adilan rejim 
saat itu. Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai 
seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk 
menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan 
masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus 
ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya 
memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya 
memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang 
ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan 
pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. 

 Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di 
Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang 
bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik. Dilihat 
dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan 
pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya 
satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan 
agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya 
ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang 
ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami 
dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan 
mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, 
telah menghambat kemajuan umat Islam. 
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