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Ucapan Terima Kasih 

Penulisan naskah ini melalui proses yang tidak pendek, dan melibatkan 
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sosial, khususnya para pengelola lembaga filantropi. Beberapa bab dalam 
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tahun terakhir ini. Karena itu, beberapa topik yang dibahas dalam buku ini 
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Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada 
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untuk menulis makalah dan menyampaikan ceramah di beberapa forum, 

yang akhirnya menjadi buku ini. Saya berhutang banyak kepada Martin 

van Bruinessen, Profesor saya di Utrecht University, Raj Brown (Royal 

Holloway Colledge, London) dan rekan-rekan yang tergabung dalam 

research cluster di the University of Hong Kong, Evi Nurvidya Arifin-

ISEAS, teman-teman Survey-Meter dan AUSAID, Mas Hariyanto Y. Tohari 

beserta para penggerak LAZISMU, Zakiyuddin Baidhawi dan Pascasarjana 
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pegiat lembaga zakat yang telah bersedia memberikan informasi yang 

saya butuhkan. Mudah-mudahan apa yang mereka berikan menjadi 

amal kebajikan dan mendapatkan balasan kebaikan yang setimpal. Tentu 

saja untuk Sofiah Muda, terimakasih atas kesabaran dan kesetiaannya 

menjadi istri dan teman hidup selama ini.
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Kata Pengantar

Buku ini merupakan buku kedua dari seri filantropi Islam yang 

akan saya tulis. Topik filantropi Islam saat ini mulai banyak 

diminati seiring dengan perkembangan gerakan filantropi Islam. 

Meski demikian, belum banyak karya-karya yang ditulis, dan oleh 

karena itu, masih banyak ruang kosong yang dapat diisi oleh para 

peneliti dan akademisi untuk mengembangkan studi filantropi Islam. 

Buku pertama penulis berjudul Melayani Umat: Filantropi Islam 

dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis (Jakarta: Gramedia, 

2010) yang mendiskusikan pengalaman panjang Muhammadiyah, 

organisasi modernis Muslim terbesar di Indonesia, dalam mengelola 

dan menggerakkan filantropi Islam. Pendirian lembaga-lembaga 

pendidikan, kesehatan dan sosial oleh Muhammadiyah, tidaklah 

mungkin bisa dilakukan tanpa dukungan yang antusias dari anggota, 

simpatisan, dan masyarakat luas. Dalam buku tersebut, saya 

memetakan bagaimana kelebihan, kelemahan, tantangan dan potensi 

yang dimiliki atau dihadapi Muhammadiyah dalam memperluas dan 

mempertajam gerakan filantropi Islam sehingga memberikan warna 

dan manfaat yang lebih luas bagi umat. 

Mengupas wacana dan praktik filantropi Islam di Indonesia 

memang selalu menantang. Setidaknya saya harus memilih dan 

menggunakan sudut pandang yang tepat yang dapat memberikan 

kontribusi dalam kajian filantropi Islam itu sendiri yang saat ini 

mendapat banyak perhatian para akademisi, aktivis sosial dan 

pengambil kebijakan. Pada buku yang kedua, saya memberikan judul 



xiPolit ik  Fi lantropi  Is lam di  Indonesia 

Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar dan Masyarakat 

Sipil. Terlihat dari judulnya, jelas, bahkan ada tiga entitas yang 

menjadi bahasan dalam buku ini, yaitu aktor-aktor yang mewakili 

pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku bisnis. Tiga entitas tersebut 

saat ini menjadi aktor penting dalam pengembangan wacana dan 

praktik filantropi Islam di Indonesia. Tidak seperti karya-karya lainnya, 

buku kedua ini secara spesifik mengangkat masalah tata kelola 

filantropi Islam dan kaitannya dengan perkembangan serta inovasi 

konsep-konsep filantropi yang dipraktikkan masyarakat Indonesia. 

Dan saya berharap, buku ini memberikan kontribusi yang lebih nyata 

dalam dunia akademis untuk memahami gerakan filantropi Islam di 

Indonesia yang dipelopori masyarakat sipil, negara, dan korporasi. 

Tentu selalu saja ada kekurangan dari sebuah karya. Bahkan, 

saya sendiri merasa masih banyak isu yang belum dapat saya 

diskusikan pada buku ini, yang mudah-mudahan dapat saya masukan 

ke dalam buku yang ketiga, yaitu tentang Filantropi Diaspora 

dan Multikulturalisme. Kritik dan saran yang membangun untuk 

menyempurnakan buku ini saya harapkan dari para pembaca, karena 

sebuah karya akademik menjadi lebih bermakna bila sudah ada 

seseorang atau sekelompok orang yang membaca untuk kemudian 

memperdebatkan, mengkritik, dan memberikan masukan-masukan 

terhadap kajian ini. Mudah-mudahan karya saya ke depan menjadi 

lebih baik lagi. Selamat membaca! 
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Prawacana 
Buku Politik Filantropi Islam

Muhammad Ali, Ph.D. 
Dosen Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & 

Assistant Professor, Studi Islam, Jurusan Studi Agama, University 
of California, Riverside.

Sebuah konferensi tentang filantropi Islam yang melibatkan 

peserta negara-negara Muslim termasuk Indonesia pernah 

diadakan di Kairo para tahun 2004 untuk mencari kesamaan dan 

program-program alternatif untuk memperbaiki kondisi sosial 

ekonomi dalam masyarakat Muslim, yang sebagian besar masih 

berkubang dalam kemiskinan. Ketika itu disadari bahwa upaya untuk 

mengurangi kemiskinan harus memanfaatkan segala potensi sumber 

daya terutama masyarakat sipil. 

Di Indonesia, organisasi-organisasi sosial-keagamaan, termasuk 

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, telah sejak awal 1900-an 

menjadi bagian dari masyarakat sipil, ketika negara kolonial dianggap 

tidak terlibat langsung meskipun membuat peraturan-peraturan 

pengelolaan. Kini, organisasi-organisasi berbasis agama ini mencari 

cara-cara baru untuk meningkatkan kehidupan sipil, sebagian besar 

tetap mandiri dari intervensi negara, dengan memperkuat nilai 

kesukarelaan (voluntarism), kedermawanan (charity, philantrophy) 
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dan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas seperti memberi (giving) 

dan kasih sayang (compassion, rahmat). Nilai-nilai ini juga adalah 

nilai-nilai manusiawi humanitarian yang tidak selalu terkait dengan 

agama tertentu dan bahkan tidak terkait dengan agama apapun 

(humanisme sekuler). 

Karena kurangnya sumber daya dan kemauan politik dari 

pemerintah, menjadi semakin penting bahwa komunitas-komunitas 

beragama mengambil tanggung jawab untuk kemajuan komunitas 

mereka. Filantropi keagamaan yang efektif merupakan instrumen 

dalam menciptakan dan memelihara kepercayaan publik dalam 

tradisi filantropi, melalui organisasi dan perhimpunan-perhimpunan 

sukarela.

Secara normatif, kedermawanan dan keterlibatan sipil secara 

jelas diajarkan semua agamawan. Dalam tradisi Islam, lebih 

diberkati memberi dari pada menerima. Kita mendengar cerita 

tentang bagaimana memberikan sesuatu yang kecil dapat membuat 

perbedaan. Perubahan dimulai dari yang kecil dan sederhana. 

Islam, seperti agama-agama lain, mengajarkan nilai kesukarelaan 

dalam arti kepedulian, berbagi dengan orang lain, atau menawarkan 

apa saja kepada mereka yang menderita atau membutuhkan. Zakat 

atau sedekah dalam arti luas, mencakup segala bentuk kebaikan, 

termasuk bagi mereka yang tidak memiliki apapun yang nyata 

dengan menawarkan segelas air bagi yang haus, atau senyum dan 

perkataan yang baik. Nabi Muhammad dilaporkan telah mengatakan, 

“Muslim dalam hal cinta dan kasih sayang adalah laksana satu tubuh. 

Ketika salah satu organ sakit, maka semua organ lainnya menderita 

demam dan sulit tidur”. Nilai-nilai empati, kasih sayang, perhatian 

(caring), dan sejenisnya, sangat sering ditekankan dalam ruang-ruang 

keagamaan. Namun, sejauh mana nilai-nilai itu dipahami dan menjadi 

kehidupan sosial dan kehidupan publik masyarakat Muslim? 
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Islam memberikan landasan moral bagi regenerasi sipil. 

Iman memberi makna pada pelayanan masyarakat dan niat baik, 

penempaan hubungan spiritual antara impuls individu dan isu-isu 

publik yang besar. Islam membantu orang untuk internalisasi orientasi 

kepada kepentingan publik. Karena iman memiliki kekuatan tersebut 

untuk mengubah hidup, program berbasis agama dapat menikmati 

kesuksesan.

Agama dapat memperburuk perpecahan tetapi juga dapat 

menyembuhkan mereka. Nasihat agama dapat meningkatkan 

ketegangan, tetapi juga mengurangi mereka. Kami juga menyadari 

bahwa agama adalah disintegratif dan integratif. Impuls agama 

bisa benar sendiri, memecah belah dan bahkan menggiring pada 

kekerasan dan perang.

Dari perspektif lain, seperti juga disinggung dalam buku ini, 

filantropi berbasis agama merupakan bentuk modal sosial yang 

penting. Ada hubungan antara agama dan modal sosial karena, 

seperti yang kita lihat, rumah-rumah ibadah, sekolah-sekolah, panti-

panti asuhan, dan sebagainya, telah menjadi modal sosial dalam arti 

yang luas. Masjid, telah memberikan dasar institusional bersemangat 

(girah) dan saling percaya (trust). Banyak stok modal sosial agama 

atau agama berafiliasi, baik diukur oleh asosiasi keanggotaan, 

filantropi maupun sukarela. Banyak masjid menjalankan berbagai 

program untuk anggota, termasuk self-help program pelatihan kerja 

dan lain-lain. Lembaga-lembaga Islam sering menjadi forum utama 

untuk pembangunan modal sosial. Lembaga keagamaan membangun 

kembali stok modal sosial yang menjembatani. 

Prinsip-prinsip yang memandu keterlibatan agamawan dalam 

pembaruan sipil harus mengakui bahwa upaya-upaya tersebut 

mengandung manfaat dan resiko, potensi kemaslahatan dan bahaya. 

Tantangannya adalah untuk memelihara pekerjaan agama didasarkan 

pada cinta, tidak membenci, dalam kesatuan, bukan divisi dan 
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pengasingan dan penghancuran yang lain. Karena itu, ada upaya-

upaya memperkuat lembaga masyarakat, mendorong kolaborasi 

agama-agama untuk menengahi ketegangan dan perang budaya yang 

merusak, dan mendorong kerjasama lintas agama dan golongan pada 

isu-isu bersama seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan kerusakan 

lingkungan.

Untuk memperkuat modal sosial, kelompok-kelompok 

keagamaan meningkatkan dana dan sumber daya untuk organisasi 

berbasis agama, kolaborasi asuh antar masyarakat iman dan berbagai 

kelompok advokasi. Lembaga-lembaga keagamaan dapat membuat 

inisiatif mengurangi kemiskinan dan mengatasi perpecahan dengan 

memperkuat upaya berbasis agama yang ada dan mempromosikan 

jaringan kerjasama baru. Kerjasama tersebut diluar negara, tapi pada 

banyak kasus, juga mendesak agar instansi pemerintah, yayasan, 

perusahaan dan individu melihat lebih dekat pada kelayakan 

mendukung kolaborasi pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Buku Politik Filantropi Islam di Indonesia ini menawarkan 

sumbangan informasi yang cukup kaya dan menarik serta analisis 

yang penting tentang hubungan antara agama dan kedermawanan 

(filantropi), tentang bentuk-bentuk kedermawanan negara, perusahaan, 

partai politik, dan masyarakat sipil. Buku ini juga membahas beberapa 

isu sangat menarik tentang penafsiran zakat dan pajak, tentang zakat 

profesi dan perusahaan, tentang filantropi untuk kaum lansia. Buku ini 

juga mendiskusikan dengan baik dan menarik beberapa pertanyaan 

seperti: mengapa filantropi Islam di Indonesia belum banyak mendukung 

kegiatan seni budaya seperti di banyak negara maju? Seberapa efektifkah 

pengelolaan zakat berbagai kalangan dan kelompok yang semakin 

beragam? Bagaimanakah masa depan filantrofi Islam di Indonesia di 

tengah keragaman dan kerumitan yang ada? 

Kajian dan penerbitan tentang filantrofi Islam masih sangat 

sedikit dibandingkan dengan topik-topik agama dalam aspek-aspek 
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konvensionalnya, meskipun zakat adalah salah satu rukun Islam. Di sisi 

lain, beberapa kajian tentang zakat di universitas-universitas Islam dan 

umum masih berkutat pada aspek normatif dan hukum fikih. Buku ini 

memberikan sumbangan informasi dan pemikiran penting tentang 

bagaimana konsep zakat baik dalam arti khusus maupun dalam arti 

luas (yang dimasukkan dalam konsep umum filantrofi) berkembang dan 

menjadi beragam sesuai perkembangan zaman dan tempat. Yang paling 

nyata adalah proses pelembagaan pengelolaan filantrofi Islam. Aspek 

institusionalisasi kedermawanan Muslim ini sering luput dari kajian. 

Banyak pertanyaan lain yang telah dicoba tapi perlu terus dikaji 

lebih lanjut, misalnya: mengapa di era kontemporer ini, meskipun 

pelembagaan dan aktifisme filantropi tampak lebih semarak belum 

cukup efektif mengurangi tingkat kemiskinan dan kekurangterdidikkan 

(illiteracy) masyarakat Indonesia? Mengapa lembaga-lembaga 

dakwah dan pendidikan di Indonesia masih mengalami kekurangan 

sumber dana sehingga masih subur para pengemis dan kaum miskin 

termasuk di kota-kota? Sejauh mana perhatian filantrofi Muslim 

Indonesia terhadap mereka penyandang cacat (disabled), mereka 

yang tidak punya rumah (homeless), janda-janda dan anak yatim, 

pengemis (beggars), dan kalangan lain yang dianggap lemah? Apakah 

kalangan filantropi Muslim selalu melihat agama dan kepercayaan 

para penerima? Bagaimana perlakuan terhadap kaum lemah non-

Muslim dan kalangan minoritas lain? Secara konseptual dan praktikal, 

persis samakah charity dan philanthropy? Sejauh mana filantrofi 

Muslim merupakan wujud nilai kasih sayang (compassion, rahmat) 

yang melewati batas-batas keyakinan dan golongan? Sudahkah nilai 

dan aktifisme filantrofi Muslim di Indonesia dan di banyak negara 

menjadi penyeimbang dan jembatan bagi saling memahami dunia 

Islam dan dunia barat yang sering dianggap bertentangan? 

Secara metodologis, buku ini melihat filantrofi Islam di Indonesia 

dengan perbandingan beberapa negara-negara Muslim mayoritas dan 
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negara-negara barat selain pemahaman konteks sejarah – termasuk 

pertumbuhan di zaman kolonial dan rejim-rejim paska-kemerdekaan. 

Catatan-catatan kaki dan bibliografi buku ini juga cukup informatif 

dan berharga bagi mereka yang tertarik untuk mengetahui berbagai 

persoalan yang dibahas dan bahkan untuk mengkaji lebih jauh. 

Buku ini sungguh bagus baik isi maupun bahasanya, menarik 

penyajiannya, kaya informasi dan data, dan bagus metodologinya. Buku 

ini menjelaskan filantropi dalam hubungan-hubungan yang kompleks 

secara sederhana dan mudah dibaca semua kalangan universitas, 

bahkan kalangan sekolah, organisasi masyarakat, pemerintah dan 

pengambil kebijakan, dan tentu saja, pembaca umum yang bukan 

spesialis kajian Islam atau kajian filantropi. Selamat membaca. 
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1

1
Pendahuluan 

Kisah dari Sebuah Desa 

Pertengahan tahun 2008, beriringan dengan bulan Ramadan, 

Indonesia menyaksikan sebuah peristiwa yang memprihatinkan, 

sebuah ‘tragedi zakat’. Cerita bermula ketika seorang pengusaha sukses 

dari Pasuruan Jawa Timur, sebut saja Haji Dermawan (bukan nama 

sebenarnya), yang bermaksud membagikan harta zakatnya kepada 

kaum miskin di daerah tersebut. Haji Dermawan sebetulnya telah 

bertahun-tahun membagikan zakat secara langsung kepada keluarga 

miskin. Ia memberikan ribuan amplop berisi uang yang jumlahnya 

berkisar antara Rp. 10.000,- sampai Rp. 40.000,-. Pada bulan September 

2008, ribuan orang berduyun-duyun dan antri di depan rumah keluarga 

Haji Dermawan. Pembagian uang zakat memang digelar dalam sebuah 

acara yang besar. Selain udangan secara resmi yang disebarkan kepada 

warga miskin di sekitar rumah Haji Dermawan, acara ini juga diiklankan 

di media radio setempat, meminta warga yang mendengarnya untuk 

mendatangi rumah Haji Dermawan. 

Namun, acara yang awalnya berjalan tertib, berubah menjadi 

sebuah bencana. Kerumunan sekitar 5000-7000 orang yang 

kebanyakan terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak keluarga miskin itu, 

mulai bersikap tidak tertib, saling berebut memasuki halaman 
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rumah milik Haji Dermawan. Dalam menyelenggarakan kegiatan 

amal tahunan yang melibatkan ribuan massa ini, nampaknya Haji 

Dermawan tidak berkoordinasi dengan aparat keamanan atau polisi 

setempat, tidak pula melibatkan lembaga amil zakat yang ada di 

daerah tersebut, pengurus masjid, atau yang semacam itu. Keluarga 

Haji Dermawan justru lebih memilih membagikan amplop atau uang 

zakat itu langsung dari tangan mereka. Alhasil, konsentrasi massa 

yang tidak terantisipasi berujung pada kekacauan ketika ribuan 

keluarga miskin itu saling dorong saat memasuki gerbang rumah 

yang sempit. Diberitakan bahwa 21 orang meninggal dunia dalam 

peristiwa ‘kedermawanan’ ini dan ratusan orang terluka karena sesak 

nafas akibat berdesak-desakan. Sebagai reaksi terhadap insiden ini, 

masyarakat mulai mempertanyakan makna kedermawanan dalam 

agama, peran lembaga-lembaga sosial, dan jumlah rill orang-orang 

miskin di negeri ini. Dengan kata lain, insiden tersebut berkembang 

menjadi isu agama, hukum, sosial dan politik. Pihak keamanan 

menginvestigasi penyebab terjadinya tragedi ini, dan menyimpulkan 

bahwa keluarga Haji Dermawan dan panitia kegiatan amal ini 

dianggap lalai karena tidak melibatkan aparat keamanan. 

Pada ulama, politisi dan aparat pemerintah menunjukkan sikap 

mereka. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan bahwa metode 

atau cara yang digunakan keluarga Haji Dermawan mendistribusikan 

zakat adalah ‘haram’ karena cara zakat didistribusikan kepada orang 

yang berhak harus melalui organisasi atau lembaga yang kredibel 

atau terpercaya.1 MUI juga menegaskan bahwa adalah hak setiap 

1 Meskipun memberikan dana zakat secara langsung sangat berisiko 
atau rentan dengan kecelakaan, seperti yang terjadi di Pasuruan maupun di 
tempat-tempat lainnya, beberapa lembaga masih memilih untuk melakukan hal 
yang sama. Saat itu, PT Gudang Garam, sebuah perusahaan rokok terbesar di 
Indonesia menegaskan bahwa mereka akan tetap melakukan tradisi amal model 
seperti itu dan mereka menyiapkan ratusan personil keamanan.
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seseorang untuk membagikan zakat mereka secara langsung kepada 

penerimanya. Tetapi cara melakukannya harus manusiawi dan sesuai 

dengan prinsip-prinsip Islam. Masih menurut MUI, Islam telah 

menunjuk lembaga-lembaga terpercaya sebagai tempat dimana zakat 

dapat disalurkan. Karena itu, membagikan zakat tanpa melibatkan 

lembaga amil yang terpercaya adalah tidak pantas sebab meminta 

orang-orang miskin untuk antri di depan rumah orang kaya, bukan 

saja juga tidak pantas atau kurang beradab tetapi juga secara etika 

menodai martabat orang-orang miskin.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Prof. Didin 

Hafifuddin, ikut menyuarakan pendapatnya tentang tata kelola zakat. 

Ia mengatakan bahwa mustahik (golongan yang berhak menerima 

zakat) harus secara serius diidentifikasi oleh sebuah komite atau 

tim yang kredibel sehingga zakat dapat diterima oleh mereka yang 

betul-betul yang berhak menerimanya. Tetapi, Didin Hafifuddin juga 

mengakui bahwa selain kurangnya pemahaman dan pengetahuan 

di kalangan Muslim tentang bagaimana seharusnya zakat dikelola 

dan didistribusikan, dan tidak banyak pula orang yang mengerti 

keberadaan lembaga pengelola zakat di tempat mereka tinggal. 

Kisah tragedi zakat ini tidak berhenti sampai di situ saja. Cerita 

bergulir bagaikan bola salju. Dalam wawancara di sebuah Televisi 

Nasional, salah seorang keponakan Haji Dermawan menunjukan 

ketidaksetujuannya dengan sikap MUI, dengan mengatakan bahwa 

adalah hak bagi keluarganya untuk membagikan zakat secara langsung 

kepada orang-orang miskin tanpa harus melalui lembaga pengelola 

zakat. Ia juga mengatakan bahwa seharusnya pemerintah berterima 

kasih kepada keluarga Haji Dermawan dari pada menyalahkannya. 

Menurutnya, tragedi ini pada dasarnya adalah akumulasi dari 

lemahnya upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di 

Indonesia, terutama setelah naiknya harga bahan bakar minyak 

(BBM) beberapa bulan sebelum Ramadan, dan pada saat yang sama 
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pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan sistem 

kesejahteraan yang memadai ketika jumlah orang-orang miskin 

bertambah jumlahnya dengan cepat. 

Tidak hanya para pemimpin agama Islam yang merasa 

dipermalukan dengan tragedi ini, tetapi juga para elite politik. Segera 

setelah tragedi tersebut, Presiden Susilo Bambang Yodoyono (SBY), 

Kementerian Sosial dan aparat pemerintah lainnya menunjukan 

simpati yang mendalam atas kejadian yang mengakibatkan banyak 

korban jiwa itu. Bahkan, SBY menyampaikan rasa belasungkawanya 

kepada publik dan mengirimkan Menteri Komunikasi untuk bertemu 

dengan keluarga korban dengan memberikan kompensasi sebesar 

Rp. 2.500.000 per keluarga korban. SBY juga menyarankan agar 

kaum Muslim bekerjasama dengan lembaga-lembaga filantropi Islam 

saat mendistribusikan uang zakat bagi keluarga miskin daripada 

mengambil risiko dengan membagikannya sendiri-sendiri. 

Bagi para politisi, insiden tersebut berubah menjadi sebuah isu 

politik, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Secara kebetulan, 

pada pertengahan tahun 2008, di Jawa Timur sedang diselenggarakan 

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) tahap kedua untuk pemilihan 

Gubernur, dan menyisakan dua orang kandidat. Salah seorang 

kandidat Gubernur Jawa Timur, memberikan ‘perhatian khusus’ 

kepada peristiwa ini dengan mengunjungi rumah sakit tempat para 

korban tragedi pembagian zakat ini. Pun, di tingkat nasional, aktivis 

perempuan dari kalangan Nahdlatul Ulama yang juga menjadi 

kandidat atau calon legislatif untuk pusat (DPR RI) secara spontan 

menggalang dana untuk korban insiden pembagian zakat. 

Tidak hanya itu, pada sebuah acara televisi, debat publik dan 

beberapa acara talkshow menayangkan dan membahas isu yang sama. 

Salah seorang narasumber adalah seorang sosiolog, Imam B. Prasodjo, 

yang melihat tragedi zakat ini dari perspektif yang lebih luas. Baginya, 

masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial berada di tangan negara. 
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Meskipun demikian, inisiatif lokal dari kalangan masyakat sipil untuk 

memperkuat komunitas sangat dimungkinkan. Oleh karena itu, 

meskipun telah ada lembaga-lembaga pemerintah, hal itu tidak berarti 

harus mengeliminasi peran-peran masyarakat sipil. Apalagi, menurut 

Prasodjo, pemerintah Indonesia tidak memiliki kapasitas yang kuat 

untuk mengidentifikasi dan mengkalkukasi jumlah masyarakat miskin 

di Indonesia. Hal ini terbukti dengan tidak adanya data yang akurat 

yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pelbagai bentuk keperluan, 

seperti pemilihan umum, distribusi dana segar untuk kaum miskin 

(bantuan langsung tunai-BLT), dan juga untuk pembagian zakat. Ia 

menambahkan bahwa penyediaan semacam nomor jaminan sosial 

(SSN, social security number) untuk setiap warga negara, seperti 

yang dilakukan negara-negara maju, terutama Amerika tidak lagi 

bisa dihindari dan harus segera dilaksanakan. Terakhir, Prasodjo juga 

mencatat bahwa ketika banyak lembaga amil zakat yang cukup bangga 

untuk mengumumkan kepada publik tentang jumlah dana yang bisa 

dikumpulkan dari para penyumbang, masyarakat seharusnya lebih 

kritis untuk mencermati apakah dana-dana tersebut didistribusikan 

dengan tepat sasaran, akurat dan efektif ataukah tidak. 

Memaknai Tradisi Filantropi dalam Masyarakat Muslim 
Kisah singkat di atas mengilustrasikan dinamika praktik 

kedermawanan dalam masyarakat Muslim, dan bagaimana praktik 

kedermawanan ternyata terkait berkelindan dengan isu-isu 

kesejahteraan yang lebih besar dalam konteks negara bangsa. Tragedi 

zakat itu juga menggambarkan kompleksitas aktivisme kedermawanan 

pada masyarakat akar rumput, dan menunjukan bagaimana konsep 

kedermawanan dan kesejahteraan dipahami dengan cara pandang yang 

berbeda-beda. Tidak diragukan lagi bahwa masalah kesejahteraan dan 

kemiskinan menjadi perhatian organisasi keagamaan selama beberapa 

dekade. Beberapa istilah dan konsep telah dirumuskan dan pelbagai 

pendekatan telah diformulasikan dan kemudian ditransformasikan 
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pada tingkatan praktis untuk mencapai tujuan bersama: yaitu 

menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. 

Kedermawanan adalah salah satu istilah yang cukup popular dan 

merupakan kegiatan dimana masyarakat berupaya meningkatkan 

kualitas hidup mereka. Selain merepresentasikan upaya untuk 

mengekspresikan kesalehan pada ranah sosial, ekonomi, dan politik, 

praktik kedermawanan ditandai oleh perkembangan gerakan filantropi 

yang lebih terorganisasikan. Peran organisasi-organisasi filantropi 

bermacam-macam, mulai dari menawarkan bentuk-bentuk aktifitas 

karitatif yang sangat terbatas dampak sosialnya, sampai bentuk-bentuk 

kegiatan yang menawarkan gagasan transformatif tentang keadilan 

sosial. Di beberapa negara, keterlibatan lembaga-lembaga agama 

dalam ranah sosial dan politik telah membentuk karakter masyarakat 

sipil dan tipe-tipe aktivisme keagamaan di ruang publik.2 

Pengalaman pengusaha lokal di Pasuruan-Jawa Timur, 

sebagaimana diceritakan di atas, juga mengindikasikan kecenderungan 

individu-individu Muslim yang mencoba mengekspresikan kesalehan 

sosial keagamaan mereka tanpa melibatkan lembaga-lembaga 

filantropi yang sudah terbentuk. Hal ini dikarenakan terdapat asumsi 

dalam masyarakat apakah menjadi dermawan, berderma, ataupun 

membayar zakat merupakan bagian dari kewajiban individu ataukah 

kewajiban kolektif. Misalnya perbedaan cara pandang tentang—

dan pendekatan terhadap—pembayaran zakat, adalah buah dari 

transformasi makna dan praktik zakat dari sebuah ekspresi keimanan 

informal (an informal expression of faith) seorang individu (fardu ‘ayn) 

2 Beberapa temuan menunjukkan bahwa praktik kedermawanan dalam 
denominasi agama sangat pupoler pada abad ke delapan belas dan sembilan 
belas dimana pada waktu itu idiom-idiom keagamaan dikombinasikan dengan 
fondasi, gagasan filosofis, moral, legitimasi sosial dan politik tentang anggota 
masyarakat mengatakan, yang kaya bertanggung jawab terhadap masa depan 
masyarakat secara keseluruhan. 
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dengan cara menyantuni orang-orang miskin, sebagaimana bisa dilihat 

dari periode awal Islam, menjadi gerakan yang terlembagakan yang 

mengikat secara hukum dan menjadi kewajiban kolektif (fard kifaya).3 

Untuk itu, dapat dikatakan bahwa kedermawanan maupun pembayaran 

zakat telah dipraktikkan dengan motif yang berbeda-beda. 

Para peneliti menilai bahwa pengaruh tradisi atau adat dalam 

praktik zakat dalam komunitas Muslim sangat kuat. Apa yang 

disebut dengan ‘bentuk dukungan komunitas pra Islam (pre-Islamic 

forms of communal support)4 dan adat (local custom)5 agaknya juga 

mempengaruhi model diskursus dan praktik zakat di kalangan muslim. 

Di Senegal bagian timur, Ed van Hoven, menemukan bahwa praktik 

zakat lebih merupakan ‘pertukaran hadiah’ (gift-exchange).6 Sementara 

itu, di Minangkabau-Sumatra Barat, dimana sistem matrilineal masih 

kuat dalam struktur masyarakat, gagasan dan praktik pembayaran 

zakat bercampur dengan adat istiadat setempat. Adat istiadat telah 

membentuk cara bagaimana masyarakat di sebuah desa kecil di 

Minangkabau membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan. 

3 Holger Weiss, Obligatory Almsgiving: An Inquire into Zakat in the Pre-
Colonial Bilad al-Sudan (Hensinki: The Finnish Oriental Society, 2003), 23–27 

4 Holger Weis, “Reorganizing Social Welfare among Muslims: Islamic 
Voluntarism and other forms of Communal Support in Northern Ghana,” Journal 
of Religion in Africa, 32, 1 (2002), 84; juga Timur Kuran, “The Economic Sistem 
in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assessment,” International 
Journal of Middle East Studies, 18 (1986), 142–143. 

5 Menurut sejarawan Taufik Abdullah, Adat dapat bermakna interaksi 
antara anggota masyarakat (the interaction of the members of society) yang 
secara praktis melengkapi atau bahkan mungkin bertentangan dengan hukum 
Islam atau kebijakan negara.Taufik Abdullah, “Adat and Islam: AN Examination of 
Conflict in Minangkabau,” Indonesia 2 (1966), 1–2. 

6 Dalam temuannya disebutkan bahwa zakat “subtracted from the trousseau 
and divided among the sisters of the groom in return for the services rendered 
during the marriage ceremony”, Ed van Hoven, “Local Tradition or Islamic Precept: 
the Notion of Zakat in Wuli (Eastern Senegal),” Cahiers d’Études Africaines, Vol. 36, 
Cahier 144, Mélanges maliens (1996), 703–722 
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Menurut Umar Junus, dalam masyarakat Minangkabau, 

zakat fitrah pada umumnya diberikan kepada tokoh desa (pandito 

kampueng), meskipun karena beberapa alasan, misalnya alasan 

kemanusiaan, anggota masyarakat Minangkabau boleh memberikan 

zakat fitrah secara langsung kepada anggota keluarga yang berada 

dalam paruik (hubungan keluarga) yang sama.7 Demikian pula di Jawa 

pada masa kolonial, dan bahkan sampai saat ini, sebagian kaum Muslim 

menyalurkan zakatnya kepada pimpinan agama, seperti kyai dan modin 

(pengurus masjid). Tidak sedikit pula, masyarakat yang cenderung 

menyalurkan zakat dan sedekah mereka kepada dukun bayi, tukang 

khitan, dan penjaga kuburan.8 Berdasarkan hasil-hasil temuan di atas, 

untuk menganalisis praktik zakat di kalangan muslim, seseorang tidak 

bisa memahaminya secara literal sebab konsep zakat seringkali tidak 

diterapkan secara kaku atau tidak selalu sesuai dengan doktrin agama, 

khususnya di negara-negara atau masyarakat yang konsitusinya tidak 

menempatkan Islam sebagai agama resmi negara. 

Tidak dipungkiri bahwa masalah kesejahteraan ada pada domain 

negara, yang memang bertanggung jawab untuk memberikan 

7 Tentang bagaimana sistem matrilineal membentuk praktik zakat di 
Minangkabau, Junus menjelaskan sebagai berikut: “In conformity with the 
Islamic law, it is the father who has to play the fitrah of the wife and children, 
not the mother’s brother. Since the father does not belong to the same paruik 
and kampueng as the wife and children, they do not all pay the fitrah to the same 
pandito. The father gives his fitrah to the same pandito as his sister, his mother and 
his sister’s children, while the wife and the children give their to the same pandito 
as his wife’s mother, his wife’s mother’s brother and his wife’s brother.” Umar Junus, 
“the Payment of Zakat al-Fitrah in Minangkabau Community,” 247–254. 

8 Lihat Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises over the Banyan Tree: A 
Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town (Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, 1993, 90; , E. Gobee and C. Adriaance, Nasihat-
nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawainnya Kepada Pemerintah 
Hindia-Belanda (Jakarta: INIS, 1992), khususnya Bab XXVIII tentang “zakat and 
fitrah”, 1324-1334. Lihat Muhammad Hisyam, “Caught between three Fires: the 
Javanese Penghulu Under the Dutch Colonial Administration 1882–1942”, PhD 
Thesis, Leiden University, 2001, 118. 
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kerangka hukum yang memadai serta sistem ekonomi dan politik 

yang memberikan ruang bagi warga negara untuk meningkatkan taraf 

hidup mereka. Namun, struktur ekonomi dan politik negara serta para 

aparatus yang berada di dalamnya tidak selalu dapat berperan dan 

berfungsi secara efektif sebagaimana seharusnya. Ketidakmerataan 

kesempatan untuk mengakses sumber-sumber perekonomian, 

kesenjangan yang semakin tinggi antara yang miskin dan yang kaya 

secara jelas mewarnai banyak negara dan oleh karena itu mendorong 

aktor-aktor atau lembaga-lembaga non-negara, termasuk inisiatif-

inisiatif lokal masyarakat serta lembaga filantropi, untuk terlibat 

dalam mengkampanyekan kemakmuran dengan cara merevitalisasi 

budaya kedermawanan. 

Dalam banyak kasus, proses modernisasi dan globalisasi 

di bidang ekonomi, selain memberikan dampak peningkatan 

ekonomi, juga memunculkan masalah-masalah baru, khususnya 

ketika negara di kendalikan oleh kekuatan politik dan ekonomi 

internasional, yang akibatnya negara tidak dapat berfungsi dengan 

baik untuk mengeluarkan kebijakan yang populis dan pro-rakyat. 

Dalam kondisi seperti itu, tidak heran, istilah neo-liberalisme, 

begitu dikenal di kalangan aktivis gerakan kiri. Ideologi neo-liberal 

dipercaya memberikan wewenang kepada orang-orang kaya 

pemegang modal dan para penguasa, dan pada saat yang sama 

mengeliminasi orang-orang miskin dan yang lemah dari pusat 

sumber-sumber perekonomian. Karena itu, peribahasa “yang kaya 

(dan penguasa) makin kaya, yang miskin makin miskin” bukanlah hal 

yang mengada-ada sebab faktanya kesenjangan ekonomi dan sosial 

semakin ‘menganga’ dan melebar. Dalam konteks inilah peran-peran 

organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan juga 

lembaga filantropi hadir untuk mengisi kekosongan ruang-ruang yang 

belum terisi oleh negara, mengoptimalisasi inisiatif-inisiatif lokal dan 

sumber daya di luar struktur pemerintahan. 
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Organisasi otonomi muncul di ruang publik dan memerankan 

peran penting dalam menghidupkan kembali kedermawanan-

keagamaan (religiously-motivated giving) dan dalam mendorong proses 

pengembangan sosial. Masyarakat kelas atas di Amerika Latin dan Eropa, 

kadang dengan dukungan negara dan gereja, telah berperan dalam 

kegiatan-kegiatan karitatif, untuk membentuk apa yang disebut dengan 

masryakat “yang saling tolong menolong” (mutual help societies),9 

dan juga untuk menciptakan masyarakat yang bersahabat (friendly 

societies) yang ditandai dengan hubungan saling menguntungkan dan 

resiprositas (mutuality and reciprocity).10 Di negara-negara lain seperti 

Thailand, Filipina, Sri Lanka, dan India, lembaga-lembaga keagamaan dan 

masyakat kelas menengah telah berupaya untuk mengkonsolidasikan 

sumber-sumber daya sosial, ekonomi dan politik, dan untuk selanjutnya, 

menjalankan pelayanan sosial di dalam komunitas.11 

Selaras dengan perkembangan lembaga-lembaga filantropi dan 

lembaga swadaya masyarakat lainnya di pelbagai belahan dunia, tren 

yang sama yang dibentuk oleh situasi geo-politik internasional yang 

tidak stabil, juga terjadi di dunia Islam pada akhir tahun 1970-an sampai 

sekarang. Kini aliran-aliran tarekat dan sufi, aktivis sosial berhaluan 

kiri, partai-partai politik berhaluan kanan, kelas menengah pekerja, 

masyarakat urban (perkotaan) dan orang-orang desa, mengorganisasikan 

diri dan menjadikan nilai-nilai dan tradisi keagamaan sebagai tempat 

9 Lailah Landim and Andrés Thomson, “Non-Governmental Organizations 
and Philanthropy in Latin America: an Overview,” Voluntas, 8, 4 (1997), 342. 

10 Daniel Weinbren, “Supporting Self-Help: Charity, Mutuality and 
Reciprocity in Nineteenth-Century Britain, dalam Bernard Harris and Paul Bridgen 
(eds.), Charity and Mutual Aid in Europe and North America since 1800 (New York 
and Oxon: Routledge, 2007), 67–88. 

11 Leona Anderson, “Generosity of Householders, Generosity of Kings: Situating 
Philanthropy in South Asia,” and George D Bond, “The Sarvodaya Movement in Sri 
Lanka: Buddhist Development and Western Philosophy,” in Soma Hewa & Philo Hove 
(eds), Philanthropy and Cultural Context, 186–199 and 259–278. 
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berpijak untuk merumuskan masa depan kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat.12 Arah sosial dan politik dari gerakan kolektif dari komunitas 

tidaklah selalu sama tentunya. Tetapi kerja-kerja sosial agaknya menjadi 

kendaraan penting untuk melakukan mobilisasi sumber daya (the 

resource mobilization) dan untuk mematerialisasikan arah dan tujuan 

kultural, ideologis dan politik lembaga swadaya masyarakat.

Selaras dengan deskripsi di atas, studi ini menceritakan tentang 

gerakan kedermawanan kolektif dan terorganisir di Indonesia, negara 

Muslim terbesar di dunia, yang sejak tiga dekade terakhir menyaksikan 

perkembangan dari praktik kedermawanan dengan motif agama. 

Dengan dukungan lembaga-lembaga Islam, yang direpresentasikan 

oleh organisasi filantropi dan lembaga swadaya masyarakat, 

kegiatan kedermawanan (charity) memasuki sebuah arena dimana 

modernisasi dan profesionalisasi kerja sosial terjadi. Peran dan 

keterlibatan masyarakat sipil dalam membentuk perdebatan publik 

tentang isu-isu kesejahteraan, kemandirian, otonomi, kemakmuran, 

dan keadilan sosial di kalangan masyarakat Indonesia, secara umum, 

dan komunitas Muslim, secara khusus.13 

Arena Kontestasi Gagasan 
Filantropi, yang berarti ‘kedermawanan’, kini dimaknai secara 

lebih fleksibel dan beragam dalam masyarakat. Di negara-negara 

yang berpenduduk Muslim, konsep filantropi Islam juga diadopsi dan 

diartikulasikan dalam pelbagai bentuk ekspresi sosial dan ekonomi, 

12 Misalnya lihat Rana Jawad, Social Welfare and Religion in the Middle East: 
A Lebanese Perspective (Bristol: the Policy Press, 2009); Holger Weiss (ed.), Social 
Welfare in Muslim Societies in Africa (Stockholm, Nordiska African Institute, 2002). 

13 Studi-studi tenag lembaga-lembaga filantropi di Indonesia bisa dibaca 
PIRAC, Investing Ourselves: Giving and Fundraising in Indonesia (Jakarta: PIRAC & 
Asian Development Bank etc., 2002); Zaim Saidi, Kedermawnan untuk Keadilan 
Sosial: studi kasus Dompet Dhuafa, YAPPIKA, Mitra Mandiri, dan Kehati (Jakarta: 
PIRAC & Piramedia, 2006). 
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baik yang bersifat individual maupun kolektif. Doktrin-doktrin 

keagamaan dalam ajaran Islam tentang kewajiban memberikan 

pertolongan dan bantuan bagi kalangan fakir dan miskin dengan cara 

menyerahkan sebagian harta yang dimiliki orang-orang kaya (aghniya), 

telah memberikan inspirasi sebagian kalangan masyarakat untuk 

melembagakan kegiatan filantropi ini. Para ulama dan aktivis sosial 

pun berperan penting dalam mengkonstruksi dan mengembangkan 

wacana dan aksi filantropi. Kesadaran bahwa aksi kedermawanan 

individual tidak lagi cukup untuk melakukan perubahan kolektif 

semakin tumbuh. Kini, muncul banyak aktor berupa organisasi-

organisasi sosial keagamaan yang mencoba memobilisasi dan 

mentransformasikan ‘kesadaran individual’ tersebut untuk menjadi 

kesadaran kolektif dan selanjutnya menjadi gerakan kolektif. 

Kesadaran kolektif dalam gerakan filantropi Islam telah melalui 

proses evolusi yang cukup panjang dan dinamis. Hal ini terbukti dengan 

munculnya aktor-aktor pegiat filantropi Islam dengan latar belakang 

dan fungsi keorganisasian yang berbeda-beda, baik itu adalah 

organisasi masyarakat sipil berbasis komunitas (yayasan-yayasan 

sosial keagamaan), organisasi yang berorientasi profit (perusahaan-

perusahaan), dan organisasi negara (aparatur pemerintah). Evolusi 

kelembagaan filantropi mulai terlihat di Indonesia, setidaknya 

sejak akhir 1960 dan 1970-an, ketika keterlibatan pemerintah, baik 

dalam konteks regional maupun nasional, dalam mengatur regulasi 

pengelolaan dana-dana masyarakat yang berasal dari zakat semakin 

kasat mata. Meski belum sepenuhnya berjalan secara efektif, pada 

akhir tahun 1960-an sampai 1970-an beberapa kebijakan pemerintah 

tentang kegiatan filantropi Islam di Indonesia sudah muncul melalui 

tangan kementerian agama maupun pemerintah daerah.14

14 Lihat misalnya Moch. Nur Ichwan, “Official Reform of Islam: State Islam 
and the Ministry of Religious Affairs in Contemporary Indonesia, 1966-2004,” 
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Budaya berderma dapat merepresentasikan simbol solidaritas, 

ketaatan keagamaan, kohesi sosial, atruisme; dan dapat menjadi 

cara untuk menciptakan relasi patron-klien, interaksi resiprositas, 

dan juga merupakan ekspresi kebanggaan, kekuatan dan dominasi. 

Di balik tafsir-tafsir yang sangat luas terhadap makna berderma 

dalam masyarakat, tradisi kedermawanan yang diinspirasi oleh faktor 

keagamaan masih merupakan isu besar di kalangan masyarakat 

Muslim di pelbagai belahan dunia. Di kalangan masyarakat Muslim, 

tradisi ‘memberi’, baik dalam bentuk kewajiban membayar zakat 

maupun bersedekah telah menjadi salah satu sumber untuk 

mendorong kemaslahatan masyarakat: yang kaya maupun yang 

miskin, pemerintah maupun masyarakat sipil, kaum elit maupun 

kelompok pinggiran. Kendati praktik kedermawanan semacam itu 

telah menopang kehidupan sosial di dalam masyarakat, keterlibatan 

negara dalam mengorganisasikan praktik filantropi keagamaan juga 

semakin menguat. Beberapa negara seperti Pakistan, Malaysia, 

Indonesia, dan negara-negara lain di Wilayah Teluk, telah menyaksikan 

fakta semakin kuatnya peran negara dalam mengatur dan bahkan 

mengorganisasi pelaksanaan zakat. Di Malaysia dan Pakistan, dua 

negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, zakat 

telah bertahun-tahun berada dalam kendali pemerintah; sementara 

di negara muslim lainnya, termasuk Indonesia, zakat pada umumnya 

masih berada dalam genggaman masyarakat sipil. 

Telah banyak studi yang dilakukan tentang praktik zakat di 

Indonesia. Sejarawan Taufik Abdullah menegaskan bahwa terdapat 

dua subjek pokok tentang pelaksanaan zakat pada masa Orde Baru: 

Pertama terkait dengan kontestasi masyarakat sipil dan negara. 

Yang kedua lebih banyak mendiskusikan tentang fungsi-fungsi, 

Ph.D. Dissertation, Universiteit van Tilburg, the Netherland (2006), khususnya bab 
tentang pengelolaan zakat pada masa Orde Lama dan Orde Baru.
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kesamaan-kesamaan, dan perbedaan-perbedaan antara zakat dan 

pajak dan menanyakan apakah masing-masing (zakat dan pajak) 

dapat melengkapi satu sama lain.15 Tentu saja, karya Taufik milik 

Abdullah yang ditulis pada tahun 1990-an dapat dikembangkan untuk 

menganalisis masalah-masalah perkembangan pemikiran hukum 

tentang zakat dewasa ini, yang tentunya semakin beraneka ragam. 

Amelia Fauzia dalam analisis historisnya tentang filantropi Islam 

di Indonesia menegaskan bahwa selama dan sesudah masa kolonial, 

dan bahkan hingga masa Orde Baru, praktik zakat di Indonesia tidak 

pernah terlepas dari intervensi pemerintah.16 Hubungan yang multi 

wajah antara negara dan masyarakat sipil telah menyimpulkan 

wacana tentang institusi manakah yang paling memadai mengelola 

zakat. Beberapa penulis lainnya yang mengulas kebijakan zakat pada 

masa Orde Baru berkesimpulan bahwa hubungan antara negara dan 

organisasi masyarakat sipil dalam mengelola dana umat di Indonesia 

telah ditandai dengan pelbagai bentuk ketegangan. Dikatakan 

bahwa kebijakan Islam pada masa Orde Baru mencoba melemahkan 

pengaruh Islam dalam struktur politik Indonesia dan oleh karena itu 

Undang-undang Zakat di Indonesia baru dapat dilegislasikan setelah 

keruntuhan Orde Baru.17 Meskipun para penulis tersebut di atas telah 

15 Taufik Abdullah, “Zakat Collection and Redistribution in Indonesia”, in 
Mohammed Ariff (ed), The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia (Singapore: 
ISEAS, 1991), 52–53; Arskal Salim, The Shift in Zakat Practice in Indonesia: From 
Piety to an Islamic Socio-Political-Economic Sistem (Chiang Mai: Asian Muslim 
Action Network and Silkworm Books, 2008). 

16 Amelia Fauzia, Faith and the State: the History of Islamic Philanthropy in 
Indonesia, a Ph.D. Thesis, the University of Melbourne, 2009. 

17 Asep Saepuddin Jahar, “The Clash between Muslim and the State: Waqf 
and Zakat in Post Independent of Indonesia,” Studia Islamika, Vol. 13, No. 3, 
(2006), 353-396; Arskal Salim, “Zakat Administration in Politics of Indonesia,” 
in Arskal Salim and Azyumardi Azra, Shari’a and Politics in Modern Indonesia 
(Singapore: ISEAS, 2003) Sirojudin Abbas, “The Struggle for Recognition: 
Embracing the Islamic Welfare Effort in the Indonesian Welfare Sistem,” Studia 
Islamika, Vol. 12, No. 1 (2005), 33–72. 
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memunculkan temuan-temuan yang menarik tentang perkembangan 

hukum zakat di Indonesia, pembahasan tentang perdebatan 

yurisprudensi dan konsekuensinya terhadap pembentukan tradisi 

berderma dalam masyarakat Indonesia belum tereksplorasi. 

Sebagai negeri Muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk 

yang saat ini berkisar antara 250 juta orang, Indonesia juga mengalami 

proses Islamisasi yang kuat, setidaknya sejak akhir tahun 1990-an 

hingga sekarang ini. Proses Islamisasi di Indonesia sesungguhnya terjadi 

sejak beberapa abad silam, namun proses Islamisasi yang semakin 

kental dalam birokrasi negara yang berimplikasi pada dinamika gerakan 

filantropi Islam, terjadi sejak tahun 1990-an. Hal ini berbanding dengan 

sebuah proses yang disebut oleh Arskal Salim dengan ‘nasionalisasi 

Syariah’ (the nationalization of Shari’a) yang turunannya adalah 

ditetapkannya kebijakan-kebijakan institusionalisasi zakat, pengelolaan 

zakat, kewajiban membayar zakat dan pajak, dan sebagainya, di 

Indonesia yang sebelumnya dianggap negara ‘sekular’ (baca: bukan 

negara Islam).18 Menariknya, pada tahun-tahun tersebut pula, para 

cendekiawan dan aktivis sosial di kalangan Muslim mulai memberikan 

makna yang lebih luas terhadap filantropi Islam. Kacamata yang 

digunakan untuk memaknai zakat, misalnya, bukan semata-mata 

kaca mata agama, tetapi juga kacamata sosial ekonomi, yang ujung-

ujungnya diproyeksikan untuk menegakkan keadilan sosial.19 

Perbedaan perspektif atau kacamata yang digunakan untuk 

membaca dan memaknai filantropi Islam setidaknya memiliki 

konsekuensi pada gerakan filantropi itu sendiri baik dilihat pada aspek 

hukum Islam (fiqh), hukum-hukum positif yang terkait dengan zakat, 

maupun pada aspek kelembagaan. Jatuhnya rejim politik Soeharto pada 

18 Arskal Salim, Challanging the Secular State: The Islamization of Law in 
Modern Indonesia (Honolulu: University of Hawa’i Press, 2008) 115–127 

19 Beberapa cencekiawan yang menulis risalah tentang zakat antara lain M. 
Dawam Rahardjo, M. Amien Rais, Masdar F. Mas’udi, dan sebagainya. 
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tahun akhir 1990-an, menjadi penanda munculnya babak baru gerakan 

filantropi Islam di Indonesia, baik dalam konteks sosial-ekonomi, hukum 

maupun politik. Setelah krisis moneter yang terjadi pada akhir tahun 

1990-an, beberapa lembaga keagamaan Islam yang sebelumnya agak 

‘abai’ terhadap potensi dan fungsi filantropi Islam mulai melirik aspek 

filantropi Islam sebagai salah satu alat guna menggalang dana-dana 

masyarakat untuk kemudian didayagunakan bagi kalangan masyarakat 

kurang mampu dengan pelbagai kepentingan. Menariknya, kesadaran 

itu tidak hanya menjadi milik lembaga-lembaga sosial keagamaan 

berbasis komunitas, tetapi juga media masa, perusahaan-perusahaan 

swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga-lembaga 

lainnya yang dibentuk pemerintah. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa masalah pengelolaan zakat di era 

negara bangsa atau era pos kolonialisme, terutama di negara-negara 

yang bukan ‘negara Islam’, menjadi topik yang hangat dibicarakan. 

Indonesia sendiri telah menyaksikan suatu proses ‘evolusi’ peraturan-

peraturan yang terkait dengan zakat, baik yang bersifat lokal maupun 

nasional, sejak masa kolonial hingga era reformasi. Artinya, perubahan 

dan pergeseran paradigma tentang zakat mengalami pergeseran dari 

waktu ke waktu. Dari domain pribadi dan individu-individu muslim 

(private) menjadi domain negara. Dengan kata lain, praktik keagamaan 

Islam seperti zakat, membawa implikasi yang bersifat struktural dan 

birokratis, yaitu keterlibatan negara dalam pengaturannya. 

Ketika Indonesia memasuki masa krisis, upaya untuk menggali 

dana-dana dari masyarakat, baik untuk kepentingan penyantunan 

kaum miskin maupun untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, 

mulai digali secara lebih serius. Maraknya lembaga-lembaga amil 

zakat yang langsung dikelola oleh masyarakat melalui yayasan-

yayasan sosial dan keagamaan yang terdaftar secara resmi, maupun 

lembaga amil yang kecil-kecil yang berada di masjid-masjid yang sama 

sekali tidak terdaftar, menunjukkan satu fenomena sosial keagamaan 



17Polit ik  Fi lantropi  Is lam di  Indonesia 

‘baru’ yang tidak terjadi pada tahun 1980-an. Setidaknya bila dilihat 

dari kuantitas maupun profesionalitasnya, terdapat beberapa indikasi 

yang menunjukkan bahwa perkembangan filantropi Islam di Indonesia 

menunjukkan sifatnya yang dinamis yang berimbas pada perubahan 

kebijakan birokrasi dan peraturan-peraturan pemerintah, pergeseran 

gagasan keagamaan tentang cakupan dan makna filantropi, serta 

tentu saja berimbas pula pada struktur kelembagaan. 

Birokrasi	dan	aspek	legal-formal	pengelolaan	filantropi	Islam.	

Evolusi aspek legal-formal filantropi Islam di Indonesia ditandai 

diantaranya oleh lahirnya Undang-Undang Zakat (UU Zakat) No 23 

Tahun 2011. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 

mengesahkan UU Zakat Tahun 2011 sebagai hasil revisi terhadap UU 

tentang Pengelolaan Zakat Tahun 1999. Disahkannya UU Zakat 2011 

dipersepsikan secara berbeda oleh para pegiat filantropi Islam. UU 

Zakat 2011 dianggap membawa angin segar bagi sebagian kalangan, 

terutama pemerintah dan lembaga-lembaga yang berafiliasi atau 

disponsori oleh pemerintah, seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat 

Nasional) dan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Pasalnya, otoritas 

yang diberikan kepada lembaga-lembaga pemerintah tersebut 

menjadi lebih besar. Dengan legitimiasi UU tersebut, BAZNAS dan 

BAZDA memiliki dua fungsi sekaligus; fungsi kontrol dan fungsi 

operator. Dengan fungsi kontrol yang dimilikinya, BAZNAS dan BAZDA 

dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan 

dana zakat yang dilakukan oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat, sebuah 

istilah yang digunakan untuk menyebut lembaga amil yang didirikan 

organisasi masyarakat/Ormas). Selain melakukan pengawasan, 

BAZDA dan BAZDA juga dapat berfungsi sebagai ‘operator’, yaitu 

menjadi pengelola lagsung dana-dana masyarakat. 

Selain itu, UU Zakat 2011 menyatakan secara tegas dalam salah 

satu pasalnya akan adanya sangsi hukum terhadap penyelewengan 

pengelolaan dana-dana zakat. Pasal tentang sanksi hukum tersebut 
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dibuat untuk menjawab kekhawatiran yang selama ini menjadi 

perbincangan dalam masyarakat ketika menjamurnya lembaga-lembaga 

amil zakat di pelbagai daerah, terutama di perkotaan. Kekhawatiran itu 

muncul disebabkan antara lain bahwa munculnya lembaga-lembaga 

pengelolaan dana zakat dan sedekah yang melakukan penggalangan 

dana dari masyarakat umum (public fundraising) dinggap memerlukan 

pengaturan yang lebih ketat dan komprehensif. Sejauh ini, pemerintah 

sendiri, khususnya dalam masalah pengelolaan dana zakat, belum 

terlibat langsung dalam proses pengawasan. 

Sebagian kalangan khawatir bahwa bila tidak terdapat proses 

pengawasan yang memadai, akan terjadi penyimpangan terhadap 

pengelolaan dana-dana yang berasal dari donasi masyarakat. 

Pandangan semacam ini dapat dimafhumi karena lembaga-lembaga 

pengelola filantropi Islam saat ini memiliki latar belakang sosial-

politik-ideologi yang berbeda. Meski demikian, bagi sebagian lembaga 

yang berbasis masyarakat sipil atau LAZ, Undang-Undang Zakat 2011 

tetap dianggap jauh dari sempurna. Pasalnya, UU tersebut dianggap 

membatasi peran-peran yang bisa dan biasa dimainkan oleh lembaga-

lembaga berbasis masyarakat sipil atau amil zakat ‘swasta’. Singkatnya, 

dalam mengelola dana masyarakat, UU Zakat 2011 menjadikan peran 

negara menjadi lebih dominan, sebaliknya peran masyarakat sipil 

menjadi lebih sempit. 

Fenomena di atas mengindikasikan bahwa kontestasi antara 

negara dan masyarakat sipil dalam mempersepsikan pengelolaan dana 

masyarakat masih kental. Pertanyaan yang dalam 10 tahun terakhir 

sering mengemuka, yaitu siapakah yang paling berhak mengelola 

dana masyarakat, dana-dana non-budgeter, non-APBN, seperti zakat 

dan sedekah, mulai diungkap kembali. Bila kita mencermati fenomena 

tahun 1990-an atau sebelum terbitnya UU tentang Pengelolaan Zakat 

Tahun 1999, diskusi-diskusi yang berkembang di kalangan masyarakat 

sipil adalah, apakah negara harus berperan sebagai regulator semata, 
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ataukah negara dapat berperan ganda, yaitu sebagai regulator (fungsi 

pengawasan) dan operator (fungsi pelaksanaan) sekaligus. Tarik 

menarik kepentingan menjadi isu tersendiri dalam perdebatan ini, 

baik karena adanya kepentingan ekonomi maupun politik.20 

Pelembagaan	Masyarakat	Sipil	

Menjamurnya lembaga filantropi Islam yang mengelola zakat, 

sedekah dan wakaf dalam sepuluh tahun terakhir mengindikasikan 

tingginya antusiasme masyarakat dalam merevitalisasi tradisi 

filantropi Islam.21 Antusiasme tersebut dilihat dalam tiga aspek, yaitu 

transformasi kelembagaan, dinamika pendistribusian dana filantropi 

melalui program-program sosial yang bervariasi, serta inovasi pada 

konsep-konsep dasar filantropi Islam yang melegitimasi penggalangan 

dana sosial dari masyarakat umum. 

‘Transformasi kelembagaan’ dalam aktivisme filantropi Islam 

di Indonesia ditandai dengan proses birokratisasi dan modernisasi 

pada lembaga filantropi Islam, termasuk lembaga pengelola ZISWAF 

(zakat, infak, sedekah dan wakaf) di Indonesia. Proses birokratisasi 

yang dimaksud adalah, kegiatan sosial keagamaan dalam masyarakat 

menjadi lebih terstruktur dan dikelola oleh sebuah organisasi yang 

memiliki sistem manajemen yang lebih baik sehingga akuntabilitas 

pengelolaan dana sosial menjadi lebih terstruktur dan terkontrol. 

