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ABSTRAK 
 
 

Isna Fahmi Uswati, S. 310905005, 2007. “Analisis Terhadap Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Salah Satu 
Upaya Untuk Membantu Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Tinjauan Yuridis)”. 
Tesis Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 
Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi 

secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang 
Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan untuk mengetahui 
kelayakan produk hukum dari UU nomor 38 Tahun 1999 apabila dipergunakan 
sebagai salah satu upaya untuk membantu penanggulangan kemiskinan.  
 Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan memakai konsep 
hukum yang kedua dari Soetandyo Wignjosoebroto, yaitu Hukum adalah norma-
norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Lokasi 
penelitian memakai tempat penelitian antara lain di Perpustakaan pusat UNS, 
Perpustakan fakultas Hukum UNS, Perpustakaan Pascasarjana UNS, 
Perpustakaan pusat UMS, Perpustakaan Pascasarjana UMS. Sumber data 
penelitian meliputi data primer. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik 
analisis kualitatif dan metode analisa deduktif. 
 Hasil penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa terdapat sinkronisasi 
secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang 
Pengelolaan Zakat  terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan UU nomor 38 
Tahun 1999 telah memenuhi asas-asas hukum dari : Asas Penegakan Hukum, 
Asas Transparansi, dan juga Asas pengawasan. Tetapi belum memenuhi asas-asas 
hukum dari : Asas Akuntabilitas, Asas Efisien dan Efektifitas, dan juga Asas 
Profesionalisme, serta sebagai produk hukum belum efektif secara optimal untuk 
dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk membantu penanggulangan 
kemiskinan. 
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ABSTRACT 

 

Isna Fahmi Uswati, S310905005. An Analysis of Law Number 38, Year 
1999 on the Administration of Tithe as An Effort of Assisting to Cope with the 
Poverty (A Review Based of Jurisprudence ).  

Thesis, Postgraduate Program, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 

The aims of the research are : (1) to find out whether or not there is a 
vertical synchronization between Law Number 38, Year 1999 on the 
Administration of Tithe and the 1945 Constitution, (2) to find out the feasibility of 
the law products of Law Number 38, Year 1999 substantifly if they are used as an 
effort of assisting to cope with the poverty. 

The present research is a doctrinal study using the second law concept 
offered by Soetandyo Wignjosoebroto, in which the law is defined as positive 
norms in the legislation system of national law. The locations of the research 
included the Central Library of Sebelas Maret University, the Library of the 
Faculty of  Law of Sebelas Maret University, the Library of Postgraduate Program 
of Sebelas Maret University, the Central Library of  Muhammadyah University of 
Surakarta, the Library of Postgraduate Program of Muhammadyah University of 
Surakarta. Data of  the research included primary ones. The data of the research 
were analyzed by using a qualitative analysis technique and a deductive analysis 
method. 

Based on the results of the analysis, conclusions are drawn as follows : (1) 
there is a vertical synchronization between Law Number 38, Year 1999 on the 
Administration of Tithe and the 1945 constitution; (2) Law Number 38, Year 
1999 has fulfilled the following principles of law : the principle of Law 
Enforcement, the Principle of Transparency, the Principle of Monitoring; but Law 
Number 38, Year 1999 has not fulfilled the following principles of law : the 
Principle of Accountability, the Principle of Efficiency and Effectiveness, and the 
Principle of Professionalism; and the law products of Law Number 38, Year 1999 
has not beeen effective optimally used as an effort of assisting to cope with the 
poverty. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Reformasi yang terdapat di Indonesia telah melanda pada semua sendi 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat reformasi diperlukan dalam rangka 

membangun kehidupan ekonomi supaya terdapat keadilan sosial, kehidupan 

politik yang demokrasi dan ada penegakan hukum untuk menciptakan tatanan 

sosial yang serasi. 

Reformasi harus dapat dilaksanakan secara konstitusional yang sesuai 

dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang mempunyai tujuan, sebagai berikut : 

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia,   

2. untuk memajukan kesejahteraan umum, 

3. untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,  

4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial (Hendarmin Ranadireksa. 2002 : 

225). 

