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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Pembayaran zakat menurut 

aturan syara’ adalah wajib. Potret Pengelolaan Zakat di Indonesia, serta 

kedudukan zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu 

mendasarnya, perintah zakat dalam al-Qur’an sering disertai dengan ancaman 

yang tegas. Zakat juga menempati rukun Islam ketiga, setelah syahadat dan shalat. 

Dalam al-Qur’an seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat.  

 .َوَما ُتَقدُِّموْا َألنُفِسُكم مِّْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد الّلِه ِإنَّ الّلَه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌرَوَأِقيُموْا الصََّالَة َوآُتوْا الزََّآاَة 

 “Dan dirikanlah shaat dan tunaikan zakat dan apa-apa yang kamu usahakan 

dari kebaikan darimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya dari kebaikan 

darimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya 

Allah itu Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.1  

Ajaran zakat dalam Islam secara normatif memiliki spirit sosial yang 

tidak sederhana. Apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran adalah petunjuk Tuhan 

untuk memelihara stabilitas kesejahteraan umat. Melalui pola distribusi secara 

                                                            
1 (QS al-Baqarah [2]:110).” 
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proporsional, zakat menjadi solusi untuk membagi kekayaan sesuai dengan 

proporsi yang telah ditentukan.2 

Salah satu  manfaat zakat, misalnya digunakan untuk membangun masjid, 

sekolah, rumah sakit, pesantren, dan lain sebagainya. Semua itu bisa melalui 

penyaluran harta zakat. Oleh sebab itu, kedudukan zakat bisa dikategorikan 

sebagai salah satu sumber peningkatan perekonomian umat. 

Sasaran pembagian zakat yang telah disepakati ulama, baik klasik 

maupun modern, terdiri dari delapan golongan. Hal ini mengacu pada ayat Al-

Qur’an surat at-Taubah: 60  

ْلُفَقَراء َواْلَمَساِآيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل الّلِه ِإنََّما الصََّدَقاُت ِل

 .َواْبِن السَِّبيِل َفِریَضًة مَِّن الّلِه َوالّلُه َعِليٌم َحِكيٌم

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 

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

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

orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” 

Dalam surat at-Taubah: 60 menyebutkan ada delapan kategori, mereka itu 

adalah: fakir, miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk 

                                                            
2 Harian Republika, edisi senin, 5 Oktober 2009, hal 12 
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memerdekakan budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang dijalan Allah 

dan orang yang sedang dalam perjalanan. 

Pemberdayaan ekonomi Umat Islam melalui pelaksanaan zakat masih 

banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan Umat Islam 

itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat dikalangan Umat Islam masih belum 

diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, 

khususnya jika dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti sholat dan 

puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib dizakatkan dan 

mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariah Islam menyebabkan 

pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing 

individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan institusi 

zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pemberdayaan ibadah 

zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah harta ini menjadi lebih efektif dan 

efisien. 

Dewasa ini mekanisme pembagian dalam penyaluran zakat menjadi 

problem tersendiri tentang efektifitas dan manfaat dalam penyaluran zakat 

tersebut, seperti yang dilangsir H. M. Djamal Doa yang pernah menjabat sebagai 

anggota DPR RI Periode 1999-2004 Komisi V dan juga sebagai anggota panitia 

anggaran, ia mengatakan: 
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“bahwasanya selama ini zakat dianggap sebagai suatu amal pribadi yang 

disalurkan secara intensif guna memenuhi kebutuhan konsumtif-karitatif.”3  

Tegasnya proses penyaluran zakat hanya sebatas difungsikan sebagai 

ajaran pembersih harta dan jiwa bagi kalangan orang muslim yang mempunyai 

taraf ekonomi mampu, sehingga penyalurannya sebatas pemenuhan kebutuhan 

konsumtif untuk kaum muslim yang kurang mampu. 

Maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat dengan harapan apabila zakat dikelola secara baik dan 

profesional maka zakat memang benar-benar bisa menjadi sumber dana umat 

yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif 

perumusan undang-undang pengelolaan zakat apabila dilacak dalam penjelasan, 

terlihat mengidealkan pengelolaan zakat yang profesional, bertanggung jawab, 

berkepastian hukum dan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat.4 

Melihat potensi zakat yang sangat besar, umat Islam seharusnya bisa 

mengambil peranan dalam membantu pemerintah mengatasi berbagai problem 

sosial ini. Sayangnya potensi zakat ini belum tergarap dengan baik. 

                                                            
3 M. Djamal Doa, Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta (Jakarta, 

Nuansa Madani, 2002), hal. 12 

4 Aef  Syaifullah, Republika 4/9/2001. Dikutip kembali oleh M. Djamal Doa, Menggagas 

Pengelolaan Zakat oleh Negara, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), hal. 97. 
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Didalam sejarah Islam terdapat fakta-fakta sejarah yang menunjukkan 

bahwa pengelolaan zakat oleh negara bukanlah hal yang baru, negara mempunyai 

peranan penting dalam mengelola zakat. Sejak zaman Nabi, al-Khulafa ur-

Rasyidin bahkan sampai dinasti Abbasiyah, negara mempunyai peranan dalam 

pengelolaan zakat. Di dalam literatur fiqih badan pengelola tersebut lebih biasa 

dikenal dengan nama amil zakat dan baitul mal.5 

Alasan mengapa negara perlu campur tangan dalam pengelolaan zakat. 

Pertama, zakat bukanlah bentuk charity biasa atau bentuk kedermawanan 

sebagaimana infak, wakaf, dan hibah. Zakat hukumnya wajib (imperatif) 

sementara charity atau donasi hukumnya mandub (sunnah). Satu-satunya lembaga 

yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu dalam sistem 

demokrasi adalah negara lewat perangkat pemerintahan, seperti halnya 

pengumpulan pajak. Apabila hal ini disepakati, maka zakat akan menjadi salah 

satu sumber penerimaan negara. Kedua, potensi zakat yang dapat dikumpulkan 

dari masyarakat sangat besar. Ketiga, zakat mempunyai potensi untuk turut 

membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dana zakat yang sangat 

                                                            
5 Yang disebut sebagai amil zakat adalah yang bertugas menarik atau mengumpulkan zakat dari 

pada wajib zakat seperti yang dilakukan oleh Muadz di Yaman atas perintah Nabi Muhammad 

SAW. Sedangkan baitul mal ada 4 kategori yaitu: baitul mal yang khusus mengelola zakat, 

mengelola pajak yang ditarik non muslim, mengelola rampasan perang dan barang temuan) 

rikaz dan baitul mal yang khusus mengelola harta yang tidak diketahui pemiliknya temasuk 

harta peninggalan orang yang tidak punya ahli waris. Lihat Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, 

cet. X, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), hal. 256. 
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besar sebenarnya cukup berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional. 

Keempat, memberikan kontrol kepada pengelola negara. Salah satu penyakit yang 

masih menggerogoti keuangan Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya 

adalah korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara. Padahal, sebagian besar 

pengelola negara ini mengaku beragama Islam.6 

Zakat mempunyai arti yang sangat penting dalam ajaran Islam sehingga 

harus ditunaikan oleh setiap muslim. Pemerintah berkewajiban mendorong dan 

memfasilitasi kaum muslimin sedemikian rupa sehingga perintah-perintah 

keagamaan termasuk zakat, dapat dilaksanakan.7 

Di samping itu ada beberapa masalah lagi mengenai zakat yang hingga 

kini masih membingungkan dikalangan umat, antara lain mengenai siapakah yang 

wajib zakat, apakah individu-individu muslim saja, non muslim atau juga badan-

badan usaha yang bukan milik perorangan? lalu apa  saja harta benda yang wajib 

dizakati dan berapa besar persentase zakatnya, dan  juga siapa saja yang berhak 

menerima zakatnya?8 Mungkin, karena alasan seperti inilah, mengapa zakat selalu 

menjadi perhatian serius sejak zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan di 