Misalnya akuntabilitas sumberdaya manusia, sistem manajerial, dan 

sistem pengelolaan keuangan.22 Pendistribusian dana-dana sosial 

20 Mengenai perkembangan legislasi zakat di pelbagai daerah, lihat Imam 
Syaukani (ed.), Regulasi Zakat dan Kesejahteraan Sosial: Studi Legislasi dan 
Implementasi Perda Zakat di Daerah (Jakarta: Sekretariat Badan Litbang dan 
Diklat Departemen Agama, 2007). 

21 PIRAC, Muslim Philanthropy: Potential ad Reality of Zakat in Indonesia 
(Depok: Piramedia, 2005), 61–64. 

22 Lihat PIRAC, Investing in Our Selves: Giving and Fundraising in Indonesia 
(Jakarta: Asian Development Bank, 2002); Saidi, Zaim et al. (eds.). Pola 



20 H i l m a n  L a t i e f 

oleh lembaga filantropi Islam saat ini, misalnya Dompet Dhuafa (DD), 

Rumah Zakat Indonesia (RZI), Dompet Peduli Umat-Daarut Tauhid 

(DPU-DT), Lazis Muhammadiyah, Al-Azhar Peduli dan sebagainya, 

sangat beragam, mulai pelayanan kesehatan buat keluarga tidak 

mampu, pemberdayaan ekonomi, pemberian beasiswa, dan 

pelatihan keterampilan praktis. Tidak hanya itu, lembaga-lembaga 

filantropi Islam saat ini berperan aktif dalam misi-misi kemanusiaan 

dan penanggulangan bencana di daerah rawan bencana maupun 

berpartisipasi dalam memberi bantuan di lokasi konflik.23

Inovasi pada konsep-konsep dasar filantropi Islam, seperti 

zakat dan wakaf telah dilakukan oleh pelbagai lembaga keislaman di 

Indonesia. Pelaksanaan konsep ‘zakat profesi’ di Indonesia merupakan 

satu indikasi paling nyata dari inovasi tersebut. Mayoritas organisasi 

keagamaan di Indonesia mengadopsi konsep tersebut, meski dengan 

interpretasi yang berbeda-beda. Badan Amil Zakat (BAZ), sebuah 

lembaga yang disponsori pemerintah untuk mengelola dana sosial 

dari kaum muslim, sebagai contoh, lebih banyak mengandalkan 

gagasan zakat profesi untuk memobilisasi dana dari pegawai negeri 

di tingkat kabupaten, povinsi, maupun nasional.

Selaras dengan itu, konsep ‘wakaf tunai’ (waqf al-nuqud atau 

cash endowment), juga mendapat legitimasinya baik dari lembaga 

otoritas keagamaan seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia)24 maupun 

Penggalangan Dana Sosial di Indonesia: Pengalaman Delapan Belas Lembaga 
Sosial (Jakarta: Piramedia, PIRAC & Ford Foundation, 2003). 

23 Lihat Hilman Latief “Health Provision for the Poor: Islamic Aid and the Rise 
of Charitable Clinics in Indonesia,” Journal of Southeast Asia Research, vol. 18, 
no. 3 (September 2010), 503–553; “Symbolic and Ideological Contestation over 
Humanitarian Emblems: The Red Crescent Movement in Islamizing Indonesia, 
Studia Islamika vol. 18, no. 2 (2011), 249–286. 

24 Mengenai wakaf tunai ini, MUI mengeluarkan beberapa keputusan 
sebagai berikut: 1) yang disebut ‘wakaf tunai’ (waqf al-nuqud) adalah wakaf 
yang dilakukan oleh seseorang, lembaga maupun badan hukum dalam bentuk 
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Departemen Agama Republik Indonesia. Sebagai sebuah konsep yang 

relatif baru ditemukan dan diadopsi oleh kaum muslim di Indonesia, 

wakaf tunai juga dipahami dan dilaksanakan secara beraneka ragam, 

dan dalam konteks tertentu, diperdebatkan oleh pelbagai kalangan.25 

Hal ini bisa dipahami karena sebelumnya waqf lebih identik dengan 

barang atau lahan dari pada uang.26 MUI sendiri baru mengeluarkan 

fatwa tentang wakaf tunai pada tahun 2002, dan hal ini kemudian 

diikuti oleh lahirnya Undang-undang Wakaf pada tahun 2004. 

Pergeseran Paradigma tentang Filantropi Islam

Seiring dengan situasi sosial, ekonomi dan politik yang berubah, 

telah terjadi pergeseran paradigma dari para pegiat filantropi dan 

aktivis sosial muslim dalam memaknai dan mempraktikan tradisi 

filantropi di Indonesia. Seiring dengan munculnya lembaga-lembaga 

baru pengelola zakat dan sedekah yang dikelola lebih profesional 

dengan bentuk keorganisasian yang lebih terstruktur, dan sumber daya 

manusia yang lebih terlatih, konsep-konsep baru juga telah dirumuskan 

oleh para pegiat sosial dan pengelola zakat untuk melakukan penggalian 

dana-dana masyarakat secara lebih masif dan efektif. 

uang; 2) makna atau arti dari ‘uang’ yang dimaksud mencakup ‘surat berharga’; 
3) status hukum wakaf tunai adalah boleh (jawaz); 4) wakaf tunai hanya bisa 
dipergunakan untuk sebuah keperluan yang diperbolehkan menurut Islam, dan 
5) nilai utama dari uang dan keabadiannya harus terjaga dan tidak boleh dijual, 
didonasikan maupun diwariskan. Lihat Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia III, 1430 H/2009 M.

25 Lihat Rakhmat Djatnika, “Les wakaf ou ‘bien de mainmorte’ à Java-est: 
étude diachronique,” Archipel (1985), 121–136. 

26 Dalam konteks sosial-politik di Indonesia, sejak tahun 1960-an dan 
1970-an pemerintah mengatur perihal wakaf ini melalui pelbagai perundangan-
undangan yang ada. Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yang 
mengatur tentang wakaf benda tidak bergerak Lihat UU No 5 Tahun 1960 tentang 
Undang-undang Pokok Agraria, Bab XI tentang Hak-hak Tanah untuk keperluan 
sosial dan keagamaan, pasal 49, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. 
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Pada tahun 1980-an intelektual muslim melontarkan gagasan tentang 

perlunya zakat profesi, yaitu zakat yang diambil dari kaum profesional 

seperti, dokter, bankir, pengusaha, importir dan eksportir, insinyur dan 

profesi-profesi lainnya yang dianggap memiliki penghasilan besar, jauh 

lebih besar dari penghasilan para petani di desa-desa. M. Amien Rais, 

seorang aktivis muda Muhammadiyah pada waktu itu, mempopulerkan 

gagasan zakat profesi tersebut dalam salah satu ceramahnya. Bagi Rais, 

zakat untuk kalangan profesional bahkan tidak cukup hanya 2.5%, tetapi 

setidaknya bisa 10% (seperti petani) sampai 20% (seperti yang diterapkan 

pada harta ‘temuan’). Alih-alih mendapatkan respons positif dari para 

ulama dan pemimpin agama Islam, gagasan Rais tersebut dianggap 

‘nyeleneh’ dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah fikih Islam. Alasan 

klasik yang dikemukakan diantaranya adalah: 1) istilah zakat profesi tidak 

ada nomenklaturnya dalam fikih Islam; 2) gagasan untuk menerapkan 

20% zakat untuk kaum profesional tidak mendapatkan legitimasi tekstual 

dari sumber rujukan keislaman, Alquran, hadis, maupun teks-teks kitab 

fikih (Lihat Bab 4 Buku ini). 

Namun demikian, gagasan tersebut lambat laun mulai diterima 

oleh sebagian kalangan Islam. Masyarakat mulai membuka diri terhadap 

isu-isu baru dalam pelaksanaan zakat. Pandangan tentang rumusan 

hukum dalam fikih Islam tetap menjadi rujukan utama mereka, namun 

pada saat yang sama perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat 

mau tidak mau juga ikut menggeser paradigma kaum Muslim tentang 

makna zakat, jenis-jenis harta yang harus dizakati, model lembaga yang 

dibentuk, pola pengelolaan lembaga zakat, dan juga tentang jenis-jenis 

program yang dikembangkan. Dengan kata lain, perubahan sosial dan 

ekonomi masyarakat berdampak langsung pada pergeseran pemikiran 

dalam wacana dan praktik filantropi Islam di Indonesia, setidaknya 

dalam 10 atau 20 tahun terakhir, mulai terlihat. 

Perlu ditekankan juga bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan zakat 

tidaklah seragam. Banyak konsep yang secara parsial diterapkan oleh 
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masyarakat Muslim di Indonesia yang disesuaikan dengan adat istiadat 

atau kebiasaan masyarakat setempat. Dalam kehidupan keseharian, 

istilah zakat juga sudah menjadi istilah yang ‘generik’ yang sangat 

umum dan bisa digunakan untuk melabeli kegiatan berderma dengan 

uang. Sehingga ketika seseorang memberikan sebagian penghasilannya 

untuk kegiatan sosial atau memberikan kepada orang membutuhkan, 

muncul istilah: ‘ini adalah zakatnya’. Budaya Islam di Indonesia, dan 

di dunia Muslim lainnya, juga sangat beraneka ragam. Setiap budaya 

sudah memiliki kebiasaan atau tradisi yang dilaksanakan oleh satu 

generasi di masa silam sampai generasi masa kini. Bagaimana misalnya, 

budaya matrilineal mempengaruhi pelaksanaan zakat fitrah di beberapa 

pedesaan di Sumatra Barat, untuk menyebut salah satu contoh. Atau, 

bagaimana seorang pedagang menghitung zakatnya, apakah ketika 

habis berbelanja dan langsung dizakati, atau ketika barangnya laku 

baru dia membayar zakat, dan sebagainya. Singkat kata, saat ini telah 

terjadi ‘reinterpretasi’ besar-besaran terhadap konsep filantropi Islam 

yang muncul dari bawah, oleh masyarakat awam, para pembayar 

zakat sendiri, bukan dari para otoritas agama atau para ulama. Tetapi, 

sebagai sebuah ‘tradisi’, konsep zakat menjadi lebih fleksibel di kalangan 

masyarakat, atau tidak sekaku dalam pandangan-pandangan fikih Islam, 

meskipun tentu saja akan terus muncul perdebatan tentang hal tersebut, 

sebagaimana akan kita lihat pada bab-bab selanjutnya dari buku ini. 

Dari Masyarakat Agraris ke Masyarakat Industri dan 
Informasi 

Era saat ini disebut-sebut sebagai era informasi, atau era paska-

industri dan paska-agraris. Secara sosial, budaya dan ekonomi 

masyarakat sudah mengalami perubahan drastis dibanding 100 dan 

200 tahun yang lalu ketika pertanian menjadi soko guru kehidupan 

ekonomi masyarakat. Kehidupan ekonomi saat ini tidak semata-mata 

disandarkan kepada hasil-hasil pertanian, tetapi juga kepada inovasi-
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inovasi di bidang industri, teknologi dan informasi. Produk-produk 

pertanian sudah dipoles sedemikian rupa oleh dunia industri agar 

memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi. Pemasaran produk-

produk pertanian tidak terbatas pada satu daerah ke daerah yang 

berdekatan tetapi sudah lintas negara dan bahkan lintas benua. Pada 

saat yang sama, jenis pekerjaan masyarakat lambat laun juga bergeser. 

Menguatnya industri setidaknya membentuk satu entitas baru kelas 

pekerja yang menjadi tulang punggung perindustrian. Menjadi seorang 

pekerja profesional dan spesialis di pelbagai bidang menjadi alternatif 

pilihan masyarakat. Semakin ahli dan spesialis kemampuan profesional 

seseorang, maka semakin kuat pula akses terhadap sumber-sumber 

perekonomian. Kreativitas dan inovasi menjadi andalan bagi seseorang 

atau sekelompok masyarakat untuk bisa menguasai akses ekonomi. 

Perkembangan industri di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari 

era kemerdekaan Republika Indonesia pada tahun 1945. Di bawah 

pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia masih mengkonsolidasi 

diri untuk penguatan ideologi negara, implementasi gagasan 

nasionalisme, dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu masih morat-marit, 

dan pada saat yang sama, kebijakan pemerintah di bidang industri 

yang akan menopang perekonomian bangsa belum kuat, selain 

tentu dinamika politik yang sangat panas dan terbuka. Gerakan 

yang mengusung ‘ideologi’ NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan 

Komunisme), dan sebagainya hadir menyemarakan konstelasi politik 

Orde Lama. Tergulingnya pemerintahan Orde Lama yang digantikan 

dengan Orde Baru di bawah komando Presiden Soeharto yang 

mendapatkan dukungan kuat dari Militer, memberikan suasana 

politik dan ekonomi yang baru pada waktu itu. Presiden Soeharto 

menempatkan stabilitas politik dan pembangunan di garda depan. 

Indonesia setidaknya mulai menerima investasi asing dan infrastruktur 

untuk mendukung industrialisasi di perlbagai sektor mulai di bangun. 
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Dalam konteks perubahan sosil-ekonomi dan politik seperti 

itu, kelas-kelas sosial baru mulai terbentuk. Selain fakta bahwa 

sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani dan karena itu 

masih menjadi negara agraris, pergeseran dan perubahan sosial yang 

sangat terjadi di wilayah perkotaan. Masyarakat mulai bekerja di 

dunia industri, baik di perusahaan milik asing maupun pribumi, kaum 

profesional para birokrat dan kelas menengah baru mengambil alih 

peran-peran ekonomi di perkotaan. Pada saat yang sama, birokrasi 

pemerintahan mulai menguat, dan aparatur pemerintah atau yang 

disebut dengan pegawai negeri sipil (PNS) jumlahnya kian meningkat. 

Akses terhadap sumber prekonomian pun tidak lagi hanya bertumpu 

pada tuan-tuan tanah di pedesaan, tetapi juga di tangan kaum 

profesional dan birokrat pemerintah. Proyek-proyek pembangunan 

yang digagas terus melaju sejak tahun 1980-an hingga sekarang 

berada dalam kendali birokrat dan profesional. Dengan kata lain, 

akses perekomoniam dimiliki oleh kelas-kelas sosial baru yang berada 

dalam lingkaran dunia industri dan birokrasi. 

Terdapat setidaknya dua hal sebagai konsekuensi dari 

industrialisasi dan pembangunan yang pesat pada 1980-an dan 1990-

an yang berujung pada semakin luasnya lingkup wacana dan gerakan 

filantropi Islam. Pertama, industrialisasi dan modernisasi di pelbagai 

bidang kehidupan membawa dampak semakin meningkatnya 

tarap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya bagi 

mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang 

telah disebutkan di atas. Kedua, sebagai konsekuensi dari yang 

pertama, industrialisasi dan modernisasi juga memiliki dampak 

buruk terhadap kehidupan masyarakat, seperti meningkatnya 

pencemaran lingkungan, polusi, perusakan hutan (deforestration), 

ketidakmerataan ekonomi atau kesenjangan sosial, dan sebagainya. 

Dalam konteks seperti itu pula kiranya, kelas menengah Muslim 

yang mengalami proses Islamisasi, baik yang berada dalam birokrasi 
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pemerintahan maupun yang menjadi bagian dari perusahaan-

perusahaan. Kelas menengah Muslim mulai memikirkan ulang 

peran yang dapat dimainkan dalam menyelesaikan masalah sosial di 

sekitar mereka. Gagagan tentang kedermawanan, yang juga banyak 

dianjurkan oleh doktrin keagamaan Islam, pun agama-agama yang 

lain, menemukan tempatnya untuk berkembang. Dan, mobilisasi 

dana-dana filantropis Islam baik dari birokrasi pemerintah, dengan 

berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ), di tingkat provinsi hingga 

kabupaten, maupun dalam perusahaan-perusahaan swasta, seperti 

berdirinya LAZ (Lembaga Amil Zakat) dalam perusahaan-perusahaan, 

perbankan (industri keuangan), perusahaan telekomunikasi, 

perusahaan pertambangan, perusahaan pupuk dan sebagainya.

Era digital dan informasi memberikan arti tersendiri bagi 

wacana dan praktik filantropi. Penguasaan teknologi informasi 

menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mengakses sumber-sumber 

perekonomian. Kehidupan masyarakat menjadi lebih mobile, dan 

kelas menengah dan menegah-atas di perkotaan pada umumnya 

menggunakan mesin-mesin digital dan teknologi modern yang 

dianggap memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Pun, proses 

mobilisasi dana-dana filantropi Islam dilakukan dengan cara-cara 

yang tidak konvensional lagi. Penggunaan internet banking, ATM 

(Automatic Teller Machine), SMS (Short Messages Service) menjadi 

sarana yang banyak digunakan masyarakat perkotaan kelompok kelas 

menengah-atas untuk membayar zakat atau memberikan sumbangan 

kepada lembaga-lembaga pengelola filantropi Islam. Dalam konteks 

yang seperti ini pula, konsep zakat dalam tataran praktis menjadi 

lebih fleksibel dan tidak terlalu rigid. Misalnya, perhitungan berapa 

dana zakat yang akan dibayarkan menjadi masalah pribadi, sesuai 

dengan keinginan pemegang uang, tanpa harus melibatkan institusi 

lain untuk menghitungnya. Konsekuensinya, pergeseran gagasan 

dan praktik filantropi Islam mewarnai pergeseran budaya dalam 
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masyarakat yang hidup di era agraris, era industri dan era teknologi 

informasi. Pergeseran tersebut terjadi berbarengan dengan terjadinya 

transformasi kelembagaan pengelola dana-dana filantropi Islam. 

Tentu saja, potret lembaga filantropi Islam di Indonesia 

ditentukan banyak faktor. Selain faktor sosial-ekonomi sebagaimana 

digambarkan sebelumnya, faktor politik juga mempengaruhi dimensi 

kelembagaan dari filantropi Islam. Sebagaimana telah diulas secara 

singkat pada bagian awal, dan akan dikaji secara lebih mendalam 

pada bab berikutnya, aktor-aktor yang menjadi pegiat filantropi Islam 

menjadi lebih beragam atau tidak monolitik, tidak hanya menjadi 

domain masyarakat sipil, tidak menjadi bagian negara semata, tidak 

pula hanya korporasi, melainkan menjadi konsen para pegiat politik. 

Dalam 10 tahun terakhir, partai-partai politik yang sejatinya fokus 

pada kerja-kerja kebijakan negara, mulai melebarkan sayapnya dengan 

mendirikan sayap-sayap keagamaan. Sebagai negara yang mayoritas 

Muslim, agaknya Indonesia memiliki pengalaman yang menarik 

dimana partai-partai politik, baik partai politik yang berbasis agama 

maupun partai-partai nasionalis mendirikan sayap keagamaan yang 

dikelola aktivis-aktivis Muslim. Sayap-sayap keagamaan tersebut, juga 

menggeluti filantropi Islam, menggalang dana zakat dari simpatisan 

partai, dan melakukan kerja-kerja kemanusiaan serta pemberdayaan 

masyarakat. Mereka berlomba-lomba menggalang dan mengelola 

dana umat untuk dapat hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya 

di kalangan masyarakat akar rumput melalui aktivitas filantropi. 

Struktur Buku
Buku ini terdiri dari beberapa bab, yang masing-masing mengulas 

konsep filantropi Islam dan aktivisme organisasi-organisasi filantropi Islam. 

Bab pertama adalah Pendahuluan, menjelaskan latar belakang pemikiran 

dan alasan-alasan yang bersifat teoretis dan konseptual, mengapa kajian 

kelembagaan filantropi Islam perlu dilakukan di Indonesia. 



28 H i l m a n  L a t i e f 

Bab kedua, Kelembagaan Filantropi Islam mengulas analisis 

teroretik kelembagaan filantropi Islam di Indonesia dari segi teori 

organisasi. Relasi yang dinamis antara organisasi di sektor publik/

pemerintah, sektor swasta, dan sektor non-profit atau masyarakat 

sipil, serta kontestasi-kontestasi diantara sektor tersebut, dibahas 

dengan gamblang. 

Bab ketiga, Kontestasi Negara dan Masyarakat Sipil, mengulas 

bagaimana perkembangan konsep filantropi Islam, khususnya zakat 

profesi, telah menjadi bagian dan titik awal sejarah perkembangan 

wacana dan praktik filantropi Islam di Indonesia kontemporer. Bab 

ini juga membahas munculnya gagasan zakat profesi, kontroversi 

pelaksanaannya, serta perdebatan para ulama tentang posisi zakat 

dan zakat dan tentang peran negara dalam menggalang zakat profesi.

Bab keempat, Filantropi Islam berbasis Korporasi, men diskusikan 

peran-peran swasta dalam mengelola dana-dana umat, baik yang 

berasal dari zakat pegawai/karyawan, maupun dari zakat perusahaan. 

Bab ini juga menunjukkan keragamaan model pengelolaan dana 

masyarakat yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta, 

termasuk memperdebatkan antara penggunaan konsep CSR dan zakat 

karyawan dan zakat perusahaan. 

Bab kelima, Lembaga Pendidikan Islam dan Gerakan Filantropi, 

membahas peran lembaga filantropi dalam pengembangan 

lembaga pendidikan Islam di Indonesia, seperti berdirinya model-

model lembaga pendidikan baru untuk kalangan tidak mampu, dan 

menganalisis kontribusi lembaga pendidikan dalam pentradisian dan 

pengembangan filantropi, seperti kemungkin didirikannya lembaga-

lembaga riset filantropi di dalam lembaga pendidikan tinggi Islam. 

Bab keenam, Organisasi Filantropi berbasis Keagamaan dan 

Penanganan Lansia, membahas fenomena baru di Indonesia, yaitu 

pentingnya lembaga filantropi untuk melakukan pengarusutamaan 
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Lansia dalam wacana dan agenda kerja filantropi. Sejauh ini, Lansia 

sebagai ‘kelompok rentan’ kerap tidak mendapat perhatian serius 

dari lembaga-lembaga filantropi.

Bab ketujuh. Partai Politik dan Gerakan Filantropi Islam, 

membahas tren yang berkembang di dunia Islam, termasuk Indonesia, 

mengenai keterlibatan partai-partai politik dalam mendirikan dan 

menjalankan program-program sosial. Dalam konteks ini, selain 

membahas fenomena di Timur Tengah, bab ini juga mengulas peran-

peran partai politik di Indonesia dalam mendirikan lembaga filantropi. 

Bab kedelapan. Penutup: Dari Kontestasi ke Sinergi, yang 

merupakan refleksi penulis terhadap pengelolaan dana umat Islam 

di Indonesia. Dalam bab ini ditawarkan sinergi kelembagaan dan 

sinergi program yang harus dilakukan dalam gerakan filantropi Islam 

di Indonesia yang semakin dinamis. 
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2
Kelembagaan Filantropi Islam  

Relasi Negara, Masyarakat Sipil dan Korporasi

Cukup sering kita dihadapkan pada pertanyaan tentang lembaga 

manakah yang paling otoritatif dan kredibel menjadi penggerak 

filantropi Islam di Indonesia, dan pada tingkatan manakah gerakan 

filantropi ini dapat berperan lebih efektif, negara atau masyarakat? 

Terhadap pertanyaan tersebut saya ingin mendiskusikan dua hal, 

yaitu: otoritas dan kredibilitas. Konsep ‘otoritas’ banyak terkait dengan 

persoalan kebijakan, legalitas dan rekognisi dari sebuah lembaga 

formal seperti negara terhadap organisasi-organisasi filantropi yang 

ada di masyarakat. Sementara konsep ‘kredibilitas’ mencakup kapasitas 

organisasi, akuntabilitas, kompetensi dan rekognisi dari stakeholders. Di 

Indonesia, seperti juga di beberapa negara yang lain yang berpenduduk 

mayoritas Muslim, konsep otoritas dan kredibilitas dalam pengelolaan 

filantropi berbasis agama adalah persoalan yang paling sering muncul. 

Di Indonesia sendiri yang penduduknya mayoritas Muslim namun 

secara konstitusional tidak mengadopsi Islam secara eksklusif sebagai 

Dasar Negara, gerakan filantropi juga tengah menjadi perhatian banyak 

pihak, antara lain pemerintah dan organisasi filantropi Islam—non 

pemerintah maupun ‘quasi-pemerintah’—yang kini tengah bergelut 

meredefinisi wewenang lembaga masing-masing. 
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Bab ini menelaah otoritas dan kredibilitas dalam pengorga-

nisasian filantropi Islam di Indonesia dalam kerangka ‘isu-isu sektor 

ketiga’ yang di dalamnya dielaborasi peran organisasi-organisasi 

masyarakat sipil/OMS (Civil Society Resource Organizations). Ada 

tiga aspek yang akan dibahas dalam bab ini, pertama mendiskusikan 

karakter organisasi sektor ketiga dalam kaitannya dengan sektor 

yang lain; kedua saya akan menarik isu tersebut kedalam diskusi 

tentang modal sosial dan potensi masyarakat sipil dalam pengelolaan 

filantropi Islam; dan pada bagian berikutnya melihat kemungkinan 

relasi yang dibangun antara lembaga filantropi Islam non pemerintah, 

‘semi pemerintah’ dan negara.

Nomenklatur organisasi umumnya dibagi ke dalam tiga sektor 

berbeda namun saling berkelindan. ‘Sektor Pertama’ diwakili organisasi 

bernama negara atau pemerintah (state agencies) yang bertanggung 

jawab untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui 

pelbagai perangkat hukum dan kebijakan. Perangkat tersebut dibentuk 

sebagai mekanisme untuk melindungi masyarakat dari segala jenis 

kesulitan politik, sosial maupun ekonomi. Adalah hak setiap warga 

negara untuk mendapatkan manfaat di wilayah publik (public sector), 

dan adalah kewajiban sebuah negara untuk menyediakan dan 

menyelenggarakan perangkat politik tersebut. 

‘Sektor Kedua’ adalah organisasi-organisasi swasta yang 

tujuannya tidak lain dari mengakumulasikan modal dan melakukan 

pengembangan unit-unit yang bersifat profit. Sesuai dengan 

wataknya, organisasi di sektor ini beroperasi untuk murni mencari 

laba dan meningkatkan pendapatan profit organisasi. Organisasi 

yang masuk dalam kategori ini antara lain firma atau perusahaan 

yang dikelola swasta baik dalam skala kecil, menengah maupun besar. 

Sektor ini disebut juga private atau corporate sector. 

‘Sektor Ketiga’ direpresentasikan oleh organisasi-organisasi 

sosial atau organisasi nirlaba (non-profit). Organisasi pada sektor ini 
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bertujuan antara lain untuk memberikan pelayanan (service) atas 

kebutuhan dasar masyarakat dan menyediakan model pendampingan 

(advocacy) bagi masyarakat dengan didasarkan pada sistem 

kemandirian (self-reliance). Organisasi tipe ini juga berpartisipasi 

menyertai masyarakat dalam menciptakan demokrasi politik, sosial 

dan ekonomi, dan mendorong sektor pertama—atau bekerjasama 

dengan sektor kedua—untuk melahirkan kebijakan yang pro rakyat. 

Basis sektor ini bersifat kerelawanan atau semi-kerelawanan 

dan dimotivasi oleh sebuah tata nilai tertentu dalam masyarakat 

(value driven) karena itu disebut juga ‘voluntary sector.’ Organisasi 

yang masuk dalam kategori ini biasa disebut non-govermental 

organizations (NGOs) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Sejatinya, ketiga jenis organisasi tersebut memiliki tugas, 

wewenang dan wilayah garap yang berbeda. Namun faktanya, 

seiring dengan kompleksitas kehidupan masyarakat, ketiganya sering 

dikontestasikan dalam suatu arena dimana mereka memiliki tujuan 

dan kepentingan yang sama, misalnya dalam program pemberdayaan 

masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberantasan 

kebodohan. Pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat 

memiliki hak dan kewenangan untuk berpartisipasi dalam memberikan 

solusi terhadap problem tersebut dengan cara, kewenangan, dan 

kapasitasnya masing-masing. Setiap negara memiliki kebijakan yang 

berbeda antara satu sama lain dalam memberikan ‘porsi’ kewenangan 

kepada masing-masing sektor, bergantung kepada karakter ‘ideologi’ 

negara tersebut. Indonesia sendiri memiliki karakter dan pengalaman 

sosial politik yang berbeda dengan negara-negara lain. 

Agenda Sosial dari Organisasi Sektor Ketiga
Sektor ketiga atau voluntary sector memiliki ciri dan peran yang 

bervariasi. Beberapa cirinya antara lain: (i) umumnya berawal dari 

inisiatif masyarakat baik berasal dari tradisi lokal maupun inspirasi 
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keagamaan; (ii) memiliki tujuan untuk melakukan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan berorientasi pada pengembangan 

program pembangunan; (iii) mempunyai mekanisme penggalangan 

dana sendiri, atau bukan sepenuhnya berasal dari subsidi negara; 

(iv) dapat berbasis kerelawanan atau semi kerelawanan. Sementara 

itu, para pengamat mendefinisikan peran organisasi sektor ketiga 

sebagai berikut: (i) memberikan pelayanan, yang sering dilakukan 

melalui bentuk kerjasama dengan negara; (ii) mengidentifikasi 

dan memformulasi kebutuhan-kebutuhan baru di masyarakat; (iii) 

memelihara dan mengubah sistem nilai dalam masyarakat; (iv) 

memediasi antara individu dan negara; (v) menyediakan ruang dan 

forum bagi individu-individu untuk membangun pranata sosial.1 

Organisasi-organisasi yang memiliki sebagian ciri dan peran di 

atas sering pula disebut organisasi nirlaba. Beberapa istilah lain yang 

sering digunakan dengan cukup baku di beberapa negara adalah 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/ LSPM) atau organisasi sosial 

kemasyarakatan yang sering disepadankan dengan Non-Governmental 

Organizations (NGOs), Non Profit Organizations (NPOs), People’s 

Organizations (POs), Private Voluntary Organizations (PVOs), Civil 

Society Resource Organizations (CSROs), Community Development 

Associations (CDAs), Community-Based Organizations (CBOs), 

Endowed Private Foundations (EPFs), Religious Social Institutions 

(RSIs), dan sebagainya. Nomenklatur tersebut muncul karena 

adanya perbedaan penekanan pada masing-masing bentuk program 

organisasi, namun secara umum memiliki tujuan yang sama. Tujuan 

tersebut adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, 

seperti melakukan advokasi struktural, meningkatkan kemandirian, 

1 Gemma Donnelly-Cox, Freda Donoghue, and Treasa Hayes, 
“Conceptualizing the Third Sector in Ireland, North and South,” Voluntas: 
International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations Vol. 12, 
No. 3, (September 2001), 197.
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melakukan pendampingan ekonomi, mempromosikan perdamaian 

dan resolusi konflik, pengentasan kemiskinan, penguatan masyarakat 

sipil, penguatan jaringan masyarakat, serta isu-isu lain yang lebih 

spesifik seperti pelestarian lingkungan, penegakan keadilan sosial 

dan penguatan hak asasi manusia. 

Persoalan di atas begitu luas cakupannya. Sehingga tidak 

menutup adanya suatu kerangka kerjasama antar sektor sebagai 

upaya untuk mengeliminasi ‘persaingan’ antar sektor. Organisasi 

sektor ketiga juga memiliki peran perantara (intermediary), yaitu 

menjadi jembatan antar sektor dalam merumuskan kepentingan 

bersama, serta menjembatani kepentingan masyarakat umum 

dengan organisasi-organisasi di sektor pertama. Karena peran 

perantara yang dimilikinya,2 keberhasilan organisasi nirlaba dalam 

menyelesaikan agenda-agenda sosial di atas diantaranya ditentukan 

oleh ‘rekognisi sosial’ dan ‘legitimasi politik’ dari atas (pemerintah) 

dan bawah (masyarakat). Studi yang dilakukan Marilyn Taylor and 

Diane tentang organisasi sektor ketiga (nirlaba) di Inggris setidaknya 

memperkuat asumsi tersebut, 

“…the third sector organizations carrying social missions that 
somehow get revenues from the government, charity-based 
financial source, and international donor, need rampant political 
and social legitimacy from government and society respectively.” 

(…organisasi-organisasi sektor ketiga yang membawa misi sosial 
yang terkadang memperoleh pendapatan yang berasal dari dari 
pemerintah, dari hasil sumbangan kedermawanan, lembaga 

2 Dalam perspektif NGOs di Indonesia, lihat umpamanya Elisabeth E. Sheper, 
Preventing Deadly Conflict in Divided Societies in Asia: The Role of NGOs (Ph.D. 
Dissertation, the Netherlands: Amsterdam Univ., 2003), 79-80; Muhammad AS 
Hikam, “Non-Governmental Organization and the Empowerment of Civil Society,” 
in Richard W. Baker et all (eds.), Indonesia: The Challenge of Change (Singapore: 
ISEAS, 1999), 219–232. 
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internasional, membutuhkan legitimasi sosial dan politik yang 
kuat baik dari pemerintah maupun dari masyarakat).3 

Pernyataan tersebut tidak berarti mengeliminasi ‘independensi’ 

organisasi-organisasi masyarakat sipil. Sebaliknya, pernyataan 

itu justru menegaskan bahwa pemerintah/negara adalah aktor 

pendukung dan partner gerakan sosial yang dipelopori masyarakat 

sipil. Di tingkat praktis, umpamanya, kerjasama organisasi masyarakat 

sipil dengan pemerintah dapat dilakukan melalui ‘the principle of 

subsidiarity’,4 sementara kerjasama dengan sektor swasta dapat 

dilakukan dengan berpegang pada model ‘symbiosis mutualism’.5 

Pertanyaan yang bergelayut di benak kita kemudian adalah: 

Mengapa saat ini bermunculan beragam jenis organisasi masyarakat 

sipil? Mengapa harus ada organisasi sektor ketiga? Sudah dimafhumi, 

sebuah gerakan sosial lahir tidak dari ruang kosong (vacuum). Begitu 

pula dengan organisasi-organisasi yang dikategorikan sektor nirlaba 

(voluntary sector) baik dalam bentuk LSM ataupun Ormas. Beberapa 

studi tentang gerakan sosial dan pembangunan menunjukkan bahwa 

kemunculan organisasi masyrakat sipil diantaranya didorong oleh 

kondisi sosial, ekonomi dan politik di mana negara/pemerintah 

tidak mampu, kurang berhasrat, lalai, tidak serius atau banyak 

keterbatasan dalam menyiapkan dan menerapkan program-program 

pembangunan. Kondisi semacam itu akhirnya memicu tumbuhnya 

3 Marilyn Taylor and Diane “Legitimacy and UK Third Sector Organizations in 
the Policy Process,” Voluntas: International Journal of Voluntary and Non-Profit 
Organizations, vol. 14, no. 3 (September 2004), 321–338. 

4 Gemma Donnelly-Cox, Freda Donoghue, and Treasa Hayes, 
“Conceptualizing the Third Sector, 198.

5 Pengalaman lembaga filantropi sebagai ‘perantara’ antara perusahaan dan 
agenda sektor ketiga di Indonesia. Lihat, Hamid Abidin (ed.), Sumbangan Sosial 
Perusahaan:Profil dan Pola Distribusinya di Indonesia, Survey 226 Perusahaan di 
10 Kota (Jakarta: Piramedia, PIRAC & Ford Foundation, 2003). 
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organisasi-organisasi independen sebagai respons kolektif 

masyarakat. 

Setidaknya terdapat tiga macam bentuk organisasi-organisasi 

masyarakat sipil; (1) organisasi yang berorientasi pelayanan (service) 

dengan menyediakan bantuan dan asistensi jangka pendek. Contoh 

paling kongkret dari ini adalah kelompok-kelompok masyarakat 

yang menyelenggarakan pelayanan masyarakat (community service) 

seperti yang dikelola masjid, gereja, dan organisasi masyarakat 

lainnya; (2) organisasi yang berorientasi pembangunan (‘development 

NGOs’) yang tidak langsung bersentuhan dengan kebijakan 

pemerintah namun berusaha menjalankan program pengembangan 

masyarakat. Dalam organisasi ini sustainabilitas program betul-betul 

diperhatikan. Program-program organisasi dirancang untuk memiliki 

dampak panjang. Contoh organisasi semacam ini adalah LSM-

LSM yang menyediakan kredit mikro dan pendampingan ekonomi, 

pendidikan atau kesehatan. Lembaga filantropi Islam modern, 

bisanya sudah memiliki ciri ini; (3) dan yang terakhir adalah organisasi 

yang berorientasi gerakan (‘movement NGOs’) yang lebih bersifat 

politis dan berusaha menggalang kesadaran masyarakat untuk—

misalnya—mendorong terciptanya demokrasi ekonomi, sosial dan 

politik. Organisasi-organisasi ini bukan sekedar ingin memberikan 

‘perangkat keras’ kepada masyarakat bagaimana membangun hidup 

lebih baik, tetapi juga ‘perangkat lunak’ bagaimana masyarakat bisa 

‘memaksa’ penguasa untuk mengeluarkan kebijakan populis. Ini 

misalnya dilakukan oleh lembaga-lembaga advokasi baik di bidang 

lingkungan hidup, hak asasi manusia, atau kemiskinan.6 

6 Untuk studi ini, lihat misalnya Bob Haniwinata, The Politics of NGOs in 
Indonesia (London & New York: Rutledge Curzon, 2003), 102-4; juga Phillip 
J. Eldridge, Non-Government Organizations and Democratic Participation in 
Indonesia (Oxford: Oxford Univ. Press, 1995), 36–8; dan Kastorius Sinaga, NGOs 
in Indonesia: A Study of the Role of Non Governmental Organizations in the 
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Fenomena proliferasi organisasi-organisasi seperti di atas tidak 

hanya terjadi di Indonesia sebagai negara ‘berkembang’ (‘developing 

country’) atau ‘agak maju’ (‘less developed country’) yang kebetulan 

mayoritas penduduknya muslim, tetapi juga di negara-negara yang 

lain, seperti Malaysia, Filipina, Thailand, India, Sri Lanka dan beberapa 

negara lain di Timur Tengah (Libanon, Jordania, Iran, Turki). Di Eropa 

Barat dan Amerika Utara yang sering disebut-sebut ‘negara maju’ 

(developed countries), organisasi-organisasi sektor ketiga masih 

memainkan peran cukup besar dalam penguatan masyarakat meskipun 

dengan kapasitas dan corak yang berbeda dengan yang dialami di 

negara-negara berkembang. 

Di Indonesia sendiri, inisiatif masyarakat untuk melakukan 

pengorganisasian diri dalam rangka mengembangkan dan 

memberdayakan diri telah dilakukan melalui pelbagai cara, diantaranya 

dengan mendirikan lembaga-lembaga sosial, baik yang bergerak di 

bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial. Beberapa ormas 

keagamaan sejak awal abad kedua puluh telah memulai rintisan itu. Di 

kalangan masyarakat Muslim, misalnya, telah mulai muncul organisasi-

organisasi keagamaan yang menggarap sektor ketiga ini seperti 

Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad Al-Islamiyyah (1914), Persatuan 

Islam (1923) dan Nahdlatul Ulama (1926). Hal yang sama terjadi di 

kalangan komunitas agama lainnya. Organisasi sosial yang kini sering 

disebut-sebut sebagai OMS tersebut, bukan saja memberi nafas dan 

darah baru bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan di 

luar struktur pemerintahan, tetapi juga menjadi ‘alternatif’ ketika 

kebutuhan masyarakat lebih besar daripada kapasitas yang dimiliki 

pemerintah. 

Beberapa organisasi sektor ketiga telah mengembangkan 

wilayah garapnya menjadi lebih luas, meski belum secara ‘utuh’ 

Development Process (Verlag fur Entisklungspolitik: Saarbucken, 1995). 
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memasuki sektor kedua yang lebih bersifat profit. Kini, melalui 

inisiatif masyarakat, umpamanya, ribuan sekolah, pesantren, 

klinik, rumah sakit, dan pelbagai sentra ekonomi lainnya telah 

dioperasikan sebagai bentuk evolusi organisasi masyarakat sipil. 

Sebagian dari lembaga-lembaga milik masyarakat sipil itu ada yang 

masih menyajikan ‘pelayanan’ (cost-centered), sementara sebagian 

lain mencoba mewujudkannya sebagai profit-centered di mana 

keuntungan atau laba yang mereka peroleh diinvestasikan kembali 

untuk tujuan sosial, kesenian, dan kebudayaan. Secara umum, bisa 

kita lihat bahwa misi pelayanan dan pendampingan masih menjadi 

elan vital gerakan organisasi masyarakat sipil. Memang, tidak sedikit 

kritik yang dilontarkan para pengamat bahwa lembaga sosial dan unit 

profit dari organisasi masyarakat sipil telah menjadi media penguatan 

kelompok masyarakat tertentu saja. Institusi-lembaga profit tersebut, 

dalam beberapa kasus, menjadi ‘mainan’ dan perekat jaringan kelas 

menengah semata di mana kelompok fakir dan miskin yang menjadi 

segmen awal mereka, seringkali hanya menjadi slogan.7 

Namun yang juga harus kita catat adalah bahwa dari kelompok 

kelas menengah (khususnya kaum profesional dan terdidik) ini pula, 

gagasan dan kreasi program penguatan di sektor ketiga tetap bisa 

lestari, salah satu contohnya adalah penguatan lembaga filantropi 

dan LSM. Peningkatan jumlah organisasi keagamaan dan LSM secara 

dramatis mulai terlihat pada masa Orde Baru ketika petumbuhan 

ekonomi yang meningkat pada 1970-an mengalami stagnasi dan 

ketidakpastian pada tahun 1980-an seiring dengan tidak stabilnya 

7 Lihat misalnya kritik Janine A. Clark tehadap peran dominatif kelas 
menengah dalam instiusi sosial keagamaan (Islam) dan bagaimana sesungguhnya 
posisi masyarakat kecil (grassroots) diperlakukan. Clark berkesimpulan bahwa 
lembaga sosial yang ada lebih banyak berperan sebagai perekat jaringan kelas 
menengah ketimbang memberikan pelayan untuk kaum miskin. Islam, Charity, 
and Activism: Middle Class Network and Social Welfare in Egypt, Jordan and 
Yemen (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2004), 1–33.
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harga minyak bumi. Tidak stabilnya harga minyak ini juga, dalam 

konteks Indonesia, telah memberi inspirasi bagi sebagian kelompok 

kelas menengah untuk tampil ke panggung sosial dan arena politik, 

mengkonsolidasikan potensi sosial dan politik mereka yang ditandai 

dengan proliferasi organisasi sosial dan LSM.8

Modal Sosial dan Filantropi Islam: Potensi Masyarakat Sipil
Di Indonesia, seperti juga di negara-negara lain, agama menjadi 

modal sosial yang kuat dalam masyarakat sipil. Ia menjadi perekat 

individu-individu dalam sebuah tata nilai yang diartikulasikan secara 

kolektif. Robert Putnam, seorang ilmuan politik dalam Democracies in 

Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society dan karya 

lainnya berjudul Bowling Alone: The Revival of American Community 

menegaskan bahwa modal sosial merupakan hubungan antar 

individu, jaringan sosial, norma-norma resiprositas dan ‘kepercayaan 

sosial’ yang memfasilitasi kerjasama saling menguntungkan antar 

anggota masyarakat.9 Pengamat lain, meskipun memberikan 

penekanan yang berbeda, menyajikan benang merah yang sama. 

Modal sosial merujuk kepada beberapa hal, yaitu adanya jaringan 

(network), kepercayaan (trust), pemahaman (understanding), dan 

nilai bersama (shared values) yang mengikat anggota masyarakat 

untuk suatu tujuan bersama.10 

8 Lihat misalnya Robert W. Hefner, “Markets and Justice for Muslims 
Indonesians,” in Robert W. Hefner (ed.) Market Culture: Society and Values 
in the New Asian Capitalism (Singapore: ISEAS, 1998), 233; Mikaela Nyman, 
Democratizing Indonesia: The Challenges of Civil Society in the Era of Reformasi 
(Denmark: NIAS Press, 2006), 93–98. 

9 Lihat misalnya Theodore Roosevelt Malloch, Social, Human and Spiritual 
Capital in Economic Development, Templeten Foundation, Working Group of the 
Spiritual Capital Project, Harvard Univesity, (October 2003), 2–3. 

10 Jane Franklin, “Social Capital: Policy and Politics,” Social Policy and Society 
2: 4 (2003), 349.
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Goran Heyden yang secara teoretis mengupas relasi ‘masyarakat 

sipil’ dan ‘modal sosial’ dalam perspektif pembangunan menegaskan 

bahwa relevansi modal sosial dan masyarakat sipil saling berhimpitan. 

Modal sosial merujuk kepada nilai-nilai normatif dan keyakinan-

keyakinan yang dipraktikkan masyarakat dalam kehidupan keseharian 

mereka; sementara masyarakat sipil dimaknai sebagai forum atau 

ruang di mana kecenderungan atau kebiasaan (habits) masyarakat 

itu dipelihara dan dikembangkan.11 Dengan kata lain, modal sosial 

adalah norma dan nilainya, sementara masyarakat sipil adalah media 

untuk menyemaikan dan menumbuhkan norma dan nilai tersebut. 

Agama dalam konteks sosial dan politik tertentu juga 

memberikan kontribusi dalam pembentukan modal sosial. 

Sebagaimana keberhasilan proses penguatan masyarakat sipil yang 

dipengaruhi oleh ‘sikap’ negara, modal sosial berbasis agama pun 

cukup erat kaitannya dengan negara. Dalam situasi politik tertentu, 

modal sosial berbasis agama menjadi kuat, tetapi situasi politik 

yang lain, ia bisa ‘melemah’. Hal ini bisa dilihat dari hasil observasi 

Christopher Candland di empat negara, yaitu Pakistan, Thailand, 

Sri Lanka, dan Indonesia yang memiliki konfigurasi keagamaan 

penduduk ‘serupa’, tetapi tidak sama dalam memposisikan agama 

dan negara.12 Di Pakistan dan Indonesia mayoritas penduduknya 

muslim, namun Islam menjadi ‘agama negara’ di Pakistan, tetapi di 

Indonesia tidak demikian. Sementara itu, di Thailand dan Sri Lanka 

mayoritas penduduknya menganut Buddhisme, tetapi Buddhisme 

dijadikan ‘agama negara’ di Thailand, dan tidak seperti itu di Sri 

Lanka. 

11 Lihat Goran Hyden, “Civil Society, Social Capital and Development: 
Dissection of a Complex Discourse,” Studies in Comparative International 
Development, Vol. 32. No. 1 (Spring 1997), 4.

12 Lebih jauh lihat Christopher Candland, “Faith as Social Capital: Religion and 
Community Development in Southeast Asia,” Policy Science 33 (2000), 356-358. 
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Yang menarik dari analisis Candland selanjutnya adalah bahwa 

adanya ‘civic religion’ dalam pengertian agama ‘formal negara’, 

tidak selalu beiringan dengan keberhasilan program pembangunan 

berbasis agama (faith-based development) yang dipelopori organisasi 

masyarakat sipil. Istilah ‘civic religion’ yang digunakan Candland 

ini memiliki makna lain dari istilah ‘civil religion’ yang digunakan 

Robert N. Bellah. Yang pertama, civic religion merujuk kepada agama 

tertentu yang dijadikan sebagai agama resmi pemerintah, misalnya 

Islam di Pakistan dan Malaysia atau Buddha di Thailand; sementara 

yang kedua merujuk kepada dasar-dasar ajaran agama yang diadopsi 

oleh sebuah negara dan menjadi panutan bersama masyarakat 

tanpa merujuk kepada agama tertentu. Di Indonesia, umpamanya, 

‘Pancasila’ dapat dikategorikan ‘civil religion’ dan seluruh komunitas 

agama yang ada di negeri ini dapat merujuk kepada pancasila dalam 

menjalankan kehidupan sosial dan politiknya.

Dalam studi komparatifnya, Candland menyimpulkan bahwa di 

Thailand dan Pakistan di mana kedua negara tersebut menitikberatkan 

pada sebuah agama tertentu (a civic religion), hanya sedikit saja 

para aktivis, pimpinan LSM, atau kaum profesional yang meyakini 

bahwa organisasi keagamaan akan secara potensial efektif dalam 

pengembangan masyarakat dan perubahan sosial. Hal itu disebabkan 

bahwa negara dipandang memiliki justifikasi, otoritas dan legitimasi 

keagamaan sendiri untuk mengurusi program-program sosial mereka. 

Sementara di Indonesia dan Sri Lanka, ketika suatu agama tidak menjadi 

‘agama negara’, para aktivis dan penggerak program pengembangan 

komunitas melaporkan bahwa organisasi-organisasi keagamaan 

cukup efektif dalam pengembangan komunitas dan perubahan sosial 

dan bahwa suatu keyakinan keagamaan memberikan motivasi yang 

signifkan dalam aktivitas masyarakat. Lebih jauh ia menyimpulkan, 

“Evidence drawn from the case studies of the religious associations 
in four countries, likewise, suggest that relation between religion 
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and the state have a strong influence on the ability of faith-based 
NGOs to generate social capital for community development. 
Seemingly, states that institute a civic religion negatively influence 
the degree to which faith-based NGOs development organization 
and people with religious convictions are involved in social change. 

(Bukti yang diperoleh dari studi kasus tentang organisasi keagamaan 
di empat negara, pun menunjukkan bahwa hubungan antara 
agama dan negara memiliki pengaruh kuat pada kemampuan 
LSM-LSM keagamaan untuk membangkitkan modal sosial untuk 
pengembangan komunitas. Nampaknya, negara-negara yang 
membentuk agama warga secara negatif mempengaruhi kondisi di 
mana LSM-LSM keagamaan yang berorientasi pembangunan dan 
masyarakat dengan keyakinan keagamaan tertentu terlibat dalam 
perubahan sosial) 

Empat organisasi yang dijadikan studi oleh Candland adalah 1) 

Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Para Ulama), sebuah organisasi sosial 

keagamaan terbesar di Indonesia yang juga pernah menjadi partai 

politik; 2) Jammat-i-Islami yang merupakan gerakan keagamaan 

dan politik Islam terbesar di Pakistan, The Lanka Jathika Sarvodaya 

Shramadana Sangamaya (gerakan masyarakat Sri Lanka untuk 

Kebangkitan Bersama melalui Sumbangan Buruh) adalah salah satu 

organisasi pengembangan komunitas terbesar di dunia; dan 4) The 

Santi Asok (Damai tanpa Penderitaan) adalah gerakan komunitas 

penganut Buddha yang sedang berkembang di Thailand.13 

Sekarang, mari kita lihat situasi tersebut dalam konteks 

pengelolan filantropi berbasis agama di Indonesia. Sejak masa Orde 

Baru sampai Paska reformasi, umat Islam Indonesia mengalami pasang 

surut dalam mendefinisikan hubungan agama dan negara, termasuk 

dalam wacana dan praktik filantropi Islam. Sejak tahun 1970-an 

sampai pertengahan 1990-an, pemerintah belum menetapkan satu 

13 Christopher Candland, “Faith as Social Capital, 358. 
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bentuk pengakuan konstitusional yang jelas. Presiden Soeharto, 

secara implisit menginginkan bahwa pengelolaan filantropi Islam 

berada di tangan masyarakat dan zakat tidak menjadi bagian dari 

sistem kesejahteraan negara. 14 Proses ‘negosiasi’ politik itu berujung 

pada sebuah hasil. Di akhir rejim ini dan pada masa pemerintahan 

Presiden B.J. Habibie, pengakuan yang lebih jelas mulai nampak, 

yaitu dengan munculnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, 

yang diantaranya menetapkan eksistensi Badan Amil Zakat (BAZ) yang 

‘semi pemerintah’. Meski demikian, sebagian besar gerakan Islamic 

voluntary sector di Indonesia masih berada di tangan masyarakat, 

dikelola masyarakat sipil, bukan oleh negara. Sampai batas ini, 

negara mencoba memperluas perannya dari lembaga yang membuat 

aturan regulasi ZIS menjadi lembaga yang—meskipun belum secara 

eksklusif—dapat memainkan peran praktis.15 

Dari fenomena di atas, dapat kita perbandingkan antara Indonesia 

dan Pakistan. Di Pakistan, Islam adalah agama negara. Zakat yang 

merupakan kewajiban keagamaan dan bentuk solidaritas kaum Muslim 

untuk kaum dhu’afa, juga dikelola oleh negara. Peraturan tentang Zakat 

dan Ushr (pajak penghasilan penggarapan tanah) Tahun 1980 telah 

memberikan wewenang kepada aparat pemerintah Pakistan untuk 

menarik uang 2.5% dari deposit bank dan hasil usaha masyarakat. Di 

luar keberhasilannya mendapatkan uang zakat umat dengan mudah, 

fenomena lain justru menunjukkan sebaliknya. Dengan masih adanya 

pola distribusi zakat yang dianggap tidak tepat sasaran, masyarakat 

14 Lihat detail studi Sirojudin Abbas, “The Struggle for Recognition: 
Embracing the Islamic Welfare Effort in the Indonesian Welfare System,” Studia 
Islamika, Vol. 12, No. 1 (2005), 33–72. 

15 Lihat lebih jauh tentang perubahan kebijakan pemerintah, dalam hal ini 
Departemen Agama dalam pengelolaan Zakat dalam Moch Nur Ichwan, Official 
Reform of Islam: State Islam and the Ministry of Religious Affairs in Contemporary 
Indonesia, 1966–2004 (Dissertation, Leiden University, 2005), khususnya Bab 9 
dan bab 12. 
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juga menunjukkan resistensinya terhadap peraturan negara tersebut, 

lebih-lebih ketika dana umat itu seringkali ‘dipolitisasi’ oleh komite 

lokal. Oleh karena itu, adalah fenomena yang lumrah, bila sesaat 

sebelum Ramadan terjadi penarikan tabungan secara besar-besaran 

oleh masyarakat (mass wihdrawals from private saving account) ketika 

deduksi zakat dilakukan pemerintah.16 Sementara di Indonesia yang 

juga mayoritas muslim, kewajiban zakat masih dibayarkan dengan 

cara sukarela (voluntarily) baik melalui Institusi filantropi Islam non 

pemerintah (LAZIS) maupun semi pemerintah (BAZIS).

Resistensi serupa juga sempat terjadi di Indonesia. Pada tahun 

2005, terjadi demonstrasi yang dilakukan sekitar 4000 orang guru 

dan dilanjutkan dengan aksi mogok mengajar oleh sekitar 1000 orang 

diantara mereka. Aksi tersebut merupakan satu bentuk perlawanan 

terhadap kebijakan Bupati Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat yang 

akan memotong 2,5 persen gaji para guru sebagai zakat profesi. Beberapa 

media melaporkan bahwa para guru tersebut tidaklah menolak zakat, 

tetapi mereka tidak bisa menerima mekanisme yang diterapkan 

pemerintah dalam menarik zakat dan ragu dengan kemampuan 

pengelolaannya (Tempo Interaktif , 01 Desember 2005). Kebijakan 

tersebut juga dianggap lemah karena tidak mempertimbangkan secara 

lebih spesifik dan jelas mengenai tingkatan, jabatan dan profesi orang 

yang wajib bayar zakat profesi di luar pajak. 

Dalam konteks inilah kita bisa mengungkap kembali apa yang 

sempat disampaikan pada bagian awal bab ini tentang ‘otoritas’ dan 

‘kredibilitas’. Negara di satu sisi, seperti kasus Pakistan punya otoritas 

atau wewenang konsitusional untuk mengelola ZIS, mulai dari 

memungut sampai meredistribusi; tetapi di sisi yang lain, beberapa 

kalangan masyarakat meragukan kapasitas yang dimiliki pemerintah 

dalam mengelola dana umat seiring dengan kondisi sosial dan politik 

16 Christopher Candland, “Faith as Social Capital,” 359. 
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di sekitar mereka. Memang, dalam diskursus keagamaan sering 

muncul pula asumsi bahwa sebuah kewajiban keagamaan tidak 

terkait dengan masalah senang atau tidak senang. Tetapi juga kita 

mesti melihat bahwa kekuatan dari masyarakat sipil justru terletak 

pada partisipasi mereka, yang umumnya, bersifat kerelaan, bukan 

paksaan. Dalam situasi politik yang memberikan peran negara terlalu 

jauh dalam menyentuh program-program di sektor ketiga, modal 

sosial dalam masyarakat, termasuk modal sosial berbasis keagamaan 

(faith-based social capital) sangat rentan tercerabut dari akarnya dan 

dapat berakibat pada rentannya kohesi sosial dalam masyarakat sipil. 

Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa di negara 

yang mayoritas muslim, peran negara porsinya harus lebih besar 

dalam pengelolaan filantropi Islam, namun pendapat tersebut 

juga harus didasarkan pada argumen sejauh mana kemampuan 

negara itu membangun sistem kesejahteraan sosial. Secara alami, 

ketidakmampuan negara menyediakan sistem keamanan sosial yang 

memadai dapat menjadi alasan mengapa muncul organisasi-organisasi 

bervisi kesejahteraan dan filantropi, meskipun negara tersebut adalah 

negara Islam. Keterlibatan beberapa ordo sufisme di Sudan dalam 

gerakan filantropi juga menarik untuk dijadikan kasus. Peran sosial Sufi 

Tijaniyah pimpinan Syekh Ibrahim Sidi yang menyelenggarakan lembaga 

rehabilitasi sosial untuk anak-anak jalanan di kota Darfur (yang dilanda 

konflik saudara), dan peran Sufi Qadiriyah pimpinan Syekh al-Haj Hamad 

Muhammad al-Ja’ali yang menyediakan klinik pengobatan alternatif 

berbasis Islam, semakin menguat karena dimotivasi oleh aspirasi 

keagamaan di satu sisi, dan disisi lain merupakan buah dari kegagalan 

rejim Islam yang berkuasa dalam merespons dilema sosial di negeri 

tersebut. Penerapan Syariah Islam (dalam konsitusi) di Sudan ternyata 

juga tidak serta merta membawa pada keadilan sosial yang merata.17 

17 Rudiger Seesman, “Sufi Leaders and Social Welfare: Two Example from 
Contemporary Sudan,” dalam Holger Weiss(ed), Social Welfare in Muslim 
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Studi yang lain tentang peran sosial sufisme, menunjukkan bahwa 

ikatan sosial dalam tradisi sufisme, juga menjadi semacam modal sosial 

yang mendorong komunitas itu untuk melakukan perubahan sosial. 

Konsep ‘persaudaraan’ (brotherhood) dalam tradisi Sufi Sanusiyah di 

Sahara, misalnya, telah menjadi semacam ‘symbolic capital’ yang itu 

kemudian diintegrasikan dengan konsep kesalehan mereka di ranah 

sosial melalui kegiatan berbasis kesejahteraan.18 Meski demikian, 

mungkin masih timbul juga pertanyaan lain, apakah masyarakat sipil 

memiliki otoritas penuh untuk mengelola organisasi filantropi berbasis 

agama? Seberapa besarkah otoritas itu dan apa kapasitas yang 

dimilikinya? Pengalaman negara-negara Muslim dari beberapa periode 

sejarah memang tidak menunjukkan fakta yang monolitik. 