Suatu daerah perlu terdapat dana untuk dapat meningkatkan kesejahteraan 

pada daerahnya. Sedangkan salah satu masalah yang ada adalah permasalahan 

kemiskinan. 
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Bertambahnya angka kemiskinan merupakan permasalahan serius yang 

harus diatasi oleh pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan dalam masyarakat 

yang miskin (prasejahtera) akan dapat semakin terpuruk dengan tidak 

terangkatnya kehidupan ekonomi mereka, maka untuk itu memerlukan suatu dana 

yang strategis supaya dapat mempunyai manfaat dalam memberdayakan 

masyarakat.  

Program anti kemiskinan di Indonesia belum seperti yang diharapkan 

diantaranya karena terbatasnya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 

(APBN). Kemampuan keuangan negara masih kurang memadai untuk membiayai 

program penanggulangan kemiskinan. 

Suatu daerah memerlukan adanya Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah (APBD) yang cukup untuk dapat membiayai semua pengeluaran untuk 

kepentingan pemerintah daerah, diantaranya terdapat dana yang dialokasikan 

untuk menanggulangi kemiskinan. 

Maka dikarenakan hal tersebut perlu untuk mengandalkan sumber 

pemasukan untuk dapat membiayai program penanggulangan dalam masalah 

kemiskinan. 

Masalah merupakan suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan 

kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan 

pertolongan atau perbaikan (Budi Winarno, 2002 : 49).  

Pada suatu negara, pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat 

melakukan pembinaan, membimbing dan melindungi umat. 
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Pemerintah harus dapat mempunyai upaya dalam mengoptimalkan semua 

kemungkinan yang ada, seperti misalnya dengan mengoptimalkan zakat yang 

merupakan ajaran islam dalam rukun islam yang dianut oleh mayoritas penduduk 

di Indonesia, untuk dapat membantu program anti kemiskinan. 

Sejak islam datang di Indonesia, zakat telah menjadi salah satu sumber 

dana. Maka dengan zakat diharapkan dapat mampu untuk mencapai tujuan, antara 

lain : 

a. mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya 

untuk dapat keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, 

b. membantu dalam memecahkan permasalahan yang 

dihadapi orang atau badan yang mempunyai hak untuk 

menerima zakat (mustahiq), 

c. membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama 

umat islam dan manusia pada umumnya, 

d. menghilangkan sifat kikir pada pemilik harta, 

e. membersihkan sifat iri dan dengki atau kecemburuan 

sosial dari hati orang-orang miskin, 

f. menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan 

yang miskin dalam suatu masyarakat,  

g. mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri 

seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta, 
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h. mendidik manusia untuk berdisiplin dalam menunaikan 

kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang 

terdapat padanya,  

i. sarana untuk pemerataan pendapatan atau rezeki untuk 

mencapai keadilan sosial (Mohammad Daud Ali, 1988, 

40).  

Zakat merupakan alternatif sumber dana potensial yang dapat  

dimanfaatkan dalam memajukan kesejahteraan umum dan zakat merupakan 

kewajiban yang harus ditagih dan dikeluarkan orang kaya untuk diserahkan pada 

fakir miskin yang memerlukan, sehingga dengan zakat akan ada distribusi rizki 

supaya dapat meringankan beban hidup fakir miskin. Orang-orang miskin yang 

termasuk dalam kelompok dhuafa (orang-orang yang lemah) posisinya, hidupnya 

tergantung pada bantuan dari pihak lain. Hal tersebut dikarenakan orang-orang 

miskin dan lemah tergantung kepada belas kasih orang-orang kaya (Yusuf 

Qardawi, 1996 : 49). 

Zakat yang terkumpul harus dapat dikelola secara profesional dan 

bertanggung jawab supaya bisa memberikan tambahan sumber dana untuk 

menanggulangi kemiskinan.  

Sumbangan dana zakat dari umat islam dalam pengelolaan zakatnya 

diharapkan dapat untuk membantu menanggulangi kemiskinan.  

Upaya untuk dapat melakukan penanggulangan kemiskinan perlu dengan 

ada dukungan dari seperangkat peraturan yang tersusun sebagai suatu sistem yang 
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konsisten, dari peraturan yang paling tinggi pada tingkat pusat sampai dengan 

peraturan yang paling rendah pada tingkat daerah.  

Pada tahun 1999, masalah pengelolaan zakat telah dikeluarkan Undang-

Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan dengan adanya 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat tersebut maka 

menjadi landasan yang kuat untuk dapat mengoptimalkan dalam pemberdayaan 

potensi zakat. 