                                                            
6Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, diakses Senin, 12 oktober 2009 dari 

www.muslimdaily.net/artikelislami/3568.hmt 

7 Ibid. 

8 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, hal. 257. 
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lingkungan masyarakat kita, selama sekitar 10 tahun terakhir, zakat dan 

kelembagaannya juga tak pernah henti-hentinya diperbincangkan. karena masih 

membingungkan mengenai siapa yang wajib untuk zakat itu, maka pada tahun 

2008 muncullah Peraturan Mahkamah Agung Republik indonesia Nomor 02 

Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, didalamnya mengatur 

harta-harta yang wajib dizakati. Akan tetapi kita lihat sekarang ini banyak sekali 

umat muslim yang mempunyai harta yang sudah mencapai nishab akan tetapi 

tidak dikeluarkan zakatnya. Apakah hal seperti ini terjadi karena zakatnya sudah 

dikeluarkan sendiri dan tidak melalui Badan Amil Zakat sebagai pihak yang 

mengumpulkan, serta menyalurkan zakat atau karena kebanyakan orang malas 

untuk menyalurkan zakatnya melalui badan amil zakat ini. 

Pada  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 

2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Tentang Zakat yaitu 

tentang pasal 691 mengenai sanksi,  barang siapa yang tidak menunaikan zakat 

maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang 

wajib dikeluarkan dan denda tersebut didasarkan pada putusan pengadilan. Dari 

potongan pasal 691 diatas setelah berjalan lebih dari satu tahun apakah sudah bisa 

dijalankan oleh pengadilan, karena kita tahu bahwa masih banyak umat islam 

yang belum mengeluarkan zakat mereka. 

Maka dari latar belakang diatas, penulis mengambil judul 

“EFEKTIVITAS  PENERAPAN BUKU III PERATURAN MAHKAMAH 
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AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2008 PASAL 691 

TENTANG ZAKAT”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, skripsi ini menetapkan pokok 

masalah sebagai berikut: 

Bagaimana Efektivitas  Penerapan Buku III Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Pasal 691 Tentang Zakat di 

Pengadilan Agama Kabupaten Sanggau. 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan Penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Efektivitas  

Penerapan Buku III Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 

Tahun 2008 Pasal 691 Tentang Zakat di Pengadilan Agama Kabupaten Sanggau. 

D. Manfaat Penulisan 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut : 

a. Diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dalam khazanah 

intelektual terhadap kajian zakat, khususnya dalam bidang al-ahwal asy-

Syakhsiyah dan Hukum, terutama yang terkait dengan penyaluran zakat 

yang baik. 
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b. Sebagai salah satu referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan zakat. 

E. Metode Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field research) penelitian 

dimana penulis terjun langsung kelapangan untuk meneliti dan mencari data. 

b. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang diambil peneliti, maka 

lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Kabupaten Sanggau dan BMT 

Hidayatullah Kabupaten Sanggau. 

c. Teknik pengumpulan data 

1. Wawancara  

Dengan cara tanya jawab secara langsung dengan dengan panitera dan 

Hakim di Pengadilan Agama kabupaten sanggau dan karyawan BMT 

hidayatullah kabupaten sanggau, Wawancara merupakan salah satu metode 

pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan 

pribadi antara pengumpul data (pewawancara)  dengan sumber data (responden). 

Komunikasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.9 

Namun penelitian ini akan melakukan komunikasi secara langsung yaitu 

                                                            
9  I Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: C.V. 

Andy Offset, 2005), hal. 37. 
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dilakukan dengan cara  face to face, artinya peneliti berhadapan langsung dengan 

responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang ingin diketahuinya dan 

responden memberikan jawaban secara lisan pula 

2. Dokumentasi 

Mengumpulkan atau mencari data-data yang ada hubungannya dengan 

masalah yang diteliti. Data tersebut ada pada Pengadilan Agama Kabupaten 

Sanggau dan BMT Hidayatullah Kabupaten Sanggau. 