Saudi Arabia, Mesir, Jordan, Sudan dan Pakistan adalah beberapa 

negara yang memasukkan zakat dalam sistem kesejahteraan sosial 

pemerintah. Malaysia adalah negara yang memberikan porsi kepada 

negara bagian untuk memobilisasi pelaksaan zakat. Namun, lagi-lagi 

persoalannya sangat kasuistik, ditentukan oleh kapasitas negara dalam 

menyediakan program kesejahteraan. Di Jordania yang mengadopsi 

sistem hukum Islam dan Perancis dalam konstitusinya, ZIS telah 

diletakkan sebagai bagian dari kewenangan negara, namun kondisi 

sosial yang ada juga memberikan ruang bagi organisasi-organisasi 

keagamaan berbasis filantropi untuk tumbuh dan memberikan pelayan 

kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan, seperti 

yang dipelopori oleh kelompok Ikhwanul Muslimin dan lain-lain.

Untuk negara-negara yang tidak menjadikan Islam sebagai 

agama negara, seperti Indonesia, persoalannya memang menjadi 

tidak sederhana. Saya ingin menekankan dua hal saja tentang potensi 

Societies in Africa (Stockholm: Nordiska African Institute, 2002), 98–103.

18 Knut S. Vikor, “Sufism and Social Welfare in the Sahara,” dalam Holger 
Weiss, Social Welfare, 95–96. 
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masyarakat sipil di Indonesia dalam konteks filantropi Islam, yaitu 

pada aspek kreativitas penggalangan dana sosial, dan aspek inovasi 

program pelayanannya yang semua itu merupakan artikulasi dari 

modal sosial yang telah dipupuk dalam waktu yang tidak pendek. 

Mengenai hal yang pertama, organisasi masyarakat sipil lebih 

atraktif dalam penggalangan dana umat, tidak hanya melalui pola 

normatif dan konvensional. Bila kita cermati dalam perspektif sektor 

ketiga, tentunya program-program penggalangan dana umat tidak 

semata-mata dilakukan dari deduksi deposit seseorang, tetapi juga 

memanfaatkan rasa solidaritas, kepeduliaan, kebersamaan dan 

pelbagai bentuk kohesi sosial lainnya. 

Dalam buku Pola dan Strategi Penggalangan Dana Sosial di 

Indonesia, tercermin bahwa organisasi-organisasi sektor ketiga, 

mulai dari yang berbentuk lembaga filantropi sampai LSM, memiliki 

aktivitas fundraising dan program sosial yang bervariasi dan spesifik. 

Dompet Dhuafa Republika, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Dompet 

Sosial Ummul Qura, dan Yayasan Darut Tauhid adalah beberapa 

lembaga filantropi Islam yang menggunakan cara-cara yang lebih 

inovatif dalam melakukan penggalangan dana sosial. Selain memiliki 

strategi marketing yang memadai, kampanye yang cukup masif, dan 

sosialisasi yang meluas, organisasi masyarakat sipil tersebut juga 

dapat menggunakan jaringan sosial di kalangan profesional dengan 

optimum. Sementara Yayasan Imdad Mutadh’afin memanfaatkan 

aspek lain, yaitu menjual barang-barang bekas untuk kegiatan sosial, 

seperti juga yang dilakukan Salvation Army, sebuah lembaga karitas 

terbesar di Amerika. Beberapa lembaga lain mencoba memadukan 

dunia entrepreneurship dengan filantropi, misalnya dalam lembaga 

filantropi berbasis Kristen seperti YAKKUM dan Yayasan Bina Swadaya.19 

19 Lebih jauh lihat Zaim Saidi, Hamid Abidin, Nurul Faizah (eds.), Pola 
Penggalangan Dana Sosial di Indonesia: Pengalaman Delapan Belas Lembaga 
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Variasi fundarising yang diinisiasi organisasi masyarakat sipil juga 

telah memberikan peluang lebih besar dalam pemanfaatan potensi 

dana umat untuk kepentingan sosial. Selain dapat memobilisasi ZIS, 

organisasi masyarakat sipil tersebut mampu menggandeng pelbagai 

perusahaan (sektor kedua) untuk terlibat dalam meningkatkan potensi 

sektor ketiga. ‘Keunggulan’ lembaga filantropi masyarakat sipil di 

atas tidak hanya terletak pada kemampuan memobilisasi dana umat 

secara mandiri dan berbasis kesukarelaan, tetapi juga kemampuan 

mengartikulasikan dana tersebut untuk program-program yang spesifik, 

mulai yang bersifat ‘service’, seperti pelayan ad hoc untuk membantu 

kaum miskin dan terpinggirkan dan menyediakan pelayanan kesehatan 

murah atau gratis, sampai yang bersifat memberdayakan dan 

produktif—stimulan usaha kecil, beasiswa, dan advokasi lingkungan. 

Dari organisasi semacam ini pula muncul lembaga-lembaga emergency 

relief seperti PKPU atau Mer-C yang relatif punya karakter tersendiri. 

Gerakan filantropi yang berbasis kerelawanan dan agama 

maupun non-agama masih menjadi alternatif dalam proses penguatan 

komunitas (mutual self-help). Masyarakat tidak hanya bersandar pada 

pundak negara, tetapi mencoba melakukan mobilisasi sumberdaya dan 

potensi yang mereka miliki untuk memperkuat ‘civic tradition’ melalui 

organisasi formal dan informal.20 Dalam buku yang berjudul The 

Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia yang diedit oleh Mohamed 

Ariff, para penulis memasukan organisasi dan aktivitas filantropi Islam 

sebagai salah satu bentuk sektor ketiga. Pelaksanaan zakat, infak, 

sedekah dan wakaf adalah manifestasinya. Dana tersebut berasal dari 

sumbangan wajib dan sukarela dengan motif agama. Muhammad 

Nejatullah Siddiqi dalam pengantar buku tersebut menegaskan, 

Sosial (Jakarta: Piramedia, Pirac dan Ford Foundation, 2003). 

20 Nakamura Mitsuo, Sharon Sidique & Omar Farouk Najunid (eds.), Islam 
and Civil Society in Southeast Asia (Singapore: ISEAS, 2001).
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bahwa di beberapa negara Muslim dana umat tersebut di kelola oleh 

negara, tetapi sebagian lain seperti Indonesia dikelola pada mulanya 

oleh masyarakat dan lembaga ‘semi pemerintah’. Dalam kaitan ini, 

keterlibatan negara terlalu jauh—dengan menepikan peran organisasi 

nirlaba—tidak selalu berdampak positif. Siddiqi ketika menjelaskan 

peran redistributif dan alokatif dari organisasi di sektor ini menyatakan:

… the voluntary sector can play a major redistributive role by 
effecting a transfer of resource from the rich to the poor more 
efficiently than the state, as the cost of the transfer may be less 
and the identification of the needy…maybe more accurate.”21

(…sektor nirlaba dapat memainkan peran redistributif yang 
utama dengan mengefektifkan transfer sumberdaya dari yang 
kaya kepada yang miskin secara lebih efektif daripada negara, 
karena biaya transfer yang dibutuhkan boleh jadi lebih sedikit dan 
identifikasi orang-orang miskin boleh jadi akan lebih akurat…) 

Organisasi Filantropi Islam dan Negara: Kompetisi atau 
Kooperasi?

Studi tentang filantropi Islam di Indonesia sudah banyak dilakukan 

kalangan akademisi, pengamat, maupun para aktivis LSM. Beberapa 

diantaranya memfokuskan pada perilaku berderma masyarakat 

Indonesia yang mencakup analisis tentang motif berderma, cara 

atau mekanisme berderma, model pengelolaan derma, dan profil 

lembaga pengelola derma berikut program-program fundrising dan 

program distribusinya. Studi-studi yang ada, misalnya yang dilakukan 

oleh PIRAC dan CSRC Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 

setidaknya menyimpulkan beberapa hal: 

21 Muhammad Nejatullah Siddiqy, “The Role of the Voluntary Sector in 
Islam: A Conceptual Framework,” dalam Mohamd Ariff, The Islamic Voluntary 
Sector in Southeast Asia (Singapore: ISEAS, 1991), 13. 
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Pertama, lembaga pengelola derma yang dikelola oleh lembaga 

non pemerintah banyak yang masih belum beranjak dari program-

program yang sifatnya ‘karitatif’ dan masih terbelenggu oleh 

mekanisme dan paradigma konvensional. Sebagian dari lembaga 

yang ada masih dianggap kurang lincah, jauh dari progresif dan kurang 

memenuhi karakter filantropi modern. Institusi ini biasanya terdapat 

pada tingkatan grassroots yang belum mendapat sentuhan filantropi 

modern. Ambil contoh misalnya unit-unit pemungut zakat ‘resmi’ 

maupun ‘tidak resmi’ yang dikelola masjid-masjid perkampungan. 

Kedua, lembaga filantropi non pemerintah yang berupa LAZ 

(Lembaga Amil Zakat) sudah mulai menanamkan tradisi baru, 

menerapkan agenda dan program yang sudah mengadopsi prinsip 

pembangunan berkelanjutan, mengadopsi menajemen yang lebih 

terbuka dan accountable, merumuskan pola distribusi yang lebih tertata, 

serta telah membangun sistem fundraising dan program pemberdayaan 

yang lebih memikat, seperti halnya Dompet Dhuafa Republika, Rumah 

Zakat, PKPU, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, dan sebagainya. 

Ketiga, saat ini lembaga-lembaga filantropi yang berbentuk ‘quasi-

state’ sudah dimanifestasikan dalam bentuk Badan Amil Zakat (BAZ). 

Ia merupakan bentukan negara dan posisinya “semi-independen” dari 

struktur negara. Beberapa BAZ menunjukkan prestasi penggalangan 

dana zakat yang luar biasa seperti DKI Jakarta, tetapi di beberapa 

tempat lain artikulasinya dianggap belum sebesar potensinya. 

Keempat, gerakan filantropi di atas ‘diikuti’ oleh berkembangnya 

tradisi baru dalam lembaga filantropi masyarakat sipil yang lebih 

‘senior’ dari segi usia (Ormas Islam), seperti berdirinya Lazis 

Muhammadiyah, Lazis Nahdlatul Ulama, Pusat Zakat Umat Persatuan 

Islam dan sebagainya yang mengadopsi kebijakan dan program 

lembaga filantropi Islam modern (seperti lembaga jenis kedua di 

atas). Meskipun organisasi-organisasi tersebut merupakan ‘cikal 

bakal’ organisasi masyarakat sipil modern di Indonesia, ekspansi 
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mereka untuk membangun sistem filantropi yang lebih memadai, 

belum lama dilakukan. 

Kelima, sektor swasta juga menunjukkan geliat yang sama 

di mana mulai banyak dibentuk lembaga filantropi baik sebagai 

bagian dari komitmen sosial perusahaan untuk menyisihkan hasil 

pendapatan kelembagaan mereka untuk kegiatan sosial (Corporate 

Social Responsibility/CSR), maupun inisiatif para pengelola unit usaha 

mereka untuk memobilisasi gerakan ZIS di lingkungan perusahaan. 

Saat ini, masih cukup banyak jenis-jenis lembaga filantropi 

seperti di atas beroperasi di masyarakat. Mereka mengundang umat 

untuk ‘menitipkan’ harta mereka guna didistribusikan kepada yang 

dianggap berhak sesuai dengan tuntunan agama dan kebutuhan 

sosial. Fenomena tersebut tentunya merupakan satu hal yang 

positif, meskipun di sisi yang lain juga masih mengundang banyak 

pertanyaan seperti yang dikemukakan pada awal tulisan ini. Bila 

memang masyarakat ternyata sangat antusias untuk menyumbangkan 

sebagian harta mereka sebagaimana hasil survei terakhir dari PIRAC 

(The Jakarta Post, 04/03/2008)22 lembaga manakah yang paling punya 

daya tarik bagi masyarakat untuk menitipkan sumbangan mereka. 

Pertanyaan lainnya dapat kita tujukan kepada organisasi filantropi 

‘semi-pemerintah’, seberapa efektif pula lembaga tersebut dapat 

mengelola program filantropi Islam di Indonesia. 

Pertanyaan yang terakhir ini saya sampaikan karena beberapa 

peristiwa yang darinya kita dapat mengambil pelajaran bahwa selain 

otoritas, kredibilitas juga menjadi penting. Dulu kita mengenal 

apa yang disebut Dana Abadi Umat (DAU), yang dikelola langsung 

oleh—atau berada dalam birokrasi—lembaga pemerintah, yaitu 

22 Lihat juga hasil survei PIRAC sebelumnya dalam Andy Agung Prithatna dkk 
(ed.), Muslim Philanthropy: Potential and Reality of Zakat in Indonesia (Jakarta: 
Piramedia, PIRAC and Ford Foundation, 2005).
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Kementerian Agama (KEMENAG). Visi yang dicanangkan untuk 

mengelola dana umat tersebut cukup meyakinkan, yaitu untuk 

meningkatkan pendidikan umat dan dakwah Islam. Dalam konteks 

ini negara nampaknya mencoba mengelola harta umat non pajak, 

dari ‘sisa-sisa’ operasional ibadah haji. Posisi dana tersebut setali 

tiga uang dengan dana ‘non-budgeter’. Karena itu, sebagaimana dana 

‘non-budgeter’ dalam departemen pemerintahan yang lain, DAU dan 

yang sejenisnya menjadi rawan apabila dalam penggunaannya tidak 

disertai dengan pengendalian dan pengawasan yang ketat. DAU, 

memang bukan langsung bentuk ‘dana filantropi’ yang bersumber 

dari mekanisme fundraising, tetapi berasal dari ‘sisa hasil usaha’ 

pengelolaan jamaah haji. Namun demikian, ia tetap merupakan 

dana umat, dan bukan dana negara yang bersumber dari pajak. 

Baik karena adanya pelbagai kepentingan politik, atau kesalahan 

prosedur yang menyebabkan dana DAU disalurkan bukan pada 

peruntukannya, sempat menjadi kasus hukum di pengadilan. Kasus 

ini menjadi pelajaran bagaimana dana umat ketika berada di tangan 

negara. Dalam kasus yang lain, barangkali menarik pula resistensi 

yang ditujukan oleh masyarakat Lombok Timur terhadap kebijakan 

pemerintah daerah dalam peraturan tentang zakat. 

Seiring dengan gelombang Otonomi Daerah (Otda) dan termasuk 

di dalamnya perda-perda yang terkait dengan pelaksanaan keagamaan 

Islam, maka dua kasus di atas dalam konteks filantropi Islam, patut 

menjadi pertimbangan. Satu pertanyaan yang dapat kita lontarkan lagi 

adalah apakah dalam penyelenggaraan filantropi Islam di Indonesia 

wewenang negara berada pada tingkatan kebijakan dan regulator 

saja, ataukah berperan sebagai pelaksana praktis di lapangan. 

Keputusan Menteri Agama Rebublik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat, tiga jenis pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat 

(BAZ) yang dibentuk pemerintah, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang 
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dibentuk masyarakat, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan 

kepanjangan dari BAZ di tingkatan pedesaan/kelurahan. Sementara 

pada Bab IV Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat, pasal 25, tidak 

terlihat pembedaan kewenangan antara BAZ, LAZ. Pasal tersebut hanya 

menjelaskan kewenangan BAZ dari segi lingkup yang bersifat geografis 

di tingkatan masing-masing (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan 

Kecamatan). Sehingga, seolah-olah yang membedakan antara BAZ dan 

LAZ hanyalah ‘siapa dibentuk oleh siapa’ tanpa penjelasan kewenangan 

lebih jauh pada tingkat operasional.

Mengenai dapat tidaknya BAZ dikategorikan sebagai bagian dari 

organisasi sektor ketiga dapat dilihat dari dua sisi, struktural dan 

fungsional. Secara struktural BAZ ‘ditarik’ ke dalam birokrasi. Terbukti 

pengurus teras atau ketua-ketua BAZ di pelbagai tingkatan adalah 

aparat pemerintah. Di tingkat provinsi dipimpin Gubernur, di Tingkat 

Daerah Tk. II oleh Walikota/Bupati, dan seterusnya. Secara fungsional, 

ia menjalankan administrasi pengelolaan ZIS yang diperoleh dari 

masyarakat melalui pelbagai mekanisme penggalangan. Dilihat dari 

perspektif ini, BAZ, meskipun didirikan oleh negara, memang boleh jadi 

termasuk dalam kategori organisasi masyarakat sipil bila memenuhi 

beberapa syarat. Untuk bisa dikategorikan organisasi masyarakat 

sipil, BAZ harus otonom dari intervensi negara baik dari segi proses 

pengambilan keputusan, proses rekruitmen kepemimpinan, dan 

kemampuan mengontrol sumberdaya manajemennya. Selain itu, 

BAZ juga harus demokratis secara internal, tidak menjadi alat 

kepentingan politik tertentu; memiliki akuntabilitas, mekanisme dan 

prosedur yang jelas bagi para anggota dalam mengontrol segala jenis 

keputusan dan tindakan, dan BAZ juga harus memenuhi persyaratan 

lain, yaitu ‘open reqruitment’ sehingga lagi-lagi tidak menjadi bagian 

dari kelompok tertentu.23 

23 Lihat Goran Heyden, “Civil Society, Social Capital, and Development, 16-17. 
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Cukup realistiskah ‘kompetisi’ antara pengelola zakat pemerintah 

dan organisasi masyarakat sipil, sementara keduanya mewakili dua 

sektor berbeda, yaitu sektor pertama dan sektor ketiga? Dalam 

konteks ini, bukan lagi otoritas yang bisa diperdebatkan, tetapi 

masalah kapasitas organisasi. Barangkali dapat kita cermati studi yang 

dilakukan CRSC-UIN Syarif Hidayatullah, dalam Islam Philanthropy 

& Social Development in Contemporary Indonesia. Dari beberapa 

penelitian dalam buku tersebut, penulis ingin menyimpulan dua hal: 

pertama, potensi yang dimiliki oleh BAZ dan LAZ dalam melakukan 

penggalangan dana memang sama-sama besar. Artinya, masyarakat 

memiliki pilihan kemana sumbangan mereka akan disalurkan. Hanya 

saja, yang juga harus menjadi catatan kita adalah bahwa BAZIS DKI 

Jakarta dan BAZIS Jawa Barat, yang ditelaah dalam buku tersebut 

adalah dua lembaga pengelola ZIS semi pemerintah yang relatif lebih 

baik dibandingkan dengan ZIS di beberapa daerah lain.24 Kita belum 

mengetahui betul, dan saya kira ini membutuhkan penelitian lanjutan, 

seberapa efektif BAZ serupa di provinsi lain dan apakah struktur BAZ 

di daerah tingkat dua sampai PUZ di tingkat kecamatan sudah cukup 

efektif untuk melakukan program-programnya. 

Hasil penelitian Amelia Fauzia & Karlina Hermalina barangkali 

dapat melengkapi proposisi di atas, yaitu bahwa telah terjadi pergeseran 

orientasi dalam masyarakat dalam menyalurkan harta mereka. Bisa 

kita ambil contoh dua lembaga yang cukup mengedepan dari masing-

masing lembaga, yaitu BAZ DKI Jakarta (semi-pemerintah) dan Dompet 

Dhua’fa Republika/DD (non pemerintah). Pada tahun 1997 sampai 

tahun 1999, BAZIS DKI Jakarta mengumpulkan dana lebih banyak dari 

DD, tetapi pada tahun 2000, DD mampu menggalang dana jauh lebih 

24 Mengenai BAZ Jawa Barat, lihat Ridwan al-Makassary, “BAZ Jabar: 
Is Its Existence Under Threat?”, Islam Philanthropy & Social Development 
in Contemporary Indonesia (Jakarta: CRCS UIN yarif Hidayatullah dan Ford 
Foundation, 2006), 61–81.
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banyak dari BAZIS DKI Jakarta.25 Kedua, model pengelolaan dana zakat 

antara kedua lembaga tersebut relatif berbeda, dan DD sebagai LAZIS 

dipandang lebih inovatif dan populis dalam program-programnya 

karena didukung oleh kekuatan publikasi, sementara BAZIS DKI, dalam 

konteks ini, masih harus banyak melakukan improvisasi, terutama 

dalam berkomunikasi dengan publik maupun sosialisasi program-

programnya. Perbandingan serupa bisa juga dilakukan antara BAZIS 

Kotamadya Bandung dan Yayasan Darut Tauhid.

Kompetisi sehat antara lembaga tersebut, dengan kapasitasnya 

masing-masing, menurut pandangan saya, bukanlah suatu soal 

yang mendasar. Yang lebih penting adalah bagaimana prestasi dari 

dua lembaga semacam itu mampu diadopsi oleh lembaga lain yang 

berada di daerah-daerah strategis yang lain, sehingga kedua jenis 

lembaga pengelola dana umat tersebut dapat berperan lebih besar. 

Menggalang dana umat sama beratnya dengan menjajakan sebuah 

produk. Untuk menjajakan produk yang baik, sebuah lembaga 

kadang harus berhadapan dengan kompetitornya. Begitu pula 

dengan gerakan filantropi Islam di Indonesia. Di tengah ‘persaingan’ 

ketat antara BAZIS dan LAZIS, dan ‘persaingan’ antara satu LAZIS 

dengan LAZIS lainnya yang hingga kini masih berlangung, maka perlu 

dipikirkan, bagaimanakah membangun sinergi antara BAZIS dan LAZIS, 

dan bagaimana pula membuat pola kerjasama antar-LAZIS dalam 

mengembangkan sistem pengelolaan harta ZIS yang berorientasi 

penguatan masyarakat sipil di Indonesia. Karena itu, revitalisasi FOZ 

25 Untuk lebih detailnya lihat Amelia Fauziya, “BAZIS DKI Jakarta: Opportunities 
and Challenges for the Religious Als Collection Agency in Local Government,” dan 
Karlina Hermalita, “Managing Islamic Philanthropy with Modern Management: 
The Experiences of Dompet Dhuafa” dalam Chaider S. Bamualim dkk, Islam 
Philanthropy & Social Development in Contemporary Indonesia (Jakarta: CRCS 
UIN yarif Hidayatullah dan Ford Foundation, 2006), 37-38 dan 104; juga catatan 
beberapa penulis dalam Iqbal Setyarso & Sunaryo Adhiatmoko, Pemberdayaan Tak 
Pernah Berhenti: Catatan dan Refleksi Dompet Dhuafa (Jakarta: Kairul Bayan Press, 
2005), terutama bagian II dan III. 
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(Forum Zakat) tidak bisa terabaikan lagi.26 

Dari penjelasan dan diskusi di atas, dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut: Pertama, tumbuhnya organisasi sektor ketiga 

yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang 

lebih baik dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dari sebuah 

sistem sosial yang sehat. Artinya, telah tumbuh kesadaran dalam 

masyarakat untuk melakukan mobilisasi potensi sosial, kultural, 

politik dan finansial guna diinvestasikan dalam proses peningkatan 

iklim sosial, ekonomi dan politik yang lebih di lingkungan mereka. 

Problem-problem sosial dan ekonomi di sebuah negara seperti 

Indonesia relatif lebih berat, apalagi dengan jumlah penduduk besar 

dan kondisi geografis yang luas. Karena itu, peran organisasi sektor 

ketiga menjadi salah satu pilar program pembangunan selain yang 

dipelopori negara. Konsekuensi dari itu adalah bahwa pemerintah 

atau negara sebagai pemegang otoritas konstitusional dapat menjadi 

partner organisasi sektor ketiga dengan menciptakan iklim politik 

yang lebih kondusif, misalnya dengan mengeluarkan regulasi yang 

mendukung peningkatan kualitas organisasi yang ada. 

Kedua, keterlibatan kaum Muslim dalam gerakan filantropi di 

Indonesia lebih banyak didasarkan pada kerelaan atau voluntary 

dengan memanfaatkan modal sosial yang tersedia. Kemunculan 

organisasi filantropi sesungguhnya merupakan respons positif 

masyarakat terhadap keterbatasan sistem kesejahteraan sosial 

(social welfare security system) yang dicanangkan pemerintah. 

Masalah tingginya angka kemiskinan, belum menurunnya jumlah 

pengangguran, maraknya siswa putus sekolah dan tidak stabilnya 

kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia adalah isu-isu kongkret 

yang memperkuat kehadiran organisasi-organisasi di sektor ketiga 

26 Lihat Hasil Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola ZIS, Jakarta 
07-90 Januari 1999.
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ini. Memang tidak seluruh organisasi filantropi Islam yang ada di 

Indonesia mampu membangun jaringan yang baik atau membuat 

sistem yang akuntabel, tetapi modal sosial dan potensi mereka patut 

dipertahankan, diperbaiki dan diperkuat oleh negara. 

Ketiga, dengan keterbatasan yang dimiliki negara, maka 

sejatinya negara memerankan fungsi regulator dan peran kontrol 

guna mengefektifkan pola sektor ketiga, dan bukan ‘mengambil alih’ 

otoritas atau melemahkan kapasitas organisasi masyarakat sipil yang 

ada. Terlalu besar biaya sosial yang harus dibayar oleh masyarakat 

ketika peran filantropi organisasi masyarakat sipil diambil alih negara, 

dan terlalu besar pula biaya operasional untuk kerja distributif 

dan alokatif yang dilakukan negara. Dalam konteks kebijakan, 

dapat dilihat beberapa alternatif dalam merumuskan peraturan 

perundangan tentang zakat di masa yang akan datang. Selain 

kebijakan tersebut harus tetap mendukung eksistensi organisasi 

masyarakat sipil yang ada, baik dalam bentuk Ormas, LSM, ataupun 

lembaga khusus filantropi, yang juga harus menjadi pertimbangan 

adalah bagaimanakah rumusan mekanisme kontrol terhadap 

lembaga filantropi tersebut, bagaimana membangun sistem yang 

efektif dalam menggairahkan zakat tanpa harus mencerabut konsep 

voluntary dalam masyarakat, dan bagaimana pula pemerintah dapat 

mendorong gerakan filantropi dalam segmen masyarakat yang lebih 

luas, baik yang berbasis agama maupun non agama. Sehingga, upaya 

membangun sistem kesejahteraan sosial yang lebih memadai dapat 

dipupuk dari atas (birokrasi) dan bawah (masyarakat).
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3
Kontestasi Negara dan Masyarakat Sipil 

Perkembangan Gagasan dan Praktik Zakat 

Bab ini membahas dinamika pemikiran filantropi Islam di kalangan 

para akademisi, aktivis sosial, ulama, pengambil kebijakan 

(pemerintah), dan pengelola lembaga amil zakat di Indonesia. Dengan 

mendiskusikan kasus zakat profesi dan dampaknya terhadap proses 

mobilisasi zakat yang semakin intensif, baik dilakukan oleh lembaga 

amil zakat milik pemerintah maupun masyarakat sipil. Bagaimana 

konsekuensi dari gagasan zakat profesi ini terhadap pengembangan 

pemikiran hukum Islam di Indonesia, khususnya pada masa pasca 

Orde Baru. 

Zakat sebagai Isu Keagamaan, Sosial, Ekonomi dan Politik 
Di Indonesia, gagasan dan pelaksanaan zakat diwarnai perdebat-

an teologis dan politik yang cukup kuat. Makna esensial dan fungsi 

zakat, hubungan zakat dan kebijakan negara tentang kesejahteraan, 

persamaan dan perbedaan zakat dan pajak konvensional, ada beberapa 

masalah lain yang hingga saat ini masih menjadi topik hangat. Secara 

umum, terdapat tiga opini publik yang berkembang mengenai zakat. 

Pertama, sebagian kalangan menganggap bahwa zakat hanyalah 

sebuah mekanisme untuk melaksanakan kewajiban keagamaan dan 
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menjaga stabilitas sosial. Pandangan semacam ini umumnya dipegang 

oleh kalangan ulama tradisional yang menempatkan aspek hukum 

Islam ketimbang dampak sosial dan ekonomi zakat.1 Kalangan lainnya 

berpendapat bahwa zakat dilahirkan sebagai sebuah instrumen fiskal 

bagi negara dan mereka melihatnya dalam kerangka hukum untuk 

mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.2 Kelompok 

yang lain, yang dimotori oleh aktivis Muslim melihat zakat dari aspek 

ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial.3 

Kebijakan zakat di negara-negara Muslim sangat bervariasi, dan 

tak ada kesepakatan tunggal tentang bagaimana pengelolaan zakat di 

era saat ini. Konsep zakat telah direformulasi dalam pelbagai bentuk 

ekspresi, namun tidak ada satupun negara di dunia ini yang dapat 

menjadi model ideal bagaimana zakat dilaksanakan sesuai dengan 

yang diidealkan dalam Islam.4 Di Oman, misalnya, zakat secara total 

1 Literatur tentang zakat yang ditulis pada tahun 1960-an –1970-an oleh 
ulama dan sarjana Muslim Indonesia seperti A. Hassan and Tengku Hasby Ash 
Shiddiqy sangat diwarnai oleh pendekatan fikih Islam ketimbang masalah-
masalah sosial. 

2 Lihat Sjechul Hadi Utomo, Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola 
Zakat (Jakarta: Firdaus, 1993); Nuruddin Muh. Ali, Zakat sebagai Instrumen Dalam 
Kebijakan Fiskal (Jakarta: Rajawali, 2006), 127–183; Ahmad Sutarmadi, Menggagas 
Pengelolaan Zakat oleh negara (Jakarta: Nuansa Madani, 2001). 

3 M. Dawam Rahardjo, “Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi,” Pesantren 
No.2/Vol. III/1986, 35-50. Murasa Sarkaniputra, “Mekanisme zakat dan Al-
Qiradl dalam Pembangunan Berkeadilan Sosial: Sebuah Pandangan Teoretis 
Tenaga Keseimbangan Yang Ajeg (Steady State Equilibrium),” Makalah yang 
dipresentasikan dalam “Pertemuan Cendekiawan Muslim,” di Jakarta, 26–28 
December 1984. Sahri Muhammad, Pengembangan Zakat dan Infak dalam 
Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Malang: Yayasan Pusat Studi 
Avicena, 1982).

4 Jonathan Benthall, “Palestinian Zakat Committees 1993–2007 and 
Their Contested Interpretation,” PSIO International Paper (Geneva: Graduate 
Institute of International and Development Studies (IHEID), 2008); lihat juga 
“Financial Worship: The Quranic Injunction to Almsgiving,” Journal of the Royal 
Anthropological Institute, Vol.5, No.1, (March 1999), 27–42. 



60 H i l m a n  L a t i e f 

dipercayakan kepada komunitas tanpa ada intervensi negara, tetapi 

di Kuwait zakat dikelola oleh Badan Amil di bawah Kementerian 

Perwakafan dan Masalah-masalah Keislaman. Bahkan beberapa negara 

yang mengklaim pemerintahannya adalah pemerintahan Islam, misalnya 

Iran, Libya, Pakistan, dan Sudan, pun tidak me nunjukkan sebagai negara 

yang menegakkan sistem ekonomi Islam—belum lagi bila kita berbicara 

tentang sistem kesejahteraan Islam.5 

Namun demikian, itu tidak berarti bahwa di negara-negara yang jauh 

dari pusat Islam, seperti Indonesia dan Malaysia, gerakan zakat bersifat 

stagnan. Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat antusiasme yang 

kuat dalam masyarakat untuk menghidupkan kembali dan meningkatkan 

tradisi filantropi Islam, seperti zakat, sedekah dan wakaf sebagai sebuah 

sistem kesejahteraan Islam. Di Malaysia, di mana Islam ditempatkan 

sebagai agama negara, zakat sepenuhnya berada dalam pengawasan 

dan regulasi pemerintah, namun pada saat yang sama gagasan tersebut 

tidak betul-betul dilaksanakan sepenuhnya di beberapa negara bagian 

Malaysia.6 Pun, Muslim Indonesia yang hidup dalam negara yang 

5 Holger Weiss, “Zakat and the Question of Social Welfare: An Introductory 
Essay on Islamic Economics and Its Implication for Social Welfare,” in Holger 
Weiss (ed.), Social Welfare in Muslim Societies in Africa (Stockholm: Nordiska 
Afrika institutet, 2002), 7. 

6 Malaysia memiliki 13 negara federal, 5 diantaranya (Pulau Pinang, Selangor, 
Negeri Sembilan, Pahang, and Melaka) memliki Pusat Zakat, sementara negara 
bagian yang lain (Kedah Perlis, Kelantan, Terengganu, Perak, Johor, Sabah dan 
Serawak) memilih pendekatan konvensional dalam mengelola zakat. Pendekatan 
konvensional, menurut Syawal Kasam, berarti bahwa zakat dikelola oleh lembaga 
amil di bawah pengawasan Sultan. Sementara itu, pendekatan modern memberikan 
otoritas kepada Baitul Mall di bawah Majelis Agama untuk memgontrol zakat. Lihat 
Syawal Kasam, “Governing Zakat as a Social Institution: the Malaysian Perspective,” 
dalam Arifin Purwakananta & Noor Aflah, Southeast Asia Zakat Movement (Jakarta: 
Forum Zakat, Dompet Dhuafa, and Pemkot Padang, 2008), 111-2. Untuk kajian 
lebih jauh mengenai sejarah perkembangan zakat di Malaysia, lihat Abdul Azis 
bin Muhammad, Zakat and Rural Development in Malaysia (Kuala Lumpur: Berita 
Publishing, 1993); juga Mujaini Tamirin, Zakat Penggajian: Satu Penilaian Terbaru 
di Malaysia, Thesis Ph.D., Universiti Malaya, Malaysia, 1995. 
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konstitusinya bukan Islam, menyaksikan peran negara yang semakin kuat 

dalam memobilisasi dana-dana zakat, khususnya pada masa pasca rejim 

Orde Baru.

Hubungan antara negara dan masyarakat sipil dalam mengelola 

dana umat senantiasa bersifat dinamis. James C. Scott dalam 

studinya tentang zakat di Malaysia dan dan pajak agama di Perancis 

menunjukan bahwa penerapan zakat di Malaysia dan pajak agama di 

Perancis pernah berujung pada sikap resisten di kalangan para petani. 

Penunjukan orang-orang pemerintah sebagai amil zakat agaknya 

tidak selalu berujung pada kesuksesan untuk memobilisasi dana 

zakat. Hal ini dikarenakan bahwa di kalangan para petani, khususnya 

di Kedah-Malaysia, setidaknya sampai tahun 1950-an, zakat murni 

bersifat lokal dan dibayarkan dengan dasar kesukarelaan (purely 

local and largely voluntary affair). Pada saat yang sama, penerapan 

zakat secara paksa oleh petugas pemerintah mendapat perlawanan 

di kalangan masyarakat akar rumput karena kurangnya akuntabilitas 

pengelola.7 Begitu pula di Pakistan, perlawanan masyarakat terhadap 

penarikan zakat dan pembangkangan terhadap aparat pemungut 

zakat diekpresikan dengan penarikan secara besar-besaran tabungan 

oleh masyarakat sebelum penarikan zakat otomatis dilakukan 

menjelang Ramadhan.8 

Hal itu berarti bahwa alasan utama masyarakat menghindari 

pemotongan penghasilan mereka oleh negara dikarenakan masyarakat 

belum sepenuhnya mempercayai pengelola zakat yang ditunjuk 

pemerintah yang memang kerap melakukan politisasi terhadap dana-

dana yang telah mereka kumpulkan. Pembangkangan masyarakat 

7 James Scott, Resistance without Protest: Peasant Opposition to the Zakat 
in Malaysia and the Tithe in France (Asian Studies Association of Australia: The 
Fourth James C. Jackson Memorial Lecture, 1986), 425.

8 Christopher Candland, “Faith as Social Capital: Religion and Community 
Development in Southeast Asia, Policy Sciences, 33 (2000), 359. 
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terhadap zakat yang ditarik negara juga terkait dengan persepsi 

di kalangan Muslim tentang paktik keagamaan yang, kadang kala 

bercampur dengan adat istiadat, sebagaimana dijelaskan pada bagian 

sebelumnya. Oleh karena itu, intervensi yang terlalu jauh oleh negara 

dalam praktik keagamaan, termasuk penerapan aturan zakat masih 

banyak diperdebatkan oleh para pemuka agama karena mereka masih 

belum sepenuhnya menyapakati apakah zakat adalah kewajiban 

individual ataukah masalah publik.9 

Zakat Profesi: Evolusi Gagasan Filantropi Islam Inovatif
Kendati karya-karya tentang zakat sudah banyak ditulis oleh alim 

ulama maupun akademisi, hanya beberapa saja yang secara serius 

mendalami konsep zakat gaji atau zakat penghasilan. TM Hasbi Ash-

Shiddiqy, profesor Hukum Islam dari Fakultas Syariah, IAIN (sekarang 

UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, and Ahmad Hassan, seorang 

pemikir Muslim dari ormas Persatuan Islam (PERSIS) adalah dua 

figur ulama yang di dalam karyanya mendiskusikan konsep al-mal-

al-mustafad, yang berarti harta benda berupa gaji yang diperoleh 

secara rutin. Hanya saja, kajian kedua pemikir Muslim tersebut 

tentang zakat penghasilan hanya terfokus pada konsep haul (satu 

tahun periode), yaitu apakah zakat dari harta yang berasal dari gaji 

(al-mal al-mustafad) dapat dibayar tanpa melewati haul. Professor 

TM Hasby Ash-Shiddiqy menulis beberapa artikel dan buku tentang 

zakat. Akan tetapi di dalam diskusinya tentang al-mal al-mustafad ia 

tidak mengelaborasi lebih jauh kecuali mendeskripsikan pandangan-

pandangan para ulama terdahulu yang menyatakan bahwa al-mal al-

mustafad harus dibayarkan setelah setahun diperoleh.10 

9 Holger Weiss, Obligatory Almsgiving: An Inquire into Zakat in the Pre-
Colonial Bilad al-Sudan (Hensinki: The Finnish Oriental Society, 2003), 23–27

10 Lihat Pedoman Zakat, 17. A. Hassan also came up with the same idea of 
the haul. A. Hassan, Wajibkah Zakat sebelum Setahun? (Bangil: Persatuan, 1959) 
tjetakan 2, 19.
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Pada tahun 1986, Amien Rais, seorang aktivis Muhammadiyah, 

menyampaikan sebuah pidato tentang kebutuhan untuk menafsirkan 

ulang konsep zakat dan meredefinisi dampak sosial zakat bagi 

masyarakat.11 Tajamnya tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi 

masyarakat, antara yang kaya dan yang miskin mendorong Amien 

Rais untuk memasukan gagasan keadilan sosial ke dalam wacana 

zakat.12 Salah satu gagasan yang kontroversial waktu itu adalah 

praktik zakat di kalangan Muslim Indonesia. Amien Rais mengajukan 

pemikiran tentang perlunya dipraktikkan zakat profesi agar keimanan 

seorang Muslim dapat memberikan kontribusi yang lebih bernilai 

terhadap kesejahteraan masyarakat.13 Ide tentang zakat profesi 

ini dirangkai dalam kerangka keadilan sosial tanpa mengabaikan 

hubungan yang kompleks antara negara dan masyarakat, antara 

pasar dan masyarakat. Pada saat itu, Amien Rais mendefinisikan zakat 

profesi sebagai zakat yang harus dibayarkan oleh kaum profesional 

dan spesialis yang gajinya jauh dari cukup atau jauh di atas rata-

rata. Ia percaya bahwa tradisi berderma dan membayar zakat masih 

penting di kalangan masyarakat Muslim, sementara masa depan 

kesejahteraan Indonesia masih tetap berada di tangan negara (baca: 

bukan lembaga amil zakat).

11 Lihat Majalah Tempo, Mei 1998; Muhammad Amien Rais, Tauhid Sosial: 
Formula Menggempur Kesenjangan (Bandung: Mizan, 1998). Di Malaysia gagasan 
yang sama di perkenalkan dan dipopulerkan lebih dahulu yaitu pada akhir 1970an, 
oleg Abdul Rashid Dail, professor Studi Islam dari Universiti Malaya. Lihat Abdul 
Rashid Dail, “Zakat Gaji dan Pendapatan Bebas,” Islamiyyat (1979), 1-20; juga 
Mujaini Tamirin, “Zakat Pendapatan: Hukum dan Persoalannya (Kuala Lumpur: 
Khaisa Services Sdn Bhd, 1999); dan Mujaini Tamirin, Zakat: Menuju Pengurusan 
Profesional (Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor Bhd, 2005), 30. 

12 Habib Basyaib and Ibrahim Ali-Fauzi, Ada Udang di Balik Busang: 
Dokumentasi Pers Kasus Amien Rais (Bandung: Mizan, 1997) 

13 Lihat Muhammad Amien Rais, Tauhid Sosial: Formula Menggempur 
Kesenjangan (Bandung: Mizan, 1998). Buku ini merupakan refleksi mendalamnya 
terhadap masalah kesejahteraan, ketidakadilan sosial dan ekonomi, dan 
transformasi agama pada domain sosial dan politik. 
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Berdasarkan pada rumusan hadis Nabi, mayoritas ulama sepakat 

bahwa harta benda tertentu menjadi subjek zakat.14 Zakat dapat 

diterapkan pada jenis-jenis harta tertentu seperti, emas, perak, hasil 

pertanian dan perdagangan. Emas dan perak merepresentasikan harta 

seseorang dalam bentuk tabungan/simpanan, sementara perdagangan 

dan pertanian menyimbolkan pendapatan yang diperoleh secara rutin. 

Secara normatif, kaum Muslim diwajibkan membayar zakat sebesar 2.5% 

untuk zakat emas dan perak atau harta pendapatan yang dimilikinya 

setiap tahun, dan 5% sampai 10% untuk hasil pertanian yang harus 

dibayarkan begitu panen selesai. Aturan zakat juga berlaku untuk harta 

temuan atau bisa juga disebut ‘harta karun’ (rikaz) dan harta rampasan 

perang, sejumlah 1/5 atau 20%. Formula tentang besaran zakat di atas 

agaknya tidak secara spesifik memasukan konsep al-mal al-mustafad, 

yaitu penghasilan yang diperoleh secara ‘regular’ maupun ‘tidak regular’ 

dari profesi seseorang. Oleh karena itulah, Amien Rais mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan tentang zakat gaji dan menawarkan formula 

tentang besaran zakat berdasarkan ijtihad pribadinya.15 

Karena zakat gaji/penghasilan tidak dideskripsikan secara 

mendetail di dalam Alquran dan Sunnah, Amien Rais merasa 

bahwa mendiskusikan ulang topik ini adalah penting, khususnya 

untuk mendorong kaum profesional di kalangan Muslim agar dapat 

membayar zakat lebih dari biasanya.16 Sampai tahun 1980-an, 

‘pendapatan profesional’ belum menjadi subjek aturan zakat. Dalam 

kaitan ini, Amien Rais memulai ijtihad dan menyusun argumentasinya 

14 Ali al-Surbagi, Faridat al-zaka wa al-sadaqa al-manduba (Dar al-Bashâir, 
1993), 7; Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, Fiqh al-Zaka (al-Qahirah: Dar al-Hadith, 
1996), 18. 

15 Ijithad berarti upaya keras individu maupun kolektif untuk menemukan 
sesuatu yang tidak secara jelas digambarkan oleh Alquran dan Sunnah. 

16 A. M. Saefuddin, “Resep yang Terabaikan,” Pesantren No.2/Vol. III/1986, 
53–6. 
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dengan mereformulasi besaran zakat (2.5 %). Ia mengklaim bahwa 

2.5 % tidak lagi cukup untuk menjadi solusi terhadap kesulitan 

ekonomi yang dihadapi masyarakat, dan tidak pula mencukupi 

untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang prestisius yang 

diharapkan membawa dampak yang lebih luas dalam pengentasan 

kemiskinan.17 Oleh karena itu, kaum profesional di kalangan Muslim, 

khususnya mereka yang dengan ‘mudah’ mendapatkan penghasilan 

dalam jumlah besar karena keterampilan dan spesialisasinya di suatu 

bidang, atau karena posisi politiknya, maka harus membayar lebih 

dari sekedar 2.5%. 

Bagi Amien Rais, esensi dari pembayaran zakat adalah keadilan 

sosial dan oleh karena itu, formula normatif tentang besaran zakat 

sangat terbuka untuk penafsiran baru. Dia mengajukan beberapa 

argumentasi. Pertama, gagasan zakat gaji/penghasilan dapat 

diterapkan kepada profesi-profesi tertentu dalam masyarakat modern 

seperti, bankir, konsultan, analis, broker, dokter spesialis, kontraktor, 

importir dan eksportir, akuntan, notaris dan juga artis yang dipercaya 

dapat mendapatkan penghasilan dalam jumlah yang di atas rata-rata 

dengan cukup ‘mudah’. Atas nama keadilan, Amien Rais menyatakan 

bahwa pengkajian ulang terhadap besaran zakat yang tradisional 

(umum) terhadap profesi-profesi di atas tak terelakkan. Besaran zakat 

bahkan dapat dinaikan menjadi sekitar 10 % (‘ushur) atau bahkan 20 

% (khumus) bila perlu.18 Amien Rais mencatat bahwa adalah di luar 

semangat keadilan sosial bila petani, yang rata-rata punya penghasilan 

tidak terlalu besar, yang tinggal di sebuah desa, harus membayar 10 

17 Gagasan ini disinggung dan dikembangkan oleh Arie Sudewo, yang 
berargumen bahwa 2.5% tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja 
kebutuhan-kebutuhan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa di Asia Tenggara 
harus terdapat prosesntasi baru zakat yang disepakati bersama. 

18 M. Amien Rais, Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta (Bandung: Mizan, 
1987), 59.
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% dari hasil panen mereka sementara elite politik, kaum eksekutif, 

dan para bankir hanya diwajibkan 2.5%. 

Argumentasi yang kedua terkait dengan rumusan fikih Islam. Dari 

perspektif fikih Islam, persentase zakat yang Amien Rais tawarkan, yaitu 

sekitar 10% – 20% sebetulnya bukanlah angka yang asing. Menurut 

tradisi Islam, seorang petani pun harus membayar 5% – 10%, segera 

setelah mereka panen tanpa harus menunggu satu tahun periode 

(haul). Pun, besaran zakat untuk harta temuan atau harta rampasan 

perang (rikaz) adalah 20% (khumus). Karena para profesional dapat 

meraih penghasilan dalam jumlah besar, dalam pengertian jauh lebih 

mudah daripada cara para petani memperoleh penghasilan, maka 

cukup fair dan adil kiranya bila kaum profesional membayar zakat 

sebesar 10% – 20% dari penghasilan mereka. 

Argumen ketiga didasarkan pada prinsip-prinsip Alquran yang 

menekankan pentingnya mempromosikan keadilan sosial. Terkait 

dengan praktik pembayaran zakat, Amien Rais menggarisbawahi 

sejumlah ayat dalam Alquran akan pentingnya perputaran harta. 

Redistribusi harta dari kaum elite kepada orang-orang yang kurang 

beruntung dalam masyarakat, setidaknya akan menciptakan stabilitas 

sosial.19

Amien Rais juga menegaskan bahwa zakat, yang secara harfiah 

berarti ‘membersihkan harta’, hanya memiliki peran kecil terhadap 

kesejahteraan masyarakat karena kesejahteraan pada hakikatnya 

berada dalam domain pemerintah dalam mewujudkannya. Misalnya, 

dia tidak sepakat dengan model atau mekanisme pembagian harta 

zakat yang terlalu birokratis yang dilakukan oleh lembaga amil, seperti 

kredit mikro, keuangan mikro, dan model-model proyek-proyek untuk 

peningkatan penghasilan (income-generating projects). Menurut 

Amien Rais, kaum Muslim (pengelola zakat) harus ingat bahwa 

19 Rais, Cakrawala Islam, 60. 
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zakat yang telah dibayarkan muzaki adalah sepenuhnya milik orang 

miskin. Karena itu, adalah hak orang-orang miskin (mustahik) untuk 

menggunakan uang itu, apakah untuk membeli makanan yang bergizi, 

untuk membayar sekolah, untuk membeli baju yang bagus-bagus, atau 

untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya.20 Zakat hanyalah sebuah 

mekanisme untuk memperkecil, tetapi tidak untuk menghilangkan, 

kesenjangan sosial antara Si Miskin dan Si Kaya. Dengan kata lain, zakat 

adalah sebuah mekanisme untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat21 

ketimbang untuk memberikan sistem kesejahteraan yang memadai. 

Sikap pesimistik yang disampaikan Amien Rais terhadap fungsi 

zakat seperti di atas muncul pada tahun 1980-an, ketika lembaga-

lembaga filantropi Islam belum berkembang seperti sekarang ini. 

Faktanya, lembaga-lembaga filantropi Islam yang dikelola dengan 

manajemen yang lebih profesional memang baru berkembang 

pada tahun 1990-an. Meski demikian, itu tidak berarti bahwa pada 

tahun 1980-an, lembaga amil zakat tidak hadir di ruang publik. 

Di tingkat masyarakat sipil sendiri, beberapa ormas Islam, seperti 

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, al-Irsyad dan 

sebagainya sudah mengoperasikan dan mengelola lembaga amil 

zakat sejak awal abad ke-20. Sementara itu, pada tingkat pemerintah, 

lembaga-lembaga amil zakat yang didirikan pemerintah telah 

berfungsi sejak tahun 1970-an, meski tidak terlalu efektif. 

Dengan kata lain, gagasan Amien Rais tentang fungsi zakat di 

Indonesia dibentuk pada priode tertentu, di mana lembaga-lembaga 

filantropi masih dikelola secara tradisional dan konvensional. Artinya, 

akuntabilitas dan kredibilitas manajemen sebuah lembaga amil belum 

menjadi perhatian utama para pengelola lembaga filantropi Islam 

pada waktu itu. Amien Rais sendiri mungkin meyakini bahwa zakat 

20 Rais, Cakrawala Islam, 61.

21 Rais, Cakrawala Islam,62. 
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dan sedekah adalah instrumen pendukung, bukan konsep kunci, 

untuk mengimplementasikan kesejahteraan sosial. Kasus lain yang 

mendapatkan perhatian Amien Rais adalah tentang pembayaran 

pajak oleh seorang Muslim di negara yang bukan negara Islam seperti 

Indonesia. Ia menegaskan bahwa baik zakat, yang merepresentasikan 

kewajiban keagamaan, maupun pajak, yang merepresentasikan 

kepatuhan warga negara, sangat penting di Indonesia. Oleh karena itu, 

kaum Muslimin harus membayar zakat dan pajak kepada lembaga yang 

tepat. Dalam konteks ini, Amien Rais tidak secara jelas mengaitkan 

antara gagasan tentang pembayaran zakat yang 10–20 % dengan 

gagasan tentang pajak terhadap negara yang mungkin bisa mencapai 

15% atau lebih. 

Kasus zakat penghasilan yang dilontarkan oleh Amien Rais 

tersebut dipahami dan dipersepsikan secara berbeda oleh para 

ulama di Indonesia. Beberapa ulama dan intelektual Muslim 

menunjukan pendapat yang selaras pandangan Amien Rais tentang 

zakat penghasilan, namun lebih banyak ulama yang menunjukan 

ketidaksetujuan terutama terhadap pendapat Amien Rais mengenai 

besaran zakat yang mencapai 10% – 20%. Tak hanya itu, ada juga 

ulama yang menganggap Amien Rais telah menyeleweng dan 

menyimpang dari Islam karena pendapatnya tentang besaran zakat.22 

Besaran Zakat dan Analogi Penalaran 
Di dalam diskusi tentang zakat penghasilan yang berkembang 

dewasa ini, baik di kalangan para ulama maupun dalam ormas-ormas 

Islam, ternyata mengalami banyak pergeseran isu. Gagasan tentang 

keadilan sosial yang menginspirasi Amien Rais untuk menentukan 

besaran zakat dari profesi-profesi tertentu, seperti terlupakan. 

Kontroversi yang berkembang justru sudah bergeser dari isu keadilan 

22 Gala, 19 April 1990. 
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sosial, yang dengan konsep itu orang-orang kaya diharuskan membayar 

zakat sebesar 10% – 20% dari penghasilannya, menjadi isu tentang 

‘zakat yang diambil secara langsung’ dari para pegawai negeri dan 

guru. Dengan kata lain, terjadi pergeseran paradigma di kalangan 

Muslim dalam memahami dan memandang zakat profesi, dari isu 

keadilan sosial menjadi isu fikih Islam. Faktanya, sejak tahun 1990-

an wacana tentang zakat profesi telah ditandai oleh penarikan zakat 

secara langsung dari penghasilan pegawai biasa yang bekerja di 

lembaga pemerintahan. Dewasa ini, regulasi tentang zakat penghasilan 

atau zakat profesi ternyata dipersepsikan dengan cara berbeda-beda 

oleh para ulama dan ormas Islam, tergantung mazhab yang dianut 

di Indonesia. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk zakat 

profesi, yaitu ‘zakat penghasilan’, ‘zakat gaji’, dan ‘infak wajib’. 

Salah seorang cendekiawan Muslim yang menunjukan 

dukungannya terhadap gagasan Amien Rais adalah Jalaluddin 

Rahmat, ketua Yayasan Muthahhari. Rahmat mendukung gagasan 

Amien Rais karena menganggap bahwa isu utama yang diusung 

adalah keadilan sosial. Rahmat secara pribadi meyakini bahwa 

besaran dana zakat sangat terbuka untuk interpretasi dan zakat 

merupakan masalah hukum fikih dan bukan doktrin teologis. Untuk 

mendukung gagasan tentang perlunya zakat penghasilan sebesar 

20%, Rahmat menjelaskan bahwa besaran zakat konvensional dan 

aturan-aturannya yang ada saat ini hanya cocok diterapkan dalam 

masyarakat agraris pada masa Nabi Muhammad saw. Pada masa itu, 

pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak, serta harta 

rampasan perang adalah sektor ekonomi utama. 

Dewasa ini, lanjut Rahmat, masyarakat sudah hidup di era 

industri dan era informasi dan sekitar 60% aktivitas ekonominya 

didasarkan pada industri dan informasi yang tidak tersentuh sama 

sekali oleh rumusan-rumusan fikih Islam. Menurut Rahmat, literatur 

Islam yang ada saat ini cenderung mengabaikan kompleksitas masalah 
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sosial dan ekonomi modern. Jalaluddin Rahmat juga berpendapat 

bahwa Alquran telah membicarakan tentang zakat penghasilan. Kata 

ghanimah dalam Alquran (Al-Anfal: 41) memiliki banyak makna: 

salah satunya bisa diartikan sebagai ‘harta rampasan perang’ sebagai 

mana para ulama terdahulu memaknainya, tetapi juga bisa bermakna 

pengasilan atau keuntungan. Rahmat menyimpulkan bahwa kata 

ghanimah juga berarti penghasilan lebih atau harta berlebih yang 

diperoleh baik pada masa perang atau di luar masa perang. Oleh 

karena itu, menurut Jalaluddin Rahmat, muncullah hadis Nabi yang 

meminta Muslim untuk membayar 20% dari pendapat lebih yang 

diperolehnya. Rahmat juga menegaskan bahwa zakat 20% dari 

penghasilan tidak hanya dapat menyelesaikan ambiguitas fikih Islam 

tetapi juga mendorong terwujudnya keadilan sosial.23 

Setelah hampir satu dasawarsa dari kali pertama gagasan tentang 

zakat profesi dilontarkan pada tahun 1996 oleh Amien Rais, barulah 

beberapa organisasi Islam mengkaji kemungkin pelaksanaan masalah 

zakat tersebut. Organisasi-organisasi Islam memilik rumusan fikih 

yang berbeda satu sama lain dalam mempersepsikan dan memaknai 

zakat profesi.

Muhammadiyah:	Kompromi	Besaran	Prosentase	Zakat	

Muhammadiyah mengaitkan zakat profesi dengan zakat 

perdagangan. Terdapat dua sumber penting untuk mencermati 

perkembangan pemikiran Muhammadiyah tentang zakat profesi. 

Pertama adalah buku yang berjudul Tanya Jawab Agama Volume 2. 

Buku Tanya Jawab Agama adalah kompilasi dari pandangan-pandangan 

23 Jalaluddin Rahmat, Islam Aktual, 152-153. Pandangan Rahmat tentang 
kemiskinan dan ornag miskin, serta hubungan antara ornag kaya (al-aghniya) 
dan orang miskin (al-fuqara’), serta antara yang kuat (al-mala’ ) dan yang lemah 
(al-dhu’afa), dapat dibaca dalam Jalaluddin Rahmat, Islam Alternatif: Ceramah-
ceramah di Kampus (Bandung: Mizan, 1986), 59. 
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keagamaan Muhammadiyah mengenai masalah-masalah fikih Islam 

yang secara rutin dimuat dalam Majalah Suara Muhammadiyah (SM). 

Majalah SM menyediakan satu rubrik kepada para pembaca untuk 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan di seputar masalah keagamaan 

untuk kemudian dijawab oleh Majelis Tarjih. Ketika menjawab masalah 

zakat profesi, Muhammadiyah mencari jalan tengah, mengkombinasikan 

konsep zakat pada umumnya dengan argumentasi Amien Rais tentang 

zakat profesi. Pandangan Muhammadiyah ini didasarkan pada ayat 

Alquran (al-Baqarah [2]: 267): “Hai orang-orang yang beriman, 

nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-

baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” 

Menurut Muhammadiyah, gagasan zakat profesi bersifat analogis 

terhadap zakat perdagangan, sebagaimana tercermin dari rangkaian 

kalimat dari ayat yang berbunyi “sebagian dari hasil usahamu yang 

baik-baik.” Oleh karena itu, besaran zakat 2.5% sudah cukup untuk 

zakat profesi. Kendati demikian, kaum Muslim diperbolehkan, namun 

tidak diwajibkan, membayar 5% sampai 10% bila mampu, karena hal 

itu dilegitimasi oleh keterangan ayat yang berbunyi, “apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu”24. Sementara itu, pada Volume III 

buku Tanya Jawab Agama, tentang zakat pegawai, Muhammadiyah 

memberikan penjelasan lebih lanjut, dengan mencatat bahwa zakat 

profesi dapat dibayarkan sekali setahun pada setiap bulan atau boleh 

juga dibayar setiap bulan pada saat menerima gaji. 