Sebelumnya telah ada penelitian oleh Bapak Musta’in tentang 

“Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota 

Surakarta”. Untuk penelitian ini dengan penelitian normatif atau doktrinal yang 

berusaha untuk menganalisa substansi dari  UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang 

Pengelolaan Zakat yang belum efektif.  

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat 

memuat 10 bab dengan 25 pasal, dan dengan adanya Undang-Undang zakat, maka 

pengelolaan zakat perlu untuk ditangani oleh negara, karena sebaiknya zakat 

dipungut oleh negara. Pemerintah yang bertindak sebagai wakil dari fakir miskin 

untuk memperoleh haknya yang terdapat pada harta orang-orang kaya.  

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terdapat tata urutan 

peraturan perundang-undangan, sehingga Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 

Tentang pengelolaan Zakat tersebut harus sinkron dengan UUD 1945, supaya 

dapat mencapai salah satu tujuan nasional seperti dalam pembukaan UUD 1945 

yaitu untuk memajukan kesejateraan umum. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

1999 Tentang Pengelolaan Zakat dapat mendukung pasal 34 UUD 1945 dan 
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 diharapkan akan dapat membantu untuk 

menanggulangi kemiskinan.   

Untuk dapat menanggulangi kemiskinan, maka perlu adanya produk-

produk hukum yang berasal dari pusat yang dapat untuk dipergunakan. Oleh 

karena hal tersebut, maka perlu untuk menelaah peraturan perundang-undangan 

yang telah ada.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba untuk 

mengetahui mengenai ”ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG 

NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI 

SALAH SATU UPAYA UNTUK MEMBANTU PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN (Suatu Tinjauan Yuridis)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini antara lain : 

1. Apakah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang 

Pengelolaan Zakat telah sinkron secara vertikal  dengan pasal 

34 Undang-Undang Dasar 1945 ? 

2. Apakah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang 

Pengelolaan Zakat dapat menjadi produk hukum yang bisa 

dipergunakan sebagai salah satu upaya untuk membantu 

penanggulangan kemiskinan ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui sinkron tidaknya Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 1999  Tentang Pengelolaan Zakat secara vertikal dengan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Untuk mengetahui kelayakan produk hukum dari Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat apabila 

dipergunakan sebagai salah satu upaya untuk membantu 

penanggulangan kemiskinan.  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Secara teoretis, untuk dapat menambah khasanah keilmuan 

dalam hal mengenai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

1999 Tentang Pengelolaan Zakat.  

2. Secara praktis, untuk dapat memberikan masukan pada 

pemerintah dalam membuat suatu kebijakan sehingga dapat 

mencapai tujuan seperti yang diharapkannya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Zakat  

Zakat menurut bahasa (lughat) berarti tumbuh, berkembang, kesuburan 

atau bertambah dan dapat juga berati membersihkan atau mensucikan. Kata 

tersebut mengacu pada kesucian diri yang diperoleh setelah pembayaran wajib 

zakat dilaksanakan. 

Menurut hukum islam, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu, 

menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Tulus, 

2004 : 5). 

Zakat mempunyai fungsi yang penting antara lain : zakat dapat 

mensucikan hati pemberi dari kejahatan-kejahatan sifat kikir, dengan mempunyai 

sikap yang rendah hati dan takwa dan zakat dapat mengantarkan suatu komunitas 

untuk menuju perkembangan yang sehat. 

Zakat merupakan ibadah yang sangat penting dalam islam dan merupakan 

salah satu dari rukun islam, maka oleh karena hal tersebut hukumnya adalah wajib 

bagi setiap muslim untuk menunaikannya. 

Zakat dapat mencegah segala pengaruh yang mempunyai sifat penghalang 

dan mendorong orang untuk dapat ikut membantu dalam mencapai kemajuan 

dalam bidang ekonomi.  
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Zakat dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: 

1. Zakat harta (zakat mal) 

Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang 

muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan 

ketentuan agama untuk diberikan kepada yang mempunyai hak 

untuk menerimanya. Zakat mal misalnya  adalah zakat emas, zakat 

perak, zakat binatang ternak , zakat dari hasil tumbuh-tumbuhan 

baik yang berupa buah-buahan atau biji-bijian dan zakat harta 

perniagaan.  