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan-bahan pustaka yang dijadikan referensi dalam penelitian ini secara 

garis besar dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Bahan pustaka 

yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh 

zakat,10 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 

2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Tentang Zakat 

Adapun bahan hukum sekunder adalah beberapa buku yang fokus 

kajiannya mengenai permasalahan zakat dan juga bahan pustaka lain yang 

berkaitan dengan zakat. Berbagai macam buku tersebut antara lain: Pedoman 

Zakat karya T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy,11 Membangun Ekonomi Umat Melalui 

Pengelolaan Zakat Harta dan Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara 

                                                            
10 DR Yusuf Qardawi, Hukum Zakat. (Jakarta: Litera Nusa: 2001). 

11 T. M. Hasbi Ash-Shidieqy, Pedoman Zakat, cet. III (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999). 
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keduanya merupakan karya M. Djamal Doa,12 Zakat Perekonomian Modern 

karya Didin Hafidhuddin,13 Masail Fiqhiyah karya Masjfuk Zuhdi.14 Selain yang 

disebutkan diatas, penyusun juga menggunakan buku-buku yang lainnya yang 

bisa dijadikan sumber acuan yang terkait dengan skripsi ini. 

e. Metode Analisa Bahan Hukum 

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara 

kualitatif, dengan menggunakan penalaran deskriptif. Deskriptif artinya 

penelitian yang berusaha mendeskripsikan (menggambarkan) dan 

menginterpretasikan kondisi atau hubungan dan kesesuaian yang ada 

(Sincronation Analysis), pendapat yang sedang tumbuh, proses berlangsung, 

akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang,15 atau 

bertugas menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan.16 

                                                            
12 M. Djamal Doa, Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta, (Jakarta, 

Nuansa Madani,2002) dan Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara (Jakarta: Nuansa 

Madani, 2001). 

13 Didin Hafidhudin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 

2002). 

14 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqiyah, cet. X (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997). 

15 Alam Syah. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta : Universitas Indonesia, . 1991 Hal. 5 

16 Suryabrata, Sumadi. Metode penelitian. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1983, hal 6 
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Dan penelitian Kualitatif adalah penelitian yang penyajian datanya tidak berupa 

angka-angka, melainkan bentuk kata-kata dan gambar.17 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud penelitian 

Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau 

mendeskripsikan secara menyeluruh bagaimana Efektivitas Penerapan Buku III 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Pasal 

691 Tentang Zakat. 

f. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. 

Pendekatan secara yuridis yaitu memandang hukum sebagai gejala sosial yang 

terjadi di masyarakat, sesuai dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan 

diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang yang mengacu pada 

ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang yang mengatur tentang perikatan. 

Sedangkan pendekatan secara sosiologis yaitu lebih mengacu pada berlakunya 

atau realita yang terjadi 18 

F. Sistematika Penulisan 

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi empat bab, dari setiap bab terdiri 

dari sub bab yaitu: 

                                                            
17 Alam Syah . Op.cit hal 24 

18 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif  ( Malang: 2007). hal.  
40. 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Dalam Kajian Pustaka ini peneliti akan memaparkan landasan teoritis dari 

zakat, baik itu dari zakat menurut perspektif Islam maupun zakat dalam 

perspektif UU No.38 Tahun 1999 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Buku III Tentang Zakat 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab tiga ini, berisikan analisa data yang berkaitan dengan  

permasalahan Bagaimana Efektivitas  Penerapan Buku III Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Pasal 691 Tentang Zakat di 

Pengadilan Agama Kabupaten Sanggau. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari skripsi ini. Bab ini 

berisikan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran  

 