Opini-opini di atas belum merepresentasikan pandangan resmi 

Muhammadiyah sebab Majelis Tarjih tidak secara resmi menjadikan 

zakat profesi sebagai agenda untuk difatwakan dalam forum-forum 

resmi. Oleh karena itu, Muhammadiyah menyarankan bahwa bila 

24 Lihat Suara Muhammadiyah, No 4 (1986); dicetak ulang dalam 
PP Muhammadiyah, Tanya Jawab Agama, Volume II (Yogyakarta: Suara 
Muhammadiyah, 1992), 132-133.
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seseorang yang menerima gaji secara rutin dan kemudian dipotong 

secara rutin pula, dan pada saat yang sama tidak setuju dengan 

gagasan zakat profesi, maka mereka bisa menganggap pembayaran 

tersebut bukan sebagai zakat melainkan sebagai infak atau iuran 

wajib.25 Pada acara Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih 

yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2000, Muhammadiyah 

menunjukkan pendapat yang lebih jelas, menekankan bahwa zakat 

profesi adalah wajib bagi setiap Muslim. Muhammadiyah juga 

menjelaskan bahwa zakat profesi hanya dapat diterapkan pada sisa 

dari biaya rutin yang telah dibelanjakan secara rasional dan normal 

(bukan bermewah-mewah).26

Nahdlatul	Ulama:	“Tidak	Ada	Pemotongan	Zakat	Otomatis”	

Masalah zakat profesi juga menjadi pembahasan yang hangat 

dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama yang diselenggarakan 

oleh Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Gede Jakarta pada 22-28 Juli 

2002. Hasil dari musyawarah tersebut dapat disimpulkan beberapa 

poin berikut: Pertama, NU membuat sebuah analogi antara zakat 

profesi dan zakat perdagangan. Menurut fatwa NU, semua harta 

atau penghasilan yang diperoleh secara halal oleh seseorang, apapun 

profesinya, merupakan objek zakat. Namun demikian, cara seseorang 

mendapatkan penghasilannya harus memenuhi unsur mu’awadhah 

(prinsip-prinsip perdagangan), mencapai satu tahun (haul), dan 

usaha yang dilakukan memang dimaksudkan dan diniatkan untuk 

berdagang (tijarah). Fatwa NU juga menegaskan bahwa jenis 

25 Muhammadiyah, Tanya Jawab Agama, Volume III (Yogyakarta: Suara 
Muhammadiyah, 1992), 132-133; lihat juga PP Muhammadiyah, Tanfidz 
Keputusan Tarjih Muhammadiyah XXII Malang (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 
1990), 24.

26 Muhammadiyah, Tanya Jawab Agama, Volume V (Yogyakarta: Suara 
Muhammadiyah, 2000), 132-133. 
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pekerjaan yang prinsip-prinsipnya menyerupai perdagangan 

(pertukaran barang atau komoditas) sangatlah jarang. Oleh karena 

itu, fatwa NU juga menekankan bahwa penghasilan yang dimaksud 

haruslah dari pertukaran barang/komoditas, bukan sekedar gaji dari 

profesi tertentu. Fatwa-fatwa NU juga menyimpulkan bahwa tidak ada 

kewajiban untuk membayar zakat bila prinsip-prinsip perdagangan 

yang dipersyaratkan tidak terpenuhi dalam profesi yang kita miliki. 

Poin yang kedua adalah apabila sebuah profesi telah memenuhi 

prinsip pertukaran barang, maka segalanya harus dikategorikan 

sebagai zakat perdagangan, dan prinsip-prinsip pembayaran zakatnya 

juga berdasar aturan zakat perdagangan yang besaran nishab (jumlah 

minimal harta yang akan dizakati) merujuk kepada emas. Poin terakhir 

dari pertemuan Musyawarah Nasional Alim Ulama adalah pengambilan 

atau pemotongan secara langsung gaji seorang pegawai bukan 

saja tidak sesuai dengan hukum dan kaidah fikih Islam, tetapi juga 

memang terlarang. Argumentasinya adalah zakat tidak boleh diambil 

dari uang yang secara fisik belum diterima oleh pemiliknya. Selain itu, 

pemotongan langsung gaji untuk zakat tidak dibenarkan secara hukum 

karena zakat seseorang hanya dapat diberlakukan setelah dihitung dan 

dimiliki selama setahun.27 

Argumetasi-argumentasi NU agaknya didasarkan pada 

pandangan Imam Syafii bahwa nishab (jumlah minimum harta 

seorang Muslim yang harus dizakati) harus dihitung dan dikalkulasi 

setelah setahun. Bila tidak mencapai setahun, maka tidak bisa 

dikenakan zakat. Apabila gaji atau penghasilan seseorang selama 

setahun sudah dianggap layak untuk dizakati, maka konsepnya pun 

bukan zakat gaji, tetapi zakat harta (zakat al-mal). Hal yang menarik 

27 A. Azis Masyhuri (ed.), Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar dan Munas 
Ulama Nahdlatul Ulama, Volume II (Jakarta: Pimpinan Pusat Rabithat Maahid 
Islamiyyah, 2000, 184-185.
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dari fenomena NU adalah pandangan seorang ulama yang dihormati, 

yaitu, Sahal Mahfudh, yang menyatakan bahwa penghasilan dari 

sebuah industri harus dizakati, karena industri memenuhi prinsip-

prinsip perdagangan.28 Namun, sayangnya tidak ada penjelasan 

lebih jauh mengenai para buruh yang bekerja dan upahnya dibayar 

sebuah perusahaan, tidak dijelaskan pula apakah para buruh itu 

dikategorikan pedagang (karena bekerja di sebuah perusahaan) 

ataukah hanya seorang pegawai biasa saja yang pekerjaannya tidak 

memenuhi unsur pertukaran barang.

Majelis Ulama Indonesia	(MUI):	Penghasilan	rutin	dan	tidak	rutin	

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang dianggap 

otoritatif untuk mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan di Indonesia. 

Lembaga ini merepresentasikan kumpulan alim ulama yang berasal 

dari pelbagai ormas Islam. Meskipun demikian fatwa-fatwa yang 

dikeluarkan oleh MUI tidak selalu seirama dengan fatwa-fatwa yang 

dikeluarkan oleh ormas Islam. Pada tahun 2002 MUI mengeluarkan 

fatwa tentang Zakat Penghasilan, dan hasil dari fatwa tersebut, dalam 

beberapa aspek, berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh NU, 

ormas terbesar di Indonesia. MUI mendefinisikan zakat penghasilan 

sebagai zakat terhadap pelbagai penghasilan, seperti honorarium, 

komisi, keuntungan dan sebagainya yang diperoleh seseorang baik 

secara teratur/regular maupun tidak teratur dari proses atau profesi 

yang halal. MUI memfatwakan bahwa zakat penghasilan sebesar 2.5 

% harus dibayarkan atau diambil dari segala jenis penghasilan yang 

tersebut tadi, setelah mencapai nishab dan haul.29 

Dalam mengembangkan argumentasinya, MUI membuat 

28 M.A. Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial (Yogyakarta: LKIS, 2003) cet-2. 

29 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
(Jakarta: Direktorat Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal 
Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, 2003), 87-91.



75Polit ik  Fi lantropi  Is lam di  Indonesia 

analogi atau kiasan antara zakat penghasilan dan zakat perdagangan, 

suatu langkah yang juga dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah. 

Namun, tidak begitu jelas pandangan MUI mengenai pemotongan 

gaji seseorang demi zakat: apakah pemotongan gaji yang belum 

genap masuk pada masa satu tahun untuk kepentingan zakat adalah 

sesuai dengan Islam.30 Meskipun pandangan-pandangan MUI sangat 

mungkin menjadi rujukan Badan Amil Zakat (BAZ) milik pemerintah 

untuk melaksanakan zakat penghasilan,31 namun tidak demikian 

halnya dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan masyarakat 

sipil, seperti Dompet Dhua’fa (DD), Lazis Muhammadiyah (lazismu), 

dan Rumah Zakat Indonesia (RZI). Hal itu dikarenakan bahwa LAZ telah 

menempatkan atau memiliki Dewan Syariah sendiri yang perannya 

adalah memberikan panduan syariah mengenai zakat. Ketika MUI dan 

lembaga-lembaga amil zakat lainnya memiliki kesamaan pandangan 

secara umum mengenai zakat penghasilan, perbedaan-perbedaan 

di antara lembaga-lembaga yang ada bisa dicermati pada beberapa 

aspek, misalnya jumlah nishab-nya (apakah disamakan dengan petani 

atau pedagang), haul (apakah harus terhitung dan dimiliki/diterima 

dulu oleh muzaki selama satu tahun), dan apakah gaji yang dizakati 

itu adalah penghasilan bersih (net income) ataukah penghasilan kotor 

(gross income). 

Persatuan	Islam:	Tidak	ada	zakat	profesi,	tetapi	hanya	‘Infak	Wajib’	

Argumentasi lain yang menarik mengenai zakat profesi ini dapat 

dilihat dari pandangan Persatuan Islam (PERSIS), sebuah organsiasi yang 

didirikan tahun 1923 di Bandung. PERSIS cenderung tidak mengadopsi 

30 Dalam penjelasannya MUI agaknya juga mengabaikan pendapat 
Jalaluddin Rahmat dan Amien Rais yang menganalogikan zakat profesi kepada 
zakat harta temuan.

31 Didin Hafifuddin, Anda Bertanya tentang Zakat, Infak dan Sedekah, Kami 
Menjawab (Jakarta: BAZNAS, 2006), 149-53. 
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atau menggunakan istilah zakat untuk menunjukkan porsi harta tertentu 

yang diambil dari gaji seseorang. PERSIS menggunakan istilah Infaq 

Wajib, yang secara esensi berbeda konsepnya dengan zakat. Karena 

narasi Alquran dan hadis Nabi tidak pernah secara jelas dan detail 

memperbincangkan zakat penghasilan (gaji), maka PERSIS menghindari 

penggunaaan analogi atau qiyas dalam menentukan besaran zakat. 

Organisasi yang berbasis di Bandung ini justru menekankan bahwa kaum 

Muslim harus mendonasikan sebagian penghasilan mereka sebanyak 

yang mereka mampu. Dalam konteks keagamaan, ‘infak’ dapat diartikan 

“membelanjakan atau mengalokasikan sebagian harta di jalan Allah.” Hal 

ini berarti bahwa, tidak seperti zakat yang bersifat wajib, infak bersifat 

kesukarelaan dan besarannya tidak ditentukan secara spesifik. 

Istilah ‘infak wajib’ adalah inovasi baru dari PERSIS. Dengan 

istilah tersebut, PERSIS bermaksud menghindari ‘pelanggaran’ 

terhadap fikih Islam, khususnya tentang zakat namun pada saat yang 

bersamaan memandang bahwa mobilisasi dana kaum Muslim dari 

gaji yang mereka peroleh sangat penting dalam membiayai kegiatan-

kegiatan sosial. Menurut PERSIS, zakat dan salat dalam fikih Islam 

adalah sama atau setara; keduanya dikategorikan sebagai Ibadah 

Mahdhah (seperti halnya ritual), dan karena itu analogi atau qiyas 

tidak bisa diterapkan. Hal ini didasarkan pada satu pendapat bahwa 

dalam fikih bahwa analogi hanya bisa diterapkan untuk hal-hal di 

luar ibadah mahdah seperti salat. Zakat hanya dapat dilakukan bila 

memang secara tegas dan nyata dijelaskan dan diperintahkan oleh 

Alquran dan Sunnah Nabi.32 

Setidaknya ada dua argumentasi berbeda yang digunakan oleh 

kaum Muslim mengenai status zakat dalam hukum Islam. Beberapa 

32 Persatuan Islam, Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan 
Islam, 2006: 168; lihat juga M. Abdurrahman, Dinamika Masyarakat Islam dalam 
Wawasan Fikih (Bandung: Rosdakarya, 2002), 115.
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ulama beranggapan bahwa zakat bersifat muallalah, yang artinya 

zakat lebih dekat kepada aspek mu’amalah (hubungan antara 

manusia), ‘âdat (tradisi lokal) atau ibâdah mâliyah al-ijtimâ’iyyah 

(ibadah yang terkait hubungan sosial-ekonomi masyarakat), 

ketimbang ta’abudiyyah (hubungan antara Tuhan dan manusia). Yusuf 

al-Qaradhawi menjelaskan bahwa lebih tepat mengklasifikasikan 

zakat sebagai fiqh al-mâli (fikih kehartabendaan) atau fiqh al-ijtima’i 

(fikih sosial-kemasyaratakatn), sehingga inovasi dalam masalah zakat 

untuk tujuan untuk penyesuaian Islam dalam konteks masyarakat 

modern yang dinamis dan selalu berubah. Akan tetapi, ulama yang 

lain, termasuk mereka yang berafiliasi kepada PERSIS, mengambil 

langkah yang berbeda, dengan menyatakan bahwa zakat bersifat 

ta’abudiyyah (ritual atau masalah-masalah teologis) yang kepadanya 

masalah qiyas tidak bisa diterapkan.33 Menurut PERSIS, setiap inovasi 

mengenai masalah zakat tidak bisa diterima dan zakat profesi tidak 

disebut dalam Alquran maupun Hadis. Konsekuensinya, adanya zakat 

profesi tidaklah penting.34 

33 Persatuan Islam, Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah, 172 & 183.

34 Pandangan yang serupa juga dilontarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia 
(HTI). Wawnacara dengan Ismail Yusanto, juru bicara HTI, di Jakarta 22 October 
2008. 
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Pemotongan Zakat dan Pajak
Di era modern, masyarakat bekerja di pelbagai bidang dan 

bermacam jenis pekerjaan/profesi, misalnya perusahaan konveksi, 

supermarket, bank, kantor pemerintahan, sekolah swasta, 

perusahaan telekomunikasi, hotel dan restoran. Para pekerja pun 

dapat menggeluti profesi dan posisi yang berbeda: ada yang menjadi 

designer, guru, operator komputer, bankir, dokter, dan bartender. 

Pekerjaan-pekerjaan di sektor formal semacam itu menjadi regulasi 

objek pajak dan semua warga negara diwajibkan untuk membayar 

pajak kepada pemerintah, baik bulanan atau tahunan. Saat ini, ketika 

pembayaran zakat diterapkan kepada penghasilan/gaji pegawai, 

gagasan untuk mengintegrasikan zakat dan pajak muncul. 

Pada tahun 1980-an, Amir Syarifuddin, dosen di IAIN Sunan Ampel 

Surabaya, mengenalkan gagasan pengintegrasian pajak konvensional 

dan zakat. Menurutnya para pekerja Muslim tidak perlu membayar 

zakat dan pajak secara terpisah, karena sejatinya kaum Muslim tidak 

harus terbebani oleh ‘dua sistem pajak’ tersebut. Oleh karena itu, 

pengintegrasian pajak agama (zakat) dan pajak konvensional dapat 

menolong kaum Muslim untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai 

warga negara dan sebagai Muslim.35 Rumusan Syarifuddin tentang 

zakat dan pajak di dasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Kadar Zakat. Setiap Muslim yang jumlah harta simpanannya 

memenuhi batas minimum persyaratan pembayaran zakat (nishab) 

harus menyisihkan harta tersebut guna disalurkan kepada lembaga 

amil zakat dan para mustahik. Bila pembayaran zakat mereka lebih 

rendah dari pajak konvensional, mereka harus menambahkan kadar 

zakatnya agar bisa memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Bila 

35 Beberapa ulama ternama seperti Yusuf al-Qardawi, Ibn Hajar Haytami, 
Shekh Muhammad Shalthut, dan Sheikh Abu Zahrah menunjukkan sikap 
penolakan mereka untuk menyamakan zakat dan pajak. Pengintegrasian ini akan 
akan mengeliminasi atau menghilangkan peran zakat sebagai prinsip-prinsip 
Islam yang mendasar. 
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pembayaran zakat mereka lebih besar dari jumlah pajak, maka 

kadar zakat dapat dihitung sebagai ukuran standar.

2. Niat zakat. Dalam Islam, niat menentukan validitas sebuah praktik 

keagamaan. Oleh karena itu penting kiranya pembayaran zakat 

digalang oleh petugas pemungut pajak sehingga pembayar zakat 

bisa memiliki satu niat saat membayar pajak, dan oleh karena itu, 

niat ganda yang mempengaruhi kemurnian dan validitas ibadah 

dapat dihindari. 

3. Penggunaan dana zakat. Para pemungut zakat harus 

mendistribusikan dana zakat kepada orang-orang yang berhak 

menerimanya, sementara para penarik pajak harus menuntaskan 

tugasnya sebagai aparat pemerintah dengan mendistribusikan 

dana pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.36 

Sosok lain yang menggagas penyatuan pajak dan zakat adalah 

Masdar F. Mas’udi, seorang aktivis dan pemikiran progresif di kalangan 

NU dan juga Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren 

dan Pesantren). Mas’udi mendiskusikan secara detail makna dan fungsi 

zakat dan kaitannya dengan pajak konvensional. Mas’udi berpendapat 

bahwa zakat dan sistem perpajakan konvensional ‘sekular’ 

sesungguhnya serupa. Dalam hal ini Mas’udi dan Sharifuddin memiliki 

pandangan yang sama yaitu zakat harus diintegrasikan ke dalam pajak 

dan dikelola oleh negara sebab negaralah yang bertanggung jawab 

untuk menyediakan perangkat kesejahteraan untuk masyarakat. 

Namun, kedua pemikir di atas memiliki perbedaan dalam hal penarikan 

zakat. Sharifuddin mengajukan prosedur biner pengumpulan zakat 

untuk menjaga kemurnian zakat sebagai ibadah keagamaan, dan 

penempatkan pengumpul zakat dan pengumpul pajak secara terpisah, 

meski sama-sama ditugasi oleh pemerintah, sedangkan menurut 

pandangan Mas’udi, cukup dilakukan spiritulisasi niat zakat atas pajak. 

36 Amir Syarifuddin, “Zakat and Pajak: Alternatif Memadukannya, Pesantren 
No.2/Vol. III/1986, 26-27. 
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Menurut Mas’udi, pada masa pra-Islam masyarakat diwajibkan 

membayar pajak kepada para Raja. Kemudian Islam datang 

dan mengubah tradisi ini dengan memberikan dimensi spiritual 

terhadap pajak. Hubungan triadik antara negara, masyarakat, dan 

agama menandai praktik zakat pada masa awal Islam. Bukti-bukti 

menunjukkan bawa kaum Muslim diminta untuk membayar zakat 

sebagai simbol kesalihan dan kepatuhan keagamaan, dan simbol 

kepatuhan politik terhadap negara. Oleh karena itu, pada hakikatnya 

zakat dan pajak tidak bisa dipisahkan. Mas’udi lebih jauh menentang 

pemahaman konvensional mengenai zakat dengan menjelaskan 

bahwa secara historis, zakat hanyalah sebuah manifestasi dari pajak 

konvensional dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, pembayaran 

zakat menandai—dan berfungsi sebagai—ketaatan keagamaan dan 

kepatuhan politik bagi seorang individu Muslim. 

Mas’udi berargumentasi bahwa hal yang membedakan pajak 

dan zakat pada masa pra-Islam atau dalam masyarakat non-Muslim 

terdapat pada aspek spiritualitasnya. Sementara itu, fungsi pajak dan 

zakat sebetulnya adalah sama, baik secara sosial, ekonomi dan politik. 

Singkatnya, konsep Mas’udi tentang zakat menyerupai konsep Muslim 

periode awal, yaitu sebagai ‘instrumen fiskal’ dan pembiayaan publik.37 

Meski demikian Masdar F. Mas’udi tidak membahas lebih jauh tentang 

jenis-jenis pajak Islam lainnya seperti anfal, khums, jizyah, fay and 

kharaj untuk diterapkan dalam konteks sosial dan politik di Indonesia.38 

Konsep Islam tentang zakat, menurut Mas’udi, telah memperdalam 

37 Lihat Timur Kuran, “Islamic Redistribution through Zakat: Historical 
Record and Modern Realities,” in Michael Bonner, Mine Ener, Emy Singer (eds.), 
Charity and Poverty in Middle Eastern Context (Albany: State University of New 
York Press, 2003), 275-94. 

38 Untuk diskusi tentang karya-karya klasik di bidang keuangan baca Ugi 
Suharto, Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak, terjemahan TIM 
penerjemah STIS Jogja (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, Islamic Bussiness School-
STIS, 2004). 
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makna pajak dengan menambahkan dimensi spiritual karena pajak 

konvensional dibayar ‘tanpa dimensi spiritual’. Kaum Muslim bisa 

jadi membayar pajak dalam kerangka keyakinan mereka, bila mereka 

menganggap pembayaran pajak mereka sebagai zakat.39 

Dalam konteks yang sama, kaum Kristiani dan komunitas 

keagamaan yang lain dapat juga memasukan ‘dimensi transenden’ 

terhadap apa yang mereka bayarkan selaras dengan keyakinan 

keagamaan mereka. Dari penjelasan tersebut, dapat kita cermati 

bahwa Mas’udi mencoba meletakan dan merekonstruksi makna zakat, 

di satu sisi, dan mendekonstruksi status harta yang dikuasai pemerintah 

dengan memisahkan kekuatan politik dari aset-aset negara di sisi lain. 

Oleh karena itu, pemerintah yang mengelola pajak dan zakat harus 

memiliki akuntabilitas sosial-politik dan spiritual. Melalui pemikiran 

seperti itu, Mas’udi mencoba menyetarakan dua otoritas sekaligus, 

yaitu otoritas keagamaan dan otoritas politik. 

Table 2 
Zakat,	Pajak,	dan	Pajak	dengan	niyat	Zakat	

Landasan Zakat Pajak	 Pajak=Zakat

Dasar Hukum Alquran & Hadis Undang-undang Hukum Islam dan 
undang-undang 
yang adil 

Subjek Hanya Muslim Seluruh warga 
negara 

Seluruh warga 
negara 

Karakteristik Kewajiban 
Keagamaan 

Kewajiban sosial-
politik 

Kewajiban 
keagamaan dengan 
otoritas negara 

Object Jenis harta 
tertentu/Net 
income 

Fix income/ Gross 
revenues

Jenis harta tertentu 
sesuai dengan 
prinsip-prinsip 
keadilan 

39 Wawancara dengan Masdar F. Masudi, Director of P3M, di Jakarta, 24 
Oktober 2008.
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Fungsi /
Penerima 
manfaat 

Delapan kategori 
penerima zakat 

Sesuai dengan 
APBN) dan atau 
APBD

Delapan tipe 
penerima manfaat 
(khususnya kaum 
miskin) yang 
ditentukan oleh 
negara 

Balasan/Hasil Pahala dari Tuhan Ketersediaan 
fasilitas dan 
pelayanan umum 
yang memadai 

Kesejahteraan yang 
di ridai Tuhan

Sementara itu, Mas’udi mengklasifikasi sedekah (sadaqa) sebagai 

bentuk lain dari berderma, yang secara konseptual berbeda dari 

pajak, dan oleh karena itu keterlibatan negara tidak perlu. Sedekah 

merepresentasikan perilaku altruistik seorang individu atau suatu 

kelompok masyarakat, yang tidak terkait erat dengan kesejahteraan 

sosial kolektif. Islam mengenal istilah tatawwu’ atau nâfilah, yang artinya 

berderma atas dasar kesukarelaan. Zakat dan pajak merupakan masalah 

kebutuhan publik secara kolektif dan keadilan sosial bagi seluruh warga 

masyarakat, sedangkan dana sedekah dapat digunakan untuk kebetuhan 

tertentu saja. Misalnya, penggunaan dana sedekah lebih fleksibel, 

tidak seperti dana zakat. Dana-dana sedekah dapat digunakan untuk 

membiayai pembangunan tempat-tempat ibadah, penyelenggaraan 

kegiatan-kegiatan keagamaan, pendirian lembaga pendidikan, klinik-

klinik kesehatan dan sebagainya. 

Oleh karena itu, dalam perspektif yang dikembangkan Masdar F. 

Mas’udi, aktivisme filantropi dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk 

melengkapi upaya pemerintah dalam mempromosikan keadilan sosial. 

Diyakini bahwa negara tidak dapat menyelesaikan semua masalah-

masalah sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat, dan karena 

itu negara harus mengizinkan organisasi swasta dan masyarakat sipil 

untuk mengorganisasikan dan mengelola dana-dana sedekah. Mas’udi 

meyakini bahwa praktik bersedekah tidak dapat menggantikan 
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fungsi dan esensi zakat, khususnya ketika hanya beberapa komunitas 

(kelompok kegamaan, suku atau etnik) tertentu yang dapat menerima 

manfaat dari dana-dana sedekah. Menurut Mas’udi, zakat dan pajak 

harus memberikan manfaat bagi warga negara dan masyarakat yang 

lebih luas lingkupnya, tanpa harus membedakan latar belakang etnik, 

agama, atau lain-lain. Sedangkan dana-dana sedekah boleh digunakan 

untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu yang tidak tersentuh 

oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Table 3 
Reinterpretasi Masdar F. Mas’udi tentang 8 Ashnaf

Tipe 
penerima 
Zakat 

Konsep Dasar Makna 
Konvensional 

Makna Kontekstual 

Fuqara Fakir Dana konsumtif 
untuk fakir dan 
miskin 

Setiap upaya yang 
ditujukan untuk 
mengentaskan 
kemiskinan, melalui 
kegiatan karitatif 
maupun program 
penguatan kebijakan 
struktural 

Masakin Miskin Dana konsumtif 
untuk fakir dan 
miskin

Setiap upaya yang 
ditujukan untuk 
mengentaskan 
kemiskinan, melalui 
kegiatan karitatif 
maupun program 
penguatan kebijakan 
struktural

‘Amilin Pengelola Zakat Honorarium dan 
biaya operasional 
untuk pengelola 
zakat 

Gaji untuk pegawai 
negeri 

Muallaf 
Qulubuhum

Mereka yang 
cenderung 
hatinya kepada 
Islam 

Mereka yang di-
harap kan masuk 
Islam, atau baru 
me meluk agama 
Islam 

Masyarakat yang 
terisolasi atau tahanan 
penjara 
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Riqab Orang tertindas Membebaskan 
budak 

Fasilitas untuk mendam-
pingi kaum tertindas. 

Gharimin Orang-orang 
yang berhutang 
atau bankrut 

Membantu 
mereka yang akan 
bangrut dan jatuh 
miskin

Bantuan untuk 
menyelesaikan masalah 
hutang bagi individu, 
lembaga atau negara 

Sabilillah Memanfaat 
harta di jalan 
Allah 

Membiayai perang 
melawan orang 
kafir 

Biaya untuk pertahanan 
dan keamanan; 
penegakkan hukum; 
dan fasilitas dan 
pelayanan umum 

Ibn Sabil Anak-anak 
jalanan

Pengelana yang 
kehabisan bekal 

Untuk membantu atau 
mendampingi mereka 
yang terdampar atau 
kehilangan tempat 
tinggal: 1) pengelana 
yang kehabisan bekal 
dan pengungsi 

Mengenai administrasi atau pengelolaan zakat, Mas’udi 

menegaskan bahwa lembaga negara memiliki otoritas untuk memaksa 

warga negara menunaikan kewajiban agama, sosial dan politik mereka. 

Instrumen negara memiliki peran dan kapasitas untuk mewujudkan 

kesejahteraan dan keadilan secara lebih komprehensif. Baginya, 

sentralisasi administrasi atau pengelolaan zakat oleh negara adalah cara 

yang paling realistis untuk diterapkan saat ini. Mas’udi bahkan merasa 

pesimistik terhadap lembaga-lembaga filantropi Islam yang tugasnya 

mengumpulkan dan mendistribusikan zakat karena dilatarbelakangi 

oleh banyak faktor, termasuk sektarianisme dan keinginan membangun 

patronase. Kapasitas lembaga filantropi Islam swasta (baca: bukan 

pemerintah) sangatlah terbatas bila dibandingkan dengan peran 

negara. Pertama, tanpa adanya otoritas negara, organisasi filantropi 

Islam tidak bisa memaksa orang-orang yang ‘kaya tapi pelit’ untuk 

menunaikan kewajiban sosial dan agama mereka dalam membayar 

zakat. Kedua, kemampuan lembaga filantropi terbatas pada sektor dan 

daerah tertentu saja, dan aktivitas mereka tidak mencakup masalah 
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kesejahteraan dalam konteks yang luas. Ketiga, organisasi filantropi 

keagamaan pada umumnya diwarnai oleh perilaku sektarianisme, 

cenderung untuk membantu atau menolong kelompok mereka sendiri, 

dan bahkan kebanyakan organisasi filantropi Islam bahkan tidak 

mampu memperlakukan seluruh anggota masyarakat secara adil. 

Gambar 1 
Hubungan antara Pajak dan and Zakat 

(Masdar F Mas’udi)

P = Pajak 

Z = Zakat 

J = Jizyah (pajak untuk non Muslim)

S = sedekah

Zakat,	Pajak	dan	Yurisprudensi	Islam	

Gagasan Masdar F. Mas’udi mengenai zakat dan pajak bukan 

berarti tanpa kritik. Beberapa ulama dan pengamat seperti Kyai 

Cholil Bisri, Farid Wazdi dan Syafii Antonio membuat tulisan untuk 

menanggapi gagasan Mas’udi.40 Mereka beralasan bahwa zakat tetap 

berbeda dari pajak ditinjau dari segi tujuan, mekanisme maupun 

dimensi spiritualitasnya. Zakat pada umumnya dibayar atas nama 

Tuhan, sementara pajak hanyalah tanggung jawab individu sebagai 

40 Republika, 29 Februari 1996 & Republika 12 April 1996; “Zakat dan Pajak: 
Jawaban Masdar F. Mas’udi kepada Kyai Cholil Bisri Rembang,” Aula, Agustus 
1992: 69-75) dan “Pajak Diniati Zakat”, Republika, 15 Maret 1996).
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warga negara yang hidup di sebuah negara. 

Di tengah perdebatan tentang pajak dan zakat, digelar dua buah 

seminar mengenai masalah zakat dan pajak di tempat yang berbeda di 

Jakarta. Seminar pertama digelar untuk mempertegas dan memperkuat 

argumentasi tentang perbedaan antara zakat dan pajak. Seminar kedua 

yang diselenggarakan oleh NU menghasilkan dua pandangan yang 

berseberangan: kelompok pertama melihat bahwa zakat dan pajak 

memiliki kesamaan dan oleh karena itu tidak dapat dibedakan secara 

esensial; sementara kelompok kedua berpandangan bahwa zakat dan 

pajak betul-betul berbeda dan tidak dapat disejajarkan. 

Di kalangan ormas-ormas Islam, pandangan yang berbeda 

juga dilontarkan untuk menyanggah gagasan Masdar F. Mas’udi. 

Prof. M. Abdurrahman yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat 

(PERSIS) menyoroti gagasan Mas’udi dari segi fikih Islam. Menurut 

Abdurrahman, formulasi Mas’udi tentang kesamaan zakat dan 

pajak adalah lemah, khususnya ketika berbicara tentang fikih Islam 

mengenai besaran pajak dan zakat yang harus dibayar oleh kaum 

Muslim. Ia menambahkan bahwa Sunnah Nabi tegas menyebutkan 

bahwa besaran zakat 2.5% untuk perdagangan, 5-10 % untuk 

pertanian. Dalam pandangan M. Abdurrahman, prosentase zakat 

terlalu kecil untuk membiayai kebutuhan belanja negara dan karena 

itu tidak bisa disamakan dengan pajak. Selain itu, besaran pajak 10%-

15 % dari penghasilan seseorang juga terlalu besar untuk disebut 

zakat selain tidak seusai dengan aturan Alquran atau Sunnah Nabi.41 

Selaras dengan pandangan-pandangan di atas yang menyanggah 

gagasan Mas’udi, Ismail Yusanto, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia 

(HTI) dan juga mantan Sekretaris Jendral Forum Zakat (FOZ), dengan 

tajam membedakan pajak dari zakat. Pertama, konsep zakat dan pajak 

41 Wawancara dengan M. Abdurrahman, Ketua BAZ Bandung, dan Ketua 
Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 29 September 2008, di Bandung. 
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tidak identik, sebab pajak adalah instrumen ekonomi, sementara 

zakat adalah kepatuhan keagamaan. Meskipun yang kedua (zakat) 

juga terkait dengan aspek-aspek tertentu dari ekonomi negara, tetapi 

masih dilihat sebagai masalah agama daripada masalah ekonomi. 

Kedua, karena zakat adalah bagian dari ketaatan keagamaan seorang 

Muslim, mekanisme pengumpulan dan sistem pendistribusiannya 

telah diatur oleh agama Islam. Ketiga, orang-orang yang menjadi 

‘wajib zakat’ juga berbeda dengan mereka yang ‘wajib pajak’.42 

Dalam konteks inilah intelektual Muslim dan praktisi mencoba 

memgkompromikan pembayaran zakat dan pajak melalui gagasan 

zakat pengurang jumlah pajak (tax reduction).43 

Spiritualisasi	Pajak	secara	politik	dan	keagamaan	problematik

Ulil Abshar Abdalla, salah satu pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL), 

sebuah organisasi atau gerakan yang mengkampanyekan gagasan-

gagasan Islam liberal dan demokrasi di Indonesia, ternyata tidak 

menyetujui pandangan rekannya dari NU, Masdar F. Mas’udi, yang 

menyetarakan zakat dan pajak. Argumentasi Ulil Abshar tidak banyak 

terkait dengan masalah doktrinal seperti halnya para ulama yang telah 

disebut sebelumnya, melainkan terkait dengan relasi antara politik 

dan masyarakat. Mas’udi, menurut Ulil Abshar, tidak memberikan 

perhatian terhadap konsekuensi yang akan diterima oleh masyarakat 

sipil bila negara mengambil alih seluruh proses mobilisasi dana-dana 

zakat. Ulil Abshar menolak intervensi negara yang berlebihan dalam 

ranah keagamaan. Sentralisasi manajemen zakat di tangan negara, 

42 Perlu dicatat bahwa meskipun Yusanto berseberangan dengan gagasan 
Masdar yang menyetarakan pajak dan zakat, keduanya memiliki kesamaan 
pandangan mengenai peran negara sebagai instrumen untuk mengumpulkan 
dan mendistribukan zakat kepada para mustahik. Keduanya meyakini bahwa 
mengumpulan zakat dapat dioptimalisasikan hanya oleh tangan negara. 
Wawancara dengan Ismail Yusanto, 21 Oktober 2008, di Jakarta.

43 Arskal Salim, The Shift in Zakat Practice, 38–39.
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menurutnya, akan merusak peran masyarakat sipil secara politik dan 

pada saat yang sama mengacaukan tradisi yang sudah ada. 

Pada tingkat masyarakat akar rumput, Ulil Abshar menekankan 

bahwa zakat merupakan sumber pendapatan tokoh-tokoh atau alim 

ulama dan lembaga-lembaga yang mereka miliki. Pemuka agama 

di desa-desa kecil menerima dan menggunakan dana zakat untuk 

membangun pesantren, masjid, madrasah dan fasilitas sosial-

keagamaan lainnya. Sangat lumrah di kalangan pemimpin agama 

di Jawa, seorang Kyai menerima dana zakat dari masyarakat dan 

pengagumnya. Ulil juga berpendapat bahwa secara teoretik, zakat 

merupakan sumber kekuatan bagi organisasi masyarakat sipil di 

tingkat akar rumput. Bila administrasi zakat diambil alih negara, 

sebagaimana yang diajukan oleh Masdar F. Mas’udi, maka akan 

terjadi proses pelemahan masyarakat sipil.44

Meski demikian, Ulil menyadari bahwa praktik zakat di kalangan 

Muslim tradisionalis di mana kyai dan pemuka agama di pedesaan 

menjadi penerima zakat, bukan tanpa kritik. Banyak juga kyai dan 

pemuka agama yang memonopoli sumber-sumber perekonomian 

di pedesaan. Tapi, hal yang juga harus diperhatikan, menurut Ulil, 

adalah bahwa kyai dan pemuka agama tidak mendapatkan gaji dari 

pemerintah dan mereka betul-betul sedikit sekali mendapatkan 

dukungan finansial dari pemerintah. Oleh karena itu, zakat dan sedekah 

dalam masyarakat hanya menjadi satu-satunya sumber pendapatan 

dan perlambang kekuatan politik kyai. Sebagai sosok yang menerima 

zakat dari masyarakat, maka seorang kyai sejatinya bisa menjadi lebih 

mandiri atau independen dari intervensi atau kooptasi pemerintah. 

Juga, belajar dari pengalaman masa Orde Baru, memberikan 

peran dan kekuatan absolut kepada negara dalam mengelola sumber-

sumber ekonomi dan kesejahteraan juga memiliki potensi untuk 

44 Kompas, 23/12/2000.
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penyalahgunaan. Sebagaimana telah digambarkan sebelumnya, 

Masdar F. Mas’udi berpendapat bahwa lembaga filantropi swasta 

tidak terbebas dari kepentingan politik, hubungan patron-klien, 

dan sektarianisme dalam memobilisasi dan apalagi mendistribusi 

dana-dana zakat. Oleh karena itu, menurut Mas’udi, idealnya dana-

dana filantropi itu tidak dikelola oleh masyarakat sipil agar tidak ada 

penyelewengan, karena kepentingan politik dan sektarian. Akan 

tetapi, menurut Ulil Abshar, negara juga, secara alami tidak bebas dan 

tidak netral dari kepentingan politik karena pemerintah dan aparat 

pemerintah juga memiliki agenda politik tertentu.45 

Memang betul apa yang banyak dicatat oleh para pengamat bahwa 

perbedaan pendapat dan inkonsistensi sangat mungkin mewarnai 

sistem kesejahteraan dan keadilan Islam baik pada tingkat diskursif 

maupun praktis. Interaksi antara negara dan agama telah menjadikan 

konsep ideal kesejahteraan dalam Islam terhambat oleh argumentasi 

yang tidak terlalu kuat yang dirumuskan kaum Muslim sendiri. Profesor 

Timur Kuran, dari Duke University, berpendapat bahwa ketika banyak 

kaum Muslim mengemukakan diktum Islam adalah solusi (‘Islam is a 

solution’) dalam mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan, 

dan kaum Muslim juga beranggapan bahwa zakat adalah mekanisme 

distribusi harta dari yang kayak kepada yang miskin, itu tidak berarti 

bahwa dengan sendirinya zakat dapat mencapai tujuan tersebut.46 

Dalam konteks zakat profesi, kita dapat berkesimpulan bahwa kaum 

Muslim barangkali seluruhnya sepakat mengenai tujuan substantif dari 

zakat, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai bagaimana prosedur 

yang harus dirumuskan untuk mencapai kesejahteraan itu.47 Kaum 

Muslim di lapisan bawah mungkin penasaran dan ingin mengetahui 

45 Ulil Abshar Abdalla, “Sedikit Gagasan tentang Zakat”, Kompas, 23-12-2000.

46 Timur Kuran, “Islam and Mammon,” 111-112. 

47 Timur Kuran, “Islam and Mammon,” 112.
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konsep zakat yang mana yang sesuai dengan masyarakat Indonesia dan 

konsep yang manakah praktik zakat yang Islami itu. 

Mobilisasi Zakat: Antara Pendekatan Struktural dan 
Pragmatis 

Keterlibatan negara dalam administrasi atau pengelolaan zakat 

pada masa Orde Baru dimulai ketika Presiden Soeharto menyampaikan 

pidato di Istana Merdeka pada 26 Oktober 1968. Di hadapan para 

pemimpin Muslim yang hadir pada waktu itu, Presiden Soeharto 

mendorong proses mobilisasi zakat karena praktik zakat dapat 

memberikan kontribusi pada pembangunan sosial di negeri ini. Ia 

mewujudkan dorongannya itu dengan mengeluarkan Surat Perintah 

Presiden No. 07/PPIN/10/1968 pada 31 Oktober 1968, yang selanjutnya 

diikuti oleh keluarnya regulasi zakat lainnya serta berdirinya Badan Amil 

Zakat (BAZ) di pelbagai provinsi dan kabupaten seperti, DKI Jakarta, 

Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. 

Sejak itulah keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat mulai 

meningkat dan BAZ berperan untuk mengoptimalkan penggalangan 

dana zakat dari para birokrat dan pegawai negeri sipil.48 Dalam konteks 

inilah praktik zakat di Indonesia tidak lagi dilihat sebagai masalah agama 

semata, tetapi juga masalah politik. Namun ini bukan berarti bahwa 

setelah masalah zakat diregulasi oleh pemerintah, peran organisasi 

masyarakat sipil melalui lembaga amil zakatnya menghilang. Pasalnya, 

peran yang dimainkan oleh BAZ tidak menghilangkan peran-peran 

organisasi sipil dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana-dana 

filantropi. Bagi mayoritas Muslim di Indonesia, pembayaran zakat, secara 

praktis, adalah berdasarkan kesukarelaan. Pertanyaan selanjutnya adalah 

apa dampak dari keluarnya peraturan-peraturan tentang zakat terhadap 

48 See Nur Ichwan, Official Reform of Islam: State Islam and the Ministry 
of Religious Affairs in Contemporary Indonesia, 1966-2004, Dissertation, Leiden 
University, 2006, 190–191. 
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praktik filantropi Islam di Indonesia secara keseluruhan, dan entitas 

manakah yang menjadi subjek atau target dari regulasi zakat tersebut. 

Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia juga menyaksikan 

pelbagai peristiwa politik. Pertama, suasana politik yang baru di 

Indonesia yang lebih terbuka setidaknya memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk menyampaikan opini mereka tentang 

pelbagai masalah. Kedua, perubahan politik yang dramatis, baik 

pada tingkatan provinsi maupun kabupaten, khususnya setelah 

ditetapkannya Undang-undang Otonomi Daerah juga memberikan 

kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan dan 

mengimplementasikan beberapa kebijakan yang terkait dengan 

zakat di daerah tertentu. Kondisi sosial-politik di daerah-daerah juga 

memberikan ruang bagi Pemda untuk melakukan inovasi-inovasi, 

seperti, menetapkan Perda-Perda syariah tentang zakat. Pada saat 

yang sama, organisasi masyarakat sipil mengambil inisiatif untuk 

membuat lembaga amil zakat sendiri-sendiri.49 

Perkembangan implementasi kebijakan zakat di pelbagai daerah 

berbeda satu sama lain. Beberapa kabupaten dapat secara efektif 

menerapkan Perda tentang zakat dapat menggalang dana-dana zakat 

dengan jumlah yang cukup besar, tetapi di daerah yang lain regulasi 

zakat ini mendapatkan tantangan atau perlawanan, baik dari pegawai 

negeri maupun warga sipil lainnya di tingkat akar rumput. Yang lebih 

penting lagi adalah bahwa entitas yang menjadi target regulasi zakat 

pada umumnya adalah pegawai negeri, dan penerapkan pemotongan 

langsung gaji dari pegawai negeri yang dijustifikasi oleh gagasan zakat 

profesi. Dengan kata lain, pemerintah menggunakan pendekatan 

struktural dan pragmatis dalam memobilisasi zakat profesi.

Pendekatan struktural dan pragmatik terhadap praktik zakat 

yang diterapkan oleh pemerintah di provinsi dan kabupaten berarti 

49 Lihat kembali Bab 2 dari buku ini. 
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bahwa pemerintah dapat memotong gaji pegawainya untuk kemudian 

disalurkan kepada BAZ. ‘Pendekatan struktural’ berarti pendekatan 

dari atas ke bawah (top-down) yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

mendorong masyarakat sipil untuk menunaikan kewajiban keagamaan 

dan ‘kewajiban politik’ mereka. Penggabungkan peraturan zakat dalam 

lembaga politik dapat berarti bahwa pembayaran zakat melalui BAZ 

memiliki dua fungsi bagi pegawai negeri sipil; menjadi warga negara yang 

baik dalam pengertian mematuhi peraturan dan regulasi pemerintah, 

dan menjadi Muslim yang baik untuk mengikuti perintah keagamaan. 

Sementara itu, pendekatan pragmatis menunjukkan simplifikasi 

praktik zakat, yang dianggap sebagai praktik keagamaan oleh banyak 

Muslim, diterapkan untuk mengoptimalkan mobilisasi zakat. Didukung 

oleh kebijakan top-down ini, BAZ di beberapa daerah setidaknya 

memiliki sumber utama pengumpulan zakat: 2.5% dari gaji pegawai 

negeri sipil. Motif dan teknik yang serupa juga diterapkan pada masa 

Orde Baru ketika pemerintah mensponsori penarikan sedekah atau 

dana sukarela dari pegawai untuk disalurkan kepada—atau melalui—

yayasan-yayasan yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru, seperti 

Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP), yang secara faktual 

disponsori dan dimiliki oleh Presiden Soeharto.50

Menarik	Zakat	dan	Sedekah	dari	Pegawai	Negeri	Sipil	Muslim	

Penting kiranya untuk menganalisis lebih jauh tentang dampak 

pendekatan struktural dan pragmatik yang digunakan pemerintah 

terhadap pegawai negeri sipil pada masa Orde Baru dan sesudahnya. 

Selain itu, menarik pula untuk memperbandingkan peran-peran 

yang dimainkan oleh yayasan-yayasan ‘pemerintah’ pada Masa Orde 

50 Presiden Soeharto memiliki beberapa yayasan seperti Yayasan 
Supersemar, Yayasan Dana Sejahtera mandiri (Damandiri), Yayasan Darma Bhakti 
Sosial (Darmais), dan yayasan Dana Abadi Karya Bakti (DAKAB). Baca George 
Junus Aditjondro, “Yayasan-Yayasan Soeharto,” Tempo, May 14, 2004. 
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Baru seperti YAMP dan pasca Orde Baru seperti Badan Amil Zakat 

(BAZ). Meskipun banyak ulama yang mendukung pengoperasian BAZ, 

peneliti seperti Arskal Salim dan Nur Ichwan menyatakan bahwa motif 

di balik ketertarikan Presiden Soeharto terhadap pengoperasian 

BAZ lebih bersifat politik. Presiden Soeharto faktanya kemudian 

menempatkan dirinya sebagai Kepala Amil Zakat nasional. Pada akhir 

1970-an Soeharto membuka rekening sendiri sebagai tempat untuk 

menyalurkan dana-dana zakat. Alih-alih mendapatkan menerima 

saluran dana zakat, masyarakat ternyata menunjukan sikap yang 

tidak antusias untuk meyalurkan zakat mereka ke rekening Soeharto.51 

Oleh karena itu, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari 

posisinya sebagai amil zakat nasional. Pada tahun-tahun berikutnya, 

Soeharto mengambil langkah dan kebijakan lain yang secara politik 

ambigu. Misalnya, ketika dia mempersilahkan BAZ untuk beroperasi, 

dia mendirikan yayasan-yayasan baru seperti YAMP pada 17 Februari 

1982, yang kepada yayasan itulah pegawai negeri sipil Muslim 

menyalurkan dana sedekahnya. Tujuan dari pendirian yayasan-yayasan 

tersebut adalah untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan dari 

kaum Muslim seperti mendirikan masjid di perkotaan dan pedesaan. 

Jelas, bahwa kehadiran yayasan semacam itu dan juga kehadiran BAZ 

menjadikan ‘beban’ baru bagi pegawai negeri sipil karena mereka 

harus membayar 3 tipe pembayaran: pembayaran pajak konvensional, 

pembayaran zakat, dan pembayaran ‘sedekah yang diwajibkan’. Pada 

Masa Orde Baru ‘sedekah yang diwajibkan’ itu ternyata berhasil 

menggalang dana yang besar dan dana yang terkumpul melalui YAMP 

bahkan melampaui dana zakat dan sedekah yang diperoleh BAZ.

Tipe-tipe lembaga yang sponsori oleh pemerintah seperti yayasan-

yayasan Soeharto dan Badan Amil Zakat memiliki banyak kesamaan. 

YAMP dan BAZ berfungsi sebagai mesin untuk menggalang dana-

51 Arskal Salim, The Shift in Zakat Practice, 31. 
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dana domestik yang berasal dari zakat dan sedekah. Kedua lembaga 

ini mendasarkan diri pada sumber pendapatan yang sama, yaitu porsi 

tertentu dari gaji bulanan pegawai negeri. Praktik memotong gaji 

pegawai yang dilakukan oleh BAZ dan YAMP sama-sama didasarkan 

pada alasan keagamaan. Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan 

dalam hal konsep keagamaan yang digunakan, BAZ untuk zakat dan 

YAMP untuk sumbangan ‘sukarela’. YAMP mengklaim telah menarik 

uang sedekah dari gaji pegawai negeri sebesar Rp. 50 sampai Rp 1000 

dari gaji setiap pegawai negeri. Prosentase yang digunakan juga berbeda 

antara pegawai yang satu dengan yang lain, tergantung jumlah gaji atau 

kepangkatan pegawai itu sendiri. Pegawai negeri sipil ditarik sekitar 

Rp 50, Rp. 100-500 dan Rp. 1000. Misalnya, jumlah sumbangan yang 

ditarik dari pegawai ‘biasa’ berbeda dengan jumlah yang ditarik dari 

kepala bagian atau kepala dinas. Pun, tentara diwajibkan bersedekah 

sebanyak Rp. 50, sementara para jenderalnya ditarik Rp. 1000. Dari 

tahun 1983 sampai 1998, YAMP berhasil mengumpulkan dana sebesar 

Rp. 121, 149, 663, 052, 87.52 

Kebijakan pemotongan langsung gaji untuk sedekah ini juga 

berlaku kepada hampir seluruh pegawai negeri sipil, tidak hanya 

Muslim. Pada masa pasca Orde Baru, kebijakan seperti ini berikut 

yayasan-yayasan milik Soeharto mulai dipertanyakan, termasuk 

YAMP, DARMAIS, DAKAB dan DAMANDIRI. Para politisi dan aktivis 

meminta penghentian kegiatan yayasan-yayasan tersebut di atas, 

dan menekan pemerintah untuk mengambil alih aset-asetnya. Untuk 

merespons kondisi semacam ini, Presiden B. J. Habibie pada tahun 

52 Lihat Masjid YAMP: Pengabdian 25 Tahun Yayasan Amal Bakti Muslim 
Pancasila (Jakarta: YAMP, 2007). Selama kurun waktu 25 tahun, YAMP telah 
membiayai pelbagai proyek dan kegiatan termasuk pendirian 960 masjid, 
memberikan biaya tambahan untuk 2624 dai, 968 imam di lokasi-lokasi 
transmigrasi, dan memiliki peran besar dalam membangun 4 rumah sakit dan 2 
masjid di luar negeri (New York-USA and Port Moresbey-Papua New Guinea). 
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1999 menghentikan pemotongan gaji pegawai negeri ini dan sejak 

itu, aktivitas YAMP, misalnya, hanya disandarkan kepada Dana Abadi 

atau dana deposito yang disimpan di beberapa bank. Sejak itu sampai 

saat ini, YAMP tidak lagi melakukan mobilisasi dana atau melakukan 

fundraising tetapi masih melanjutkan program-programnya seperti 

pembangunan masjid yang jumlahnya hampir mencapai 1000 masjid.53 

Sementara itu, BAZ, melalui pemerintah daerah, dapat menerima 

2.5% zakat dari pegawai negeri sipil. Besaran zakat ini diterapkan sama 

rata kepada seluruh pegawai negeri dengan posisi dan pangkat apapun, 

yaitu sebesar 2.5% dari gaji mereka. Penting untuk dicatat bahwa 

praktik pemotongan gaji yang disalurkan kepada BAZ, khususnya yang 

dilakukan seiring dengan penerapan Perda-Perda Zakat di pelbagai 

daerah, juga diwarnai kontroversi dan inkonsistensi. BAZ di satu daerah 

cenderung memiliki kebijakan yang cara pandangannya berbeda dalam 

mengklasifikasikan atau mengkategorikan pegawai negeri yang harus 

membayar zakat. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, zakat 

hanya dapat diterapkan kepada mereka yang harta dan penghasilannya 

sampai kepada nishab. Di beberapa daerah, seperti Kota Bandung 

Jawa Barat, pemerintah menarik 2.5% dari gaji pegawai golongan 

III &IV, sementara di Kota Padang Sumatra Barat zakat profesi/gaji 

ditarik dari seluruh pegawai negeri sipil, berapapun gaji mereka. Oleh 

karena itu, cukup beralasan untuk berkesimpulan bahwa pendekatan 

pragmatis telah mewarnai praktik zakat profesi. Di beberapa daerah, 

pegawai negeri menolak implementasi kebijakan seperti itu, khususnya 

ketika dirasakan bahwa pendekatan struktural dan pragmatis tersebut 

diformulasikan oleh kelompok elite politik dengan mengabaikan 

realitas sosial dan ekonomi yang sebenarnya dalam masyarakat di 

tingkat akar rumput. 

53 Wawancara dengan Sulastomo, direktur eksekutif YAMP, 24 Februari 
2009 di Jakarta. 
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Perlawanan dan Ketaatan 

Selain fakta bahwa pegawai negeri sipil menunjukkan ‘ketaatan’ 

agama dan kepatuhan politik dengan membiarkan pemerintah 

memotong gaji mereka untuk zakat sebesar 2.5%, perlawanan atau 

penolakan juga terjadi di beberapa daerah. Di Lombok Timur, Provinsi 

Nusat Tenggara Barat (NTB), sebuah demonstrasi digalang oleh guru 

pegawai negeri untuk menunjukkan perlawanan dan penolakan 

mereka terhadap kebijakan pemotongan gaji secara langsung. 

Demonstrasi tersebut digalang sebagai respons terhadap munculnya 

Perda No. 4/2004 tentang Pelaksanaan Zakat. Menurut Perda tersebut 

pegawai negeri sipil harus membayar zakat sebesar 2.5%.54 Beberapa 

daerah lain juga menerapkan Perda serupa seperti di Bulukumba, 

Maros dan Makassar di Sulawesi; Solok, Bukittinggi dan Padang di 

Sumatra Barat; Cianjur, Sukabumi dan Kota Bandung di Jawa Barat; dan 

provinsi Nanggro Aceh Darussalam.55 Lombok Timur adalah contoh dari 

gagalnya pendekatan struktural dan pragmatis pemerintah mengenai 

zakat. Aparat pemerintah kelihatannya abai terhadap kondisi aktual 

yang dihadapi oleh pegawai negeri sipil, khususnya para guru PNS yang 

gajinya di bawah rata-rata pada waktu itu. Hasilnya adalah kebijakan 

zakat tersebut membuat para guru tidak merasa senang. 

Dalam kondisi seperti inilah makna keadilan dan fungsi zakat 

harus berhadapan dengan kondisi sosial dan ekonomi. Imajinasi 

kaum elite tentang kesejahteraan harus berhadapan dengan kondisi 

54 Untuk profil BAZ di Lombok Timur lihat Tim Institute Manajemen Zakat, 
Profil 7 Badan Amil Zakat: Daerah Provinsi & Kabupaten Potensial di Indonesia 
(Jakarta: IMZ, 2006). 

55 Ahmad Fathan Aniq, Zakat Discourse in Indonesia: A Study of Teachers’ 
Resistance to Zakat Regional Regulation in East Lombok , Master Thesis, Leiden 
University, 2008, 32.; kasus yang sama terjadi di Tulungagung-Jawa Tengah ketika 
masyakat bereaksi atas penerapan zakat profesi. Baca juga Muhammad Hadi, 
Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjaun Sosiologi Hukum Islam 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 120.
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sosial dan ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Inkonsistensi dalam 

mengimplementasikan kebijakan baik yang bersifat keagamaan 

maupun politik, umpamanya, memberikan kontribusi pada 

menguatnya resistensi atau perlawanan. Apalagi ketika regulasi zakat 

diterapkan kepada seluruh pegawai negeri sipil tanpa memperhatikan 

kondisi sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat.56 

Pada tahun 2004, Perda zakat di Lombok Timur telah diterapkan 

selama dua tahun, pada waktu itu suara-suara keberatan di kalangan 

masyarakat telah bermunculan. Sikap keberatan ini kemudian 

berubah menjadi sebuah gerakan perlawanan di kalangan para guru 

yang kemudian secara kolektif menggalang pemogokan sebagai 

bentuk penentangan terhadap kebjiakan zakat ini pada Desember 

tahun 2005.57 Hal ini kemudian berakhir dengan dihentikannya 

pemotongan zakat secara langsung dari gaji pegawai negeri sipil dan 

guru, dan dibatalkannya Perda Zakat di Lombok Timur. Sejak itu, 

masyarakat mulai menyalurkan zakat profesi mereka sendiri-sendiri 

kepada lembaga yang mereka inginkan, baik terhadap lembaga yang 

disponsori negara ataupun lembaga zakat yang ada di masyarakat. 

Guru-guru Muslim di Lombok Timur sudah mengembalikan karakter 

praktik zakat dalam konteks Indonesia, yaitu kembali dibayarkan 

secara sukarela kepada lembaga kepada mereka inginkan, tanpa 

harus ada campur tangan berlebihan dari negara. 

Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi munculnya 

resistensi di kalangan para guru terhadap pemotongan zakat secara 

langsung. Pertama, para guru merasa telah dibebani dengan 3 bentuk 

beban yang juga diterapkan dalam bentuk penarikan/pemotongan 

gaji, yaitu pajak, zakat dan sumbangan sosial, sementara penghasilan 

mereka tidak setinggi pejabat yang membuat peraturan-peraturan 

56 Kota Padang di Sumatra Barat juga meneapkan kebijakan yang sama.

57 Ahmad Fathan Aniq, Zakat Discourse in Indonesia, 50.
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itu. Kedua, penolakan para guru terhadap pemotongan gaji secara 

langsung tidak berarti bahwa mereka melakukan penolakan terhadap 

pelaksanaan ajaran Islam, tidak pula berarti bahwa mereka bertujuan 

untuk menghindari implementasi zakat secara bersama-sama. Namun 

masalah utamanya adalah masalah kepercayaan. Para guru kurang 

percaya untuk mengalurkan zakat dan sedekah mereka kepada BAZ, 

karena rendahnya kepercayaan mereka terhadap lembaga pengelola 

zakat milik pemerintah tersebut. Ketiga, eskalasi resistensi tersebut 

juga didukung oleh fakta bahwa para ulama di Indonesia, termasuk 

ulama yang berada di daerah-daerah provinsi dan kabupaten memiliki 

pandangan yang berbeda mengenai bagaimana zakat harus dikelola 

di dalam negara yang konstitusinya bukan Islam.58 Dengan kata lain, 

pendekatan struktural dan pragmatis dalam menggalang zakat tidak 

selalu tepat dalam masyarakat Muslim Indonesia yang karakternya 

berbeda-beda, karena adanya hubungan yang saling mempengaruhi 

namun kompleks antara agama, budaya, dan negara. 

Bentuk-bentuk resistensi terhadap pemotongan zakat secara 

langsung diekspresikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Apa yang 

terjadi di Lombok Timur bukanlah satu-satunya bentuk gerakan 

perlawanan terhadap praktik zakat. Penelitian James Scott, misalnya, 

menunjukkan sikap yang serupa di Malaysia dan Perancis ketika dia 

menganalisis perlawanan di kalangan para petani di dua negara ini. 