2. Zakat jiwa (nafs) 

Zakat jiwa atau yang lebih dikenal dengan nama zakat 

fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan 

pada waktu Bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan 

bagi orang yang ditanggungnya yang mempunyai kelebihan 

makanan pokok untuk dapat kembali suci pada hari raya Idul Fitri. 

Dua pihak yang mengambil peranan penting dalam zakat,  antara lain : 

a. Muzakki 

Yang dimaksud dengan muzakki adalah orang atau badan yang 

dimiliki oleh orang muslim yang mempunyai kewajiban untuk 

menunaikan zakat. 

b. Mustahiq 

Maksud dari mustahiq adalah orang atau badan yang mempunyai 

hak untuk menerima zakat (Abdul Ghofur Anshori, 2000 : 95). 
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Hal mengenai barang yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya antara lain : 

1. Barang logam, seperti misalnya emas dan perak. Nishab emas murni 

senilai 91, 92 gram, maka ketentuan wajib zakatnya dengan kadar 

yaitu 2,5 % dalam waktu tiap tahun. Untuk nishab perak yaitu 642 

gram dengan ketentuan wajib zakat yang berkadar 2,5 % tiap tahun.  

2. Barang hasil tanaman, seperti misalnya kurma, gandum dan lain-lain, 

nishabnya seukuran nishab padi yaitu 1481 kg gabah atau 815 kg 

beras, dengan ketentuan wajib zakat berkadar 5% atau 10 % dalam 

waktu tiap tahun. 

3. Hasil peternakan, seperti misalnya lembu, kerbau, kambing dan 

sebagainya. Nishab sapi atau kerbau, apabila 30 ekor, maka kadar 

ketentuan wajib zakatnya dengan 1 ekor umur 1 tahun dalam waktu 

tiap tahun, dan  setiap bertambah 30 ekor, maka zakatnya bertambah 1 

ekor dengan berumur 1 tahun. Sedangkan nishab 40 ekor dengan kadar 

ketentuan wajib zakatnya 1 ekor yang berumur 2 tahun dalam tiap 

tahun, serta setiap bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor 

umur 2 tahun. Untuk nishab kambing 40 sampai 120 ekor, dengan 

ketentuan zakat yang berkadar 1 ekor domba umur 1 tahun dalam 

waktu tiap tahun. Setiap  bertambah 100 ekor, maka zakatnya 

ditambah 1 ekor domba yang berumur 1 tahun. 

Para ulama juga memasukkan harta perniagaan sebagai harta yang wajib 

untuk dikeluarkan zakatnya dari selain barang-barang tersebut, karena menurut 

para fuqaha (ahli hukum islam), suatu harta benda yang memenuhi kriteria dengan 
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mempunyai manfaat bagi manusia untuk dapat memenuhi keperluan hidupnya di 

dunia dan harta benda tersebut dapat untuk diperkembangkannya, maka harta 

benda tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya, sehingga banyak jenis harta 

benda yang wajib untuk dizakatkan. 

Suatu harta benda akan dapat untuk dikenakan zakat apabila memenuhi 

syarat-syarat, antara lain : 

a. Cukup haul yang artinya harta yang sampai nishab tersebut sudah 

sampai satu tahun dimilikinya. 

b. Cukup nishab yang artinya apabila keadaan harta tersebut jumlahnya 

atau banyaknya cukup nishab atau minimal nishab. (Yulkarnain 

Harahab, 2000 : 106). 

Tidak semua harta benda yang dikenakan wajib zakat tersebut selalu 

disyaratkan dengan cukup haul (cukup tahun), yang dikarenakan terdapat harta 

benda yang walaupun baru saja didapatkan hasilnya, akan tetapi sudah diwajibkan 

untuk dizakati, seperti misalnya zakat tanaman dan zakat untuk barang logam 

yang ditemukan dari galian. 

Harta-harta yang jumlahnya senishab (sampai nishab) dan cukup haul 

(sampai tahun) wajib dikeluarkan zakatnya, seperti misalnya emas, perak, hasil 

ternak, serta hasil perniagaan. 