Pada tahun 1970-an, Scott menyebut ‘resistance without protest’ 

(perlawanan tanpa protes terbuka), ketika banyak petani ‘menolak 

secara diam-diam’ terhadap praktik zakat ini dengan cara menolak 

untuk menyebutkan secara pasti jumlah hasil panen mereka kepada 

amil zakat pemerintah. Para petani lainnya hanya mendaftarkan 

jumlah yang lebih kecil dari hasil panen yang sebenarnya, atau 

58 Lihat Mubyarto, “Zakat di negara Pancasila,” Pesantren No.2/Vol. III/1986, 
29-35. 
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memberikan informasi palsu mengenai jumlah hasil panen mereka.59 

Di Pakistan, sikap perlawanan masyarakat terhadap kebijakan zakat 

dilakukan dengan menarik dana tabungan meraka di bank secara 

besar-besaran menjelang waktu pemotongan zakat beberapa 

saat menjelang bulan Ramadan.”60 Ini berarti bahwa menghindari 

pemotongan zakat oleh negara dilakukan karena masyarakat tidak 

sepenuhnya mempercayai pemerintah, karena dana zakat kerap 

dipolitisasi oleh para pengelolanya. 

Dalam konteks tertentu dan terjadi di beberapa daerah, 

pendekatan struktural dan pragmatis juga menunjukkan ‘keberhasilan’. 

Beberapa peneliti menunjukkan bahwa peran BAZ dan Perda Syariah 

pada era otonomi daerah menunjukkan fenomena yang menarik. 

Seorang peneliti asing, Michael Buehler, dalam penelitiannya di 

Sulawesi menunjukkan bagaimana regulasi zakat di Bulukumba dan 

Kota Makassar menjadikan zakat dan sedekah sebagai hal yang wajib 

dibayar. Regulasi ini membidik para pejabat birokrasi dan calon-

calon jemaah haji. Metode pembayaran zakat, sedekah dan infak di 

Bulukumba dan Makassar sama dengan yang terjadi di Lombok Timur; 

yaitu pemotongan secara langsung gaji pegawai. Bahkan, regulasi ini 

juga diterapkan pada perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, dan 

usaha-usaha lainnya, seperti pedagang, pengelola Club Malam, Bar 

dan Karaoke. Perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan membayar 

2.5% dari keuntungan yang mereka dapatkan. Para jamaah haji juga 

diminta untuk membayar 1 % dari dana ONH–Ongkos Naik Haji 

kepada BAZ.61 

59 James Scott, Resistance without Protest, 426. 

60 Christopher Candland, “Faith as Social Capital,” 359; Hilman Latief, 
“Developing Cross-Sector Coherence,” 53-5. 

61 Michael Buehler, “Shari’a By-Laws in Indonesian Districts: An Indication for 
Changing Patterns of Power Accumulation and Political Corruption,” Southeast 
Asia Research, Vol. 16, No. 2 (2008), 171. 
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Sementara itu, dengan cara yang juga sama, pengumpulan 

zakat profesi di Kota Padang mencapai Rp. 400 juta pada tahun 2005 

sampai 1.9 milyar pada tahun 2007. Seluruh dana yang terkumpul 

disalurkan kepada–dan dikelola oleh—BAZ. Di lihat dari perspektif ini, 

dapat dikatakan bahwa negara telah mencoba meluaskan otoritasnya 

dalam rangka mengontrol bukan hanya zakat tetapi juga sedekah 

dan infak. Contoh-contoh di atas juga mengilustrasikan bentuk-

bentuk inkonsistensi dan ambiguitas dari praktik kedermawanan 

atau filantropi Islam di Indonesia, khususnya ketika agen-agen 

negara berperan sebagai operator. Nampaknya muncul tendensi di 

pelbagai daerah, sebagaimana ditandai oleh penetapan Perda-Perda 

Zakat, untuk mengkombinasikan kebijakan-kebijakan pemerintah 

Orde Baru mengenai keharusan membayarkan ‘sumbangan 

sukarela’ dan penarikan secara langsung zakat pada masa pasca 

Orde Baru. Barangkali orang bertanya, apakah partisipasi seseorang 

ketika membayar zakat dengan model seperti di atas adalah 

merepresentasikan kepatuhan politik, ekspresi spiritual, kesalehan 

sosial, atau kesemuanya?62

62 Untuk detail penjelasan zakat profesi di Malaysia baca Mohd Ali Mohd Nor, 
Hairunnizam Wahid, Nor Ghani Md Nor, “Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan 
di Kalangan Kaki tangan Profesional Universiti Kebangsaan Malaysia,” Islamiyyat, 
26 (2), 2004),59-67. Artikel tersebut berkesimpulan bahwa kualitas keimanan 
dan pengetahuan keagamaan berpengaruh besar dalam pelaksanaan zakat 
praktis, termasuk pembayaran zakat penghasilan. Sayangnya tulisan tersebut 
mengabaikan dinamika sosial dan politik di tingkat akar rumput. Penulis artikel 
tersebut hanya mengeksplorasi diskursus di balik penolakan masayrakat untuk 
melaksanakan zakat profesi melalui lembaga pemerintah. Untuk perbandingan 
baca juga Aidit bin Ghazali, “Zakat Administration in Malaysia,” dalam Mohamed 
Ariff (ed.), The Islamic Voluntary Sector, 106. Aidit berkesimpulan bahwa ada 3 
faktor yang mendorong masyarakat untuk mengalurkan zakat kepada lembaga 
yang tidak resmi (baca: non pemerintah): 1) faktor politik, seperti yang dilakukan 
oleh Partai PAS Malaysia; 2) kecenderungan individual; dan 3) “kurangnya 
kepercayaan diri yang kuat terhadap lembaga yang ada untuk mendistribusikan 
zakat dengan tepat. 
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4
Filantropi Islam berbasis Korporasi 
Antara CSR, Pajak dan Zakat Perusahaan

Bab ini membahas keterlibatan sektor swasta atau perusahaan-

perusahaan dalam kegiatan filantropi Islam, dan menganalisa 

cara di mana zakat dan sedekah dipraktikan dalam organisasi bisnis. 

Salah satu fenomena yang berkembang di Indonesia dewasa ini 

adalah masuknya gagasan tentang tanggung jawab perusahaan (CSR-

corporate sosial responsibility) atau ‘program-program pembangunan 

berkelanjutan’ (sustainable development programs) ke dalam 

organisasi sektor swasta. Melalui CSR, perusahaan-perusahaan di 

pelbagai bidang berpartisipasi untuk mendorong kesejahteraan 

masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik. Jenis program pembangunan berkelanjutan yang dipelopori 

perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia juga bervariasi, mulai 

dari pelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat untuk 

penyediaan layanan kesehatan sampai penyediaan beasiswa untuk 

para pelajar yang berprestasi atau pelajar dari kalangan keluarga 

yang secara ekonomi kurang mampu. Pendirian lembaga-lembaga 

amil zakat (LAZ) dalam perusahaan-perusahaan menjadi indikasi yang 

paling nyata keterlibatan perusahaan dalam kegiatan filantropi Islam, 

dan beberapa LAZ perusahaan telah menjadi ‘pemain baru’ dalam 
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gerakan filantropi Islam di Indonesia. 

Secara khusus, bab ini membahas beberapa isu berikut: faktor 

apa yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mendirikan 

lembaga amil zakat; bagaimana karakteristik dan ciri khas yang 

dimiliki oleh LAZ perusahaan, dan jenis-jenis program seperti apa 

yang menjadi prioritas LAZ perusahaan; bagaimana pula konsep-

konsep filantropi Islam diinterpretasi dan diimplementasikan dalam 

organisasi-organisasi bisnis. Dalam konteks ini, saya awali dengan 

mendiskusikan perkembangan perusahaan swasta di Indonesia, 

wacana dan inovasi di bidang hukum di kalangan Muslim tentang 

filantropi Islam berbasis perusahaan, serta mengenai karakteristik 

dan pengaruh ‘budaya perusahaan’ (coporate culture) terhadap 

filantropi Islam perusahaan. 

Perusahaan Swasta dan Kepedulian Sosial
Keterlibatan organisasi sektor profit dalam kegiatan sosial semakin 

meningkat dari waktu ke waktu. Secara umum, sektor bisnis dan sektor 

non-profit seringkali diposisikan secara diametral, karena dua sektor 

tersebut memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Sektor swasta/profit 

terdiri dari organisasi yang berorientasi pada keuntungan, misalnya 

perusahaan nasional dan multinasional; sedangkan sektor nirlaba 

memiliki bermacam bentuk, yaitu berupa organisasi non-pemerintah 

(LSM) dan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Interaksi antara sektor 

profit dan sektor nirlaba dalam domain sosial-ekonomi tampaknya telah 

menghasilkan sintesis yang dinamis. Bahkan, menguatnya kegiatan 

filantropi Islam dalam perusahaan-perusahaan memiliki implikasi pada 

perkembangan wacana hukum, agama, sosial dan politik. Uniknya, 

seiring dengan menguatnya islamisasi di kalangan kelas menengah 

dan kelas menengah atas, wacana pembangunan berkelanjutan atau 

CSR secara umum telah diwarnai dengan penggunaan idiom, diksi dan 

perspektif Islam. 
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Perkembangan filantropi Islam di dunia Muslim dewasa ini, yang 

beriringan dengan menguatnya program-program tanggung jawab 

sosial perusahaan (CSR), berujung pada kemunculan lembaga-lembaga 

filantropi model baru. Pelbagai penelitian dan survei yang dilakukan 

di negara-negara Timur Tengah, seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, 

Qatar, dan Kuwait menunjukkan bahwa terdapat irisan antara aktivitas 

filantropi yang dimotivasi oleh agama (zakat dan sedekah) dan tanggung 

jawab sosial perusahaan.1 Para pengusaha Muslim yang memegang 

posisi-posisi strategis dalam perusahaan-perusahaan berperan besar 

dalam memperkenalkan inovasi praktik filantropi Islam. Mereka 

mendefinisikan ulang dan mengkontekstualisasi konsep-konsep 

dasar Islam tentang sedekah (sedekah), tolong menolong (ta’awun), 

dan kemaslahatan (maslahah). Konsekuensinya, para pengusaha 

Muslim menafsirkan ulang makna tanggung jawab perusahaan dan 

menghubungkannya dengan kewajiban-kewajiban keagamaan. 

Malaysia dan Indonesia adalah dua negara di Asia Tenggara yang 

melakukan banyak inovasi praktik filantropi Islam, termasuk dalam 

menggalang dana-dana zakat dan sedekah. Inovasi praktik zakat ini 

dapat dilihat dari usaha-usaha pemerintah di kedua negara tersebut 

untuk melaksanakan konsep-konsep baru seperti ‘zakat gaji’ dan 

‘zakat perusahaan’ (zakat al-muassasah). Keterikatan para pekerja 

dan pengusaha Muslim dalam organisasi-organisasi sektor profit, 

telah memberikan kesempatan yang lebih besar bagi para pengusaha 

Muslim untuk memperkenalkan ide-ide inovatif memperkuat 

peran sektor swasta dalam aktivitas filantropi dan kegiatan sosial. 

Sebagaimana telah didiskusikan pada bab sebelumnya,‘zakat profesi’ 

atau ‘zakat penghasilan’ diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1970-

1 Lihat Barbara Lethem Ibrahim and Dina H. Sherif, From Charity to Social 
Change: Trends in Arab Philanthropy (Cairo and New York: the American 
University in Cairo Press, 2008). 
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an dan di Indonesia pada 1980-an. Para ulama (ulama) di dua negara 

dengan penduduk Muslim terbesar di Asia Tenggara ini menelaah 

kembali konsep dari al-mal al-mustafad (gaji bulanan) sebagai sebuah 

konsep logis untuk membebankan kewajiban kepada para pekerja 

(PNS, pekerja pabrik, dan sejenisnya yang menerima gaji tiap bulan) 

untuk membayar zakat.

Di Indonesia, pemikiran mengenai zakat profesi tidak terlalu 

populer di kalangan Muslim, dan bahkan beberapa ulama telah 

menolak validitas dari praktik zakat yang baru ditemukan ini. 

Sebenarnya, pihak berwenang dalam agama, yang diwakili oleh MUI 

(Majelis Ulama Indonesia), memberikan penjelasan mengenai konsep 

ini pada tahun 2002. Meskipun saat ini zakat profesi dilaksanakan 

oleh beberapa organisasi Islam besar, dalam praktiknya hal ini masih 

diwarnai dengan ketidaksepakatan dalam beberapa hal: bagaimana 

mengkompromikan ‘pajak Islam’ dengan ‘pajak konvensional’, 

bagaimana memberlakukan zakat profesi di sebuah negara non-Islam, 

bagaimana menghitung prosentase zakat profesi dan mengidentifikasi 

pembayar zakat secara benar. Perkembangan lain yang tidak kalah 

menarik adalah munculnya konsep ‘zakat perusahaan’ yang saat 

ini mulai diperkenalkan seiring dengan meningkatnya ketertarikan 

karyawan dan profesional Muslim yang bekerja di perusahaan swasta 

untuk mengoptimalkan praktik filantropi Islam.

Pada akhir 1990-an, para peneliti telah mencoba mengeksplorasi 

aktivisme sosial dan ekonomi Muslim di Asia Tenggara, dan salah satu 

hasilnya adalah penerbitan dua buku; yang pertama berjudul Muslim 

Private Sector in Southeast Asia, dan yang kedua adalah Muslim 

Voluntary Sector in Southeast Asia.2 Kedua buku tersebut menyajikan 

2 Mohamed Ariff, The Muslim Private Sector in Southeast Asia (Singapore: 
ISEAS, 1991); Mohamed Ariff (ed.), The Muslim Voluntary Sector in Southeast 
Asia (Singapore: ISEAS, 1991). 
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diskusi yang menarik tentang perkembangan bisnis dan kegiatan 

sosial di kalangan Muslim di beberapa Negara seperti Singapura, 

Filipina, Malaysia, Thailand dan Indonesia. Yang menarik dari dua 

buku tersebut adalah menguatnya indikasi di kalangan Muslim untuk 

memasuki dunia bisnis dan dunia sosial pada saat yang bersamaan. 

Dalam batas tertentu, prinsip-prinsip etika Islam dalam dunia 

bisnis, seperti konsep riba (riba), keadilan (‘adalah), zakat, kejujuran 

(amanah), dan sejenisnya, mulai dijadikan sebagai sebuah kerangka 

teoritis bagi pengusaha-pengusaha Muslim untuk memperluas 

aktivitas kewirausahaan mereka dan pada saat yang sama memotivasi 

perusahaan-perusahaan untuk terlibat dalam sektor sosial. 

Dalam studinya tentang diaspora Muslim di Singapura, Rajeswara 

Amvalavanar-Brown mencatat bahwa praktik wakaf menjadi fondasi 

bagi ekspansi bisnis di kalangan Muslim, dan wakaf juga menfasilitasi 

persemaian ‘kapitalisme etik’ (ethical capitalism) sehingga wakaf 

dalam Islam dapat mendorong terwujudnya tujuan-tujuan sosial 

keagamaan (religious social goals) dan peningkatan keuntungan 

(revenue creation). Ini menunjukkan bahwa fleksibilitas Muslim 

dalam menerjemahkan norma-norma Islam kedalam konteks sosial 

yang berbeda sangat berperan penting dalam mendinamiskan inovasi 

pada ranah hukum, budaya, ekonomi, dan politik. Amvalavanar-

Brown juga menegaskan bahwa apa yang disebut dengan kapitalisme 

etik Islam (Islamic ethical capitalism), telah berkembang di kalangan 

diaspora Muslim di Singapura.3 

Pasar	dan	Ekonomi	Nasional

Untuk memahami perkembangan filantropi Islam dalam 

perusahaan-perusahaan saat ini, setidaknya perlu menjelaskan 

3 Rajeswara Amvalavanar-Brown, “Islamic Endowments and the Land 
Economy in Singapore: The Genesis of an Ethical Capitalism, 1830–2007,” South 
East Asia Research, 16, 3 (2009), 344.
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pelbagai jenis sektor swasta, dan menempatkan posisi Muslim dalam 

ranah politik, ekonomi dan sosial di Indonesia. Pada masa kolonial, 

ekonomi Indonesia sebagian besar dikontrol oleh perusahaan asing, 

terutama perusahaan Belanda. Bidang perkebunan, pertambangan, 

perdagangan internasional, perbankan, pelayaran, manufaktur dan 

konstruksi adalah beberapa sektor utama yang dikontrol perusahaan 

asing. Skala menengah dari bidang usaha tersebut dikendalikan 

oleh para pengusaha keturunan Cina atau etnik Tionghoa. Selain 

bekerja sebagai petugas administrasi di pemerintahan kolonial, 

penduduk pribumi Indonesia dan pengusaha Muslim menjalankan 

perusahaan dalam skala kecil, di bidang perkebunan, perdagangan 

kecil, transportasi lokal, batik dan kerajinan tangan.4 

Karakter sektor swasta di Indonesia tidak terlalu jauh berbeda 

dari ‘warisan kolonial’ meskipun faktanya bahwa ‘nasionalisasi’ 

perusahaan Belanda sudah terjadi sejak tahun 1950-an, atau hampir 

satu dekade setelah Kemerdekaan Indonesia. Pada masa transisi 

kemerdekaan tersebut, gagasan ‘dekolonialisasi’ ekonomi Indonesia 

mulai banyak didengungkan di kalangan kaum elite dan politikus 

Indonesia sebagai sebuah sarana untuk mempromosikan gagasan-

gagasan ‘nasionalisme ekonomi’. Masalah kemandirian nasional dan 

keadilan mewarnai gagasan nasionalisme ekonomi.5 

Untuk mengurangi tingkat sensitivitas rasial dan etnik dalam 

wacana nasionalisme ekonomi, agaknya para pengusaha Tionghoa 

4 Bahauddin Darus, “Venture Capital: The Indonesian Experience”, in 
Mohammad Ariff, The Muslim Private Sector, 162-163. Robert W. Hefner, “Market 
and Justice for Muslim Indonesians,” in Robert W. Hefner (ed.), Market Cultures: 
Society and Values in the New Asian Capitalism (Singapore: ISEAS, 1998), 224–250. 

5 Selanjutnya baca Thee Kian Wee, “Indonesianization Economic Aspect of 
the Colonization of Indonesia in the 1950s, “ in J. Thomas Lindblad and Peter Post 
(eds.), Indonesian Economic Decolonization and in Regional and International 
Perspective (Leiden: KITLV, 2009), 19–38. 
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menjadi target dari kebijakan ‘diskriminatif’. Meskipun di tahun 1950-

an para pengusaha Cina menghadapi kesulitan ekonomi, aktivitas 

ekonomi mereka tidak melemah seluruhnya. Para pelaku bisnis 

Cina yang pada era kolonial menjadi “kalangan menengah dalam 

ekonomi” karena kemampuan mereka menghubungkan “ekonomi 

modern yang diatur Belanda dengan sektor tradisional”, kemudian 

pulih dan bahkan menjadi pemain ekonomi utama di era Orde Baru. 
6 Ikatan yang sangat dekat antara kaum elite dari rejim Orde Baru 

dan para pengusaha Cina serta petugas militer, telah mengantarkan 

para pengusaha Cina tersebut mendominasi sektor perbankan, 

perkebunan, dan manufaktur. Sebagai hasilnya, ‘kategori kuat’ dari 

perusahaan domestik adalah sebagian besar dikendalikan atau 

dikuasai oleh perusahaan yang dimiliki pemerintah, bisnis militer 

Indonesia, dan pengusaha Cina.7 

Setelah melonjaknya harga minyak pada 1960-an dan 1970-an, 

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, dan 

perusahaan swasta mulai tumbuh subur. Hal ini beriringan dengan arus 

investasi asing di pelbagai sektor; pertambangan, migas, perbankan, 

telekomunikasi, farmasi, dan sebagainya. Pemain ekonomi yang kuat 

diantara pengusaha Cina telah mendominasi pertanian, pabrik rokok, 

minyak kelapa sawit, otomotif, pabrik tepung, dan jenis bahan pokok 

lainnya. Di masa Soeharto, sejumlah pengusaha Cina mengendalikan 

pelbagai industri besar dan keuangan, yaitu dengan munculnya para 

konglomerat.8 Bersamaan dengan ini, kesenjangan antara orang 

Cina dan pengusaha pribumi semakin terlihat, dan menyebabkan 

6 Bahauddin Darus, “Venture Capital: The Indonesian Experience”, 164. 

7 Bambang Purwanto, “Economic decolonization and the rise of Indonesian 
military business”, in J. Thomas Lindblad and Peter Post (eds.), 39–58.

8 Rajeswary Ampalavanar Brown, Indonesian Corporations, Cronyism, and 
Corruptions,” in The Rise of the Corporate Economy in Southeast Asia (London: 
Routledge, 2006), 80–108. 
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munculnya sebuah kesadaran baru di kalangan pribumi mengenai 

ketidakadilan sosial dan ketidakmerataan ekonomi yang dihadapi 

masyarakat lapisan bawah. Secara khusus, penduduk Muslim yang 

merupakan mayoritas populasi di Indonesia, mendorong perusahaan-

perusahaan Muslim, untuk mengurangi penderitaan masyarakat 

Indonesia, dan untuk mempersempit jarak antara si kaya dan si 

miskin diformulasikan dengan pelbagai cara. 

Para intelektual Muslim, sejak tahun 1970-an telah telah 

menunjukkan perhatian terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi Orde 

Baru yang masih menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. 

Dalam menggambarkan sikap Muslim terhadap kapitalisme baru, 

Robert W.Hefner menulis bahwa meskipun sikap terhadap pasar dan 

kapitalisme telah berubah secara drastis, masih tersisa satu masalah 

yang sulit diatasi dalam persepsi publik akan kapitalisme baru, yaitu 

keyakinan bahwa kaum Muslim tidak menikmati pembagian adil dari 

‘kue’ ekonomi Indonesia. Hefner juga menambahkan, “meskipun 

pertumbuhan ekonomi saat ini telah memberikan ruang yang lebih 

besar bagi kelas menengah Muslim, porsi yang mereka dapatkan 

tetap sedikit.”9

Pada era Orde Baru pengaruh Islam dalam kebijakan-kebijakan 

pemerintah di bidang politik dan eknomi tidak terlalu kuat. Dan 

untuk itu, tulisan-tulisan kaum intelektual Muslim tentang keadilan, 

kesejahteraan, dan ekonomi Islam, mulai disebarluaskan di kalangan 

akar rumput guna membangun kesadaran baru tentang Islam. 

Alhasil, proses Islamisasi pada tahun-tahun akhir rejim Orde Baru 

mulai menunjukkan hasilnya, memberikan tempat yang layak bagi 

profesional Muslim untuk mentransformasikan beberapa konsep 

inti Islam ke dalam ekonomi perusahaan, terutama sektor keuangan. 

Konsep ekonomi Islam mulai diujicobakan dan diterapkan, dan hal 

9 Robert W. Hefner, “Market and Justice for Muslim Indonesians,” 228. 
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itu diwujudkan dalam lembaga keuangan Islam. Meskipun faktanya 

bahwa lembaga simpan-pinjam Islam (BMT––Baitul Mal wa Tamwil) 

telah dioperasikan oleh komunitas-komunitas keagamaan dalam 

jumlah kecil, keterlibatan bank pemerintah dan swasta dalam 

mendukung pelaksanaan bank-bank Islam dalam konteks yang lebih 

luas telah memberi energi baru bagi pertumbuhan ekonomi Islam.

Pasca krisis ekonomi pada 1997, inisiatif untuk menggemakan 

konsep etika Islam dalam bidang ekonomi dan sosial menjadi sangat 

popular di kalangan kelas menengah dan profesional Muslim. Hal ini 

semakin menguat setelah runtuhnya rejim Soeharto pada 1998, dan 

bangkitnya era Reformasi di bawah kepemimpinan B.J Habibie yang 

pada saat itu adalah ketua ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). 

Sejak saat itu, sektor Bank Islam mulai berkembang dan sejumlah bank 

swasta dan negara pun mendirikan sebuah bank terpisah dengan 

menggunakan label syariah. Pada era Orde Baru, Indonesia hanya 

memiliki satu bank Islam, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang 

pendiriannya disponsori oleh ICMI dan pengusaha Muslim, dan bahkan 

dalam beberapa hal, didukung oleh yayasan amal Soeharto, seperti 

Yayasan Muslim Pancasila (YAMP). Disebutkan pula bahwa YAMP telah 

menginvestasikan sebagian dananya untuk menopang pendirian Bank 

Muamalat Indonesia. 

Selanjutnya pada era Reformasi, terdapat sekitar sepuluh bank 

Islam atau bank syariah (Lihat Tabel 1). Saya berpendapat bahwa 

sebagai sebuah hasil dari proses yang saling mempengaruhi antara 

perusahaan swasta dan meningkatnya pengetahuan orang-orang 

Muslim terhadap ekonomi Islam, seperti halnya hubungan rumit 

antara negara dan Islam, telah muncul inisiatif kuat di kalangan 

Muslim untuk mempromosikan pembangunan sosial dan perusahaan 

swasta dengan melibatkan masalah syariah.
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Table 1 
Bank	Syariah	di	Indonesia

No Nama Bank Date	of	Operation Jumlah	Kantor	Cabang	
(2010)

1 Bank Mualamat 
Indonesia

1 Mei, 1992 75 kantor cabang

51 kantor cabang pembantu

2 Bank Syariah 
Mandiri

1 November, 1999 115 kantor cabang

254 kantor cabang pembantu

3 BNI Syariah 29 April, 2000 28 kantor cabang

31 kantor cabang pembantu

4 Bank Mega Syariah 25 Agustus, 2004 33 kantor cabang

319 kantor cabang pembantu

5 Bank Syariah 
Bukopin 

11 Desember, 2008 -

6 Bank BRI Syariah  1 January, 2009 -

7 Bank Panin Syariah 1 Desember, 2009 -

8 Bank Victoria 
Syariah 

1April, 2010 5 kantor cabang

2 kantor cabang pembantu

9 BCA Syariah 5April, 2010 8 kantor cabang

20 Shariah Service units 

10 Bank Jabar Banten 
Syariah 

6 Mei, 2010 21 kantor cabang

15 kantor cabang pembantu

11 Maybank Syariah 23September, 2010 (Malaysian bank)

 
Sumber: Republika Shariah Directory, July 2010, Indonesia Syariah Economic 
Outlook (ISEO) 2011, dan sumber lainnya

Perusahaan	swasta,	Pembangunan	Sosial	dan	Sektor	LSM

Pada tahun 1970 dan1980-an, LSM-LSM yang bertujuan untuk 

mempromosikan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi 

tumbuh subur di Indonesia. Sebagian besar didukung oleh 

pendanaan asing, LSM-LSM memainkan peran penting membentuk 

karakter lembaga-lembaga kemasyarakatan dan ‘memodernisasikan’ 

jenis proyek-proyek sosial di kalangan Muslim. Usaha-usaha untuk 

mengadaptasikan konsep-konsep baru dalam pemberdayaan 
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masyarakat semakin popular di kalangan Muslim. Mereka mulai 

menangani masalah-masalah struktural dan memberikan layanan 

masyarakat. Pada saat yang sama sektor swasta atau perusahaan-

perusahaan mulai bekerja dengan organisasi nirlaba, termasuk LSM. 

Singkatnya, pelbagai LSM telah berperan sebagai “rekanan penting 

perusahaan” bersamaan dengan peningkatan “intervensi CSR” dalam 

“menemukan dan merekayasa ulang” proses pembangunan sosial.10 

Mengenai keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial, banyak 

memunculkan silang pendapat. Beberapa kalangan berpendapat 

bahwa sebuah perusahaan bertangungjawab hanya kepada para 

pemegang sahamnya, dan oleh sebab itu sebuah perusahaan 

tidak seharusnya menghabiskan uang hanya “untuk alasan-alasan 

altruistik”. Pihak lain berargumentasi bahwa karena dampak luar biasa 

dari aktivitas bisnis perusahaan pada masyarakat secara keseluruhan, 

secara etis sebuah perusahaan seharusnya mempersiapkan budaya 

yang baik yang memberikan manfaat bagi para karyawan, pelanggan, 

lingkungan dan komunitas lokal. Telah disebutkan pada bagian 

sebelumnya bahwa filantropi perusahaan telah mengkompromikan 

dua pendapat yang berbeda di atas.11 

Harus menjadi catatan bahwa di Indonesia gagasan tentang CSR 

baru saja muncul secara formal oleh pemerintah Indonesia sejak 

2007. Namun, kepedulian sosial perusahaan swasta, pemerintah, 

organisasi masyarakat sipil sudah diwujudkan dalam pelbagai bentuk 

aktivitas sosial jauh sebelum berlakunya Undang-undang Perusahaan. 

Untuk menopang aktivitas sosial mereka, organisasi sektor publik, 

swasta/profit, dan nirlaba didasarkan pada praktik berderma (the 

culture of giving) yang telah mendarah daging dalam masyarakat 

10 Manuel E Contreras, Corporate Social Responsibility in the Promotion of 
Social Development (Washington, DC: Inter-American Development Bank, 2004). 

11 Ailian Gan, “The Impact of Public Scrutiny on Corporate Philanthropy”, 
Journal of Business Ethics, No. 69 (2006), 217. 
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selama berabad-abad.. Seorang pengamat mengatakan, 

“The fusion of business, government, and societal values became 
the basis for ethical relationships and community giving, not 
only between individuals and society, and between citizens and 
government, but also between buyers and merchants.”12

“Peleburan nilai-nilai bisnis, pemerintah dan masyarakat menjadi 
dasar bagi terciptanya hubungan-hubungan etis dan komunitas 
kedermawan, tidak hanya antara individu dan masyarakat, 
ataupun antara warga Negara dan pemerintah, tetapi juga antara 
pembeli dan penjual.” 

Pada masa Orde Baru, rejim Soeharto sangat kuat dalam 

mengontrol bidang ekonomi dan politik Indonesia. Setelah kegagalan 

Soeharto dalam memobilisasi dana publik melalui Lembaga Zakat 

Kepresidenan yang telah dilakukan sejak tahun 1968 sampai 1974, 

Soeharto kemudian mencoba untuk menguasai sektor sosial dengan 

membangun yayasan yang disponsori pemerintah pada tahun 1980-

an, termasuk Dharma Bhakti Sosial (DHARMAIS Foundation), Yayasan 

Amal Bhakti Muslim Pancasila (YAMP), Dana Abadi Karya Bakti (DAKAB 

Foundation), Dana Gotong Royong Kemanusiaan/Dana Sehat (YGRDS), 

Yayasan Supersemar, Yayasan Harapan Kita, dan Yayasan Dana 

Sejahtera Mandiri (DAMANDIRI). Dapat dikatakan bahwa pada tahun 

1980-an dan 1990-an, daftar yayasan-yayasan tersebut merupakan 

pelaku-pelaku utama dalam kegiatan sosial dengan cakupan operasi 

yang luas, dimulai dari menyediakan beasiswa dan kegiatan amal untuk 

melangsungkan proyek pembangunan masyarakat. 

Peran sosial yang besar dari yayasan Soeharto pada saat itu 

merupakan buah dari keterlibatan perusahaan-perusahaan yang 

12 Joaquin L. Gonzalez III, Corporation-Community Collaboration for Social 
Development: An Overview of Trends, Challenges, and Lessons from Asia,” in 
Manuel E Contreras, 4. 
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memberikan sumbangan dan dukungan keuangan terhadap yayasan 

Soeharto. Sudah diketahui oleh khalayak umum bahwa sumber 

keuangan yayasan-yayasan di atas terutama berasal dari karyawan 

pemerintah; termasuk PNS, guru, petugas militer, dan pekerja lainnya 

yang pada saat itu diminta untuk mendukung yayasan-yayasan 

Soeharto. Pengaruh kuat politik Soeharto memberikan kemudahan 

kepada yayasan-yayasannya dalam memobilisasi dana publik, termasuk 

dari perusahaan swasta. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan 

Presiden No. 90 tahun 1995 yang meminta perusahaan besar dengan 

keuntungan bersih lebih dari Rp.100 juta untuk mendonasikan dua 

persen dari keuntungan mereka untuk yayasan Soeharto.13

Walaupun demikian, kolusi dan nepotisme sepertinya mewarnai 

kegiatan yayasan-yayasan di atas. Masyarakat semakin sadar bahwa 

meskipun hasil layanan sosial yayasan Soeharto cukup luas, dana publik 

yang diperolehnya sebagian tidak disalurkan secara tepat. Malah, 

yayasan-yayasan ini dituduh, terutama oleh kelompok oposisi, telah 

penyaluran dana publik untuk mendanai bisnis dari keluarga dan kroni 

Soeharto. Segera setelah rejim Soeharto jatuh, Presiden B.J. Habibie 

mengeluarkan keputusan pada 1999 untuk menghentikan pungutan 

uang dari perusahaan dan PNS untuk yayasan Soeharto. Sejak saat itu, 

yayasan Soeharto kehilangan sumber keuangan utama mereka dari 

perusahaan-perusahaan swasta. Pada era Reformasi, sejumlah aktivis 

mendesak kepemerintahan pada era Reformasi untuk membawa 

Soeharto dan para pimpinan yayasannya ke pengadilan. Para aktivis 

minta para pengelola yayasan-yayasan Soeharto dituntut di pengadilan 

karena dianggap telah menggunakan dana publik untuk kepentingan 

keluarga, daripada memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

13 Adi Sasongko, “Collaboration of NGOs and Private Sector in Improving the 
Health of Primary School Children in Jakarta, Indonesia (1987–2004): Managing 
Sustainability through Partnership Program,” in Manuel E Contreras, 38. 



119Polit ik  Fi lantropi  Is lam di  Indonesia 

Di luar perdebatan yang memanas dan kontroversial mengenai 

kolusi dan nepotisme yang telah mewarnai yayasan Soeharto, 

banyak pencapaian positif yang telah ditunjukan yayasan-yayasan 

tersebut. Tidak seperti lembaga-lembaga amal sosial lainnya, yayasan 

Soeharto telah menginvestasikan sejumlah dana dalam perusahaan-

perusahaan sebagai upaya untuk menopang aktivitas mereka. 

Didukung oleh akumulasi keuangan yang cukup besar dan pengaruh 

politik yang kuat, yayasan Soeharto tidak menemukan kesulitan dalam 

menyampaikan visi mereka dan mewujudkan proyek-proyek penting 

yang saat ini masih bisa disaksikan. Sebagai contoh, Yayasan Harapan 

Kita, yang dipimpin oleh istri Soeharto, adalah yayasan fokus terhadap 

kesehatan. Yayasan ini menjadi lembaga terdepan dalam bidang 

kardiovaskular melalui Rumah Sakit Harapan Kita yang didirikan pada 

tahun 1985, yang pada saat ini dikenal sebagai Pusat Kardiovaskular 

Nasional. Demikian juga, yayasan lainnya, yang bernama DHARMAIS 

terfokus pada layanan sosial, pendidikan dan kesehatan. Diantara 

proyek-proyek penting tersebut termasuk pembangunan rumah 

sakit kanker di Jakarta. DHARMAIS juga mengelola beasiswa keluarga 

dengan tujuan untuk menyediakan kesempatan yang lebih baik 

bagi keluarga dengan penghasilan rendah untuk sekolah. Proyek ini 

dinamakan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA). Yayasan ini 

ditujukan untuk menanamkan sikap dasar saling tolong menolong 

antar keluarga, terutama antara keluarga kaya dengan keluarga 

berpenghasilan rendah. Terlebih lagi, untuk mengakomodasi minat 

dari komunitas Muslim, Soeharto membangun YAMP, dimana sejak 

permulaannya telah aktif mendukung pembangunan mesjid di 

Indonesia, dan mendukung operasi dakwah di daerah transmigrasi.14 

14 Pada masa Orde Baru, pemerintah mengkoordinasikan program 
transmigrasi, merelokasi komunitas miskin dari suatu daerah yang padat di Pulau 
Jawa, ke beberapa pulau seperti Kalimantan, Papua, dan Sumatra dalam rangka 
mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan baik. Kebijakan ini juga diterapkan 
dengan tujuan untuk mereduksi atau kepadatan penduduk di pulau Jawa. 
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Melalui YAMP, Soeharto bermaksud membangun 1000 mesjid di 

seluruh wilayah Indonesia.15

Harus menjadi catatan, Keputusan Presiden oleh B.J. Habibie yang 

menghentikan ‘distribusi wajib’ dari perusahaan-perusahaan swasta 

kepada yayasan-yayasan Soeharto berimbas pada pergeseran bentuk 

keterlibatan perusahaan dalam pelbagai jenis proyek pembangunan 

berkelanjutan. Perusahaan swasta mencoba untuk merancang dan 

membuat bermacam-macam aktivitas sosial, dan menjadikan yayasan 

yang berada dalam naungan perusahaan untuk menjalankan proyek 

pembangunan berkelanjutan mereka. Pada masa sesudah Orde Baru, 

sejumlah perusahaan besar memulai mensponsori yayasan mereka 

sendiri, seperti Yayasan Putra Sampoerna (2001) dan Yayasan Bakrie 

(2010). Selain itu, perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN juga 

membangun kerjasama dengan LSM lokal dan membuat proyek 

kerjasama dalam bidang sosial, budaya, lingkungan, penelitian dan 

membantu bisnis kecil dan menengah dan ekonomi informal.16

Terdapat undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah 

Indonesia sebagai cara untuk menarik perusahaan-perusahaan besar 

guna memperkuat kegiatan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial 

15 Untuk menghindari bias keagamaan dalam mengumpulkan dan 
mendistribusikan dana-dana publik Soeharto membedakan antara penyumbang 
Muslim dan Non-Muslim. Kontribusi atau sumbangan dari kaum Muslim di 
salurkan melalui YAMP untuk mendukung kegiatan dakwah, sementara dana 
dari non-Muslim digunakan untuk pelayanan kesehatan dan disalurkan melalui 
DHARMAIS. 

16 Kerjasama antara sektor swasta dan komunitas-komunitas masyarakat 
lokal dapat dilihat dari pengalaman PT Bogasari Flour Mills yang fokus untuk 
mentransformasikan ekonomi-kecil masyarakat menjadi ekonomi-menengah, 
Citibank dengan program pendidikan dan program-program mikro-kredit, dan 
PT Hero Supermarket Tbk melalui kerjasamanya dengan para petani lokal. TUGI 
(The Urban Governance Initiatives) and URDI (Urban and Regional Development 
Institute), The Role of Civil Society in the Informal Economy (Jakarta: UNDP, TUGI 
and URDI, 2004), 45-60. 
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perusahaan mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari ditetapkannya 

UU Lingkungan No. 23 tahun 1997 tentang pelestarian lingkungan, 

Keputusan Menteri BUMN di 2003 tentang program kerjasama antara 

BUMN dengan perusahaan ekonomi kecil dan konservasi lingkungan. 

Begitu juga, berdasarkan UU Perseroan Terbatas (Law on Corporation) 

No. 40 tahun 2007 dan UU Penanaman Modal (Law on Capital 

Investment) No. 25 tahun 2007, perusahaan swasta didesak untuk 

menunjukkan komitmen mereka dengan melaksanakan serangkaian 

proyek pembangunan berkelanjutan. Peraturan-peraturan tersebut di 

atas telah menjadi justifikasi bagi sektor swasta untuk meningkatkan 

partisipasi mereka, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dalam 

mendorong kemaslahatan umum.

Dalam beberapa hal, konteks politik dan sosial pada masa paska 

Orde Baru ditandai dengan meningkatnya proses islamisasi yang 

memberikan ruang dan kesempatan bagi pekerja Muslim untuk 

menempatkan prinsip-prinsip Islam dalam agenda sosial perusahaan 

swasta, diantaranya dengan cara membentuk lembaga amil zakat 

ad hoc yang melaksanakan kegiatan karitatif. Kita bisa menganalisa 

perkembangan tersebut dari beberapa tingkatan; yaitu tingkatan 

masyarakat akar rumput, kebijakan perusahaan, dan konteks negara. Di 

kalangan masyarakat akar rumput, budaya saling memberi dalam Islam 

telah lama dipraktikkan, temasuk di kalangan Muslim yang bekerja di 

perusahaan swasta. Mobilisasi zakat, sebagai contoh, menjadi aktivitas 

rutin mereka dan dilakukan pada bulan Ramadan melalui takmir masjid 

atau persatuan pekerja Muslim.17 Proses Islamisasi atau ‘re-Islamisasi’ 

17 Karena banyaknya jumlah peagwai Muslim, sangat lazim sebuah 
perusahaan mendirikan masjid atau musala sebagai tempat beribadah pegawai 
Muslim. Kesadaran keislaman dan kohesi sosial yang meningkat diantaranya 
dapat dieskpresikan melalui praktik ritual. Tetapi, para pekerja Muslim tidak 
hanya melaksanakan kegiatan ritual, melainkan juga mengorganisir praktik 
keagamaan, termasuk kajian keagamaan, pengumpulan zakat dan sedekah, dan 
memeberikan pelayanan sosial. 
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telah terjadi secara kultural di kalangan pekerja Muslim di pelbagai 

perusahaan, dan proses islamisasi ini memberikan banyak pengaruh 

terhadap budaya kerja di dalam perusahaan. 

Tidaklah mudah untuk memahami bagaimana “kebijakan Islam” 

atau unsur-unsur yang bernuansa Islam tersebut diadopsi dalam 

perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN. Hal ini karena 

perusahaan swasta sebagian besar, adalah bebas dari nilai-nilai 

agama. Dengan kata lain, sebuah perusahaan tidaklah identik dengan 

agama tertentu. Yang saya maksud dengan ‘kebijakan Islam’ di sini 

adalah cara di mana perusahaan-perusahaan menempatkan isu-isu 

keagamaan dalam kebijakan mereka mengenai masalah kesejahteraan 

sosial. Tetapi mungkin kita dapat berasumsi bahwa kebijakan yang 

bernuansa Islam dalam perusahaan-perushanaan dikeluarkan 

sebagai strategi akomodatif dari perusahaan untuk para pekerja 

Muslim. Kebijakan untuk menyediakan mesjid oleh perusahaan dapat 

menjadi contoh bagaimana ‘kebijakan Islami’ diterapkan sebagai 

salah satu bagian dari strategi perusahaan untuk mewujudkan 

lingkungan kerja yang lebih baik bagi pekerja Muslim. Praktik lainnya 

adalah ketentuan insentif tahunan bagi para pekerja Muslim di akhir 

Ramadan (THR–Tunjangan Hari Raya), seperti juga dilakukan untuk 

pekerja Kristen menjelang Natal. Terlepas dari ini, kegiatan-kegiatan 

sosial yang disponsori perusahaan swasta menjadi sangat kental 

dengan nuansa keagamaan. Tentu saja, meskipun peraturan tentang 

CSR baru ditetapkan pada tahun 2007, kegiatan-kegiatan sosial telah 

dijalankan oleh lembaga-lembaga bisnis sejak lama. Tetapi kemudian, 

ketertarikan para pimpinan perusahaan untuk memasukkan masalah 

agama dalam kebijakan mereka semakin meningkat, hal itu terjadi 

disebabkan kuatnya pengaruh Islam terhadap peraturan-peraturan 

yang dikeluarkan pemerintah. 

Salah satu kebijakan Islam pada tingkat negara terkait dengan 

penerapan Undang-Undang Zakat pada tahun 1999. Undang-undang 
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ini menjadi payung hukum dari sektor publik (pemerintah), swasta 

(perusahaan), dan organisasi nirlaba (LSM) untuk mengorganisir 

zakat. Berdasarkan undang-undang ini terdapat dua jenis panitia 

zakat. Jenis yang pertama yaitu Badan Amil Zakat (BAZ). Di dalam 

konteks nasional, badan ini diwakili oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat 

Nasional), tetapi pada tingkat provinsi dan daerah BAZ berperan 

sebagai panitia otonom yang bekerja secara terpisah dari badan 

nasional. Jenis yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang 

disponsori oleh organisasi masyarakat sipil dan lembaga nirlaba, dan 

lembaga amil zakat yang telah dibentuk oleh perusahaan-perusahaan 

swasta dapat diklasifikasikan sebagai LAZ, bukan BAZ. 

Pemberlakukan hukum mengenai zakat dalam perusahaan-

perusahaan mendorong meningkatnya keterlibatan sektor swasta 

dalam kegiatan sosial. Namun, seperti yang akan kita lihat pada bagian 

selanjutnya, keberhasilan dari mobilisasi zakat dan sedekah dalam 

perusahaan-perusahaan swasta pengaruhnya pada perkembangan 

pemikiran hukum Islam. Seperti biasanya, terdapat konsep-konsep 

baru yang ditemukan mengenai zakat yang menjadikan landasan 

perusahaan untuk terlibat dalam menjalankan proyek pembangunan 

berkelanjutan, secara umum, dan pengelolaan zakat, secara 

khusus. Konsep yang baru ditemukan ini termasuk pemikiran zakat 

perusahaan dan zakat pendapatan.

Permasalahan Zakat di dalam Sektor Swasta

Zakat pada harta perusahaan dan pendapatan perseorangan

Pada 2008, sebuah seminar tentang “zakat perusahaan” digelar 

di Jakarta, dihadiri oleh sejumlah tokoh terkemuka dalam pergerakan 

zakat di Indonesia. Di bawah tema zakat perusahaan, para ulama 

bersama dengan praktisi sosial (pengurus lembaga amil zakat) berusaha 

menjadikan perusahaan swasta sebagai subjek untuk peraturan 
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zakat, artinya perusahaan sebagai sebuah lembaga yang diwajibkan 

membayar zakat. Tema yang didiskusikan pada seminar sangat 

menarik, bukan saja terlihat dari perspektif Islam maupun hukum 

Islam, tetapi juga dari perspektif interaksi antara agama dan pasar. 

Validitas pemikiran tentang zakat perusahaan pada kenyataannya 

dipertanyakan oleh sebagian ulama tertentu, tetapi didukung oleh 

cendekiawan atau ulama lainnya. 

Seminar tersebut bertujuan mengeksplorasi fatwa MUI tentang 

zakat perusahaan, yang menurut fatwa tersebut zakat dapat diberlakukan 

tidak hanya kepada individu Muslim yang hartanya dikenakan zakat, 

tetapi juga kepada perusahaan yang berorientasi laba. Tidak ada 

lembaga-lembaga zakat berbasis masyarakat (LAZ) maupun lembaga 

pemerintah (BAZ) yang menunjukkan penolakan mereka terhadap 

fatwa tentang zakat perusahaan karena faktanya fatwa tersebut 

memberikan kontribusi bagi peningkatan dana zakat di Indonesia dalam 

skala besar. Namun, masalah yang dihadapi para pengumpul zakat 

adalah bagaimana mengajak kerjasama sebuah lembaga yang tidak 

identik dengan agama tertentu, seperti perusahaan, untuk membayar 

zakat. Demikian juga, dari perspektif perusahaan, fatwa MUI dan dapat 

dianggap gagasan yang ‘ambigu’ dan mungkin saja sangat ‘pragmatis’. 

Tujuan dari fatwa ini adalah sekedar untuk memobilisasi dana sosial. 

Sementara itu, dari perspektif ortodoksi Islam, menerapkan peraturan 

zakat terhadap perusahaan dapat mengundang perdebatan hebat 

diantara cendekiawan karena zakat perusahaan tidak pernah dibahas 

secara jelas di dalam teks klasik Islam.

Masih di tahun 2008, MUI sebetulnya terlihat ‘sungkan’ untuk 

mengeluarkan fatwa mengenai zakat perusahaan. Pada saat itu, MUI 

meyakini bahwa zakat hanya bisa diterapkan kepada individu Muslim, 

bukan institusi.18 Akan tetapi pada Januari 2009, seiring dengan 

18 Republika, 3 April 2008. 
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perkembangan pemikiran hukum Islam di kalangan pengelola zakat, 

melalui Forum Ijtima Ulama III yang dilaksanakan di Padang, Sumatra 

Barat, MUI akhirnya mengeluarkan fatwa yang menengaskan bahwa 

status hukum zakat perusahaan adalah wajib, dan semua perusahan 

harus membayar zakat. Fatwa ini juga disebarluaskan oleh Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada persuahaan-perusahaan swasta 

maupun BUMN. Menurut pertemuan ini, zakat dapat ditarik dari 

sebuah perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) adanya peraturan yang meminta penarikan zakat dari sebuah 

perusahaan; 2) statuta perusahaan menyebutkan adanya kewajiban 

zakat perusahaan; 3) pemilik saham membuat kebijakan khusus tentang 

zakat perusahaan; 4) dan para pemegang saham menyepakati untuk 

mentransfer zakat dari saham mereka kepada direktur perusahaan. 

Selain itu, dalam mempromosikan zakat perusahaan, BAZNAS dan 

beberapa LAZ merujuk kepada hasil Pertemuan Internasional tentang 

Zakat yang diselenggarakan di Kuwait tahun 1984. 

Dilihat dari prosesnya, fatwa MUI tentang zakat perusahaan 

secara konseptual tidaklah terlalu kuat karena sumber Islam normatif 

belum pernah membahas masalah ini. Fenomena ditetapkannya datwa 

zakat perusahaan menunjukkaan bahwa telah lahir sebuah trend baru 

dalam perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia untuk mendanai 

kegiatan sosial dan proyek amal yang dijalankan oleh lembaga-lembaga 

masyarakat sipil.19 Pemikiran tentang zakat perusahaan dianalogikan 

dengan pemikiran zakat perdagangan (tijarah). Penyetaraan antara 

zakat perusahaan dan zakat perdagangan ini dapat dilihat dalam 

pelbagai peraturan zakat (Perda Syariah) yang diterapkan di tingkat 

provinsi dan daerah. Dalam praktiknya, gagasan zakat perusahaan tidak 

19 Lihat Hilman Latief, “Health Provision for the Poor: Islamic Aid and the 
Rise of Charitable Clinics in Indonesia,” Southeast Asia Research, Vol. 18, No. 3 
(2010), 503-553. 
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sepenuhnya dijalankan seperti halnya zakat penghasilan individu. Hal 

ini dikarenakan secara konseptual gagasan mengenai zakat perusahaan 

ini masih tidak begitu kuat secara teoretis, dan terlebih lagi, masih 

problematik dalam praktiknya. Alasan lainnya adalah, perusahaan 

adalah sebuah entitas hukum yang bergantung hukum lain (contoh UU 

Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal), dan pada saat yang 

sama tidak bisa dikaitkan dengan agama tertentu.

Beberapa ulama berpendapat bahwa zakat perusahaan dapat 

dianalogikan dengan zakat perdagangan, dan karena itu, sebuah 

perusahaan apapun bentuk bisnisnya harus memenuhi syarat sebagai 

perusahaan perdagangan. Terdapat beberapa syarat atau kriteria 

sebuah perusahaan yang wajib berzakat, yaitu: perusahaan tersebut 

dimiliki dan dikelola oleh Muslim; menjalankan bisnis yang halal dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, aset perusahaan dapat dihitung 

dan berkembang, dan aset minimum perusahaan lebih dari 85 gram 

emas. Ada kondisi-kondisi teknis lainnya yang harus dipenuhi sebuah 

perusahaan sebelum membayar zakat perusahaan: pertama, harus 

ada aturan pemerintah yang mengatur mekanisme pembayaran zakat 

perusahaan; kedua, adanya peraturan internal untuk mengeloa zakat 

perusahaan; dan ketiga, harus adanya kebijakan dari pemegang saham 

perusahaan untuk membayar zakat. Dalam praktiknya, di pelbagai 

daerah di mana pelbagai macam peraturan zakat diberlakukan, 

seperti Nanggro Aceh Darussalam, Sumatra Barat, Jawa Barat, dan 

Sulawesi, tidak ada laporan yang menyebutkan keberhasilan dari 

mobilisasi zakat perusahaan di daerah-daerah tersebut, tidak seperti 

mobilisasi zakat penghasilan yang didapat dari para pekerja dan 

pegawai negeri sipil yang beragama Islam.

Contoh bagaimana zakat perusahaan diterapkan dapat dilihat 

dalam pengalaman Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank 

Syariah Mandiri (BSM). Sebagai perusahaan swasta yang mencoba 

menerapkan konsep zakat perusahaan, BMI sejak tahun 1993 telah 
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menerapkan kebijakan untuk menarik zakat dan sedekah/infak 

sebesar 2.5% dari pendapatan perusahaan, dan memungut 2.5 % 

dari pendapatan bersih karyawan untuk infak, bukan zakat.20 Hal ini 

menarik karena menurut tradisi Islam, besaran zakat perdagangan 

adalah 2.5% dari aset bersih, bukan dari laba. Tetapi tentu saja, 

memungut 2,5% dari total aset secara keseluruhan akan sulit 

diterapkan pada lembaga yang berorientasi laba. Terlepas dari itu, 

belum ada kesepakatan apapun di kalangan ulama tentang bagaimana 

mengkompromikan zakat dan pajak di dalam sektor swasta. Demikian 

pula, di Malaysia penafsiran yang berbeda telah membentuk metode 

yang berbeda bagi perusahaan-perusahaan dalam menaksir besaran 

zakat mereka: apakah aset bersih (atau modal kerja), ekuitas bersih 

(model pertumbuhan), laba bersih sesudah pajak, metode kombinasi, 

atau metode saham.21

CSR,	Zakat	dan	Pajak:	Dapatkah	dikompromikan?

Pelbagai upaya telah dilakukan oleh kaum Muslim di Indonesia 

untuk menegakkan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Di 

era negara modern saat ini, di mana sistem ekonomi “liberal” dan non 

agama diterapkan, kaum Muslim kesulitan untuk memformulasikan 

sistem fiskal Islam. Zakat yang selama ini dianggap sebagai bagian dari 

sistem fiskal Islam harus dikompromikan dan dinegosiasikan secara 

konseptual dengan sistem pajak konvensional yang ada. Sejumlah 

20 H Zainul Arifin, “Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan untuk 
Pemberdayaan Masyarakat sebagai Wujud Corporate Social Responsibility,” in 
Forum Zakat, Hasil Rumusan Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola 
ZIS, Jakarta January 07-09, 1999/Ramadhan 19-21, 1419 H.38–39. 

21 Nur Barizah Abu Bakar, “A Zakat Accounting Standard (ZAS) for Malaysian 
Companies,” American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 24, No. 4 (2007), 77; 
lihat juga Norita Mohd Nasir and Salleh Hassan, “Zakat on Business in Malaysia: 
Issues and Current Treatment,” in Bala Shanmugam et al. (eds.), Issues in Islamic 
Accounting (Serdang, Malaysia: UPM Press, 2005), 165–178.
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ulama berpendapat bahwa prinsip, landasan filosofis, dan tujuan 

zakat dan pajak konvensional adalah berbeda. Oleh sebab itu, baik 

zakat maupun pajak konvensional harus diterapkan kedua-duanya, 

dan kaum Muslim, sebagai warga negara, diwajibkan untuk membayar 

zakat untuk mendanai negara, dan pada waktu yang bersamaan, harus 

membayar zakat kepada panitia zakat. Pembebanan zakat pendapatan 

di pelbagai daerah di Indonesia terhadap pegawai negeri sipil secara 

jelas mengindikasikan bagaimana para ulama menerapkan praktik 

pajak yang diinspirasi oleh agama dan sistem perpajakan modern 

secara bersamaan. Tentu saja, dasar-dasar hukum yang dibuat oleh 

para ulama dalam masalah ini bervariasi, dan diwarnai perbedaan 

pendapat apakah zakat atau pajak konvensional bisa dikompromikan 

dalam pelaksanannya atau tidak. 

‘Kekuatan Politik’ sangat penting terhadap keberhasilan mobilisasi 

zakat yang berasal dari karyawan Muslim. Kantor-kantor pemerintah 

di tingkat provinsi dan daerah dapat mengeluarkan kebijakan yang 

mendesak karyawan Muslim di kantor-kantor kegubernuran dan 

pemerintah daerah lainnya untuk membayar zakat. Ada kalanya, 

kebijakan macam ini tidak menyentuh seluruh pegawai sipil yang bekerja 

di kepemerintahan. Demikian juga, satu perusahaan dapat mendorong 

pekerja Muslim menyalurkan zakat dan sedekah mereka kepada 

sebuah panitia yang dibuat oleh asosiasi pekerja Muslim. Dikarenakan 

para donatur sangat terbatas pada orang-orang yang bekerja di 

perusahaan, adalah tidak terlalu mengherankan bahwa jumlah zakat 

yang dikumpulkan oleh perusahaan maupun kantor pemda tidak 

terlalu besar. Hal ini bisa juga memberi kesan bahwa gagasan tentang 

zakat penghasilan yang diterapkan dalam perusahaan swasta maupun 

organisasi pemerintahan terjadi seiring dengan Islamisasi. Di beberapa 

daerah tertentu, seperti di Aceh dan Sumatra Barat, semakin menguat 

mobilisasi filantropi sebagai akibat dari semakin kuatnya hubungan 

antara tokoh-tokoh agama dan lembaga-lembaga politik.
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Di Aceh, pemerintah, melalui Baitul Mal menganggap bahwa 

zakat adalah sebuah bagian dari sistem fiskal, dan menempatkan 

dana zakat sebagai sebuah sumber “pendapatan domestik” atau 

“pendapatan asli daerah” (PAD), tidak seperti di provinsi lainnya di 

Republik Indonesia. Meskipun faktanya di Banda Aceh, Baitul Mal 

dibentuk oleh pemerintah untuk memobilisasi zakat dan sedekah dari 

pegawai yang bekerja mulai dari kantor daerah sampai provinsi. Proses 

mobilisasi yang sudah masif seperti itu tidak berarti bahwa suara dari 

ulama setempat menghilang. Sementara banyak kabupaten di Aceh 

yang sudah efektif menggalang dana zakat yang berasal dari pelbagai 

macam kekayaan, seperti perkebunan, peternakan, dan pendapatan; 

kabupaten-kabupaten yang lain menunjukkan hasil yang berbeda. Hal 

ini disebabkan karena banyak ulama di daerah-daerah tertentu di Aceh 

yang menyepakati penerapan zakat pendapatan. Terlebih lagi, gagasan 

zakat perusahaan telah dimasukkan pada Hukum Provinsi Aceh 

(Qanun) No.10 tahun 2007 tentang Baitul Mal. Berdasarkan pada pasal 

Qanun No.10, Baitul Mal berwenang mengatur dana zakat yang berasal 

dari BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan besar 

swasta.22 Pada kenyataannya, gagasan zakat perusahaan itu belum lama 

disosialisasikan. Alhasil, tidak ada satu perusahaan swasta pun sejauh 

ini baik perusahaan nasional maupun multi-nasional yang membayar 

zakat, dan hanya beberapa koperasi yang melaksanakannya. Hal ini 

berarti bahwa di Aceh, seperti juga di daerah lainnya di Indonesia, 

zakat perusahaan tidak dilaksanakan dengan baik, tidak seperti zakat 

pendapatan/penghasilan dari individu Muslim.

Dalam pandangan saya, upaya memobilisasi zakat perusahaan 

yang tidak efektif seperti diterangkan sebelumnya adalah buah dari 

ketidakstabilan peraturan dalam kepemerintahan provinsi, dan juga 

22 Wawancara dengan Sayyed Muhammad Husein, Ketua Divisi Fundraising 
Baitul Mal, Banda Aceh, Oktober 2010. lihat juga Pedoman Pemungutan Zakat 
Penghasilan/Profesi dan Arah Penggunaan Zakat, Baitul Mal Aceh, April 2009. 



130 H i l m a n  L a t i e f 

merupakan buah dari perbedaan pandangan mengenai subjek hukum 

dalam peraturan zakat apakah hanya pribadi Muslim ataukah lembaga/

perusahaan. Harus ditekankan juga bahwa ketidaksepahaman 

di kalangan para ulama mengenai zakat pendapatan dan zakat 

perusahaan terjadi juga di Sumatra Barat, khususnya antara MUI 

di tingkat provinsi Sumatra Barat dan MUI Kota Padang (daerah). 

MUI Provinsi Sumatra Barat berpendapat bahwa penghasilan bersih 

yang wajib keluar zakat, sementara MUI Kota Padang berpendapat 

penghasilan kotorlah yang wajib dizakati. Akibatnya, perbedaan 

jenis pembayaran zakat juga mewarnai wacana dan praktik zakat 

di Sumatra Barat.23 Di luar pelbagai macam pertimbangan hukum 

diantara para ulama dan lembaga zakat pemerintah, upaya untuk 

mengkompromikan zakat dengan pajak menjadi semakin lazim, 

setidaknya pada tingkat wacana. Baik Undang-undang Zakat 2011 

maupun Qanun Zakat 2007 di Aceh mencoba mengkompromikan 

antara pajak dan zakat dengan menerapkan kebijakan pengurangan 

pajak setelah zakat. Bagaimanapun juga, sejak awal, pajak dan zakat 

belum bisa dikompromikan. Berdasarkan hubungan kompleks antara 

pajak dan zakat di atas, dapat ditegaskan bahwa perusahaan swasta 

masih menikmati posisi mereka dengan tidak menjadi subjek dari 

peraturan zakat, setidaknya dalam praktiknya.

UU Zakat 2011 tidak menyinggung atau membahas konsep CSR, 

tidak pula mengaitkan antara zakat dan CSR. Seperti telah disebutkan 

sebelumnya, sejumlah perusahaan telah mendirikan lembaga-lembaga 

zakat untuk menjalankan amal, bantuan dan proyek yang berorientasi 

pembangunan yang ditujukan untuk membantu keluarga miskin, dan 

pada saat yang sama perusahaan-perusahaan merumuskan praktik-

praktik pembayaran zakat sebagai bagian dari skema CSR. Hal ini 

menunjukkan bahwa wacana di kalangan Muslim kelas menengah 

23 Diskusi pribadi dengan, Dr. Yasrul Huda, M.A., dosen Fakultas Syariah, 
IAIN Imam Bonjol. Padang-West Sumatra, Oktober 2011. 
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dalam memikirkan ulang konsep CSR telah berkembang. Meskipun 

konsep CSR telah dilaksanakan oleh beberapa perusahaan besar selama 

beberapa dekade, para pengusaha Muslim di pelbagai negara Muslim 

telah berusaha untuk menanamkan perspektif Islam dalam konsep 

CSR ala Barat. Dengan kata lain, para pengusaha Muslim mencoba 

memberikan nuansa spiritual dalam kegiatan CSR. Hal tersebut 

setidaknya telah mendorong para pengusaha Muslim dan aktivis 

sosial untuk menawarkan istilah baru, yaitu ‘Tanggung Jawab Sosial 

(Perusahaan) Islam (ISR=Islamic (corporate) Sosial Responsibilities). 

Para pendukung dari gagasan ISR mempercayai bahwa Islam telah 

menyediakan dasar etis dan filosofis yang kuat yang mendukung 

pelbagai perusahaan di negara-negara Muslim untuk meningkatkan 

dan mengembangkan tanggung jawab sosial mereka. 

Seorang ekonom Malaysia, Asraf Wajdi Dusuki, menunjukkan 

bahwa dalam konsepsi negara Barat yang berdasarkan pada 

beberapa teori (‘teori kontrak sosial’, ‘teori instrumental’, ‘teori hak 

kekuasaan’, dan ‘teori stakeholder’), CSR hanya berfungsi sebagai 

sebuah alat kapitalisme untuk menghindari kecurigaan publik. 

Perbedaan pandangan mengenai konsep CSR dan ketiadaan “prinsip 

mutlak dari tingkah laku moral” dalam masyarakat Barat juga 

membawa sebuah dilema bagi sektor swasta mengenai formulasi 

tanggung jawab sosial mereka.24 Dusuki meyakini bahwa pemikiran 

dari bimbingan ketuhanan (syariah dan takwa) mampu menyediakan 

sebuah pendekatan komprehensif tentang CSR, terutama di kalangan 

masyarakat Muslim. Dengan konsep syariah dan takwa, kaum 

Muslim dapat merumuskan martabat manusia, kebebasan kehendak, 

kesetaraan dan hak-hak, seperti kepercayaan dan tanggung jawab. 

Oleh karena itu, bagi Muslim, CSR sebaiknya menjadi “inisiatif 

moral dan keagamaan berdasarkan kepada kepercayaan mereka 

24 Asraf Wajdi Dusuki, “What does Islam say about Corporate Social 
Responsibility?,” Review of Islamic Economics, Vol. 12, No. 1 (2008), 12. 
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bahwa sebuah perusahaan seharusnya ‘baik’ apapun konsekuensi 

finansialnya, baik itu positif atau negatif.”25 

Yayasan Filantropi Islam Perusahaan

Yayasan BAMUIS (Bank	Negara	Indonesia)

BAMUIS adalah singkatan dari Baitul Mal Umat Islam (Rumah 

Harta umat Muslim), sebuah yayasan Islam yang disponsori oleh 

Bank pemerintah, yaitu BNI (Bank Negara Indonesia). BAMUIS adalah 

salah satu yayasan Islam dan lembaga zakat pertama yang didirikan 

oleh perusahaan di Indonesia. BAMUIS didirikan pada 5 Oktober 

1967 oleh sejumlah karyawan Muslim Bank BNI. Nama awal Bank BNI 

adalah “BNI 1946” karena didirikan pada tahun 1946, setahun setelah 

Kemerdekaan Indonesia. Sampai dengan akhir 1940-an, BNI telah 

memainkan peran yang terbatas karena Bank Pusat Indonesia masih 

dipegang oleh De Javasche Bank, bank Belanda. Sejalan dengan 

peningkatan modal, pada 1955 BNI menjadi bank komersial. Secara 

formal, BNI ‘mengubah’ statusnya dan menjadi sebuah perusahaan 

‘go public’ dengan menawarkan sahamnya kepada publik dalam 

pasar saham pada tahun 1996. 

Tidak seperti bank swasta lainnya yang dimiliki oleh pengusaha 

Cina, BNI dikelola dari awal sampai sekarang oleh pribumi di bawah 

dukungan pemerintah. Baru-baru ini, BNI telah mengelola 914 kantor 

cabang di Indonesia dan 5 kantor di luar negeri. Sejalan dengan 

peningkatan antusiasme untuk menanamkan sistem ekonomi Islam, 

BNI meluncurkan Divisi Syariah pertamanya pada 29 April 2000 di 

lima kota: Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. 

Dalam beberapa tahun BNI telah memperluas bank syariahnya, 

menjadi 8 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. 

Pertumbuhan yang sangat cepat dari bank-bank Islam di Indonesia 

25 Ibid., 18.
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mengindikasikan antusiasme yang luar biasa di kalangan masyarakat 

untuk menggunakan layanan keuangan dengan nuansa Islam, dan hal 

ini menunjukkan pula peningkatan proses islamisasi dalam organisasi 

sektor swasta.

Tabel 2 
Panitia	Zakat	Pemerintah

No Nama Perusahaan 
Utama 

Nama	Panitia	Zakat	 Tanggal 
Pelaksanaan

1 Bank Mualamat 
Indonesia

Yayasan Baitul Mal 
Mualamat 

dimulai 1994

2 Bank (Shariah) Mandiri BPZIS Bank Mandiri Oktober 1999

3 Bank BNI (Syariah) BAMUIS BNI Oktober 1967

4 Bank Mega (Syariah) NA * -

5 Bank (Syariah) Bukopin NA * -

6 Bank BRI Syariah Yayasan Baitul Mal BRI Agustus 2001

7 Bank Panin Syariah NA* -

8 Bank Victoria Syariah NA* -

9 BCA Syariah NA* -

10 Bank Jabar Banten 
Syariah 

NA* -

11 Maybank Syariah NA* -

 
*NA: Bank membangun kemitraan dengan lembaga zakat berkembang 
lainnya untuk melaksanakan layanan sosial. 

Tabel 3 
Panitia	Zakat	dalam	Perusahaan	Swasta	dan	Pemerintah

No Nama 
Perusahaan 

Nama	Panitia	Zakat	 Jnis	
Perusahan 

Sektor	Bisnis	

1 PT BADAK NGL LAZ Yaumil Pemerintah Gas Alam Cair

2 Pertamina BAITUZZAKAH Pemerintah Gas dan minyak

3 PT Pupuk Kaltim Baitul Mal Pupuk 
Kaltim 

Pemerintah Pupuk

4 PT Pupuk Kujang Baitul Mal Pupuk 
Kujang 

Pemerintah Pupuk
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5 PT Semen Padang LAZ Semen Padang Pemerintah Keuangan & 
Asuransi

6 PT PAMA Bontang LAZ Nurul Iman Pemerintah Pertambangan

7 PT Telkom Baitul Mal PT 
Telkom 

Pemerintah Telekomunikasi

8 PT Hotel 
Indonesia 

Baperohis Pemerintah Hospitality

Apa yang menarik dari BAMUIS adalah lembaga ini lahir dalam 

sebuah situasi sosial dan politik di mana permasalahan zakat masih 

merupakan subjek marjinal secara ekonomi dan politik, tidak seperti 

pada era sesudah Soeharto di mana hukum zakat perusahaan dapat 

menstimulasi perusahaan untuk mendirikan dan mengoperasikan 

lembaga-lembaga zakat (LAZ). Hal ini menyiratkan bahwa peran dari 

karyawan Muslim sangat besar dalam pembangunan yayasan BAMUIS. 

Misi dari BAMUIS, seperti yang telah disebutkan dalam anggaran 

dasarnya adalah mengumpulkan dan menyalurkan kembali dana 

publik yang berasal dari zakat dan sedekah sebagai satu sarana untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi angka 

kemiskinan melalui pendidikan, proyek peningkatan pendapatan, 

dan rekonstruksi infrastruktur sosial dan pendidikan.

Diskusi intensif di kalangan anggota Persatuan Serikat Pekerja 

BNI, utamanya Badan Pembina Kerohanian Islam Serikat Pekerja (BNI-

BAPEKIS SP BNI) sepertinya berperan penting dalam membentuk 

aktivisme sosial di dalam perusahaan. Pada 1992, Persatuan Serikat 

Pekerja BNI, yang diketuai langsung oleh Winarto Sumarno, S.H., 

Presiden BNI, membuat sebuah keputusan untuk memungut 2.5% 

dari pendapatan seluruh karyawan Muslim yang gajinya melewati 

standar minimum kesejahteraan (nishab).26

26 Kebijakan untuk menarik 2.5% zakat pendapatan oleh BNI dilegitimasi 
oleh Keputusan Bersama antara Kementrian Agama dan Kementrian Dalam 
Negeri No.29 Tahun 1991 dan No. 47 Tahun 1991. 
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Tabel 4  
Pengumpulan	Zakat	BAMUIS	2008-2010	(dalam	Rupiah/IDR)

Sumber	Dana	Zakat	 2010 2009 2008

Zakat pendapatan 
karyawan BNI 

20,078,867,912 21,356,040,036 21,721,889,625

Zakat pelanggan dan 
publik BNI

577,100,661 475,114,640 498,540,307

Zakat pensiunan dan 
keluarga BNI

683,397,496 604,709,238 545,982,994

Lainnya 500,000 32,475, 000 600,000

Pembagian Laba 4,797,566 5,808,246 2,561,909

Jumlah	 21,344,663,635 22,274,147,160 22,769,574,835

Jenis donator utama BAMUIS adalah karyawan, pensiunan, 

dan para pelanggan BNI. BAMUIS, sebagai pengumpul zakat, 

memanfaatkan jaringan BNI yang luas untuk menyalurkan dana amal 

kepada kelompok masyrarakat yang kurang mampu (miskin, yatim 

piatu, lansia) di pelbagai daerah, untuk mendukung pembangunan 

mesjid, panti asuhan, dan madrasah. Harus menjadi catatan 

juga bahwa seperti lembaga zakat perusahaan lainnya, BAMUIS 

memberikan prioritas dalam pembagian zakat itu kepada karyawan 

dengan pendapatan rendah yang bekerja di BNI. Untuk menjalankan 

perusahaan sosialnya BAMUIS juga membangun jaringan dengan 

pihak lain, termasuk organisasi perkerja BNI, asosiasi pensiun BNI, 

kantor cabang BNI Muslim, lembaga dakwah, organisasi filantropi 

Islam dan LSM. Bentuk lain dari aktivitas Islami BNI dimasukkan dalam 

proyek CSR BNI. CSR BNI melingkupi enam model kegiatan, seperti 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kegiatan keagamaan, bantuan 

bencana, dan kelestarian lingkungan.

BAZMA	(Baituzzakah	Pertamina)

PT Pertamina (Perusahaan Tambang dan Minyak Nasional) adalah 

salah satu perusahaan BUMN tertua di Indonesia. Pada 10 Desember 
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1957, Republik Indonesia mendirikan Permina (nama awal Pertamina), 

sebagai hasil dari sebuah proyek “nasionalisasi” perusahaan minyak 

Belanda setelah kemerdekaan Indonesia. Pertamina dipimpin pertama 

kali oleh Letnan Jenderal Ibnu Soetowo, dan telah memonopoli distribusi 

minyak dan gas di seluruh Indonesia.27 Pada era Orde Baru, Pertamina 

memberikan sumbangsih besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Peningkatan harga minyak pada 1970-an berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi Indonesia yang cepat di awal 1970-an dan 1980-an. Sebagai 

salah satu perusahaan BUMN terbesar, Pertamina telah mempekerjakan 

ribuan pekerja dan tenaga profesional, dan seperti perusahaan minyak, 

gas dan pertambangan lainnya yang beroperasi di Indonesia, seperti 

Caltex, ExxonMobil, KUFPEC (Kuwait Foreign Petroleum Exploration 

Company), CNOOC (China National Offshore Oil Corporation), Pertamina 

bergelimang dengan uang dalam jumlah besar, bisnis besar dan investasi 

besar, dan kemudian para karyawannya mendapatkan bayaran yang 

juga besar. Singkatnya, perusahaan minyak nasional ini menjadi tempat 

untuk para pekerja dan profesional (insinyur, pengacara, akuntan, ahli 

teknologi, programmer, dan sebagainya) dengan bayaran yang tinggi.

Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Pertamina dan 

keterlibatannya dalam program kesejahteraan sosial untuk keuntungan 

masyarakat umum dapat dilihat dalam beberapa aktivitas. Seperti yang 

telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa kebijakan pemerintah 

dalam bentuk undang-undang dan keputusan kementerian, yang 

mengatur program pembangunan berkelanjutan. Perusahaan didorong 

membangun kemitraan dengan perusahaan kecil dan menengah seperti 

menyediakan program pemeliharaan lingkungan hidup sebagai sarana 

untuk mengimplementasikan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate 

Governance-GCG). Program CSR Pertamina terletak pada beberapa isu 

27 Mengenai sejarah Pertamina dan perusahaan minyak lainnya baca 
Pertamina, Sedjarah Industri Minjak Indonesia (Jakarta: Pertamina, 1969). 
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strategis, yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, dan 

bantuan bencana. Proyek CSR Pertamina mengarah pada meningkatkan 

Pembangunan Indeks Manusia Indonesia dengan mendorong aktivitas 

yang berhubungan dengan Millenium Development Goals (MDGs), 

sebagai upaya untuk menciptakan atmosfir yang lebih kondusif di 

kalangan stakeholders guna mencapai tujuan perusahaan. Sebagai 

contoh, program Pertamina di bidang pendidikan telah diwujudkan 

dalam bentuk penawaran beasiswa bagi siswa pada pelbagai tingkatan 

pendidikan. (Lihat Tabel 5)

Table 5 
CSR	Pertamina	di	Bidang	Pendidikan	(2004-2009)

Tahun Penerima Nilai (IDR) Keterangan

2004 2285 640,580,000  

2005 800 332,306,000

2006 1841 1,198,144,000

2007 1852 1,274,123,000

2008 2168 1,618,418,000

2009 2100 9,362,455,000 Nilai meningkat, seiring dengan proyek 
ini yang menyediakan beasiswa untuk 
tingkat universitas. 

 

Lembaga zakat Pertamina, yang bernama BAZMA, didirikan pada 

tahun 1992, beberapa tahun sebelum pemberlakuan UU Zakat Tahun 

1999. Direktur Pertamina saat itu, Faisal Abda’ou sangat berperan dalam 

dalam memfasilitasi seminar zakat profesi yang dikelola oleh Serikat 

Pekerja Pertamina. Terlepas dari menguatnya kesadaran keagamaan di 

kalangan karyawan Muslim, seminar ini juga memperkenalkan kembali 

kepada karyawan perlunya untuk mengoptimalkan praktik zakat. 

Situasi ini kemudian menjadi sangat rumit ketika Pertamina menerima 

sebuah surat dari Kementerian Agama di 2001 untuk mengatur ‘unit 

pengumpulan zakat’ (UPZ) dan untuk menyalurkan dana yang terkumpul 

kepada BAZNAS. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah nampaknya 
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menempatkan perusahaan dan lembaga zakat mereka hanya sebagai 

pengumpul zakat tanpa adanya kesempatan untuk membuat program 

pendistribusian zakat. Meskipun demikian, BAZMA Pertamina tidak 

menerima surat kementerian dengan begitu saja. Pengawas BAZMA 

yang bertugas saat itu khawatir bahwa mereka akan menghadapi 

masalah besar saat melakukan aktivitas sosial bila seluruh dana zakat 

mereka disalurkan kepada BAZNAS. Bagi Pertamina, aktivisme amal 

melalui distribusi zakat dapat berfungsi sebagai satu cara memperkuat 

kohesi antara pekerja Muslim, seperti halnya untuk menciptakan 

hubungan yang baik dengan komunitas lokal yang berada di sekitar lokasi 

perusahaan. Kantor-kantor cabang BAZMA didirikan di wilayah tertentu 

di mana kantor cabang Pertamina beroperasi, dan dilaporkan bahwa 

terdapat sekitar 19,673 karyawan Muslim yang menjadi pembayar 

zakat potensial di Pertamina. 3 tahun setelah legalisasi BAZMA oleh 

Kementerian Agama, pada 2006, 10 LAZ yang tergabung dengan 

Pertamina mengumpulkan Rp. 7,410,775,742,- dari 5345 pembayar 

zakat. Sampai sekarang diketahui, BAZMA Pertamina telah menerima 

zakat dan sedekah rutin dari para karyawan Muslim. (Lihat Tabel 6)

Table 6 
BAZMA	Pertamina	Pusat 

Pengumpulan	Zakat/Sedekah (dalam Ruoiah/IDR)

Tahun Dana Zakat	and	
Sedekah 

Keterangan

2003 502,157,481 Legalisasi BAZMA oleh Kementrian Agama

2004 1,328,134,760

2005 1,523,850,934

2006 1,370,922,490

2007 1,891,684,458

2008 1,874,958,481

2009 - Data belum ditemukan 

2010 1,714,090,486

2011 (Oct) 22,24,218,003
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Filantropi Islam Perusahaan dan Pembangunan 
Berkelanjutan

Seperti dibahas pada bagian sebelumnya, pelaksanaan zakat 

pendapatan telah mengaburkan hubungan antara zakat pendapatan 

dan zakat perusahaan, seperti halnya telah mengaburkan relasi 

antara konsep zakat perusahaan dan CSR. Sejauh ini belum terdapat 

pedoman yang jelas yang dibuat oleh otoritas keagamaan di Indonesia 

mengenai bagaimana mengimplementasikan zakat perusahaan. Pada 

saat yang sama, tidak adanya payung hukum untuk membebankan 

zakat terhadap perusahaan telah menjadikan gagasan sumbangan 

perusahaan sangat tergantung kepada niat dari jajaran Direksi di 

tiap perusahaan. Hal ini berarti bahwa baik perusahaan Syariah dan 

BUMN tidak memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan zakat 

perusahaan, tetapi mereka bisa melakukannya selama jajaran direksi 

setuju untuk mengeluarkan kebijakan zakat tersebut. Pengalaman 

dari BAZMA menunjukkan bahwa selama menerima zakat dan 

sedekah dari karyawan Muslim secara rutin; BAZMA tidak pernah 

menerima apa yang sekarang disebut dengan ”zakat perusahaan” 

dari Pertamina.28 Tetapi terdapat pelbagai proyek CSR yang 

dijalankan Pertamina yang dikerjasamakan dengan lembaga zakat 

mereka (BAZMA). Situasi serupa juga pernah dan telah dialami oleh 

perusahaan pemerintah lainnya yang lembaga zakatnya tidak pernah 

menerima zakat perusahaan.

Berbeda dengan perusahaan “non-Syariah”, terlihat bahwa bank 

Islam memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan konsep 

zakat perusahaan. Beberapa bank Islam, dalam faktanya, telah 

mengalokasikan sejumlah uang untuk kesejahteraan masyarakat. 

Mereka mengkombinasikan konsep CSR dan zakat perusahaan untuk 

28 Wawancara dengan Amru, executive director of BAZMA Pertamina, 16 
Nov 2011. 
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menjustifikasi agenda sosial mereka dan proyek pembangunan 

berkelanjutan. Pada 2010, Bank Syariah Mandiri menyalurkan Rp. 

15.89 milyar zakat perusahaan mereka melalui lembaga zakat (BPZIS 

Bank Mandiri). Dana zakat ini dialokasikan kepada tiga jenis program: 

pertumbuhan ekonomi atau proyek peningkatan pendapatan, 

pendidikan dan amal sosial lainnya dengan jumlah 21.524 penerima 

manfaat.29 Sementara itu, nilai dari zakat perusahaan Bank Mega 

Syariah (BMS) pada 2010 dan 2009 sekitar Rp. 2 Milyar dari Rp. 85 milyar 

pendapatan tiap tahunnya.30 Dana yang dikembangkan Bank Muamalat 

Indonesia (BMI) yang diambil dari zakat tahun 2009 mencapai Rp. 34,1 

milyar, dan BMI melalui sayap sosial mereka, yang bernama Baitul Mal 

Muamalat (BMM), menyediakan “modal usaha” bagi 4,697 penerima 

yang datang dari keluarga dengan penghasilan rendah.31 

Konsep ‘dana sosial perusahaan’ memiliki makna yang beragam 

ketika sumber dana diambil dari sumber yang berbeda: dari para 

karyawan, dari pendapatan perusahaan tiap tahunnya, dan dari sumber 

“non-Islami” lain. Sebenarnya, di luar zakat dan sedekah, jenis dana 

lain yang dikumpulkan oleh bank-bank Islam dan kemudian digunakan 

untuk aktivitas sosial dinamakan “dana kebajikan” (qardul hasan), 

yang dapat diartikan “dana pinjaman yang diberikan oleh bank kepada 

pelanggan untuk tujuan yang mendesak” untuk periode tertentu dan 

pembayarannya dapat diatur, baik berupa cicilan atau penuh tanpa ada 

profit margin. Dana kebajikan dapat dikumpulkan dari pendapatan baik 

yang halal maupun “non halal”. Sumber dana kebajikan yang didapat 

Bank Syariah Mandiri (BSM), sebagai contoh, diambil dari denda, 

pendapatan non halal, atau dana sosial yang dialokasikan oleh bank. 

BSM menerima Rp. 1,81 milyar pada Desember 2010, dan Rp, 1,86 

29 Annual Report 2010, Bank Shariah Mandiri, 19. 

30 Annual Report 2010, Bank Mega Syariah, 49. 

31 Annual Report 2009, Bank Muamalat Indonesia, 86-87.
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milyar pada 2009. Dalam dua tahun, BSM telah menggunakan Rp.3,20 

milyar32 dana kebajikan (qardul hasan) untuk pelbagai aktivitas. 

Meskipun konsep dana kebajikan ini diartikan sebagai sebuah 

‘pinjaman bebas bunga’ yang digunakan untuk mendanai proyek 

produktif (misalnya proyek peningkatan pendapatan) dan non-

konsumtif, tetapi pada praktiknya dana ini sering digunakan 

untuk mendanai aktivitas-aktivitas sosial, seperti renovasi tempat 

ibadah dan sekolah, bantuan bencana, layanan kesehatan bagi 

yang kurang mampu, dan sebagainya. Hal ini mungkin dikarenakan 

pemberian bantuan pinjaman untuk aktivitas usaha kecil-produktif, 

yang diambilkan dari dana kebajikan, tidak selalu berhasil, dan 

dalam beberapa kasus pembayaran tidak dapat dipenuhi oleh para 

peminjam.33 Oleh karena itu, bank Islam lainnya biasanya menyalurkan 

dana kebajikan dan zakat melalui pihak lain, terutama lembaga zakat 

dan yayasan Islam yang memiliki kemampuan mengelola dana zakat 

dan qardul hasan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bank-

bank Islam dan lembaga zakat yang dibentuknya telah menerjemahkan 

jenis yang berbeda dari skema keuangan Islam (zakat, sedekah, 

dan qardul hasan) dalam cara yang fleksibel.34 Mempercepat 

pembangunan berkelanjutan melalui pelbagai jenis lembaga filantropi 

Islam, menjadi bagian dari agenda lembaga swasta di Indonesia. Bank 

Islam khususnya, telah menyediakan skema keuangan berbeda yang 

bermanfaat bagi keluarga miskin. Tetapi, pantas pula dicatat bahwa 

32 Annual Report 2010, Bank Shariah Mandiri, 139. 

33 Lihat misalnya Muhammad Akhyar Adnan and Firdaus Furywardhana, 
“Evaluasi Non Performing Loan (NPL): Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di 
BNI Syariah cabang Yogyakarta),” Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI), 
Vol. 10 No. 2, (December 2006), 155 – 171. 

34 Annual Report 2009, Bank Muamalat Indonesia, 13. 



142 H i l m a n  L a t i e f 

peran bank Islam dalam mendukung dan membantu nasabah mereka, 

baik dalam sektor ekonomi formal maupun informal, dapat berbeda 

dari dukungan mereka kepada mereka yang menggunakan “dana 

kebajikan” dari bank. Indikasi hal ini dapat dilihat dalam kegagalan 

banyak proyek sosial dan ekonomi yang skema keuangannya berasal 

dari pinjaman kebajikan. Hal ini bisa terjadi karena pinjaman yang 

disediakan oleh bank untuk nasabah diatur dengan cara yang lebih 

profesional dari pada dana yang berasal dari pinjaman bebas bunga 

(free-loan interest) atau pinjam semi altruistik (semi-altruistic loan). 

Untuk mengantisipasi ketidakefektifan penggunaan dana-dana 

sosial dari perusahaan, sejumlah perusahaan memulai membangun 

hubungan dan kerjasama dengan organisasi nirlaba atau LSM-LSM 

dan yayasan yang terdaftar secara hukum lainnya yang ada di dalam 

dan di luar perusahaan, sehingga aktivitas filantropi perusahaan 

dapat diwujudkan dalam cara yang lebih efektif.
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5
Lembaga Pendidikan Islam dan Gerakan Filantropi1

Sebagai sebuah gagasan, istilah ‘filantropi’, yang dalam bahasa 

Indonesia secara generik sering dimaknai ‘kedermawanan’, 

memang belum terlalu dikenal oleh khayalak luas, meski secara 

praktis kegiatan filantropi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari kehidupan masyarakat Indonesia. Istilah ‘filantropi’ merupakan 

konsep filosofis yang dirumuskan untuk memaknai hubungan antar 

manusia dan rasa cinta seseorang atau sekelompok orang kepada 

sesamanya. Rasa cinta tersebut dieskpresikan diantara melalui tradisi 

berderma atau memberi. Konsep filantropi terkait erat dengan rasa 

kepedulian, solidaritas dan relasi sosial antara orang miskin dan orang 

kaya, antara yang ‘kuat’ dan yang ‘lemah’, antara yang ‘beruntung’ dan 

‘tidak beruntung’, serta antara yang ‘kuasa’ dan ‘tuna-kuasa’. Dalam 

perkembangannya, konsep filantropi dimaknai secara lebih luas. Ia 

tidak hanya terkait dengan kegiatan berderma itu sendiri, melainkan 

pada bagaimana efektivitas sebuah kegiatan ‘memberi’, baik material 

maupun non material, dapat mendorong perubahan kolektif di 

masyarakat. 

1 Bab ini merupakan edisi revisi dari makalah yang pernah disampaikan pada 
acara “Interdisciplinary Colloquium,” yang diselenggarakan Program Pascasarjana 
STAIN Salatiga, 24 Oktober 2012, dan pernah dipublikasikan dalam Jurnal Media 
Pendidikan Islam (UIN Sunan Gunung Jadi-Bandung), 2013. 
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Di kalangan Muslim Indonesia, kegiatan filantropi semakin marak 

dalam dua dekade ini, terutama pasca krisis moneter di akhir tahun 

1990-an. Kegiatan ‘islamisasi’ yang meningkat di pelbagai sektor, baik 

dalam birokrasi politik, hukum positif, maupun pranata sosial dan budaya 

masyarakat, memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivisme 

filantropi Islam. Hal tersebut dapat dicermati dari meningkatnya upaya 

penggalangan dana-dana masyarakat yang berasal dari zakat dan 

sedekah. Krisis ekonomi yang ditandai oleh melemahnya nilai tukar 

mata uang rupiah terhadap dolar, rontoknya dunia perbankan, jatuhnya 

perusahaan-perusahaan export-import, serta meningkatnya angka 

pengangguran dan kemiskinan telah mendorong sebagian kalangan 

untuk melirik aktivisme filantropi yang disponsori organisasi-organisasi 

masyarakat sipil sebagai salah satu solusi alternatif untuk menjaga 

stabilitas sosial. Ditopang oleh kampanye yang masif melalui media 

cetak dan elektronik, dan sosialisasi yang simultan melalui kegiatan-

kegiatan keagamaan, para aktivis sosial keagamaan, dengan pelbagai 

corak dan latar belakang sosial dan ideologi politiknya, mencoba 

merevitalisi tradisi filantropi Islam di Indonesia. Yang dimaksud latar 

belakang ideologi-politik dalam konteks ini adalah orientasi sosial-

ekonomi dan politik lembaga-lembaga filantropi. Perlu dicatat bahwa 

lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia didirikan oleh pelbagai 

kalangan, baik yang berlatar belakang aktivis sosial, aktivis partai 

politik, maupun birokrat. Di dalam masyarakat sipil sendiri, lembaga 

filantropi Islam menjadi bagian penting bagi islamis ‘berhaluan’ keras 

(hardliners), konservatif, maupun organisasi Muslim moderat.

Baik langsung maupun tidak, dunia pendidikan juga menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari wacana dan praktik filantropi Islam. 

Seperti dimafhumi, proses ‘birokratisasi’ dan modernisasi aktivisme 

filantropi semakin menguat dewasa ini adalah konsekuensi dari 

menguatnya peran kelas menengah Muslim terdidik dalam ranah sosial, 

ekonomi dan politik. Para aktivis masjid kampus tahun 1980-an dan 
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1990-an telah berperan sebagai aktor-aktor utama dalam membangun 

dan menghidupkan kembali tradisi filantropi Islam di Indonesia, dari 

sifatnya yang masih tradisional-konvensional kepada bentuknya yang 

lebih birokratis-modern. Pada saat yang sama, konsekuensi lain dari 

birokratisasi dan modernisasi aktivisme filantropi dapat dilihat dari 

semakin luasnya cakupan kegiatan filantropi yang tidak terbatas pada 

kegiatan karitatif untuk orang miskin, tetapi juga sudah terumuskan 

dalam bentuk ‘pelayanan’ di pelbagai sektor, seperti kesehatan, 

beasiswa pendidikan, tanggap bencana, dan peningkatan ekonomi 

masyarakat kecil. Dengan kata lain, terjadi “hubungan resiprokal” antara 

aktivisme filantropi dan dunia pendidikan. Dalam bab ini penulis akan 

membahas beberapa isu uatama tentang peran lembaga pendidikan 

Islam dalam penguatan aktivisme filantropi, dan kontribusi kegiatan 

filantropi dalam memperkuat lembaga pendidikan Islam di Indonesia. 

Filantropi Islam dan Perubahan Kolektif 
Dinamika filantropi Islam di Indonesia dapat dipotret dari 

beberapa periode sejarah. Sejak awal abad ke-20, kemunculan 

organisasi-organisasi Islam baik dalam lingkaran modernis maupun 

tradisionalis diwarnai oleh pelbagai aktivitas sosial. Pendirian lembaga-

lembaga sosial, pendidikan dan kesehatan oleh organisasi keagamaan 

seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Nahdlatul Ulama 

(NU), dan sebagainya tidak terlepas dari kontribusi material dan non 

material dari kaum Muslim, diantaranya melalui penggalangan zakat 

dan sedekah. Sampai beberapa dekade, aktivisme sosial dan filantropi 

Islam terus berkembang dan mengalami perubahan, baik pada 

tingkatan wacana filosofisnya maupun struktur keorganisasiannya.

Di tingkat akar rumput, terutama di pedesaan (dalam beberapa kasus 

juga malah di perkotaan), kegiatan filantropi Islam masih dikordinasikan 

secara sporadis, dikelola oleh tenaga-tenaga ‘non spesialis’ dan model 

kerja paruh waktu. Masjid-masjid kecil dengan jumlah jamaah yang 
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tidak begitu banyak, juga menggalang dan mengelola dana-dana zakat 

dan sedekah. Jumlah penggalangan dana yang besarnya tidak seberapa, 

dikelola dan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan rutin atau 

untuk kegiatan-kegiatan sosial yang boleh dikata, out put program 

tidak terencana dengan baik. Target-target perubahan sosial, lagi-lagi 

masih jauh dari imajinasi para pengelola filantropi model seperti ini. 

Meski demikian, aktivitas semacam itu terus mengalir begitu saja, sejak 

puluhan tahun hingga kini. 

Tren pengelolaan dana dan lembaga filantropi ‘tanpa ilmu’ seperti 

di atas, tidak lagi menjadi fenomena yang dominan. Perubahan karakter 

filantropi Islam mulai terlihat, dipelopori para pengelolanya yang lebih 

‘terpelajar’. Menguatnya kelompok kelas menengah Muslim, didukung 

oleh kondisi sosial politik yang semakin terbuka pasca pemerintahan 

Order Baru yang memberikan ruang bagi aktivis Muslim yang berasal 

dari kelompok kelas menengah untuk bekiprah, setidaknya telah 

membuka keran untuk munculnya ide-ide baru. Cendekiawan, 

akademisi, birokrat, dan aktivis sosial di kalangan Muslim berinisiatif 

untuk merumuskan ulang ‘makna’ filantropi. Kesadaran baru tumbuh 

bahwa banyak agenda yang harus menjadi bagian dari para pegiat 

filantropi, terutama masalah visi dan akuntabilitas. Visi yang saya 

maksud adalah kemampun merumuskan nilai-nilai keagamaan intrinsik 

dan progresif yang mampu memberikan dampak perubahan yang 

diinginkan di masa mendatang. Sementara akuntabilitas menyangkut 

strategi implementasi nilai-nilai tersebut melalui pengorganisasian 

yang terstruktur dan terukur. Akuntabilitas di sini tidak terbatas pada 

akuntabilitas finansial, tetapi juga akuntabilitas nilai, program, sumber 

daya manusia, maupun organisasi. 

Sejak pertengahan 1980-an dan awal 1990-an, beberapa 

cendekiawan Muslim seperti M. Dawam Rahardjo, M. Amin Aziz, 

M. Amien Rais, dan Masdar F. Masudi, adalah beberapa orang yang 

namanya cukup dikenal publik karena gagasan-gagasan ‘maju’ mereka 
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dalam perumusan filantropi Islam, secara konseptual dan teoretis. 

M. Dawam Rahardjo, memiliki peran besar dalam mengenalkan 

gagasan-gagasan dasar dari ekonomi Islam sementara M. Amin Aziz 

dikenal sebagai orang yang memiliki konsen dengan usaha kecil dan 

menengah. Kedua figur tersebut adalah tokoh dan intelektual Muslim 

yang aktif di dunia Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sementara 

M. Amien Rais dan Masdar F. Mas’udi dikenal dengan gagasan yang 

progresif tentang zakat, yaitu zakat profesi yang digagas Amin Rais 

dan penyetaraan zakat dan pajak yang dilontarkan Masdar F. Mas’udi. 

Diluar gagasan-gagasan kontroversial pada waktu itu, seperti 

gagasan tentang zakat produktif, wakaf tunai, zakat profesi, serta 

penyetaraan zakat dan pajak, beberapa generasi yang lebih muda 

telah mengambil langkah untuk mematerialisasi wacana filantropi 

pada tingkatan praksis, seperti Ery Sudewo dan rekan-rekannya 

di Republika yang menginisiasi pendirian Dompet Dhu’afa (DD) di 

Jakarta, ‘Abu Syauki’ yang mendirikan Dompet Sosial Ummul Qura 

(DSUQ) atau yang saat ini dikenal dengan Rumah Zakat Indonesia 

(RZI) di Bandung, atau Abdul Kadir Baraja yang Membentuk Yayasan 

Dana Sosial Al-Falah (YDSF) di Surabaya. Pun, di tengah tren dan 

kecenderungan masyarakat dalam menggiatkan filantropi Islam 

yang meningkat, beberapa figur dan tokoh keagamaan yang popular, 

seperti Abdullah Gymnastiar pendiri Pondok Pesantren Daarut 

Tauhid di Bandung, Yusuf Mansur pendiri Pesantren Daarul Qur’an 

di Tangerang, juga telah menjadikan aktivisme filantropi sebagai pilar 

yang menopang kegiatan keagamaan dan pendidikan di lembaga 

yang mereka pimpin. Sederetan nama dan lembaga lain kini juga 

melakukan hal yang kurang lebih sama. Beberapa ormas Islam yang 

telah berdiri sebelumnya seperti Muhammadiyah, PERSIS dan NU, 

tidak ketinggalan untuk mendirikan lembaga khusus pengelola dana 

filantropi, yaitu Lazismuh (Muhammadiyah), Pusat Zakat Umat (PZU, 

Persatuan Islam), dan Lazisnu (Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama). 
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Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa tujuan dari kegiatan 

filantropi, yang dimaknai di era modern saat ini, adalah menciptakan 

kebaikan atau kesejahteraan bersama (the public good), dan dampak 

yang diharapkan dalam sebuah aktivisme filantropi dalam pengertian 

‘kerelawanan’ dan ‘kedermawanan’ adalah terciptanya perubahan 

kolektif (collective change) dari sebuah komunitas. Meski demikian, 

pentingnya filantropi sebagai sebuah instrumen untuk mendorong 

perubahan sosial belum begitu disadari dalam masyarakat luas. 

Robert L. Payton dan Michael P. Moody,2 bahkan mengilustrasikan 

bahwa pentingnya filantropi sama pentingnya dengan hukum 

dan kedokteran. Filantropi merepresentasikan aksi-aksi kolektif 

masyarakat, dan merupakan alat penting dalam upaya kolektif untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan bermasyarakat, 

seperti pengentasan kemiskinan, perwujudan kesejahteraan publik, 

pengejawantahan keadilan sosial, dan penguatan demokrasi. 

Terminologi dan tradisi Muslim di pelbagai belahan dunia 

boleh jadi belum sampai untuk melekatkan makna filantropi secara 

seluas seperti yang dirumuskan ilmuan sosial di Barat. Belum banyak 

rumusan teoretis yang kuat di kalangan masyarakat Muslim untuk 

mengaitkan konsep zakat, sedekah dan wakaf, dengan gagasan 

tentang perubahan sosial kolektif (collective social change) atau 

dengan gagasan tentang kesejahteraan umum (public welfare). Dalam 

tradisi Islam sendiri dikenal konsep tentang maslahah al-‘âmmah, 

sebuah konsep dalam ushûl fiqh yang oleh para ulama kurang lebih 

dimaknai dengan kebaikan bersama, kesejahteraan umum dan bisa 

juga ‘kemaslahatan kolektif’.3 Agar menemukan substansi nilai dan 

2 Robert L. Payton dan Michael P. Moody, Understanding Philanthropy: Its 
Meaning and Mission. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 
2008, 10.

3 Khalid Mas’ud, Shatibi’s Philosophy of Islamic Law. Kuala Lumpur: Islamic 
Book Trust, 1995. 
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dampak praksisnya, wacana filantropi Islam mau tidak mau harus 

dapat dikaitkan dengan tujuan dan esensi syariat Islam (maqasid al-

syarî’a) untuk mendorong kesejahteraan di bidang sosial (ijtima’iyyah) 

maupun ekonomi (iqtishadiyyah). 

Beberapa pertanyaan yang bersifat teoretis-metodologis 

barangkali dapat diungkapkan di sini sejauh mana kontribusi lembaga 

filantropi Islam dalam mendorong perubahan sosial dalam masyarakat. 

Sebagaimana digambarkan di atas, lembaga-lembaga filantropi Islam 

semakin berkecambah dalam dua dekade terakhir, baik yang berskala 

besar, menengah dan kecil. Meski demikian, itu tidak berarti bahwa 

lembaga filantropi sudah berperan optimal dalam memperkuat 

sistem jaringan pengaman sosial (social security system) di Indonesia. 

Apalagi, bila dicermati lebih jauh, tren perkembangan filantropi Islam 

di Indonesia, setidaknya diukur dari kuantitasnya, belum berbanding 

lurus dengan diversitas program pemberdayaan masyarakat. 

Diantara sekian jumlah lembaga filantropi Islam di Indonesia, hanya 

beberapa lembaga filantropi Islam yang berskala besar saja yang dinilai 

mampu merumuskan visi dengan baik dan mengimplementasikan 

programnya secara lebih ekspansif. Lembaga-lembaga yang baru 

berdiri, bahkan seringkali hanya merupakan replikasi dari yang sudah 

ada tanpa ada upaya serius untuk membuat kekhasan, baik dilihat 

dari karakter organisasinya, maupun bentuk-bentuk program yang 

dibuatnya. Selain itu, sebagaimana disinyalir beberapa lembaga riset, 

seperti PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) dan CSRC 

(Center for the Study Religion and Culture-UIN Syarif Hidayatullah), 

program dan kegiatan karitatif ataupun pelayanan sosial dalam 

lembaga filantropi Islam, tampak lebih dominan dibanding program 

yang mempromosikan perubahan struktural. 

Sebagai negara Muslim terbesar di dunia dan pada saat 

yang sama sebagai negara yang plural secara agama dan budaya, 

lembaga filantropi Islam juga dihadapkan pada tantangan besar 
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dalam merumuskan konsep perubahan kolektifnya. Pertama adalah 

bagaimana lembaga filantropi Islam yang sudah ada dan beroperasi 

di pelbagai daerah dapat mengembangkan program-program secara 

lebih inovatif. Kedua, bagaimana lembaga filantropi Islam beroperasi 

dalam negara yang plural secara agama dan budaya mendefinisikan 

kelompok-kelompok marjinal yang menjadi target mereka. Apakah 

kelompok ‘marjinal’ itu adalah kaum miskin yang berafiliasi pada 

agama atau aliran keagamaan tertentu? Apakah kelompok ‘marjinal’ 

itu juga dapat mencakup kelompok masyarakat sipil minoritas? 

Sejauh ini, kelompok masyarakat tertindas dan marjinal belum 

mendapat penjabaran dan interpretasi yang memadai. Ketiga, 

bagaimana lembaga filantropi Islam tampil lebih inklusif dan dapat 

menjaga aksesibilitasnya untuk memperkuat barisan masyarakat sipil 

yang memiliki latar belakang sosial keagamaan yang berbeda-beda. 

Dalam konteks inilah pendekatan-pendekatan baru perlu 

dirumuskan oleh lembaga filantropi Islam. Meminjam studi yang 

dilakukan Helmut K. Enheier dan Diana Leat, kini diperlukan 

‘filantropi kreatif’ (creative philanthropy) yang memadukan ‘model 

pendekatan karitatif’ (dalam bentuk pelayanan sosial) dengan ‘model 

pendekatan saintifik’ (yang berbasis riset dengan target perubahan 

struktural). Pasalnya, perubahan sosial membutuhkan pendekatan-

pendekatan baru yang dirumuskan dari pelbagai sisi. Dalam kaitan 

ini, penguatan jaringan, kapasitas kelembagaan, dan sumber daya 

manusia dari lembaga filantropi Islam di Indonesia menjadi tidak 

dapat dihindarkan, dan hal itu membutuhkan dorongan dari—dan 

sinergi dengan—lembaga lain, terutama lembaga pendidikan tinggi. 

Kemiskinan, Filantropi Islam dan Akses terhadap 
Pendidikan 

Sebagaimana diulas secara singkat pada bagian sebelumnya, 

disadari atau tidak, awal perkembangan dan persebaran lembaga 
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pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari jenis pesantren, madrasah 

dan sekolah, tidak bisa dilepaskan dari kegiatan filantropi. Salah satu 

bentuk kontribusi yang paling dominan dari masyarakat sipil terhadap 

pendirian lembaga-lembaga sosial dan pendidikan adalah kegiatan 

wakaf, yaitu penyerahan aset berupa lahan atau bangunan dari 

seseorang atau sebuah keluarga (waqif) untuk dikelola oleh seseorang 

atau lembaga (nazir). Praktik wakaf atau dalam bahasa Inggris sering 

diistilahkan ‘pious endowment’ memiliki usia ribuan tahun, dan bahkan 

dipraktikan sebelum zaman Islam. Dengan kata lain, wakaf adalah 

praktik kedermawanan yang juga dipraktikan dalam tradisi dan budaya 

lain di luar tradisi Islam. Berbeda dengan tradisi kedermawanan lainnya, 

wakaf mensyaratkan ‘keabadian’ harta yang diserahkan untuk dikelola, 

dan tidak bisa digunakan secara konsumtif sampai habis. Melainkan, 

hasil pengelolaan harta wakaf itulah yang dimanfaatkan oleh pengelola 

wakaf untuk kegiatan sosial, bukan harta wakaf itu sendiri. Pada era pra 

kemerdekaan, umpamanya, kuatnya praktik wakaf, berupa penyerahan 

aset berupa lahan dan bangunan untuk menjadi tempat ibadah dan 

belajar di kalangan Muslim, telah menstimulasi pemerintah kolonial 

Belanda untuk membuat regulasi khusus tentang wakaf. Pesantren, 

masjid, rumah miskin, panti asuhan, dan klinik yang dikelola oleh 

ormas-ormas Islam dan organisasi masyarakat sipil banyak yang 

bertumpu pada praktik wakaf.

Menilik perkembangan sejarah Islam modern, khususnya pada 

awal abad kedua puluh, kita juga bisa menyaksikan bahwa peran wakaf 

sangat penting dalam perkembangan lembaga-lembaga pendidikan 

yang dikelola oleh ormas-ormas Islam. Muhammadiyah, Persatuan Islam 

(PERSIS), Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas lainnya termasuk al-Irsyad, 

Mathlaul Anwar, adalah beberapa organisasi masyarakat yang lembaga-

lembaga pendidikannya didukung oleh gerakan wakaf. Selain mendirikan 

lembaga pendidikan, ormas-ormas Islam juga mendirikan lembaga sosial 

yang khusus untuk menangani anak-anak dari kalangan keluarga miskin, 
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dengan mendirikan panti-panti asuhan sosial. Dengan kata lain, gagasan 

pendirian lembaga pendidikan adalah bagian integral dari perspektif 

kaum Muslim dalam memberikan solusi terhadap masalah sosial 

masyarakat, termasuk untuk pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan 

ini, kemiskinan dapat diartika sebagai ketidakmampuan seseorang atau 

sebuah keluarga dalam memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan 

yang memadai, selain ketidakmampuan menyediakan kebutuhan dasar 

sandang, pangan dan papan. Karena itu, kegiatan-kegiatan filantropi 

pada umumnya difokuskan pada penyediaan layanan pendidikan dan 

kesehatan selain pemberiaan bahan kebutuhan pokok (makanan) 

kepada orang-orang yang membutuhkannya. 

Mengaitkan kemiskinan, filantropi dan pendidikan tidak hanya 

terjadi di dunia Islam. Hal yang sama justru terjadi juga di Negara-

negara Eropa, terutama pada abad ke enam belas sampai delapan 

belas ketika gagasan mendirikan lembaga pendidikan oleh gereja-

gereja seiring sejalan dengan pendirian panti-panti asuhan sosial. 

Dalam Jurnal Paedagogica Historica, Juliane Jacobi, dari Universität 

Potsdam, Jerman, menulis sebuah artikel yang membahas hubungan 

antara filantropi dan pendidikan yang didasarkan pada setting sosial 

di Eropa pada abad ke enam belas sampai delapan belas. Pada masa-

masa itu, beberapa kalangan di Eropa, khususnya para ‘pendidik 

dan dokter yang tercerahkan’ (elightened educators and medical 

doctors) mencoba merumuskan model alternatif untuk memelihara 

anak-anak dari kalangan miskin dan yatim piatu di sebuah tempat 

yang tersentralisasi yang disebut dengan panti asuhan. Pada masa 

itu, anak-anak yatim piatu dan keluarga miskin dididik dalam sebuah 

panti asuhan agar mereka bisa bekerja untuk membantu kalangan 

kelas menengah. Tujuan penyelenggaraan pendidikan di panti asuhan 

waktu itu adalah untuk mempersiapkan angkatan kerja dari anak-anak 

yatim piatu. Tak heran, lembaga pendidikan waktu itu berdekatan 

dengan tempat-tempat kerja, seperti pasar maupun industri-industri 
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kecil. Namun, pada abad kedelapan belas Eropa menyaksikan 

proses transisi model ‘pengentasan’ kemiskinan yang dilakukan oleh 

kalangan kelas menengah yang tidak lagi semata mendidik anak-anak 

miskin melalui panti asuhan untuk mempekerjakan mereka, tetapi 

juga penyediaan pendidikan agar anak-anak bisa belajar di sekolah, 

dan menjadi anak-anak yang terpelajar.4

Di Indonesia, kita bisa melihat peran gerakan modernis 

Muhammadiyah awal abad kedua puluh yang kurang lebih melakukan 

hal yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh gereja-gereja atau 

ordonansi Kristen yang ada pada waktu itu, yaitu mendirikan lembaga 

pendidikan dan panti asuhan. Muhammadiyah saat ini mengelola 

ribuan amal usaha dalam bentuk sekolah, mulai tingkat taman kanak-

kanak sampai ke perguruan tinggi.5 Kyai Ahmad Dahlan, pendiri 

Muhammadiyah, memiliki perhatian mendalam tentang kemiskinan dan 

‘keterbelakangan’ masyarakat Muslim, baik dilihat dari sosial, ekonomi 

dan terutama pendidikan. Pendidikan untuk kaum Muslim masih dikelola 

secara tradisional dan berada di tempat-tempat terpencil di bawah 

pengelolaan kyai-kyai lokal. Sementara di wilayah perkotaan, akses 

terhadap lembaga pendidikan juga terbatas untuk kalangan ningrat dan 

kolonial, sehingga anak-anak miskin lebih banyak yang beredar di jalanan. 

Karena itu, pendirian panti-panti asuhan yang didirkan oleh Kyai Dahlan 

dengan organisasi Muhammadiyahnya kurang lebih memiliki inspirasi 

yang sama, yaitu menampung anak-anak miskin untuk dipelihara dan 

dididik agar memiliki masa depan yang lebih baik. Melalui gerakan 

4 Juliane Jacobi, Paedagogica Historica. “Between charity and education: 
orphans and orphanages in early modern times,” Vol. 45, Nos. 1–2, February–
April 2009, 62.

5 Hilman Latief, Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan 
Kaum Modernis, Jakarta: Gramedia, 2010, 191–210; Muhammad Fuad, “Islam, 
Modernity and Muhammadiyah’s Educational Programme,” Inter-Asia Cultural 
Studies, Volume 5, Number 3, (2004), 410-414.
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filantropi yang didukung oleh masyarakat, terutama yang menjadi 

simpatisan gerakan modernis, sekolah-sekolah formal Islam didirikan 

untuk memberikan akses pendidikan yang luas. 

Pesantren-pesantren yang dikelola oleh kyai-kyai di daerah, 

khususnya pedesaan, pun memiliki peran besar dalam memberikan 

akses terhadap pendidikan. Kegiatan pengajian yang dipimpin para 

pemuka agama di desa-desa setidaknya menjadi modal sosial yang 

kuat untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendirikan 

lembaga pendidikan Islam. Figur seorang kyai yang dihormati, bukan 

saja telah menjadi daya tarik bagi anggota masyarakat, melainkan juga 

menarik minat perusahaan-perusahaan swasta untuk menyumbangkan 

sebagian harta benda dan berpartisipasi dalam pengembangan lembaga 

pendidikan Islam. Pesantren Gontor-Ponorogo, Tebuireng-Jombang 

dan Lirboyo-Kediri di Jawa Timur, Pesantren As-Salam-Surakarta, 

Darunnajah dan Yayasan Pendidikan Al-Azhar di Jakarta, Pesantren 

Al-Zaytun di Indramayu dan Pesantren Cipasung di Tasikamalaya-Jawa 

Barat, adalah beberapa contoh dari ribuan pesantren di Indonesia yang 

sudah menggunakan dana-dana filantropi secara cukup besar dalam 

pengembangan lembaga pendidikannya.

Dewasa ini, kegiatan filantropi sudah dikelola semakin modern, 

dengan model penggalangan dana dan pengelolaan yang lebih canggih. 

Beberapa lembaga filantropi Islam yang cukup besar di Indonesia, 

seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat Indonesia, serta yayasan-yayasan 

yang dikelola figur-figur yang popular, juga menjadikan pendidikan Islam 

sebagai salah satu prioritas program mereka. Ustaz Yusuf Mansur, seorang 

dai muda yang identik dengan gerakan berderma, umpamanya, telah 

menjadi ikon baru dalam penbgembangan pendidikan Islam alternatif, 

untuk kalangan yang tidak mampu. Tentu saja, model-model pendidikan 

Islam yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga filantropi Islam saat ini 

beraneka ragam dan memiliki kekhasan masing-masing, sebagaimana 

akan kita diskusikan pada bagian selanjutnya dari tulisan ini. 
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Dompet Dhuafa: SMART Ekselensia Indonesia

Dompet Dhuafa (DD) didirikan pada tahun 1993 oleh beberapa 

orang wartawan yang bekerja dalam Harian Umum Republika, 

sebuah Koran yang didirikan oleh para pegiat yang tergabung 

dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Tampil sebagai 

‘Koran Islam’, Dompet Dhuafa memberikan warna baru dunia media 

massa di Indonesia yang sebelumnya belum banyak yang dianggap 

dapat merepresentasikan Islam. Dalam usianya yang menginjak dua 

dasawarsa (1993-2013), DD berkembang menjadi lembaga amil 

zakat yang disegani dan mampu tampil sebagai model lembaga 

filantropi Islam modern di Indonesia. Program-programnya sangat 

beragam dan kelola dengan dinamis dan profesional, baik di bidang 

sosial, ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Sebagai sebuah 

lembaga filantropi, DD mengelola pelbagai jenis lembaga, misalnya, 

koperasi, BMT, pendanaan usaha-usaha kecil, pemberdayaan petani 

dan nelayan, dan sebagainya. Dalam beberapa tahun terakhir, DD 

juga melirik pengembangan model pendidikan alternatif secara 

lebih serius, melalui salah satu ‘lembaga sayap’ atau ‘jejaring’ yang 

bernama (Lembaga Pengembangan Insani-LPI).

LPI dibentuk untuk mengelola isu-isu pendidikan. Tujuan dari 

pendirian lembaga itu adalah agar lembaga amil zakat seperti DD 

dapat memberikan kontribusi yang lebig riil, terencana-sistematis 

dan memiliki dampak yang lebih terukur dalam proses pengentasan 

kemiskinan. Terdapat beberapa program yang saat ini dikelola LPI-DD, 

yaitu yaitu: 1) Makmal Pendidikan, 2) SMART Ekselensia Indonesia, 

3) Sekolah Guru Ekselensia Indonesia, 4) School Social Responsibility. 

Dengan beberapa program di atas, LPI-DD dapat memberikan beasiswa 

untuk anak-anak dari kalangan tidak mampu dan memproyeksikan 

mereka untuk menjadi orang-orang yang berprestasi tinggi. Dengan 

demikian, DD mengharapkan bahwa kontribusi mereka dalam 

pengembangan pendidikan di Indonesia, bisa lebih terukur. 
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SMART Ekselensia Indonesia (SMART-EI) adalah sebuah program 

yang dibuat untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak 

lulusan SD yang memiliki potensi untuk berprestasi, namun berasal 

dari kalangan tidak mampu, untuk menikmati jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. Sebagai sebuah lembaga amil zakat yang banyak bergelut 

dengan orang-orang dari kalangan tidak mampu dan bergelut dengan 

orang-orang yang kaya yang menjadi penyumbang, DD menawarkan 

model pendidikan akseleratif untuk pendidikan menengah selama 

lima tahun. Seolah-olah, DD menawarkan sekolah yang agak elite, 

namun para peserta didiknya justru dari kalangan yang kurang 

mampu secara ekonomi. Dalam website resminya dituliskan demikian 

“SMART EI didedikasikan untuk anak-anak dhuafa berprestasi dari 

seluruh Indonesia. Sekolah ini digagas untuk meningkatkan harkat dan 

martabat kaum dhuafa melalui program pendidikan dan pembinaan 

yang komprehensif dan berkesinambungan. Diharapkan, setelah 

melalui proses pendidikan dan pembinaan di SMART EI, setiap siswa 

siap berkarya bagi diri, keluarga, bangsa, dan agamanya.”

Sebagai lembaga pendidikan yang relatif baru, SMART EI telah 

mendidik sekitar 236 anak yang berasal dari 27 provinsi sejak tahun 

2008. Siswa didik secara intensif dan tinggal di asrama yang disedikan 

di sekolah. Dan, tentu saja, selama pendidikan dari awal sampai 

akhir, peserta disik dibebaskan dari biaya. Program untuk pelajar dari 

kalangan keluarga miskin ini dikombinasikan dengan program untuk 

pengembangan kualitas guru yang disebut Sekolah Guru Ekselensia 

Indonesia (SGKI) dan program Makmal Pendidikan (MP). Kedua 

program tersebut yaitu SKGI dan MP, dirancang untuk pengembangan 

kualitas guru, baik yang berada di dalam maupun di luar program 

SMART-EI. DD memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana menjadi 

guru yang berkualitas dan berprestasi, dan juga bagaimana mengelola 

sekolah secara lebih profesional. Program lain dari DD adalah 

School Social Responsibility (SSR), yaitu “sinergi sekolah dan elemen 
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masyarakat dengan LPI-DD dalam bentuk penggalangan kontribusi 

(materi dan non materi) untuk mewujudkan Sekolah Desa Produktif 

sebagai pusat revitalisasi desa.” Dengan demikian, perspektif yang 

dirumuskan oleh DD tentang relasi antara filantropi Islam dan 

pengembangan, tidak terbatas pada penguatan proses belajar 

mengajar, melainkan juga bagaimana sebuah lembaga filantropi dan 

lembaga pendidikan yang dimilikinya dapat memberikan kontribusi 

yang lebih besar dalam pemberdayaan masyarakat secara lebih luas, 

termasuk di desa-desa. 

Dalam konteks yang lain, penulis ingin menekankan bahwa 

meskipun dalam model kampanye, diksi-diksi yang digunakan, serta 

program-program yang dicanangkan, DD tidak terlalu kental dengan 

nomenklatur Islam, namun tidak bisa dipungkiri bahwa konsep-

konsep keislaman yang diusung oleh DD telah dirumuskan menjadi 

agenda-agenda sosial yang lebih terbuka. Apalagi para donatur 

DD serta aktivis yang terlibat di dalamnya memiliki latar belakang 

yang berbeda-beda, baik yang berafiliasi kepada tradisi keislaman 

kamun modernis dan boleh jadi kepada tradisionalis. Pun, lembaga 

pendidikan yang didirikan, tidak lepas dari nuansa Islam. Selain 

ditujukan untuk memberikan pengetahuan di bidang sains, anak-anak 

yang tergabung dalam program SMART-EI diberikan pengetahuan 

agama serta kemampuan untuk menghafal Alquran dan bahasa asing 

(Arab-Inggris). Dengan kata lain, melalui SMART-EI ini, DD hendak 

mencetak calon-calon sarjana Muslim yang berasal dari keluarga 

kurang mampu agar menjadi sosok pemimpin Muslim masa depan. 

Rumah	Zakat	Indonesia:	Sekolah	Dasar	Juara

Model lain pengembangan lembaga pendidikan Islam yang 

dipelopori oleh lembaga amil zakat adalah program ‘Sekolah Juara’ 

dari Rumah Zakat Indonesia (RZI). Lembaga amil yang bermarkas 

di Bandung ini sudah beroperasi sejak tahun 1998, yang pada awal 
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berdirinya masih bernama Dompet Sosial Ummul Qura (DSUQ). 

Lembaga ini didirikan oleh Abu Syauqi, seorang Ustaz dan aktivis 

Muslim di Bandung. Konsep program yang ditawarkan oleh RZI 

sebagai sebuah lembaga amil zakat adalah Intergrated Community 

Development (ICD). Konsep ini terbagi menjadi empat wilayah program 

yaitu EduCare untuk pendidikan, HealthCare untuk kesehatan, 

YouthCare untuk kepemudaan, dan EcoCare untuk pemberdayaan 

ekonomi (lihat Latief, 2010; serta www.rumahzakat.org.) 

Salah satu bentuk kegiatan dari program EduCare adalah 

Sekolah Juara, yaitu sebuah program yang ditujukan untuk 

“memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat 

yang membutuhkan.” Tidak seperti SPART-EI milik DD yang lebih 

mengutaman pendidikan tingkat menengah (SMP-SMA), Sekolah 

Juara milik RZI dirancang untuk memberikan pendidikan sekolah 

dasar dan menengah (SD-SMP). Sekolah Juara dibentuk dengan 

mengembangkan konsep “multiple intelligences” guna memberikan 

kepada siswa kesempatan menggali potensi yang dimiliki mereka. 

Pelajar yang tergabung dalam Sekolah Juara adalah anak-anak yatim 

atau dari kalangan kurang mampu, namun memiliki prestasi dan 

kemampun yang perlu dikembangkan. 

Untuk pengelolaan Sekolah Juara ini, RZI menyediakan beasiswa, 

seragam, buku-buku pelajaran, sarana dan prasarana, serta 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, dengan didanai oleh 

sumbangan masyarakat. Setidaknya, dalam rancangan RZI, satu tahun 

biaya investasi yang harus dikeluarkan sekitar Rp. 2,200,000,000 

untuk SD Juara, dan Rp. 2.650.000.000 untuk SMP Juara. Selain 

itu, program-program pendidikan lainnya mencakup beasiswa dan 

penyelenggaraan PAUD, dan sejak tahun 2003 sampai 2012, penerima 

manfaat RZI di bidang pendidikan berjumlah 1,241,898 orang (lihat 

tabel). Dan untuk mencapai target yang telah ditentukan, khususnya 

dalam masalah pendanaan, RZI bekerjasama dengan perusahaan-
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perusahaan yang beroperasi di Indonesia, baik perusahaan dalam 

negeri swasta, BUMN, maupun perusahaan asing. Saat ini RZI 

mengelola 11 SD Juara di pelbagai kota, yaitu 2 di kota Bandung dan 

Cimahi-Jawa Barat, 4 sekolah di Jakarta, 1 sekolah masing-masing di 

Semarang, Yogyakarta, Pekanbaru, Surabaya dan Medan; serta 2 SMP 

Juara di Bandung dan Pekanbaru. 

Jumlah	Penerima	Manfaat	EduCare-RZI	2012

No Jenis Program Jumlah Penerima 
Manfaat 2012

Jumlah Penerima 
Manfaat 2003-
2012

1 Beasiswa Ceria 428,596 698,222

2 Beasiswa Juara 2,550 2,550

3 Pengembangan Potensi Anak 13,454 27,218

4 Sekolah Juara 141,440 165,943

5 Gizi Sang Juara 9,840 10,388

6 Lab Juara 1,322 1,322

7 Mobil Juara 26,672 39,772

8 Kemah Juara 2,703 26,808

9 Bantuan Langsung Pendidikan 355 4,940

10 EduCare non Program 4,325 6,112

11 PAD 10,752 19,021

TOTAL (SENYUM JUARA) 642,009 1,241,898

 
• Sumber: Majalah Rumah Lentera-RZI, No.74, Tahun 8 (Februari 2013). 

PPPA Darul Qur’an 

Profil lain yang menarik untuk dicermati dan sedikit berbeda dari 2 

model lembaga pendidikan di atas, adalah PPPA (Program Pembibitan 

Penghafal Alquran), yang dipelopori oleh Ustaz Yusuf Mansur. Tidak 

seperti halnya lembaga amil zakat yang lain, yang menawarkan 

model pendidikan konvensional kendati dengan sentuhan yang 

mengedepankan service excellence untuk siswa-siwa kaum kalangan 

keluarga tidak mampu, PPPA lebih fokus pendidikan agama Islam, 
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khususnya penghafalan Alquran. Yusuf Mansur sendiri membina 

karirnya sebagai juru dakwah atau dai yang isu-isu ceramahnya terkait 

dengan praktik filantropi Islam. Tema-tema tentang pahala dan 

manfaat bersedekah, tentang keihklasan dan ketulusan, dan tentang 

pengabdian diri kepada Tuhan melalu praktik ‘memberi’ kepada 

sesama, menjadi bagian utama ceramah-ceramahnya. 

Sebagaiman dai-dai kondang yang lain yang kerap muncul di 

media televisi, Yusuf Mansur juga mendirikan lembaga sosial dan 

keagamaan yang bergerak dibidang pelatihan spiritual, majelis 

taklim, dan pendidikan agama Islam. Sebelum mendirikan PPPA, 

Yusuf Mansur dikenal sebagai pendiri ‘Wisata Hati’, sebuah lembaga 

training keislaman. Baru kemudian, gerakan dakwah Yusuf Mansur 

terlihat menjadi lebih khas setelah mengkampanyekan sedekah dan 

mendirikan PPPA, sebuah yayasan yang difokuskan untuk mencetak 

para pengahafal Alquran di Indonesia. Dalam perjalananya, PPPA 

memiliki beberapa peran, yaitu sebagai lembaga sosial dan filantropi 

Islam, serta lembaga dakwah Islam yang secara khusus mendorong 

terbentuknya kader-kader hafizh (penghafal Alquran) di Indonesia. 

Salah satu bentuk program pendidikan PPPA adalah didirikannya 

Pesantren Tahfizh Alquran di pelbagai daerah, serta penyelenggaran 

model-model alternatif pembelajaran dan penghafalan Alquran. 

Nomenklatur yang digunakan oleh lembaga-lembaga filantropi 

Islam dalam memberikan akses pendidikan untuk keluarga tidak 

mampu juga bermacam-macam, seperti juga dilakukan oleh Dompet 

Dhuafa dan Rumah Zakat Indonesia. PPA sendiri memiliki program 

BASIQ (Bea Study Santri Qur’an), EKSPOR (Ekonomi Pesantren 

Produktif) dan DaquSchool (Darul Qur’an School) yang terintregrasikan 

dengan Pesantren Tahfid Alquran. Dalam hemat penulis, kehadiran 

lembaga filantropi dan dakwah seperti PPPA, telah mendorong 

perkembangan jumlah dan model madrasah-madrasah Islam yang 

saat ini berkembang di Indonesia. Hal ini mengisyaratkan bahwa 
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gerakan filantropi Islam telah membawa dampak pertumbuhan 

lembaga-lembaga keislaman di Indonesia dalam satu dasawarsa 

terakhir, terutama di bidang pendidikan. 

Filantropi dan Pendidikan Tinggi Islam: Mencari Sinergi 
Satu hal yang perlu dicermati lebih jauh adalah sejauh mana 

lembaga-lembaga filantropi Islam bersinergi dengan Lembaga 

Pendidikan Tinggi Islam, negeri maupun swasta di Indonesia. 

Meskipun pendidikan tinggi Islam memiliki misi dakwah, namun 

karakteristik tidak hanya memberikan pendidikan dalam pengertian 

memberikan hard skill, melainkan juga soft skill. Pendidikan tinggi 

Islam di Indonesia saat ini adalah juga berperan sebagai lembaga-

lembaga penelitian yang dituntut untuk berkontribusi dalam proses 

pencerdasan bangsa di dunia akademik. Di Indonesia pada umumnya 

terdapat dua karakteristik pendidikan tinggi Islam yaitu perguruan 

tinggi negeri dalam bentuk Universitas Islam Negeri (UIN), atau 

Institute Agama Islam Negeri (IAIN), ataupun Perguruan Tinggi Islam 

Negeri (PTAIN), yang keseluruhannya berada di bawah Kementrian 

Agama (Kemenag). Sementara itu, karena Indonesia masih menganut 

pendidikan ‘dua atap’ atau bahkan lebih, beberapa Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS) berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud/Kemendiknas), seperti Universitas-

universitas Muhammadiyah se-Indonesia, Universitas Islam Indonesia 

(UII), Universitas Islam bandung (UNISBA), Universitas Islam Nusantra 

(UNINUS), Universitas Islam Malang (UNISMA), dan sebagainya, secara 

umum berada dalam naungan Kemendikbud/Kemendiknas, kecuali 

fakultas agama Islam yang ada di universitas tersebut, berada dalam 

naungan Kemenag. 

Keterlibatan negara yang begitu (sangat) kuat dalam 

penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia, memberikan 

beberapa konsekuensi. Pertama, perkembangan pendidikan tinggi 
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Islam di Indonesia berjalan begitu cepat. Jumlah UIN, IAIN, PTAIN/

PTAIS, bertambah dari waktu ke waktu, bahkan hampir setiap tahun. 

Negara melalui Kementrian Agama menggelontorkan dana yang 

begitu besar untuk penguatan kualitas perguruan tinggi Islam dan 

pendirian perguruan tinggi Islam yang baru. Namun, konsekuensi 

yang kedua adalah lembaga-lembaga filantropi Islam belum melirik 

perguruan tinggi sebagai partner kerja yang utama. Setidaknya 

keterlibatan lembaga filantropi Islam untuk membuat mendorong 

riset-riset mutakhir di perguruan tinggi masih belum begitu besar, 

pun dalam studi Islam. Dan, pada saat yang sama, perguruan tinggi 

Islam, belum memaksimalkan eksistensi lembaga filantropi sebagai 

rekan kerja mereka dalam pengembangan studi-studi Islam. Hal 

ini justru berbeda dengan pengalaman yang terjadi di dunia Barat, 

di mana semakin banyak filantropis yang menginvestasikan dana 

mereka untuk pengembangan studi Islam di perguruan tinggi. 

Di dunia Barat, baik Eropa maupun Amerika, praktik ‘wakaf’ 

untuk lembaga pendidikan juga ternyata sangat kuat. Kampus-kampus 

besar seperti Harvard, Oxford, dan Cambridge, dan sebagainya adalah 

contoh lembaga pendidikan tinggi di negara-negara maju yang masih 

bertumpu pada ‘tradisi wakaf’ dari para filantropis. Ketika studi tentang 

keislaman menguat di lembaga pendidikan tinggi di Barat, tidak 

sedikit para filantropis Muslim menjadi donatur utama pusat-pusat 

studi Islam, melalui skema ‘endowment’. Sebut saja Oxford Centre for 

Islamic Studies (OXCIS) yang menjalankan program-program risetnya 

dengan dukungan dari keluarga Bin Laden, atau Stanford University di 

Amerika yang membuka pusat studi Islam (The Sohaib and Sara Abbasi 

Program in Islamic Studies) atas dukungan Keluarga Abbasi, sebuah 

keluarga pengusaha Muslim Pakistan-Amerika yang bergerak di bidang 

jasa teknologi informasi, ataupun pusat studi Islam di Cambridge yang 

mendapat dukungan penuh dari keluarga kerajaan Saudi (Alwaleed 

bin Talal Foundation). Tak heran pusat-pusat studi Islam di Barat 
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berkembang dengan cepat dan semakin kuat karena juga didukung 

oleh filantropis-filantropis kelas kakap. 

Selanjutnya, bagaimana kontribusi lembaga pendidikan dalam 

penguatan tradisi filantropi Islam di Indonesia? Pertanyaan tersebut 

penting untuk dikemukakan guna mengelaborasi lebih jauh bagaimana 

peran lembaga pendidikan tinggi dalam penguatan masyarakat sipil 

dan demokrasi di Indonesia, secara umum, dan penguatan wacana 

dan praktik filantropi Islam secara khusus. Dalam perspektif yang 

lebih luas, lembaga filantropi Islam maupun lembaga pendidikan 

tinggi memiliki tujuan yang selaras, yaitu memperkuat peran-peran 

masyarakat sipil dalam mendorong terciptanya kesejahteraan umum 

dan memperkuat jaring pengaman sosial. Oleh karena itu, hubungan 

resiprokal antara lembaga pendidikan tinggi dan lembaga filantropi, 

untuk penguatan wacana dan praktik filantropi Islam di Indonesia 

perlu dirumuskan dengan beberapa alasan. 

Pertama, sebagai sebuah nilai, filantropi Islam masih perlu 

mendapatkan perhatian lebih tidak hanya di kalangan praktisi Muslim, 

tetapi juga di kalangan akademisi. Seperti halnya ketika lembaga 

pendidikan mengajarkan kewarganegaraan (civic education) sebagai 

nilai-nilai intrinsik kebangsaan, maka konsep kedermawanan dan 

voluntarisme dapat dikatakan sebagai nilai instrinsik agama yang perlu 

rekonseptualisasi secara lebih operasional dan perlu didiseminasikan 

ke masyarakat luas. Perguruan tinggi Islam sesungguhnya dapat 

berperan sebagai motor untuk merumuskan konsep-konsep social 

entrepreneurship yang lebih canggih melalui riset-riset yang lebih serius. 

Kedua, dalam perspektif perkembangan wacana keislaman, para 

ulama fikih di Indonesia belum memberikan respons yang memadai 

terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat akar 

rumput, dan karena itu produk-produk hukum Islam di Indonesia 

acap kali tidak cepat mengadaptasi diri dengan kebutuhan riil 

masyarakat. Pandangan-pandangan fikih Islam yang bersifat hitam-
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putih (clear-cut), seperti yang dirumuskan oleh otoritas keagamaan, 

baru merespons aspek-aspek ‘legal’ tentang boleh tidaknya, dan halal 

haramnya sesuatu. Para cendekiawan Muslim dan kaum terdidik 

yang berada dalam dunia pendidikan, setidaknya bisa mengimbangi 

kelambanan merumuskan produk hukum Islam melalui ijtihad-ijtihad 

baru yang berbasis riset, termasuk ijtihad-ijtihad kolektif-akademik 

yang terkait dengan produk hukum di bidang filantropi Islam. 

Ketiga, pusat-pusat studi dan penelitian di lembaga pendidikan 

tinggi yang memiliki alat analisis dan instrumen intelektual yang lebih 

sistematis, dapat mengambil peran dalam mengidentifikasi problem-

problem sosial masyarakat, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, 

keadilan dan kesetaraan gender, dan akses ekonomi dan pelayanan 

kesehatan untuk masyarakat kecil. Lebih lanjut, lembaga pendidikan 

juga dapat memberikan kontribusi yang bersifat teoretis, bagaimana 

merumuskan pendekatan solutif yang tepat untuk mengatasi 

persoalan-persoalan tersebut. 

Perlu dicatat bahwa beberapa perguruan tinggi negara-negara 

maju sudah mencoba membangun pusat-pusat studi dengan fokus 

kajian tentang filantropi, sebut saja misalnya, Centre on Wealth 

Philanthropy (Boston College), The Centre on Philanthropy and Public 

Policy (University of Shouthern California), Centre for the Study of 

Philanthropy (City University of New York), The Centre of Philanthropy 

(Indiana University), dan sebagainya. Berkaca dari hal ini, bukan tidak 

mungkin bahwa lembaga pendidikan tinggi Islam, baik yang negeri 

(UIN, IAIN, STAIN) maupun swasta (Muhammadiyah, NU dan yayasan 

Islam lainnya) untuk menggeluti secara serius kajian filantropi Islam. 

Sebab, sebagai lembaga yang memiliki ‘core business’ pengembangan 

ilmu pengetahuan, perguruan tinggi memiliki kepentingan dan 

kapasitas untuk mengembangkan filantropi Islam ke arah yang lebih 

baik, secara teoretis maupun praksis. 
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6
Organisasi Filantropi berbasis Keagamaan dan 

Penanganan Lansia1

Kegiatan filantropi yang dilakukan organisasi-organisasi 

keagamaan di Indonesia dalam kurun tiga dasawarsa terakhir 

semakin kasat mata di ruang publik. Kampanye untuk melakukan 

penggalangan dana masyarakat untuk kegiatan-kegiatan sosial 

keagamaan dilakukan dengan pelbagai cara, seperti pemasangan 

iklan di media massa, cetak maupun elektronik, maupun pemasangan 

spanduk-spanduk di tempat-tempat strategis. Maraknya kegiatan 

filantropi yang bertujuan untuk mendorong meningkatkan taraf 

hidup kaum miskin di Indonesia dapat diinspirasi oleh beragam 

faktor. Boleh jadi menguatnya kegiatan tersebut adalah sebagai 

respons masyarakat sipil terhadap lemahnya peran negara dalam 

melakukan pengentasan kemiskinan secara serius; boleh jadi juga 

bahwa kesadaran keagamaan yang semakin menguat, baik simbolis 

maupun substansial, telah mendorong organisasi-organisasi sosial 

1 Bab ini berasal dari makalah yang dipresentasikan dalam Lokakarya 
“Penuaan Penduduk dan Pembangunan: Dokumentasi, Tantangan, dan Langkah 
Lanjut,” yang diselenggarakan oleh Survey METER bekerjasama dengan Yayasan 
Emong Lansia, Centre for Ageing Studies Universitas Indonesia, dan AUSAID pada 
19–20 November di Yogyakarta.
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keagamaan untuk terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan sosial 

yang konkret dengan melakukan penguatan kepedulian sosial dan 

tradisi kedermawanan di dalam masyarakat.

Di kalangan Muslim, misalnya, ‘tradisi filantropi’ identik 

dengan praktik memberi (giving practices) baik dengan motivasi 

kemanusiaan, keagamaan, maupun keduanya. Kampanye untuk 

menggiatkan pembayaran zakat dan pemberian sedekah yang 

dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola dana filantropi Islam 

saat ini tengah menjadi tren. Hal ini diindikasikan diantaranya oleh 

semakin banyaknya lembaga-lembaga filantropi Islam yang mampu 

mengelola dana masyrakat dalam jumlah besar. Kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan organisasi filantropi juga sangat beragam, mulai 

dari kegiatan yang bersifat karitatif, yang berorientasi penguatan 

masyarakat, maupun kegiatan yang mendukung perubahan struktural 

(advokasi). Secara lebih konkret, beberapa lembaga filantropi Islam, 

telah menggarap pelbagai bidang, seperti pelayanan kesehatan, 

bantuan bencana alam, penyelenggaraan pendidikan, maupun 

pemberdayaan ekonomi. 

Lembaga filantropi, sebagaimana organisasi sosial lainnya, 

memiliki target penerima manfaat (beneficiaries) tertentu. Di ruang 

publik, tidak sulit bagi kita untuk menemukan secara instan agenda 

lembaga-lembaga filantropi, yaitu pengentasan kemiskinan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nomenklatur penerima 

manfaat yang sering dikampanyekan dalam proses penggalangan dana 

oleh lembaga filantropi, yang dalam konteks tertentu juga berpengaruh 

pada karakter program mereka di lapangan, adalah kaum miskin 

(low income households) dan anak-anak terlantar/yatim (neglected 

children/orphanages). Pada saat yang sama tidak mudah bagi kita 

untuk menemukan lembaga filantropi Islam yang secara spesifik 

menyebutkan pendudukan ‘lansia’ sebagai kategori khusus (a distinct 

category) sebagai penerima manfaat dari program-program yang 
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dibuat oleh lembaga filantropi Islam. Hal ini juga dibuktikan dengan 

sedikitnya—untuk menyebut tidak adanya—lembaga filantropi yang, 

umpamanya, mendirikan lembaga-lembaga khusus yang menangani 

penduduk lansia. Hal ini berbanding terbalik dengan panti-panti sosial 

untuk anak-anak yang semakin menjamur di mana-mana. 

Untuk itu, bab ini akan mencoba memetakan secara konseptual 

hubungan antara agama dan filantropi dalam kaitannya dengan 

penguatan program penanganan lansia (elder care), dan sejauh 

mana lembaga-lembaga filantropi, khususnya di kalangan Muslim, 

mendefiniskan konsep ‘kesejahteraan masyarakat’ dengan 

menjadikan lansia sebagai kategori khusus yang memerlukan 

pendekatan khusus dalam menanganinya. 

Filantropi untuk Kaum Miskin dan Lemah: Dimana Lansia?

Filantropi dan Perubahan Sosial 

Dalam banyak literatur disebutkan bahwa tujuan dari kegiatan 

filantropi adalah untuk mendorong terwujudkan kebaikan bersama 

(the common goods), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 

lebih spesifik lagi untuk memberikan bantuan (aid) pada orang-orang 

yang lemah, baik berupa bantuan yang bersifat material maupun 

non material (termasuk spiritual).2 Kegiatan filantropi yang dikelola 

oleh lembaga-lembaga keagamaan pada umumnya bersifat karitatif 

(charity), yaitu dalam bentuk pelayanan sosial. Lembaga filantropi 

berperan sebagai agen yang menjembatani antara orang kaya dan 

miskin, antara orang yang diberikan akses ekonomi yang kuat dan 

orang yang tidak memiliki kesempatan untuk membangun akses 

ekonomi yang baik, antara yang kaya dan miskin, dan seterusnya. 

Pembagian sembako dan bantuan untuk anak-anak yatim adalah 

2 Robert L. Payton & Micahel P. Moody, Understanding Philanthropy 
(Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2008), 138.
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beberapa kegiatan yang sangat popular dilakukan lembaga filantropi. 

Popularitas kegiatan semacam itu, bukan tanpa alasan: selain tidak 

rumit merumuskannya, kegiatan karitatif tersebut menarik perhatian 

sebagian besar para donatur.

Di perkotaan, tempat di mana kegiatan filantropi sangat 

marak, terdapat bermacam lembaga sosial yang dibentuk oleh 

organisasi filantropi. Di kalangan Muslim misalnya, lembaga-lembaga 

pengelolaan dana zakat dan sedekah (‘amil zakat), telah membidik 

bidang kesehatan sebagai salah satu aktivitasnya. Di beberapa kota 

besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta, organisasi 

filantropi Islam seperti Dompet Dhuafa Republika (DD), Rumah Zakat 

Indonesia (RZI), Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), untuk menyebut 

beberapa diantaranya, mendirikan klinik-klinik kesehatan gratis 

untuk kaum miskin. Selain memberikan pelayanan pengobatan untuk 

jenis-jenis penyakit ‘ringan’, mereka juga memberikan pelayanan 

kesehatan ibu-ibu hamil dan gizi untuk anak-anak. Bahkan, ada juga 

lembaga kesehatan berupa klinik bersalin gratis, untuk keluarga dari 

kalangan tidak mampu.3 Di balik itu semua, isu kesehatan menjadi 

isu penting bagi lembaga filantropi berbasis keagamaan. Selain 

lembaga-lembaga filantropi Islam yang disebutkan di atas, beberapa 

lembaga sosial berbasis keagamaan, seperti Yayasan Kristen untuk 

Kesejahteraan Umum (YAKKUM), Yayasan Buddha Tzu Chi, Bulan 

Sabit Merah Indonesia (BSMI), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), 

dan sebagainya, juga turun ke lokasi-lokasi bencana dan melakukan 

pelbagai kegiatan penyuluhan dan pelayanan kesehatan di daerah-

daerah pasca bencana, seperti Aceh, Nias, Padang, dan Yogyakarta.4 

3 Lihat misalnya, Hilman Latief, “Health Provision for the Poor: Islamic 
Aid and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia,” Journal of Southeast Asia 
Research, 18, 3 (September 2010), 503–553

4 Lihat selanjutnya “Islam and Humanitarian Affairs in Indonesia: the Middle 
Class and New Patterns of Social Activism,” in Kees van Dijk and Jajat Burhanuddin 
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Kegiatan-kegiatan ‘pelayanan’ dan karitatif (charity) yang 

dilakukan oleh sebagian besar lembaga-lembaga filantropi bukan tanpa 

kritik. Kegiatan ‘karitatif’ dalam bentuk pelayanan dianggap kurang 

memberikan dampak yang berkelanjutan. Apalagi kegiatan filantropi 

acap diasosiasikan dengan agenda pengentasan kemiskinan (poverty 

alleviation). Untuk itu, pergeseran orientasi wacana dan kegiatan 

filantropi mulai digeser dari sifatnya yang berupa kegiatan ‘pelayanan’, 

kepada kegiatan-kegiatan ‘ekonomi produktif’ untuk membuka 

akses ekonomi (income generating projects) dan kemandirian di 

kalangan keluarga berpenghasilan rendah. Pelatihan-pelatihan untuk 

peningkatan keterampilan dan penguatan kemampuan mengelola 

usaha kecil (micro enterprises) mulai diminati lembaga filantropi, 

dan dirangkum dalam sebuah agenda besar pemberdayaan ekonomi 

(economic empowerment). Selain itu, perhatian terhadap masalah 

lingkungan hidup, demokrasi sosial dan pemerataan pendidikan juga 

semakin meningkat di kalangan penggerak organisasi filantropi.5 Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pelayanan sosial yang 

dimotori oleh lembaga-lembaga filantropi semakin beraneka ragam 

dan menyentuh banyak lapisan masyarakat di tingkat akar rumput. 

Penduduk	Lansia	sebagai	sebuah	Kategori	Khusus

Studi-studi tentang tren demografi di Indonesia menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk lansia terus bertambah, dan tentu saja hal 

ini menjadi tantangan bagi organisasi-organisasi nirlaba berbasis 

komunitas maupun lembaga-lembaga sosial yang disponsori 

pemerintah dalam melindungi dan memperlakukan populasi lansia, 

(eds.), Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations (Amsterdam: 
Amsterdam University Press-ICAS, 2013);

5 Mengenai profil lembaga-lembaga filantropi di Indonesia dapat dibaca 
dalam, PIRAC, Investing in Our Selves: Giving and Fundraising in Indonesia 
(Jakarta and Manila: PIRAC, ADB, TAF, Nippon Foundation and USAID, 2002)



170 H i l m a n  L a t i e f 

dan dalam menyediakan skema kebijakan yang memadai untuk 

kesejahteraan lansia.6

Pertanyaan yang menarik untuk dieksplorasi selanjutnya adalah 

sejauh mana lembaga-lembaga filantropi berbasis keagamaan menjadi 

penduduk lansia sebagai kategori khusus penerima manfaat, baik 

dalam kegiatan yang bersifat pelayanan maupun kegiatan produktif. 

Pertanyaan ini diajukan karena beberapa alasan. Pertama, jumlah 

penduduk lansia di pelbagai negara, termasuk di Indonesia, jumlahnya 

terus meningkat dari tahun ke tahun. Kedua, penduduk lansia memiliki 

karakteristik yang berbeda satu sama lain, ada yang masuk dalam 

kategori penduduk lansia miskin atau tidak berpenghasilan karena 

ketiadaaan dana pensiun, lansia tak berkeluarga karena tidak memliki 

keturunan, dan sebagainya. Ketiga, skema untuk menangani mereka, 

baik secara formal dari pemerintah, maupun dari lembaga swadaya 

masyarakat dianggap belum cukup memadai. 

Di lapangan, belum banyak program ataupun forum yang khusus 

ditujukan untuk melayani dan memfasilitasi peran penduduk lansia 

dalam masyarakat. Karena masuk dalam kategori ‘sudah tidak produktif’ 

lagi, penduduk lansia yang hidup dalam kemiskinan bukan saja sering 

termarjinalkan secara sosial dan ekonomi, tetapi mereka juga jarang 

dilibatkan dalam agenda-agenda lembaga swadaya masyarakat yang 

berorientasi pembangunan. Tidak jarang penduduk lansia harus hidup 

dalam kemiskinan dan kesendirian (childless elderly), dan mereka 

rentan terhadap pelbagai hal karena tidak adanya dukungan yang 

memadai dari anggota keluarga, dari komunitas, maupun dari negara. 

Tidak mengherankan bila dalam kondisi semacam itu, harapan 

mereka digantungkan pada tradisi memberi yang ada dalam 

6 Lihat Evi Nurvidya Anwar, Demographic Characteristics of Aging in 
Indonesia (Jakarta: National Family Planning Coordinating Board, Ministry of 
Population, 1997). 
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masyarakat (charitable giving). Sebagaimana ditekankan oleh 

Elizabeth Schöder Butterfiil, untuk penduduk lansia yang tidak 

memiliki anak, “dependence on charity may be the inevitable 

outcome.”7 Kurangnya perhatian dan pelayanan untuk penduduk 

lansia, diperparah dengan kenyataan sedikitnya jumlah Panti Wreda 

atau lembaga-lembaga khusus untuk ‘elderly care’ karena secara 

budaya orang-orang Indonesia, yang mayoritas Muslim, lebih 

menekankan pada peran keluarga, baik kecil (nuclear family) atau 

keluarga besar (extended families) menjaga lansia. Bagi sebagian 

masyarakat Indonesia mengirimkan lansia ke panti wreda dianggap 

sebagai tindakan yang ‘tak sopan’ (‘impolite’).8 

Untuk itu, pendekatan-pendekatan alternatif diperlukan untuk 

menempatkan penduduk lansia sebagai kategori khusus. Penduduk 

lansia tidak hanya membutuhkan dukungan ekonomi dari negara 

melainkan juga dukungan emosional dari keluarga dan komunitasnya,9 

yang setidaknya dapat meningkatkan kepuasan hidup (life satisfaction) 

mereka. Dalam konteks inilah lembaga keagamaan dan masyarakat 

sipil di Indonesia dapat memainkan peran mereka secara lebih terukur 

dan spesifik, khususnya dalam memberikan ruang untuk peningkatan 

kualitas dan kepuasan hidup penduduk lansia. Lebih spesifik lagi, 

7 Untuk diskusi selanjutnya lihat Elizabeth Schöder Butterfiil, “Adoption, 
Patronage, and Charity: Arrangements for Elderly without Children in East Java,” 
in Philip Kreager & Elizabeth Schöder Butterfiil (eds.), Ageing without Children: 
European and Asian Perspective (New York & Oxford: Berghahn Books, 2004), 132.

8 Mengenai persepsi masyarakat Indonesia tentang pengiriman lansia ke 
panti-panti wreda lihat Bambang Dwi Prasetyo and Catur Wahyudi, “Persepsi 
Keluarga Kota terhadap Penanganan Para Lanjut Usia (Lansia) melalui Panti 
Werda dan Panti Jompo,” A Research Report, Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik, Universitas Merdeka, 1998.

9 Ruli Marianti, “In the Absence of Family Support: Case of Childless Widows 
in Urban Neighbourhood of East Java,” in Philip Kreager & Elizabeth Schöder 
Butterfiil (eds.), Ibid., 154-5.
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diperlukan penguatan wacana dalam lembaga-lembaga filantropi 

berbasis agama untuk menjadikan penduduk lansia sebagai kategori 

khusus dan memerlukan program-program khusus pula. 

Pengarusutamaan Wacana dan Gerakan Filantropi 
‘Bersensitif Lansia’

Agama, Filantropi dan Lansia 

Menghubungkan tradisi filantropi dan penduduk lansia 

memiliki justifikasi historis yang kuat dalam masyarakat yang 

tradisi keagamannya cukup kental seperti Indonesia. Etika dalam 

memperlakukan orang tua sudah mengakar dalam ajaran agama dan 

menyatu dengan budaya masyarakat secara luas. Hal yang menarik 

adalah mengapa di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, 

termasuk Indonesia, tidak banyak lembaga filantropi maupun institusi 

sosial yang fokus pada masalah penduduk lansia. 

Audrey S. Weiner dan Jeffrey R. Solomon, dalam studinya 

menyebutkan bahwa filantropi Kristen berakar pada sifat 

kependetaan Yesus, di mana ia memberikan perhatian yang kuat 

kepada orang-orang miskin, orang-orang sakit dan mereka yang 

secara sosial terpinggirkan (socially marginalized). Filantropi Kristen 

untuk lansia di era modern saat ini, fokus kepada upaya pemenuhan 

kebutuhan spiritual dan emosional, persahabatan (companionship) 

dan keterlibatan sosial (social engagement). Sementara itu, dalam 

tradisi Yahudi ditekankan bahwa merawat orang tua merupakan 

balas budi dan tanggung jawab seorang individu. Karena itu, dewasa 

ini yayasan-yayasan Yahudi banyak menekankan pada kesehatan dan 

penelitian tentang aging dan pentingnya merawat orang-orang tua 

sesuai dengan budaya agama masyarakat. 

Terkait dengan tradisi Islam, Winer dan Solomon menambahkan 

bahwa bagi kalangan Muslim adalah hal yang memalukan (shameful) 

untuk meminta atau mempekerjakan orang lain untuk menangani 
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kewajiban mereka kepada orang tua mereka. Dengan kata lain, 

mengirimkan orang tua ke panti-panti dianggap sebagai suatu hal yang 

tidak baik secara etika. Karena itu, Wine dan Solomon menegaskan: 

“while a sophisticated Islamic tradition of charity to others exists, 

because each family is expected to care for each own elder, Islamic 

charity does not tend focuse on the elderly as do the charitable practices 

to the other Abrahamic religions.” 10 Berdasarkan hal tersebut, cukup 

berasalan bahwa di Indonesia sebagai negara dengan penduduk 

Muslim terbesar di dunia, wacana tentang aging dan elderly belum 

menjadi arus utama di kalangan Muslim. Semakin meningkatnya jumlah 

organisasi filantropi Islam dalam dua sampai tiga dasawarsa terakhir 

juga tidak berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah panti-panti 

untuk orang tua. Sebuah hal yang kontras dengan yang terjadi di dunia 

Barat yang kental dengan tradisi Kristiani. 

Meskipun demikian, itu bukan berarti tiadanya potensi untuk 

penguatan wacana dan aksi yang ‘bersensitif lansia’ di kalangan Muslim. 

Bila kita mencermati aktivitas lembaga filantropi Islam selama ini, 

misalnya di bidang kesehatan dan pengembangan masyarakat, potensi 

itu terlihat jelas. Dalam bidang kesehatan, misalnya, saat ini lembaga 

filantropi Islam lebih fokus pada tindakan dan pelayanan medis untuk 

orang-orang sakit. Maka kedepan, hal yang dapat dilakukan adalah 

perluasan cakupan kerja-kerja bidang kesehatan dengan memasukan 

isu tentang penduduk lansia sebagai agenda kerja lembaga filantropi 

Islam. Dalam penyuluhan-penyuluhan kesehatan yang sebelumnya 

fokus pada ibu-ibu muda tentang anak-anak, maka dapat diperluas 

dengan kegiatan-kegiatan untuk kesehatan kaum lansia. 

Selain itu, untuk menuju agenda yang lebih besar, tentu diperlukan 

pengarus utamaan (mainstreaming) wacana yang berwawasan lansia di 

kalangan masyarakat Muslim. Seperti halnya kampanye gerakan sosial 

10 Audrey S. Weiner dan Jeffrey R. Solomon, “Historical Overview of Philanthropy 
and Aging,” Generations, Volume 31, No. 2 (Summer 2007), 13–14. 
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berwawasan kesetaraan gender yang sudah mendapatkan tempat di 

Indonesia setidaknya dalam tiga dasarwarsa terakhir, pengarusutamaan 

aktivisme berwawasan lansia bukan hal yang mustahil dilakukan. 

Wacana semacam itu setidaknya diharapkan dapat bisa mendorong 

terbentuknya lembaga-lembaga yang berperan sebagai ‘grantmaking’ 

yang secara spesifik fokus dengan masalah aging society dan elderly.11 

Sehingga, anggapan atau pandangan yang menempatkan penduduk 

lansia sebagai pelengkap dari kategori penerima manfaat filantropi yang 

sudah ada, dapat digeser atau dikembangkan, dengan menempatkan 

penduduk lansia sebagai katergori khusus yang utama atau setara 

dengan kategori yang lain. 

Filantropi, Spiritualitas, dan Kualitas Hidup Lansia 

Bagi kalangan lansia, masalah penghayatan keagamaan dan 

layanan spiritualitas adalah hal penting dan menjadi bagian integral 

dari kepuasan hidup mereka. Keterlibatan sosial (civic engagement) 

kaum lansia dalam masyarakat, acap kali diekpresikan dalam 

keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Konsep kesehatan 

buat lansia pun tidak semata-mata dalam pengertian fisik, tetapi juga 

mental dan spiritual. 

Dalam studinya tentang penduduk lansia di Indonesia, Elizabeth 

Schöder-Butterfiil menyatakan bahwa terdapat bermacam ragam 

aktivitas untuk kaum lansia, baik yang memiliki anak maupun tidak. 

Salah satunya adalah Majelis Taklim yang memfasilitasi apa yang 

disebut dengan pertukaran makanan (“exchange of food”) dalam 

sebuah lingkungan tetangga. Dibandingkan dengan kalangan anak 

muda, kalangan lansia lebih aktif dalam menghadiri acara keagamaan 

11 Di beberapa negara, pengarusutamaan wacana lansia dalam organisasi 
nirlaba, sudah diinisiasi sejak lama, lihat misalnya Carol Farquhar; Jane Isaacs 
Lowe; Jennifer W. Campbell, “Trends in Aging Funding and Current Areas of 
Foundation Interest,” Generations, Vol. 31, No. 2 (Summer 2007), 50–52.
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dan pertemuan-pertemuan yang diadakan dalam suatu komunitas 

di masyarakat. Pada saat yang sama, kalangan ibu-ibu lansia 

menunjukkan keinginan yang kuat untuk menghadiri pertemuan atau 

kegiatan keagamaan, baik mereka terlibat pasif maupun aktif. Lebih 

lanjut, Schöder-Butterfiil, menegaskan bahwa “exchange of food is an 

important source of indirect material support” untuk kalangan lansia. 

Meski demikian, redistribusi kepemilikan (dalam bentuk makanan) 

tentu saja “insufficient to guarantee a living for those without any 

supplementary income.”12 Oleh karena itu, cukup beralasan bahwa 

kalangan lansia dapat terjerat dalam kerentanan, ketika posisi mereka 

yang ‘inferior’ tidak mendapatkan tempat yang layak dan memadai 

dalam kegaitan-kegiatan sosial yang digerakkan oleh organisasi-

organsasi nirlaba, termasuk lembaga filantropi. 

Fungsi dari kegiatan keagamaan seperti di atas, yang sering 

dilakukan oleh masyarakat di tingkat akar rumput, adalah menjadi 

ruang bagi kaum lansia untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan 

sebagai mekanisme untuk mendistribusikan charity.13 Tujuan lain 

dari kegiatan keagaman yang rutin dilakukan (religious gatherings) 

antara lain fungsi kontrol kepada sesama. Bila seorang anggota 

lansia tidak hadir dalam pengajian, misalnya karena sakit, maka akan 

terdeteksi oleh lansia dan anggota masyarakat yang lain, dan karena 

itu ‘pertolongan pertama’ bisa dilakukan.14 

Dalam organisasi-organisasi Islam, ada beberapa model yang 

diterapkan dalam menangani penduduk lansia. Aisyiyah, yang 

12 Elizabeth Schöder Butterfiil, “Adoption, Patronage, and Charity,” 132.

13 Ibid.

14 Lihat, Hilman Latief, Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi 
Kesejahteraan Kaum Modernis (Jakarta: Gramedia, 2010), khususnya bab 6. 
Pelayanan untuk Kaum Pinggiran Kota: Bayi Terlantar, Yatim Piatu, Perempuan, 
dan Lansia, 191–232. 
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merupakan divisi perempuan dari organisasi Muhammadiyah, 

memiliki program yang disebut dengan Qaryah Thayyibah, yaitu 

kegiatan berorientasi kesejahteraan berbasis komunitas. Qaryah 

Thayyibah bertujuan untuk membentuk masyarakat sejahtera di 

bidang kesehatan dan ekonomi, dan bentuk kegiatannya antara lain 

kegiatan keagamaan, pendidikan seks untuk remaja di pedesaan, 

dan Posyandu Lansia.15 Menurut laporan survei tahun 2010, 

Muhammadiyah-Aisyiyah mengelola 54 Panti Jompo/Wreda, atau 

meningkat dari laporan tahun 2000 yang menunjukkan angka 

18 Panti Jompo dan 5 Panti Wreda.16 Selain itu, terdapat 13 Pusat 

Santunan Wreda/Manula, yang bertanggung jawab dan bertugas 

mengumpulkan dana-dana sosial dari warga Muhammadiyah untuk 

kesejahteraan lansia. 

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, konsultasi kesehatan dan 

kegiatan senam untuk para lansia, Aisyiyah, kerap bekerjasama dengan 

lembaga pendidikan kesehatan dan keperawatan Muhammadiyah-

Aisyiyah. Kegiatan penyuluhan kesehatan tersebut umumnya 

dikombinasikan dengan kegiatan keagamaan. Kegiatan penyuluhan 

kesehatan melalui pengajian adalah salah stau cara agar forum 

penyuluhan yang dibentuk untuk lansia tidak terlalu formal. Selain 

itu, pengorganisasian lansia melalui pengajian lebih mudah daripada 

penyuluhan. Bagi kalangan lansia, acara-acara sosial dan keagamaan 

adalah sebuah kebahagiaan, karena bisa kumpul bersama dengan lansia 

yang lain meskipun mereka tidak memiliki pendapatan yang cukup.17 

15 Wawancara dengan Triyas Setiawati, the General Secretary of Aisyiyah, 14 
January 2009 in Yogyakarta,

16 Lihat Profil Muhammadiyah Tahun 2000 dan 2010. 

17 Chang Ming Sing, “Ageing with Joy: the Effect of Physical Activity 
Programme on the Well-Being of the Older People: A Study Conducted in Five 
Homes for the Elderly in Paramaribo, Dissertation, Grongingen: Rijksuniversiteit 
Groningen, 2009.
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7
Partai Politik dan Gerakan Filantropi Islam

Gerakan filantropi Islam adalah sebuah gerakan sosial yang tidak 

lepas dari dinamika sosial politik dan ideologi yang berkembang 

di kalangan kaum Muslim. Konsep kedermawanan yang secara filosofis 

merupakan bagian dari sikap altruisme umat manusia, harus masuk 

dalam dinamika sosial, ekonomi dan politik yang lebih nyata. Dan karena 

itu, sebagaimana terlihat pada bagian sebelumnya, gerakan filantropi 

dapat berasal dari inisiatif pelbagai macam organisasi, baik yang 

merepresentasikan negara maupun masyarakat sipil. Dewasa ini telah 

terlihat perkembangan yang menarik di Indonesia dengan keterlibatan 

aktor-aktor politik dalam kegiatan filantropi di Indonesia. Partai-partai 

politik yang terlibat atau turut serta dalam kegiatan filantropi tidak 

hanya partai politik Islam, melainkan partai politik nasionalis. Pada 

bab ini akan dikupas bagaimana sebuah partai politik terlibat dalam 

kegiatan filantropi Islam? Bagaimana model pengorganisasiannya dan 

mengapa gagasan filantropi Islam menjadi bagian dari kerja-kerja partai 

politik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut setidaknya akan menjelaskan 

kompleksitas dan dinamika gerakan filantropi Islam yang berkembang 

di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. 

Partai Politik: Antara Keislaman dan Kebangsaan
Selepas jatuhnya Orde Baru di akhir pada tahun 1998, jagat 

politik Indonesia berubah drastis. Aura kebebasan berekspresi sebagai 
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konsekuensi dari gerakan reformasi ditandai dengan menjamurnya 

partai-partai politik baru dengan pelbagai corak ideologinya. 

Memang, pemerintahan Order Baru sejak tahun 1977 telah 

menerapkan kebijakan fusi partai-partai politik yang pada masa Orde 

Lama telah ada. Untuk partai-partai berhaluan nasionalis bergabung 

dengan Partai Demokrasi Perjuangan (PDI) dengan lambang Banteng, 

sedangkan untuk partai politik yang bercorak Islam (Partai Masyumi, 

Partai Muslimin Indonesia/PARMUSI, Partai Syarikat Islam Indonesia/

PSII, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah/PERTI) bergabung dalam satu 

wadah, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan lambang 

Kabah. Pemerintahan Soeharto sendiri menetapkan Golkar (Golongan 

Karya) sebagai salah satu mesin politiknya, dan dalam perjalanannya 

berkali-kali menjadi pemenang pemilu dengan suara ‘mutlak’. 

Persaingan antara kelompok nasionalis dan nasionalis-Islam 

memang telah berlangsung sejak masa kemerdekaan. Bahkan, 

perumusan ideologi negara, Pancasila, tidak luput dari proses negosiasi 

yang alot dan membekas hingga dewasa ini. Penghapusan “tujuh kata” 

(Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) saat 

ini masih menjadi luka bagi sebagian umat Islam, mesti tidak begitu 

halnya bagi sebagian kelompok Islam yang lain. Bagi para pendukung 

‘tujuh kata’ tersebut, proses penghapusan kalimat “kewajiban 

menjalankan syariat Islam...” merupakan upaya untuk deislamisasi 

atau sebagai pertanda bahwa umat Islam telah disingkirkan secara 

perlahan. Namun, bagi kelompok Muslim yang lain, penghapusan 

tujuh kata dari Piagam Jakarta semata-mata hanyalah hasil dari proses 

negosiasi antara politisi Muslim dan politisi nasionalis.1 

Pada era reformasi, jumlah partai politik bertambah secara 

drastis, namun ideologi politiknya tidak jauh berbeda dengan yang 

1 Endang Saifudin Anshari, Piagam Jakarta: 22 Juni 1945 (Jakarta: Rajawali, 
1986); baca juga Faisal Ismail, Islam dan Pancasila: Indonesian Politics 1945-1995 
(Jakarta: Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2001). 
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berkembang pada tahun 60-an maupun tahun 80-an. Di kalangan 

Muslim, inisiatif untuk mengembalikan kejayaan politik Islam menguat 

kembali dan bahkan memasuki masa eforia. Salah satu inisiatif 

itu adalah untuk upaya membangkitkan kembali Partai Masyumi 

yang dulu dibubarkan oleh Rejim Soekarno. Ada beberapa partai 

politik Islam yang mengidentifikasikan diri kepada Partai Masyumi, 

dintaranya yaitu Partai Bulan Bintang dipimpin oleh Yusril Ihyza 

Mahendra, Partai Masyumi Baru dan Partai Politik Islam Indonesia 

(PPII) Masyumi. Beberapa kalangan modernis yang dimotori oleh 

Amien Rais mendirikan partai Nasionalis dengan bendera Partai 

Amanat Nasional (PAN), sedangkan di kalangan tradisionalis, yang 

digawangi oleh Abdurrahman Wahid, dilahirkan Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh Matori Abdul Djalil. 

Di luar dua ‘aliran besar’ (mainstream) Islam Indonesia, modernis 

dan tradisionalis, gerakan tarbiyah yang sejak tahun 70-an dan 80-an 

menguat di kampus-kampus, juga memasuki kancah politik. Lahirnya 

Partai Keadilan (PK) yang semenjak gagal electoral trashold berganti nama 

menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah buah dari keseriusan 

para aktivis gerakan tarbiyah untuk aktif di dunia politik praktis setelah 

beberapa dekade menjadi gerakan kampus. Partai yang mendeklarasikan 

diri sebagai “partai dakwah” dan “partai kader” ini mengusung pelbagai 

isu keislaman dalam misinya, dan mendapatkan respons dari mantan 

aktivis dakwah kampus. Partai yang pada tahun 1999 hanya di dukung 

sekitar 1 % pemilih ini berkembang pesat dan menjadi salah satu partai 

Islam besar pada dua pemilu berikutnya, 2004 dan 2009. Pada tahun 

2009, PKS memperoleh 8% pemilih di Indonesia.2

Dukungan anak muda dan mantan aktivis kampus kepada Partai 

Keadilan Sejahtera, menjadikan partai berlambang padi dan kapas ini 

2 Mengenai dinamika Partai Keadilan Sejahtera. Baca Yon Mahmudi, 
“Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice 
Party,” Ph.D Thesis, Australian National University, 2006. 
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tampil lebih ekspresif, dinamis dan modis. Tidak seperti halnya partai 

politik yang lain, PKS aktif melakukan kegiatan sosial dan membuat 

basis-basis komunitas. Oleh karena itu, PKS dapat tampil dalam dua 

wajah ganda, yaitu sebagai sebuah partai politik dengan perilakunya 

yang juga menyerupai organisasi masyarakat.3 Dalam konteks ini 

pula, PKS memiliki basis masa yang kuat tetapi juga pada saat yang 

bersamaan kerap menciptakan ketegangan dengan organisasi 

masa Islam yang lain ketimbang dengan partai politik. Pasalnya, 

beberapa keputusan PKS yang terkait dengan aspek keagamaan, yang 

diputuskan oleh Dewan Syariah maupun Dewan Syuro, tidak jarang 

berbeda dengan ormas-ormas Islam lainnya.4 Salah satu contohnya 

adalah tentang penetapan awal Bulan Ramadlan dan Bulan Syawal, 

yang dalam konteks Indonesia masih dianggap sensitif, karena terkait 

dengan otoritas keagamaan. Selain itu, meski terlihat samar-samar 

namun tidak terlalu sulit untuk dibuktikan, beberapa ormas Islam di 

Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mendorong, 

bila tidak membidani, lahirnya partai-partai politik. Misalnya, 

Muhammadiyah dengan PAN dan PMB (Partai Matahari Bangsa), 

NU dengan PKB, serta PERSIS dengan PBB. Dalam konteks seperti 

inilah relasi partai Islam dan organisasi masyarakat Islam dapat 

terdefinisikan. Relasi yang kadang samar, tetapi tidak jarang kental 

pada saat-saat tertentu. 

Di luar partai-partai Islam, beberapa partai politik yang boleh jadi 

disebut dengan partai nasionalis tetap teguh berada di garda depan. 

Partai-partai besar di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh 

3 Kikue Hamayotsu, “The Political Rise of the Prosperous Justice Party 
in Post-Authoritarian Indonesia: Examining the Political Economy of Islamist 
Mobilization in a Muslim Democracy,” Asian Survey, Vol. 51, Number 5 (2011), 
971–992.

4 Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS: Suara dan Syariah (Jakarta: Gramedia, 
2012). 
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partai-partai lama, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 

dan Partai Golkar. Kedua partai ini saling bersusulan untuk menjadi partai 

terbesar di Indonesia. Baru pada Pemilu tahun 2009, Partai Demokrat di 

bawah binaan Presiden Susilo Bambang Yodoyono, muncul sebagai salah 

satu partai besar, juga dengan orientasi nasionalis, dan bukan merupakan 

partai berbasis agama. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa 

“faktor Islam” masih menjadi daya tarik bagi para pegiat partai politik 

atau politisi. Sejak masa Orde Baru, partai-partai besar seperti Golkar dan 

PDIP juga kerap bersentuhan dengan tokoh-tokoh agama dan menjalin 

komunikasi dengan organisasi-organisasi Islam.

Pasca reformasi, hubungan Islam dan partai nasionalis tidak 

selalu dalam kondisi yang prima. Tensinya naik-turun, seiring dengan 

pelbagai isu politik yang berkembang. Pada tahun 1999, hubungan 

antara komunitas Muslim dengan PDIP misalnya, diwarnai oleh 

kecurigaan. Sebagai partai nasionalis, PDIP dianggap tidak akomodatif 

terhadap calon-calon legislatif dari kalangan Muslim. Mayoritas 

daftar calon legislatif yang ditetapkan oleh PDIP pada Pemilu tahun 

1999 dianggap lebih banyak mengakomodasi non-Muslim, sementara 

politisi Muslim di partai tersebut lebih banyak menjadi calon legislatif 

untuk ‘nomor sepatu’. Alhasil, M. Amien Rais, ketua PAN pada waktu 

itu, menggalang poros tengah untuk menggolkan Abudrrahman 

Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden menggantikan B. J. Habibie. Tidak 

lama berselang, ‘poros tengah’ yang sebagian besar adalah partai-

partai Islam kecil, menurunkan Gus Dur dan menjalinkan komunikasi 

intensif dengan Megawati yang kemudian naik menjadi Presiden 

wanita pertama di Indonesia.5 

Polarisasi politik nasionalis dan politik Islam menjadi karakteristik 

umum yang banyak dikaitkan dengan dikotomi santri-abangan dari 

5 Baca juga Sudirman Teba, Islam Pasca Orde Baru (Yogyakarta: Tiara 
Wacana, 2001), 21–31. 
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Clifford Geertz. Meskipun, polarisasi tersebut dalam konteks politik 

di Indonesia semakin mengabur. Pasalnya tidak sedikit mantan 

aktivis organisasi mahasiswa Muslim bergabung dengan partai-partai 

politik, terutama partai nasionalis. Para aktivis mahasiswa Islam 

yang bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia (PMII), dan Pelajar Islam Indonesia (PII), misalnya, banyak 

yang membangun karir sebagai politisi dan menjadi penggerak 

partai-partai nasionalis, seperti Golkar, PDIP dan saat ini juga 

Partai Demokrat (PD) dan partai-partai lainnya. Dengan demikian, 

menggandeng isu-isu keislaman bukanlah barang baru atau sesuatu 

yang asing bagi para politisi di Indonesia. 

Gerakan Politik dan ‘Aktivisme Sosial’
Tugas dan peran utama sebuah partai politik, melalui anggota-

anggotanya di Badan Legislatif adalah memperjuangan aspirasi dan 

kepentingan rakyat. Dalam sebuah sistem politik di Indonesia, suara dan 

aspirasi rakyat dapat disalurkan melalui partai politik, untuk kemudian, 

aspirasi tersebut diwujudkan dalam bentuk keluarnya legislasi-legislasi 

yang memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Meski 

demikian, jarak antara partai politik dan konstituennya tidak selalu 

dekat. Apalagi di Indonesia kebanyakan pemilihnya adalah masa 

mengambang yang tidak terlalu kental dengan satu ideologi tertentu, 

dan pilihan politik mereka bisa berubah kapan saja. Oleh karena itu, 

sebuah partai politik harus bekerja keras untuk tetap dikenal dan 

menjadi pilihan masyarakat, dan salah satu cara instan yang kerap 

dilakukan adalah melakukan aktivitas-aktivitas sosial.

Pola-pola semacam ini sebetulnya bukan hal yang baru atau 

hanya terjadi di Indonesia. Pola ‘bakti sosial’ ala partai politik juga 

kerap di lakukan di Negara-negara lain, terutama negara-negara 

berkembang. Pun di dunia Islam, hal yang sama sudah lama 
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dilakukan. Mesir dan Turki, misalnya, adalah negara dengan mayoritas 

penduduk Muslim dengan ideologi politik negaranya yang menganut 

‘nasionalisme sekuler’. Kendati Islam memiliki sejarah panjang di dua 

negara tersebut namun itu tidak berarti bahwa Islam adalah faktor 

yang dominan dalam dunia politik, setidaknya sampai awal satu 

dekade silam. Mesir adalah tempat persemaian ideologi politik Islam 

yang kuat yang disemai dan dimatangkan oleh Gerakan Persaudaraan 

Islam (Ikhwanul Muslimin). 

Gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) lahir pada tahun 1928, didirikan 

oleh seorang ideolog Muslim bernama Hassan al-Banna yang 

membawa gagasan tentang kebangkitan Islam dan anti imperialisme. 

IM muncul sebagai gerakan reformis Islam yang gagasan-gagasannya 

tidak hanya menyentuh isu-isu keagamaan semata, melainkan juga 

isu-isu sosial dan isu politik. IM mencoba mengawinkan Ideologi 

Islam dan model aktivisme gerakan akar-rumput modern. Gerakan ini 

aktif melakukan gerakan penyadaran dalam masyarakat akar rumput 

di Mesir dengan metode tarbiyah (pendidikan dan pengajaran 

Islam), dengan tujuan mengubah karakter individu, keluarga dan 

masyarakat.6 Gerakan IM ini awalnya lebih merupakan gerakan moral 

dan sosial yang dilandaskan pada ajaran-ajaran Islam. Dan karena 

itu, aktivisme IM kerap diwarnai dengan pembentukan organisasi-

organisasi sosial yang melayani masyarakat. Tak heran gerakan IM 

mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat Mesir dan kemudian 

berkembang menjadi gerakan transnasionalisme yang keanggotannya 

berasal dari pelbagai Negara. Visinya yang anti imperialisme juga 

terejawantahkan dalam upayanya menerapkan syariah Islam sebagai 

landasan dalam bermasyarakat dan bernegara. Sayyid Qutb, seorang 

sarjana Muslim dari Mesir menjadi salah satu orang paling penting 

6 Robert S. Leiken and Steven Brooke, “The Moderate Muslim Brotherhood,” 
Foreign Affairs, Volume 86 No. 2 (2007), 108.



184 H i l m a n  L a t i e f 

di balik penguatan ideologi politik IM. Hingga saat ini, IM dikenal 

sebagai organisasi Islam transnasional yang paling berhasil melakukan 

mobilisasi Islam di pelbagai sektor, termasuk sosial dan politik.7

Dalam konteks inilah beberapa studi menunjukkan bahwa 

gerakan tarbiyah, sebuah istilah yang sering dipakai untuk melabeli 

model gerakan IM, diadopsi di Indonesia, dan tersebar di kampus-

kampus pada tahun 1980-an.8 Gerakan tarbiyah di dunia kampus 

adalah cikal bakal dari PKS. Dengan kata lain, PKS adalah manifestasi 

politik dari gerakan tarbiyah yang berkembang di kampus-kampus, 

dan karena itu model gerakan partai politik ini, dalam banyak sisi 

memiliki kemiripan atau sama dengan gerakan tarbiyah ataupun 

model gerakan politik IM. Oleh karena itu, selain bertindak sebagai 

sebuah partai, aktivis-aktivis atau politisi yang terlibat dalam PKS kerap 

melakukan aksi-aksi yang biasanya menjadi ‘domain’ mahasiswa, 

seperti demonstrasi, bakti sosial, maupun kegiatan-kegiatan yang 

terkait dengan proses mobilisasi masa.9 

Nampaknya kecenderungan untuk memasuki ruang sosial 

oleh sebuah gerakan politik terjadi secara merata di pelbagai 

Negara, terutama oleh gerakan yang memiliki hubungan genealogi 

dengan IM. Di Palestina misalnya, HAMAS yang berarti Harakat 

Al-Muqawamat al-Islamiyya (Gerakan Perlawanan Islam), juga 

identik dengan kegiatan-kegiatan sosial, seperti kegiatan filantropi, 

7 Baca Ziad Munson, “Islamic Mobilization: Social Movement Theory and 
the Egyptian Muslim Brotherhood,” The Sociological Quarterly, Vol. 42, No. 4 
(Autumn, 2001), 487–510. 

8 Martin van Bruinessen, “Genealogy of Islamic Radicalism in Post-Soeharto 
Indonesia,” South East Asia Research Vol. 10, No. 2 (2002), 117–154. 

9 Baca misalnya Hilman Latief, “Islam and Humanitarian Affairs: the Middle 
Class and New Patterns of Social Activism”, dalam Jajat Burhanuddin & Kees 
van Dijk (eds.), Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013), 181–182. 
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pelayanan sosial, pengelolaan panti asuhan dan sekolah, selain visi 

dan ideologi politiknya yang lebih keras dibanding dengan partai 

politik lainnya di Palestina, seperti FATAH yang pernah dipimpin oleh 

tokoh legendaris Yasser Arafat. Bagi sebuah gerakan politik dengan 

ideologi yang radikal, seperti HAMAS dan dalam konteks tertentu juga 

merupakan penjelmaan lain dari IM, aktivisme filantropi memberikan 

banyak makna. Filantropi setidaknya dapat menjadi sarana untuk 

membangun patronase dengan masyarakat luas, selain tentu saja 

untuk menunjukkan ‘kepedulian sosial’ dari partai politik. Dan dalam 

konteks tertentu, kegiatan filantropi merupakan wujud dari gerakan 

jihad atau perjuangan politik. Tidak heran beberapa studi mencoba 

menganalisis kaitan antara kegiatan filantropi dengan kegiatan 

perlawanan politik yang oleh beberapa Negara Barat dimasukan 

dalam kategori kegiatan terorisme. Dengan kata lain, charity 

atau filantropi merepresentasikan solidaritas dan politik identitas 

sekaligus. Kegiatan perjungan HAMAS tidak hanya didanai oleh 

organisasi filantropi domestik, tetapi juga oleh organisasi-organisasi 

lain yang pro dengan kemerdekaan Palestina dan simpatisan HAMAS 

yang tersebar di pelbagai negara .10

Di Lebanon, Hizbullah, berdiri tahun 1985, barangkali adalah 

organisasi perjuangan Muslim yang identik dengan pelayanan-pelayanan 

sosial, selain sebagai organisasi yang memiliki kemampuan untuk angkat 

senjata berperang melawan tentara Israel. Lebanon adalah Negara Arab 

yang berbatasan dengan Israel. Mayoritas penduduknya menganut Islam 

dan Kristen, dan faksi politik Muslim terbesar adalah Hizbullah yang 

dipimpin oleh Hasan Nasrullah. Berbeda dengan Ikhwanul Muslimin 

dan HAMAS yang merupakan organisasi Muslim Sunni, Hizbullah 

adalah kelompok Muslim Syi’ah militan yang mengusung ideologi anti 

10 Matthew Levitt, HAMAS: Politics, Charity and Terrorism in the Service of 
Jihad (New Haven and London: Yale University Press, 2006), 143–170. 
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imperalisme dan anti Zionis. Organisasi yang bermarkas di Lebanon 

ini beberapa kali terlibat kontak senjata dengan Israel, dan beberapa 

banyak menyebutkan bahwa Hizbullah mendapatkan dukungan kuat 

dari Iran dan Syria. Meskipun beberapa kali terlibat konflik dengan 

pemerintahan Lebanon, dan oleh Negara-negara Barat diklasifikasikan 

sebagai organisasi teroris, Hizbullah mendapatkan perlindungan dari 

pemerintah Lebanon sebagai organisasi bersenjata. Di luar itu, Hizbullah 

adalah gerakan politik yang banyak mendapatkan dukungan dari faksi-

faksi Islam di Lebanon, dan sangat popular di kalangan rakyat Lebanon. 

Hal itu dikarenakan komitmen Hizbullah yang tidak hanya terlihat sebagai 

sebuah gerakan radikal, tetapi juga sebuah gerakan yang menyatu 

dengan masyarakat lapisan bawah. Program pengentasan kemiskinan, 

penyantunan, dan bantuan-bantuan pendidikan dan kegiatan sosial 

lainnya menjadi agenda Hizbullah.11

Dari beberapa contoh di atas, bahwa relasi filantropi dan politik 

adalah gejala umum yang terjadi di pelbagai belahan dunia Islam, 

termasuk di Indonesia dan juga Turki. Mobilisasi sumberdaya menjadi 

bagian dari dinamika politik Islam yang melibatkan praktik filantropi. 

Dengan demikian, makna kedermawanan di dunia politik menjadi 

semakin kompleks. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah aktivisme 

filantropi yang dilakukan oleh sebuah gerakan politik selalu sukses 

mendulang kesuksesan dalam membangun patronase? Jawabnya 

tentu tidak bisa seragam, dan tidak sedikit upaya patronase justru 

malah tidak berhasil dilakukan oleh sebuah partai politik melalui 

kegiatan karitatifnya yang bersifat sementara. Setidaknya seperti 

itulah yang ditemukan oleh seorang peneliti dari Belanda, Egbert 

Harmsen yang melakukan studi di Yordan. Aktivisme filantropi yang 

dilakukan oleh para aktivis IM (Ikhwanul Muslimin) di Yordan ternyata 

11 Baca misalnya, Rana Jawad, Social Welfare and Religion in the Middle 
East: A Lebanese Perspective (Bristol: The Policy Press, 2009). 
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tidak berbanding lurus dengan dukungan politik yang diperoleh.12 

Namun hasil yang berbeda justru dapat dilihat dengan konteks Mesir, 

Palestina, Lebanon, dan juga Turki.

Di Indonesia sendiri istilah ‘politik uang’ adalah istilah yang lazim 

digunakan untuk memahami relasi patronase yang dilakukan oleh 

pemain politik dengan konstituennya. Dulu, dikenal sebuah istilah 

yang disebut dengan ‘serangan fajar’. Istilah ini digunakan untuk 

menyebut upaya partai-partai politik untuk mendekati pemilih dengan 

cara memberikan amplop yang berisi lembaran-lembaran rupiah. 

Konsekuensinya, para penerima diharapkan atau mungkin diharuskan 

memilih atau mencoblos partai yang telah memberikan amplop tadi. 

Meskipun praktik semacam itu merupakan praktik yang terlarang, 

namun pada saat yang sama dianggap hal yang biasa. Apalagi pada 

masa Orde Baru, tidak terdapat lembaga khusus yang mampu 

melakukan tindakan ketika praktik politik uang terjadi, tidak seperti 

yang saat ini (pasca reformasi) dimana Panwaslu (Pengawas Pemilu) 

dapat melakukan tugas pengawasannya yang relatif jauh lebih baik. 

Melirik Potensi Filantropi: Partai Islam dan Partai 
Nasionalis

Menguatnya ‘faktor Islam’ di Indonesia sejak memasuki masa 

reformasi setidaknya telah mempengaruhi sikap-sikap partai politik 

dalam melihat dan menempatkan Islam. Faktor Islam yang dimaksud 

dalam tulisan ini tidaklah semata-mata terkait dengan menguatnya 

dukungan terhadap partai Islam. Pasalnya, dukungan terhadap partai 

Islam oleh masyarakat tidak pernah dominan, dan suara partai-partai 

Islam dalam beberapa dekade ini selalu berada di bawah partai-partai 

nasionalis. Hal inilah yang disebut oleh Bahtiar Effendy dengan “mitos 

12 Egbert Hamrsen, Islam, Civil Society and Social Work: Muslim Voluntary 
Welfare Society Associations in Jordan: Between Patronage and Empowerment 
(Amsterdam & Leiden: Amsterdam University Press and ISIM, 2008) 
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kekuatan politik Islam” (the myth of the political strength of Islam).13 Hal 

ini diperkuat dengan fakta bahwa perolehan suara partai politik Islam 

dan peran mereka di parlemen tidak pernah menjadi benar-benar kuat. 

Hal ini diantaranya disebabkan kegagalan partai-partai Islam maupun 

aktivis Muslim untuk menghilangkan stigma bahwa menangnya partai 

Islam akan semakin memperkuat proses islamisasi di Indonesia. Tidak 

sedikit partai Islam yang masih menjadikan pengembalian tujuh kata 

yang telah dihapus dalam Piagam Jakarta sebagai jualan politiknya. Para 

aktivis Muslim sendiri kurang responsif terhadap isu tersebut, dan bila 

pun memberikan respons, justru malah memperkuat ‘stigma’ tersebut 

bila dapat diistilahkan begitu. Selain itu, Bahtiar Effendy mencatat 

bahwa tidak kuatnya partai Islam juga menunjukkan bahwa umat Islam 

di Indonesia memiliki aspirasi politik yang tidak seragam, dan tidak pula 

memiliki artikulasi politik Islam yang sama antara satu sama lain.14 

Meski demikian, di luar politik praktis, proses islamisasi terus 

berjalan terus dan dalam konteks tertentu menguat. Tidak sedikit 

keputusan atau produk politik yang dianggap merupakan bagian dari 

“kebijakan politik Islam”, termasuk munculnya perda-perda syariah 

seperti telah didiskusikan pada bagian pertama buku ini. Pada bagian 

ini, penulis akan mendiskusikan fenomena munculnya gerakan 

filantropi Islam dalam tubuh partai politik atau dari sebuah gerakan 

politik, dan mengaitkannya dengan diadopsinya faktor Islam dalam 

partai-partai politik, baik partai politik Islam maupun nasionalis.

Partai Keadilan Sosial (PKS) dan PKPU

PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) adalah salah satu NGO Muslim 

di Indonesia yang aktif melakukan kegiatan filantropi, menggalang 

dana masyarakat dan dana-dana sosial perusahaan untuk membiayai 

13 Bahtiar Effendy, Islam and the State in Indonesia (Singapore ISEAS 2003), 211.

14 Bahtiar Effendy, Islam and the State, 216–217. 
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kerja-kerja sosial. PKPU didirikan oleh para aktivis dan kader yang 

tergabung dalam PK (Partai Keadilan) pada 10 Desember 1999. 

Lembaga ini menjadi ‘sayap organisasi sosial’ PK yang aktif melakukan 

kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, 

seperti kegiatan distribusi dana zakat, bakti sosial dan pengobatan 

gratis, serta kegiatan karitatif lainnya. Pada tahun 2001 atau dua 

tahun setelah pendirian organisasi ini, PKPU mulai eksis sebagai 

lembaga sosial yang ‘independen’ secara keorganisasian dengan PK, 

dan memfungsikan diri sebagai pengelola dana zakat dan sedekah 

masyarakat. Hal ini diperkuat dengan dibentuknya yayasan tersendiri, 

dan disahkannya LAZNAS PKPU zakat pada 8 Oktober 2001 melalui SK 

Menteri Agama No. 441 Tahun 2001. 

Sebagai organisasi yang ‘ruh’ nya berasal dari partai Islam 

dan juga gerakan tarbiyah, nomenklatur yang dipakai oleh PKPU 

untuk menggalang dana atau sumbangan sosial masyarakat adalah 

nomenklatur agama, seperti pengumpulan dana zakat, sedekah dan 

dana hewan kurban, serta dana-dana sosial lainnya, terutama dana 

CSR (Corporate Social Responsibility). Tidak hanya itu, akses dan 

jaringan politik yang kuat serta peluang yang semakin besar dalam 

mengakses dana-dana sosial, mendorong PKPU untuk memperluas 

cakupannya dan eksistensi yang tidak hanya sebagai LAZNAS, tetapi 

juga sebagai organisasi sosial. Hal ini disahkan oleh kelurga SK 

Kementerian Sosial RI No. 08/Huk/2010. Dalam pengamatan penulis, 

PKPU dapat dikatakan sebagai ‘organisasi sosial’ berbasis partai 

yang paling besar dan paling aktif di Indonesia. Sifatnya yang multi 

fungsi, sebagai organisasi kemanusiaan dan LAZNAS, menjadikan 

program-program kemanusiaan PKPU menjadi sangat luas dan 

variatif, terutama untuk kegiatan “masa rescue, masa rehabilitasi dan 

masa redevelopment” di lokasi bencana alam. Pembagian logistik, 

pendirian klinik sampai pengiriman dai-dai (pendakwah) ke lokasi 
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bencana menjadi bagian dari kerja-kerja PKPU.15 

Meski hubungan formal antara PKPU dan PKS tidak terlalu 

nampak, namun di ruang publik kerja-kerja sosial dan politik PKPU 

dan PKS seringkali berhimpitan, tidak hanya dilihat dari aktor yang 

berada dalam dua organisasi ini melainkan juga dalam isu-isu sosial 

politik yang diangkat. Dengan kata lain, PKPU tetap masih berperan 

sebagai ‘sayap sosial’ PKS yang secara organisasi sudah terpisah, 

namun secara ideologis dan kerja-kerja strategisnya tidak bisa lepas 

dari kekuatan PKS sebagai sebuah partai politik. Salah seorang pendiri 

PKPU, Suryama M. Sastra, juga merupakan anggota DPR RI dari partai 

PKS. Bentuk relasi seperti inilah yang disebut oleh seorang pengamat 

Jepang, Kikue Hamayotsu, dengan “koalisi strategis”, yaitu cara 

untuk melakukan depolitisasi kegiatan sosial sebuah partai. Koalisasi 

strategis semacam ini dilakukan oleh PKS dengan lembaga-lembaga 

lain, beberapa diantaranya adalah Jaringan Sekolah Islam Terbadu 

Indonesia (JSIT) dan Rumah Zakat Indonesia (RZI). Hamayotsu 

memberikan catatan sebagai demikian: 

Political parties are prohibited from running charity foundations. 
In order to overcome such constraints, PKS has forged strategic 
coalitions with numerous Islamic civil society organizations. These 
NGOs function as PKS service brokers to procure resources and 
logistics and deliver a range of religious-based social services 
to targeted Muslim constituencies across the archipelago… The 
strategic coalition with religious NGOs is primarily motivated by a 
political imperative to penetrate society, to depoliticize PKS’s social 
activities, and to circumvent suspicion among Muslim communities 
toward political parties.

15 Surahman Hidayat, “Peranan Institusi Zakat dalam Penanganan Bencana 
Kemanusiaan di Indonesia,” dalam M. Arifin Purwakananta dan Noor Aflah (eds.), 
Southeast Asia Zakat Movement (Jakarta: FOZ, DD dan Pemkot Padang 2008), 
271-272. 



191Polit ik  Fi lantropi  Is lam di  Indonesia 

Partai-partai politik dilarang untuk menjalankan yayasan-
yayasan karitatif (sosial). Untuk mengatasi masalah tersebut, PKS 
telah melakukan koalisi strategis dengan beberapa organisasi 
masyarakat sipil Islam (LSM). Organisasi-organisasi (LSM-
LSM) tersebut berfungsi sebagai broker pelayan PKS untuk 
mengamankan sumberdaya-sumberdaya dan logistik dan 
memberikan pelayanan sosial keagamaan kepada konstituen-
konstituen Muslim di Nusantara…. Koalisasi strategis dengan 
organsiasi-organisasi keagamaan dimotivasi oleh sebuah imperatif 
politik untuk melakukan penetrasi kedalam masyarakat, dan 
untuk mendepolitisasi aktivitas-aktivitas sosial PKS, serta untuk 
menghindari kecurigaan-kecurigaan di kalangan komunitas 
Muslim terhadap partai-partai politik.16

Dalam konteks inilah apa yang disebut dengan ‘patronase politik’ 

dibangun oleh gerakan politik terhadap konstituen maupun masyarakat 

secara umum. Fenomena ini dapat diperbandingkan dengan model 

gerakan Islam di Timur Tengah yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin 

di Mesir, HAMAS di Palestina, maupun Hizbullah di Lebanon. Terutama 

dilihat dari segi bagaimana sebuah mobilisasi sosial dan gerakan politik 

bersinggungan. Berbeda dengan gerakan di Timur Tengah, PKS dan 

gerakan tarbiyah di Indonesia tidak memiliki karakter perlawanan 

terhadap zionisme maupun Barat dengan cara kekerasan. 

Sebagai sebuah organisasi filantropi yang memiliki kelekatan 

ideologis dan politis dengan PKS, nama PKPU juga sempat disebut-

sebut menjadi bagian dari kisruh impor daging sapi yang terjadi 

pada tahun 2010 dan 2013. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, 

salah satu program dari PKPU (dan juga Rumah Zakat) adalah 

pengelolaan dan pendistribusian daging kurban. Beberapa media 

massa menyebutkan bahwa Yayasan PKPU merupakan salah satu 

‘perusahaan’ atau ‘rekanan’ yang mendapatkan izin dari pemerintah, 

melalui Departemen Pertanian, untuk melakukan impor daging sapi. 

16 Kikue Hamayotsu, “The Political Rise of the Prosperous Justice Party,” 983. 
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Menteri Pertanian pada masa kurun waktu itu adalah Suswono, yang 

berasal dari PKS. Masalah impor daging sapi mencuat ketika pihak 

bea cukai menemukan bahwa impor daging tersebut perizinannya 

bermasalah. Pada tahun 2013, isu impor daging sapi semakin 

menyeruak kepermukaan ketika Presiden PKS Luthfi Hassan Ishaq, 

ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan 

menerima suap dari pengusaha impor sapi. Dari sisi ini dapat 

dipahami betapa kompleksnya praktik filantropi Islam di Indonesia. 

Partai	Golkar	dan	GOZIS	

Kegiatan filantropi Islam tidak hanya menjadi perhatian dari 

partai Islam seperti PKS tetapi juga dari partai nasionalis, seperti 

Partai Golkar. Sebagai sebuah partai politik nasionalis yang paling 

berpengalaman melakukan mobilisasi masa, terutama pada era Orde 

Baru, Partai Golkar pada era reformasi memiliki karakter yang agak 

berbeda dengan Golkar pada era Orde Baru dalam menerjemahkan 

aksi sosial mereka. Kedekatan Golkar dengan Islam dalam beberapa 

dasawarsa ke belakang lebih baik dibanding dengan partai nasionalis 

besar lainnya seperti PDIP, baik dalam konteks membangun koalisi 

politik maupun dalam mengkonstruksi wacana politik. Peran Ir. Akbar 

Tanjung, politisi senior Golkar pada awal reformasi memang tidak 

dapat diabaikan dalam hal ini. Saat Golkar mengalami keterpurukan 

imej setelah jatuhnya Orde Baru, dan Golkar berubah menjadi 

‘partai politik’ seperti halnya partai-partai yang lain, Akbar Tanjung 

dipandang mampu membangkitkan simpati masyarakat. Hal ini 

bisa dilihat bertahannya Golkar sebagai partai politk besar di era 

reformasi. Akbar Tanjung adalah mantan Ketua Umum Pengurus 

Pesar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di tahun 1970-an. 

HMI dan beberapa organisasi Islam modernis, termasuk 

Muhammadiyah, adalah organisasi yang kader-kadernya banyak 

menyalurkan energi politik melalui Golkar. Karena itu, faktor Islam 
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masih melekat dalam tubuh Golkar kendati bahasa keagamaan secara 

simbolik tidak muncul terlalu kuat. Ketika masih menjadi mesin 

politik pemerintah dengan jargon ‘monoloyalitas’, seluruh aparat 

pemerintahan beserta lembaga-lembaga yang ada di dalamnya 

diwajibkan menjadi bagian dari Golkar, tidak terkecuali pelbagai 

organisasi profesi yang memiliki hubungan dengan pegawai negeri, 

seperti guru. Masih di Era Soeharto, lahirnya Ikatan Cendekiawan 

Muslim Indonesia (ICMI) adalah salah satu fenomena yang 

membuktikan proses ‘kedekatan; Golkar dan Islam, dan sebagian 

besar tokoh-tokoh ICMI adalah juga pejabat-pejabat inti yang berasal 

dari partai berlambang beringin ini. Dalam konteks ini, patronase 

politik di bangun oleh Golkar melalui wadah Islam, dan sebagaimana 

dicatat Roberf W. Hefner, banyak tokoh dalam ICMI yang justru ingin 

menjadikan ICMI sebagai sebuah elite lobby dalam Golkar dan Negara 

ketimbang menjadikan ICMI sebagai organisasi yang independen.17

Sebagai salah satu mesin politik Orde Baru yang memiliki dukungan 

birokrasi dan dana dari pemerintah, Golkar kerap menjalankan 

kegiatan ‘Safari Ramadan’ sebuah kegiatan bernuansa keislaman 

yang dilakukan pada bulan Ramadan. Selain kegiatan sosial yang 

dilakukan di pelbagai daerah, baik di pesantren-pesantren maupun 

di masjid-masjid besar, Safari Ramadan lebih merupakan temu kader 

antara pimpinan Golkar di tingkat pusat dengan fungsionaris partai 

di daerah dan melibatkan masa yang lebih banyak. Kegiatan Safari 

Ramadan masih dilakukan oleh Partai Golkar hingga saat ini. Sampai 

pada satu dekade pasca reformasi, kegiatan Safari Ramadan belum 

disertai kegiatan yang lebih sistemik dalam menggunakan jargon 

Islam sebagai sarana berkomunikasi dengan masyarakat, misalnya 

dengan penggalangan secara formal dana-dana zakat dan sedekah 

17 Robert W. Hefner, Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia 
(Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000), 140 
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dari fungsionaris partai. Berdirinya GOZIS (Gerakan Orang untuk 

Zakat, Infak dan Sedekah), sebuah lembaga amil zakat yang didirikan 

para fungsionaris DPP Golkar adalah sebuah langkah baru yang untuk 

mengimbangi maraknya kegiatan filantropi Islam di Indonesia.

GOZIS didirikan pada tahun 2011, dan diprakarsai oleh Hajriyanto 

Y. Tohari, fungsionaris dan tokoh Golkar yang juga mantan Ketua 

Umum Pemuda Muhammadiyah di tahun 1990-an. GOZIS menjadi 

tempat dimana para pengurus, kader, anggota maupun simpatisan 

Golkar menyalurkan dana zakat dan sedekah mereka. Fenomena 

semacam ini merupakan satu kesadaran dan model aksi keagamaan 

yang baru yang ada dalam Golkar. Setidaknya, ketika dana filantropi 

Islam saat ini juga rentan dengan politisasi, maka GOZIS muncul 

sebagai ‘alternatif internal’ agar dana-dana zakat dan sedekah dapat 

dikelola sendiri dan setidaknya dapat digunakan secara langsung 

agar terbangun sinergi kepentingan partai dan masyartakat. Penulis 

melihat bahwa lagi-lagi faktor Islam menguat secara simbolik dalam 

partai nasionalis ini. Melalui GOZIS pula kegiatan-kegiatan sosial 

keagamaan Golkar dapat diorganisasikan secara lebih sistematis, 

mulai dari penyelenggaraan Safari Ramadan, pengajian-pengajian, 

serta pendistribusian bantuan untuk fakir miskin.18

Persoalan yang kerap dihadapi oleh sebuah lembaga amil zakat 

adalah merumuskan prioritas kerja lembaga tersebut agar memiliki 

nilai lebih atau ciri khas yang berbeda dari lembaga amil yang telah 

ada. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah jargon instan 

dan besar memerlukan interpetasi yang lebih strategis. Bila PKPU 

mefokuskan pada kegiatan penanggungan bencana sebagai salah 

satu fokus gerakannya, maka GOZIS memilih pemberdayaan ekonomi 

melalui pendirian BMT-BMT di pelbagai daerah sebagai agenda 

18 Buletin Gozis, http://www.scribd.com/doc/95265892/GOZIS; juga: 
http://www.golkarjateng.com/kabar-nusantara/612-lembaga-zakat-golkar-
kembangkan-bmt 



195Polit ik  Fi lantropi  Is lam di  Indonesia 

besarnya. Hingga saat ini, beberapa BMT GOZIS telah didirikan di 

beberapa daerah seperti Yogyakarta (Sleman) dan Jawa Tengah 

(Klaten, Sukoharjo, dan Karanganyar). 

Pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah sejauh mana 

efektifitas perubahan sosial yang didorong oleh sebuah partai politik 

melalui lembaga-lembaga karitatif yang dibentuknya; dan seberapa 

kuat pula sebuah lembaga filantropi yang berafiliasi pada partai 

politik dapat menjaga jati dirinya sebagai lembaga filantropi yang 

independen? Independensi ini menjadi hal yang sangat penting, bukan 

saja dalam konteks menjaga integritas sebuah lembaga filantropi di 

mata publik tetapi juga untuk menghindari terjadinya penyelewengan 

karena kuatnya relasi dengan kekuasaan seperti yang dialami oleh 

PKPU dan beberapa lembaga filantropi lainnya. Ada kecenderungan 

bahwa semakin dekatnya sebuah lembaga filantropi Islam terhadap 

kekuasaan, alih-alih menjadikannya efektif untuk mengkampanyekan 

gagasan-gagasan perubahan sosial melalui jalur kekuasaan, tetapi 

justru malah kehilangan sikap kritisnya terhadap kekuasaan. Seberapa 

kuat pula lembaga amil zakat seperti GOZIS dapat secara perlahan 

untuk tidak terlibat langsung dalam agenda politik praktis Golkar, 

melainkan menjadi sebuah lembaga amil zakat yang tetap fokus pada 

perubahan sosial melalui kegiatan pengembangan masyarakat. 

Partai	Demokrasi	Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Baitul Muslimin 
(BAMUSI)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah salah satu 

produk evolusi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), berdiri pada 

masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Semenjak 

masa pra kemerdekaan atau masa kolonial, Perhimpunan Nasional 

Indonesia, yang menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia, ada-

lah perhimpunan yang kritis terhadap kolonialisme, dan beberapa 

tokohnya, termasuk Ir. Soekarno dipenjarakan oleh pemerintah 

kolonial. Pada masa kemerdekaan, PNI adalah pemenang pemilu 
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pertama tahun 1955. Soekarno sendiri adalah sosok atau figur 

kharismatik yang dikagumi banyak kalangan, baik kelompok kiri 

maupun kelompok kanan, terlepas dengan beberapa perbedaan 

pandangan politiknya dengan tokoh-tokoh politik Muslim seperti 

Mohammad Natsir dari Partai Masyumi. Jargon-jargon yang 

dilontarkan oleh Soekarno mengenai keberpihakkan kepada 

kelompok marjinal, atau disebut dengan ‘ideologi’ Marhaenisme, 

masih diadopsi oleh politisi nasionalis yang tergabung di dalam Partai 

Demokrasi Indonesia (PDI), sebuah partai hasil fusi politik pada awal 

tahun 1970-an di era Orde Baru. Pada Masa Orde Baru, PDI terpecah 

menjadi dua, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dipimpin 

oleh Soerjadi dan mendapat dukungan pemerintah Orde Baru, dan 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh 

Megawati Soekarno Putri, yang tidak lain adalah putri dari Presiden 

Indonesia pertama dan tokoh PNI, Ir. Soekarno. 

Dari paparan di atas dapat dicermati genealogi PDIP, dan 

bagaimana corak ideologi partai yang sekarang berlambang kepala 

banteng ini. Berbeda dengan partai-partai Islam yang lebih cenderung 

banyak mengadopsi simbol dan jargon keagamaan, atau partai Golkar 

yang lebih adaptif terhadap isu keagamaan, PDIP tidak memiliki akar 

yang terlalu dekat dengan Islam dan peran partai ini, dalam konteks 

tertentu, menjadi representasi kelompok wong cilik dan ‘abangan’, 

bila kita masih bisa menggunakan istilah itu, dan kelompok-kelompok 

minoritas di Indonesia. Citra seperti itu menggambarkan bahwa 

PDIP berada dalam posisi yang secara diametral ‘berseberangan’ 

dengan partai-partai Islam. Namun dalam perjalanan selanjutnya, 

di era reformasi, upaya para politisi untuk mencitrakan PDIP sebagai 

partai yang ‘hanya’ milik kaum abangan, mulai digeser, dan salah satu 

langkahnya adalah dengan menjadi Islam sebagai faktor utamanya.19 

19http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/27145-ultah-keenam,-
bamusi-diminta-luruskan-sejarah-soekarno.html 
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BAMUSI yang merupakan kependekan dari Baitul Muslimin 

Indonesia didirikan di Jakarta pada 29 Maret 2007 oleh para politisi PDIP. 

Kehadiran BAMUSI mendapatkan respons yang positif dan dukungan 

dari kelompok-kelompok besar Muslim di Indonesia, khususnya 

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kehadiran BAMUSI dianggap 

dapat ‘menetralisir’ persepsi publik yang cenderung memandang PDIP 

sebagai partai politik yang tidak dekat dengan Islam. Dengan bahasa 

lain, kehadiran BAMUSI menjadi sarana bagi PDIP untuk memperluas 

jangkaun konstituennya, khususnya konsituen dari kalangan Islam. 

Pada saat yang sama, kehadiran BAMUSI dimaksudkan untuk 

melakukan pembinaan keagamaan terhadap kelompok abangan yang 

saat ini jumlahnya signifikan di Indonesia dan menjadi pendukung PDIP. 

Dalam konteks ini pula, tokoh-tokoh Muslim di kalangan modernis dan 

tradisionalis mendukung kehadiran BAMUSI dan ‘menyuplai’ sosok-

sosok agamawan yang terbuka dan mampu beradaptasi dengan visi 

PDIP. Kedekatan tokoh PDIP, yaitu Taufik Kiemas dengan tokoh-tokoh 

Muhammadiyah dan NU, seperti Ahmad Syafii Maarif dan Said Agil 

Sirajd, menjadi faktor lain dengan semakin pesatnya perkembangan 

BAMUSI di pelbagai daerah. Kedua nama tersebut di atas menjadi 

anggota Dewan Pembina BAMUSI, dan diikuti oleh aktivis-aktivis muda 

dari kalangan Muhammadiyah, NU dan lain-lain. 

Kegiatan filantropi dalam bentuk penggalangan dana sosial berupa 

zakat dan sedekah oleh BAMUSI memang tidak sesukses yang terdapat 

dalam PKPU maupun GOZIS. Meski demikian, sebagaimana halnya 

‘sayap ormas’ partai-partai politik yang lain, BAMUSI membuat pelbagai 

program santunan kepada masyarakat miskin atau wong colik, kelompok 

masyarakat yang selalu masuk dalam jargon perjuangan PDIP secara 

politik. Dalam beberapa tahun bergerak, menjadikan musim kurban 

(Hari Raya Iedul Adha) sebagai arena untuk melakukan kegiatan karitatif 

berupa pembagian daging hewan kurban serta festival keislaman, 

shalawatan, kegiatan kebudayaan dan peringatan hari-hari besar Islam. 
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Menjaga Kredibilitas dan Independensi Lembaga Filantropi
Dari beberapa pemaparan di atas, semakin jelas bahwa kegiatan 

filantropi menjadi salah satu pilihan dari partai-partai politik untuk 

melakukan pendekatan dengan basis konstituen mereka. Dengan 

kata lain, kegiatan filantropi menjadi sarana komunikasi antara 

partai dan basis masa. Masalah kemiskinan di Indonesia yang masih 

tinggi serta kondisi ekonomi masyarakat bawah yang sulit di tengah 

himpitan neo-liberal dan liberalisasi ekonomi, setidaknya menjadi 

masalah mendasar hingga saat ini. Oleh karena itu, pendekatan 

strategis setidaknya harus dapat dirumuskan oleh pegiat filantropi 

Islam di Indonesia secara umum. 

Keberadaan lembaga filantropi yang dikelola oleh—atau 

berasal dari—dari partai politik menunjukkan bahwa aktor-aktor 

filantropi di Indonesia menjadi semakin beragam dilihat dari karakter 

kelembagaan maupun latar belakang sosial-ekonomi dan politik. Hal 

ini menunjukkan bahwa secara sosiologis terjadi proses evolusi yang 

tak berhenti dalam praktik filantropi di Indonesia. Bila awal abad ke-

21 kegiatan filantropi Islam di Indonesia menjadi domain masyarakat, 

dalam perkembangan berikutnya filantropi Islam juga menjadi bagian 

dari domain negara dan masyarakat sipil, dan bahkan juga menjadi 

domain dari organisasi swasta, maka saat ini kegiatan filantropi juga 

diadopsi oleh para pegiat politik. 

Salah satu persoalan yang menjadi tantangan bagi sebuah lembaga 

filantropi adalah menjaga trust atau tingkat kepercayaan dari para 

donor atau penyumbang. Masalah trust sesungguhnya lebih terkait 

dengan masalah profesionalitas, yaitu bagaimana sebuah lembaga 

filantropi dapat menjaga integritas, kredibilitas dan akuntabilitasnya. 

Integritas sebuah lembaga filantropi dapat dilihat dari sejauh mana 

lembaga tersebut dapat merumuskan visi dan misinya. Kredibilitas lebih 

ditentukan pada kekuatan program, sumber dana dan sumberdaya 
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pengelola. Akuntabilitas bisa dilihat dari dua hal, yaitu akuntabilitas 

program yaitu keseriusan lembaga filantropi untuk menerjemahkan 

program dan kesesuaiannya dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, 

serta akuntabilitas keuangan yang terkiat dengan kemampuan 

memonitor, menggali, mendistribusikan dan mempertanggungjawabkan 

pencatatannya. Tentu saja, hal-hal tersebut di atas menjadi tantangan 

tersendiri bagi sebuah lembaga filantropi Islam berbasis partai politik 

untuk menjawabnya. 

Menurut hemat penulis sendiri, membangun independensi 

dalam arti yang luas barangkali menjadi salah satu pilihan yang dapat 

dilakukan oleh lembaga filantropi Islam berbasis partai. Kesamaan 

ideologi antara lembaga filantropi dengan partai pendirinya hanyalah 

menjadi inspirasi untuk menerjemahkan grand design perubahan 

sosial yang ingin diperjuangkan sebuah partai politik. Dengan cara 

seperti ini, lembaga filantropi Islam berbasis partai dapat menjadi 

lebih inklusif, merangkul benefactors dengan pelbagai latar belakang 

yang lebih luas, dan tentu saja juga dapat menyentuh penerima 

manfaat (beneficiaries) yang lebih luas, tanpa harus kehilangan 

identitas afiliasinya, bila memang itu masih perlu ditunjukkan kepada 

publik. 
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8
Penutup: Dari Kontestasi ke Sinergi

Ada beberapa aspek umum tentang filantropi Islam yang 

barangkali bisa digambarkan secara singkat sebelum memasuki 

kesimpulan buku ini. Pertama, aspek normatif-filosofis. Tradisi 

filantropi dalam Islam memiliki akar sejarah yang cukup panjang. 

Secara normatif, tradisi ini merupakan salah satu dari lima pilar 

Islam, yaitu melalui konsep zakat (alms). Secara lebih luas, praktik 

kedermawanan yang lain diakomodasi melalui konsep infak 

atau sedekah dan wakaf. Beberapa ayat Alquran secara eksplisit 

mengungkapkan kewajiban setiap Muslim untuk menunaikan zakat 

sebagai sebuah kewajiban (QS. Al-Taubah: 60 & 103) maupun untuk 

menggembirakan pelaksanaan sedekah sebagai sumbangan sukarela 

(QS. Fathir: 29) Meskipun gagasan utama filantropi lebih bersifat 

material, namun makna filantropi sendiri lebih luas dan mencakup 

aspek-aspek yang non material. Pelbagai bentuk aksi kebaikan yang 

bertendensi kerelawanan dan memberi manfaat bagi orang banyak, 

dapat dikatakan sebagai ‘manifestasi’ filantropi. Sering terdengar 

sebuah ungkapan dalam tradisi Islam, bahwa “memberikan senyum 

kepada orang lain adalah sedekah.” Sebuah ungkapan simbolis-

metaforis yang mengandung ‘makna lain’ dari sekedar sebuah 

senyuman di bibir. 



201Polit ik  Fi lantropi  Is lam di  Indonesia 

Kedua, aspek historis. Sejarawan Adam Sabra menyatakan bahwa 

konsep sedekah dalam bentuk private charity boleh jadi merupakan 

bentuk yang juga berkembang jauh sebelum Islam, misalnya dalam 

tradisi Yahudi, Kristen maupun China. Dalam kenyataannya, filantropi 

dalam arti ‘pelembagaan sikap kepedulian’ ini telah dipraktikkan dalam 

Islam sejak awal perkembangannya. Misalnya era kekhalifahan Abu 

Bakar dikenal sebagai periode dimana masalah zakat dan sejenisnya 

ditangani langsung oleh negara. Hal tersebut, menurut Sabra, mulai 

‘diprivatisasi’ pada masa Mamluk di Mesir, dimana zakat dan private 

charity lainnya dijadikan sebagai bagian atau praktik individual saja, 

bukan urusan negara. Hingga kini, dunia Islam terbagi dua dalam 

masalah ini, sebagian menangani ZIS melalui negara, sementara ada 

pula yang diserahkan kepada lembaga sosial masyarakat. Sementara 

itu, Yaacov Lev menggambarkan bahwa hasil dari sistem perpajakan 

yang disebut dengan shadaqat al-‘Arab yang dipraktikkan pada 

masa awal ‘Abbasiyah, sepenuhnya digunakan oleh negara untuk 

mendukung kebijakan negara secara finansial dalam memberikan 

kesejahteraan pada masyarakat. Artinya, pada masa Mamluk dan 

‘Abbasiyah negara memiliki peran yang berbeda dalam menentukan 

kebijakan terhadap masalah zakat dan aktivisme filantropi. 

Ketiga, aspek sosial-budaya. Bahwa aktivisme filantropi 

merupakan manifestasi dari kesadaran manusia secara kolektif 

dalam membangun kesejahteraan, adalah asumsi umum yang tidak 

terbantahkan. Hampir seluruh komunitas keagamaan memiliki tradisi 

yang disebut dengan kedermawanan dan kerelawanan ini dengan 

jenis, motif spiritual, asumsi filosofis, dan implikasi sosialnya yang 

satu sama lain berbeda. Tradisi lokal masyarakat yang diwariskan 

secara turun temurun dalam mempraktikkan kedermawanan juga ikut 

mempengaruhi bentuk praktik filantropi. Dalam sejarah Islam, apa 

yang dipraktikkan pada periode ‘Abbasiyah, Mamluk, Utsmaniyah, 

dan Iran pada masa silam maupun yang dewasa ini dipraktikkan di 
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pelbagai negara mayoritas Muslim seperti Maroko, Saudi Arabia, 

Mesir, Jordania, Lebanon, Malaysia dan Indonesia, umpamanya 

sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat setempat. Hal 

yang sama akan dapat kita lihat di negara-negara yang masyarakat 

Muslim minoritas, dimana karakter sosial budaya komunitas Muslim 

setempat mempengaruhi bentuk aktivisme filantropi ini 

Keempat, aspek politik. Konsep negara bangsa (nation state) 

modern memiliki implikasi luas dalam membentuk regulasi aktivisme 

filantropi. Di beberapa negara, masalah pendayagunaan zakat atau 

wakaf ditangani langsung dan diinstitusionalisasikan oleh negara. 

Mesir dan Malaysia adalah dua contoh negara yang menerapkan hal 

itu. Sementara di Indonesia, meskipun regulasi tetang Zakat, Infak 

dan Sadaqah (ZIS) telah diatur negara, namun ZIS sendiri dilaksanakan 

secara ‘terdesentralisasi’. Regulasi tentang wakaf juga sudah muncul 

di beberapa negara Barat, seperti di Eropa, Amerika dan juga di 

Australia. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi sengketa antara 

pemerintah dan komunitas Muslim dalam masalah wakaf karena 

perbedaan antara persepsi keagamaan dan regulasi pemerintah. 

Selain itu, dalam konteks pula gerakan filantropi kerap menjadi isu 

politik keagamaan antara komunitas agama yang berbeda.

Sinergi Kelembagaan Filantropi Islam di Indonesia 
Sebagai Negara Muslim terbesar di dunia, perkembangan 

filantropi Islam di Indonesia tentu memiliki arti tersendiri. Meskipun 

Indonesia dianggap jauh dari pusat peradaban Islam, yang ternyata 

lebih identik dengan Timur Tengah, namun Indonesia memiliki posisi 

strategis di dunia Islam. Masalah demokrasi sosial dan kesejahteraan 

masyarakat di Indonesia setidaknya dapat menjadi salah satu tolok 

ukur bagaimana kaum Muslim memahami, menginterpretasi dan 

mengkontekstualisasikan konsep-konsep dasar agama Islam dalam 

ranah yang lebih kongkret. Dalam konteks ini, membaca arah dan tren 
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filantropi Islam di Indonesia, kita setidaknya bisa menganalisis orientasi 

baru dan posisi organisasi-organisasi nirlaba dalam kaitannya dengan 

isu-isu kesejahteraan dan kegiatan-kegiatan sosial. Pada umumnya, 

organisasi-organisasi nirlaba atau LSM fokus pada kerja-kerja struktural, 

membangun, mendiseminasi dan memperkuat waana-wacana tentang 

perubahan kolektif. Kini, karakteristik organisasi nirlaba di Indonesia 

telah diwarnai dengan munculnya lembaga-lembaga filantropi. Di sisi 

lain, kehadiran lembaga-lembaga pemerintah dan korporasi dalam 

dunia filantropi Islam telah mempengaruhi peta gerakan filantropi 

Islam di Indonesia. Pada tingkat wacana, kehadiran lembaga-lembaga 

filantropi Islam milik pemerintah dan korporasi telah menghasilkan 

interpretasi-interpretasi baru konsep dalam dunia filantropi: zakat 

profesi dan zakat perusahaan adalah beberapa diantaranya. 

Dulu, zakat sebagian besar ada di tangan masyarakat sipil, 

dibayarkan, disirkulasikan, dan didistribusikan dalam komunitas 

melalui panitia kecil dan kurang terorganisir dengan baik. Beberapa 

perkumpulan masyarakat Islam seperti Muhammadiyah, Persatuan 

Islam, dan Nahdhatul Ulama telah menjadi organisasi yang sumber 

dananya mengandalkan dari kontribusi masyarakat, termasuk zakat, 

sedekah dan wakaf. Ribuan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan 

yang dimiliki oleh perkumpulan-perkumpulan di atas menghadirkan 

transformasi dari sikap tolong menolong dalam hubungan mereka 

kepada agenda-agenda sosial. Tetapi kemudian, seiring waktu, 

kepedulian Muslim pada mengoptimasikan pengumpulan zakat 

meningkat. Pada pertengahan 1970-an, sejumlah kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah terhadap baik tingkat lokal maupun pusat 

(provinsi dan daerah), mendorong pendirian panitia zakat yang 

disponsori pemerintah. Sementara organisasi masyarakat sipil Islam 

tetap pada jalurnya, mengumpulkan zakat dan sedekah dari masyarakat, 

beberapa perusahaan swasta membentuk lembaga amil yang memiliki 

tugas mengumpulkan zakat dan sedekah dari para karyawan.
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Perkembangan praktik zakat di Indonesia juga merefleksikan 

bahwa negara, korporasi, dan masyarakat sipil telah terlibat—dan 

kadang-kadang berkompetisi satu sama lain—dalam mengumpulkan 

pelbagai bentuk sumbangan filantropi. Perkembangan mobilisasi 

zakat di Indonesia juga menunjukkan bahwa peran yang dilakukan 

oleh negara melalui (BAZ) juga menjadi salah satu faktor yang 

penting. Bentuk peran BAZ ini bisa dalam bentuk penetapan hukum 

zakat, yang memberikan otoritas hukum yang kuat bagi BAZ untuk 

menerapkan penarikan zakat dari pejabat pemerintah dan pegawai 

sipil. Akan tetapi, perlu dicatat otoritas semacam itu tidak selalu 

berjalan dengan baik di tingkat pelaksanaannya, dan kebijakan 

pemerintah tentang zakat juga tidak selalu mewakili perhatian pada 

cendekiawan. Hal itu dikarenakan bahwa pembayaran zakat tidak 

selalu terkait dengan peraturan, regulasi atau undang-udang yang 

telah diterapkan, tetapi juga terkait dengan masalah kepercayaan dan 

kapasitas pengelola zakat dalam mengelola dan mendistribusikan 

dana yang telah dikumpulkan.

Penolakan zakat dan sedekah oleh para birokrat, masyarakat sipil 

dan pegawai dapat dianggap sebagai perlawanan keagamaan, sosial 

dan politik terhadap sebuah otoritas politik. Dalam konteks sosial, 

ekonomi dan politik saat ini, ‘kewajiban individu’ dan ‘kewajiban publik 

sangat sulit dipisahkan. Dalam konteks inilah pertanyaan tentang 

apakah sifat pembayaran zakat itu wajib atau sukarela dimunculkan. 

Sampai saat ini, masyarakat Indonesia, baik pada tingkat pemerintah 

maupun warganya, tengah bergulat dengan gagasan bagaimana 

untuk mengkonsepsikan dan mempraktikan zakat dengan cara yang 

paling baik dan benar.

Oleh karena itu, sinergi kelembagaan menjadi isu yang penting 

di tengah kehadiran lembaga filantropi Islam milik masyarakat, 

pemerintah dan korporasi. Sudah bukan saatnya lagi negara, melalui 

tangan-tangan lembaga sosialnya, termasuk Badan Amil Zakat, 
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berusaha mendominasi penggalangan dana-dana filantropi Islam. 

Pemerintah sejatinya harus mendorong kemandirian lembaga 

masyarakat sipil di Indonesia melalui regulasi-regulasi yang jelas 

dan transparan. Begitu pula dengan lembaga amil zakat dalam 

perusahaan-perusahaan swasta, sudah mulai sejak dini harus 

membangun kesadaran bahwa kerja-kerja mereka dalam sektor-

sektor nirlaba sudah harus dikerjasamakan dengan masyarakat sipil 

yang lebih intens dan memahami kebutuhan masyarakat lapisan 

bawah. Sinergi kelembagaan ini sangat penting untuk menggambar 

dan ‘memahat’ pola gerakan filantropi Islam Indonesia masa depan 

di tengah gairah yang kuat dari ketiga sektor tadi (pemerintah, 

masyarakat sipil dan korporasi). 

Sinergi Program: Ke Arah Filantropi Islam Non-Konvensional 
Selain sinergi kelembagaan, membangun sinergi program juga 

merupakan hal yang tidak bisa diabaikan dalam gerakan filantropi 

Islam Indonesia. Topik tentang konsep dasar dan praktik filantropi 

(kedermawanan) Islam saat ini masih menarik untuk dikaji karena 

beberapa hal. Pertama, meski topik ini bukan hal baru, praktik 

dan pengelolaan filantropi Islam di negara-negara Muslim cukup 

berkembang setidaknya dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan 

organisasi filantropi Islam dan kemampuan mereka dalam 

memobilisasi dana umat (zakat, sedekah dan wakaf). Kedua, praktik 

filantropi Islam, khususnya di Indonesia sebagai salah satu negara 

dengan populasi Muslim terbesar di dunia, masih sangat khas, yaitu 

terfokus pada program-program penguatan pelayanan kesejahteraan 

masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun kesehatan. 

Ketiga, belum banyak, untuk tidak mengatakan tidak ada, gerakan 

filantropi Islam yang mencoba menyentuh aspek-aspek yang lebih 

bernuansa estetik (baca: tidak sekedar fisik dan material), seperti 

preservasi budaya, kesenian dan penguatan tradisi intelektual. 
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Dalam sebuah diskusi kelas musim panas di Universiteit Tilburg, 

Belanda, beberapa tahun lalu, dengan profesor hukum Islam dari 

School of Law, University of California-Los Angles (UCLA), Kaleed 

Abou el-Fadhl, memunculkan diskusi yang menarik tentang filantropi 

Islam dalam kaitannya dengan penguatan dan pencarian identitas 

Islam di era modern. Abou Fadhl sendiri memberikan perkuliahan 

selama dua minggu dan mendiskusikan pelbagai materi tentang Islam 

di Timur Tengah dan Barat, konsep dan ajaran dasar Islam, dinamika 

budaya dan politik serta identitas kultural komunitas Muslim, dialog 

Islam dan kemoderanan, Islam pascakolonial, dan sebagainya. 

Salah satu isu yang dilontarkan Abou Fahl adalah masalah 

filantropi. Ia menegaskan perlunya upaya sistematis untuk 

pemeliharaan tradisi Islam dengan cara mengkaji sumber-sumber 

klasik untuk kemudian dapat terus didialogkan dengan kemodernan. 

Hal itu, menurutnya, memberikan kontribusi penting bagi umat Islam 

di era modern: pertama, agar umat Islam dapat lebih memahami apa 

yang disebut dengan ‘identitas dan tradisi Islam’ itu tanpa terjebak 

dengan simbol-simbol yang artifisial; kedua, umat Islam lebih kreatif 

dan inovatif, sesuai dengan prinsip ijtihad, serta tidak bersikap 

defensif maupun apologetik ketika berdialog dengan modernitas. 

Tapi, catat Abou Fadhl, upaya tersebut tidak mudah, perlu proses 

yang panjang dan serius yang didukung oleh gerakan filantropi Islam. 

Karena memperkuat perpustakaan yang mengoleksi karya-karya 

klasik Islam, bahasa Melayu maupun Arab, membayar orang-orang 

yang berdedikasi untuk mengkajinya dan merefleksikannya kepada 

dunia modern, butuh biaya cukup besar. 

Tiba-tiba Abou Fadhl melontarkan pertanyaan: “bagaimana 

dengan praktik filantropi Islam di negara kamu?” Saya tidak buru-buru 

menjawab, sampai saya sadar bahwa pertanyaan tersebut terkait dengan 

gagasannya tentang eksplorasi identitas Muslim melalui kajian karya-

karya klasik intelektual Islam. Saya katakan bahwa gerakan filantropi 
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Islam di Indonesia dewasa ini, yang diantaranya direpresentasikan 

oleh organisasi sosial dan lembaga-lembaga amil zakat, kelihatannya 

masih terkonsentrasi pada aspek-aspek yang populis dengan membuat 

program-program untuk penyantunan, perbaikan tempat ibadah, 

pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, atau juga pemberian 

beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. 

Saya tekankan juga bahwa hal itu bukan tanpa alasan. Masyarakat 

Indonesia secara umum masih bergelut dengan krisis, terutama 

di tingkat akar rumput. Sebagian bahkan masih harus “disubsidi” 

dalam bentuk tunai dengan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai). 

Sistem penjaminan sosialnya masih lemah, dan bolong di sana-sini. 

Pun, asuransi kesehatan dari pemerintah untuk kelompok miskin 

pinggiran—seperti Askeskin, Jamkesos, kartu miskin, dan yang 

semacam dengan ini—masih tambal sulam, dan masih banyak di 

kalangan miskin pinggiran yang malah sama sekali tidak mendapatkan 

akses pada program tersebut. Tak heran, lembaga pengobatan gratis 

yang disediakan organisasi sosial dan lembaga zakat masih ramai 

didatangi orang. Mereka masih bersedia antri untuk sebuah pelayanan 

yang tidak terlalu berbelit-belit.

Saya juga jelaskan pula bahwa dulu, Dr. Nurcolish Madjid, membuat 

sebuah lembaga filantropi, Yayasan Wakaf dan Lazis Paramadina 

yang misinya selaras dengan apa yang didiskusikan oleh Abou Fadhl. 

Yayasan ini cukup serius melakukan kajian-kajian sumber-sumber 

klasik Islam, mencoba mendialogkan tradisi Islam dengan modernitas, 

nasionalisme dan masalah keindonesiaan, serta menerbitkan pelbagai 

hasil kajian reguler dengan mendatangkan pelbagai pakar melalui dana 

wakaf, infak dan sedekah. Yayasan ini juga mencoba mendefinisikan 

ulang tentang makna kemiskinan, yang tidak hanya bersifat fisik dan 

material, tetapi juga spiritual dan intelektual. Tapi, seberapa kuatkah 

daya tarik program-program tersebut bagi para donatur, seberapa 

pentingkah di mata muzaki risalah dan karya tentang literatur klasik 
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Islam, seberapa penting pula sebuah perpustakaan yang mengoleksi 

naskah-naskah intelektual yang ditulis Muslim Indonesia masa silam, 

misalnya abad ke-17 sampai ke-19 Masehi di mata para dermawan. 

Memang kegiatan-kegiatan Yayasan Wakaf Paramadian itu sendiri saat 

ini tidak semasif dan sepopular dulu. Lagi pula, donatur saat ini lebih 

tertarik dengan hal yang lain yang lebih popular dan kasat mata. 

Mendengar penjelasan saya, Abou Fadhl langsung mengomentari 

tentang kontestasi “moral” dalam sebuah kegiatan filantropi: yaitu 

manakah yang lebih baik, menyumbangkan dana ke perpustakaan untuk 

memeliharan karya-karya klasik, langka dan “bernilai” sejarah, ataukah 

memberi makan orang miskin. Membiayai pemuda-pemuda kreatif di 

bidang seni rupa, sastra, musik, dan drama, ataukah membagikan beras 

dan lauk pauk di daerah miskin perkotaan. Memang, selalu ada tarik 

menarik secara moral antara pilihan-pilihan seperti di atas, terutama di 

negara-negara berkembang. Membiayai penerbitan buku-buku untuk 

pengayaan khazanah pemikiran yang dapat dikonsumsi oleh publik 

dengan biaya murah, ataukah membiayai buka bersama berulang kali. 

Semuanya, memang memiliki plus-minus, orang bisa menggunakan 

logika ‘prioritas’ tetapi bisa juga dengan argumen ‘pilihan’. 

Hemat saya, apa yang dikatakan Abou Fadhl ada benarnya, 

yaitu bahwa lembaga-lembaga filantropi yang beroperasi selama 

ini memang berada dalam pilihan-pilihan beragam. Mereka harus 

menentukan skala prioritas, setidaknya dengan menjalankan 

kegiatan yang lebih strategis, populis, dan tentu saja ‘marketable’. 

Bagaimanapun, nafas gerakan filantropi berada di tangan masyarakat, 

dermawan, donatur, dan kelompok wajib zakat yang menyadari 

kewajibannya. Karena itu, di Indonesia saya melihat seolah-olah 

ada “kesepakatan tidak tertulis” dalam menjalankan program atau 

kegiatan filantropi. Lembaga filantropi Islam yang satu dengan yang 

lain di Indonesia tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok 

secara konseptual, paradigmatik, dan bahkan secara teknis, kecuali 
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jumlah ‘pendapatan’ hasil fundraising mereka. Dari segi program dan 

kegiatan, misalnya, lebih banyak kemiripan satu sama lain daripada 

sebuah inovasi yang berkarakter. Program di bidang bidang kesehatan 

biasanya berbentuk pelayanan kesehatan gratis; dalam bidang sosial, 

apalagi kalau bukan memberikan bantuan ‘ala kadarnya’ untuk 

para mustahik yang datang silih berganti ke kantor amil zakat; dan 

bidang dakwah Islam fî sabîlillah adalah membiayai para dai dan juga 

renovasi dan pembangunan tempat ibadah.

Seorang teman saya, penulis buku dan pecinta seni dan sastra di 

Yogyakarta, pernah bertanya: ‘sepengetahuan kamu, adakah lembaga 

filantropi Islam yang mau membiayai pementasan teater anak-anak 

remaja?’ Teman ini membayangkan bahwa ia dapat menggarap 

pementasan teater dan drama yang dapat didukung oleh lembaga 

filantropi Islam. Saya sendiri tidak bisa langsung menjawab ya atau tidak, 

karena keterbatasan pengetahuan saya sendiri. Meski dari pengalaman 

pribadi, saya belum sempat melihatnya secara langsung. Jawaban saya 

diplomatis saja, ‘mungkin ada, tapi belum banyak.’ Kelangkaannya 

mungkin juga disebabkan pemahaman konsep dakwah yang masih 

cukup jauh dari faham tertentu yang mengapresiasi ‘dunia estetika’. 

Dakwah melalui ‘musik-musik religius’ mungkin sudah banyak, 

meskipun tetap konsep bisnis tidak bisa dipisahkan dari itu. Tapi untuk 

membiayai teater anak-anak remaja! Saya tidak tahu persis.Tentu saya 

tidak hendak mengatakan bahwa program pelayanan adalah sesuatu 

yang meaningless. Sebab pelayanan karitatif kepada fakir miskin dalam 

bidang kesehatan, sosial dan ekonomi juga masih dibutuhkan (meskipun 

sesungguhnya itu utamanya adalah tanggung jawab negara). Apalagi di 

tengah krisis yang belum sepenuhnya pulih, kondisi sosial politik yang 

belum sepenuhnya stabil, dan gejala korupsi yang menjalar dimana-

mana, menjarah hak-hak publik dan penjaminan sosial kaum miskin. 

Arifin Purwakananta, salah satu petinggi sebuah lembaga 

filantropi Islam terkemuka di Indonesia, mengatakan bahwa 
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untuk saat ini tidak hanya advokasi yang kita butuhkan, tetapi 

juga pelayanan masih tetap harus dilakukan. Saya setuju dengan 

pernyataannya dengan tidak mengurangi pentingnya merambah 

dimensi lain. Kalau kita cermati, manusia dan kelompok masyarakat 

membutuhkan pelbagai dimensi dalam hidupnya, baik fisik-material 

(pemenuhan kebutuhan dasar), psikis-spiritual (penguatan mental), 

dan etis-intelektual (penguatan basis institusi pengetahuan), dan 

mungkin juga estetis (penguatan kantong-kantong kesenian dan 

kebudayaan). Lembaga filantropi Islam, punya potensi kuat untuk 

memasuki dimensi-dimensi tersebut. 
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