Apabila jumlah hartanya tersebut kurang dari batas minimum nishab yang 

telah ditetapkan oleh hukum islam, maka dapat dibebaskan dari kewajiban untuk 

zakat. 
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Orang-orang yang mempunyai hak untuk menerima zakat yang diakui, 

yaitu : 

1. Fakir 

Yang dimaksud dengan fakir adalah orang miskin dan kekurangan 

yang tidak memiliki apa-apa  untuk dapat dimakan atau orang yang sehat 

dan jujur akan tetapi tidak bekerja (menganggur) sehingga tidak 

mempunyai penghasilan, dengan tidak memperoleh nafkah. 

2. Miskin 

Yang meliputi semua orang yang tidak mempunyai daya atau cacat 

yang dikarenakan sakit, usia tua atau perang dan orang yang tidak mampu 

untuk melakukan pekerjaan apapun atau walaupun mampu untuk 

melakukan sebagian pekerjaan, akan tetapi tidak mendapatkan penghasilan 

yang bisa untuk mencukupi dalam membiayai diri mereka sendiri beserta 

keluarganya. Maka orang miskin adalah orang yang masih mempunyai 

sedikit harta akan tetapi tidak memungkinkan mereka untuk mampu hidup 

tanpa bantuan. 

3. Amil (pengumpul zakat) 

Maksudnya adalah para petugas yang mengumpulkan zakat dengan 

ditunjuk oleh negara (imam) untuk mengumpulkan zakat dan 

mendistribusikannya. 

4. Muallaf 

Yang disebut dengan muallaf adalah orang-orang yang baru saja 

memeluk agama islam yang mungkin kehilangan harta miliknya sehingga 
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memerlukan dorongan serta bantuan yang dapat diberikan dalam bantuan 

finansial yang digunakan sebagai pendorong. 

5. Riqab  

Yaitu dengan pembebasan budak. Islam telah menempuh berbagai 

macam cara untuk dapat menghapuskan perbudakan, salah satu caranya 

dengan mengalokasikan sebagian dana zakat untuk kebebasan para budak. 

6. Gharim (orang-orang yang berhutang) 

Yaitu orang-orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup 

membayar (Abdusshomad Buchori, 2006 : 34). Semua orang yang 

berhutang dan hutangnya melebihi harta pemilikan mereka pribadi atau 

hutangnya melebihi kemampuan mereka untuk dapat membayarnya, maka 

dapat dibantu dengan zakat yang mempunyai manfaat untuk pelunasannya.  

7.  Fi sabilillah 

Diantaranya adalah orang yang dengan segala tindakannya yang 

esensial dapat memberikan manfaat untuk kaum muslimin dan islam. 

8. Ibnu sabil (Musafir) 

Musafir adalah orang yang jatuh miskin dan tidak mampu untuk 

mengambil manfat dari kekayaannya yang dikarenakan dalam keadaan 

jauh dari rumah dalam suatu perjalanan. Maka membutuhkan bantuan 

finansial untuk dapat menyelesaikan perjalanannya sehingga perlu dibantu 

untuk keperluan perbekalannya dalam perjalanan dari dana zakat. 

Delapan golongan yang mempunyai hak untuk mendapatkan zakat hanya 

apabila mereka telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam memperoleh 
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penghidupannya, akan tetapi masih tidak cukup untuk mempertahankan diri dan 

keluarganya.  

Ajaran islam disamping mendorong orang untuk bekerja keras supaya 

mendapatkan penghidupan mereka, akan tetapi juga memerintahkan negara untuk 

dapat memberikan pekerjaan pada setiap penduduknya. 

Zakat merupakan pungutan negara dengan diperuntukkan bagi delapan 

penerima yang keseluruhannya dapat sebagai alat untuk mengentaskan 

kemiskinan (Bambang Setiaji, 2006 : 228). 

Apabila masih ada yang tetap tidak mampu untuk mendapatkan nafkah 

penghidupan atau tidak mendapatkan sesuatu atau sudah mendapatkan nafkah 

akan tetapi masih belum untuk mencukupi dalam memelihara keluarganya, maka 

zakat akan dapat untuk membantu mereka dalam kondisi yang sulit tersebut. 

Hal tersebut merupakan bantuan yang terbaik bagi mereka yang walaupun 

sudah berusaha dengan sekuat tenaga akan tetapi masih belum mampu untuk 

memperoleh nafkah penghidupannya atau masih tidak mencukupi dalam 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. 

Walaupun zakat dan pajak sama-sama merupakan pengumpulan dana dari 

masyarakat yang akan disalurkan kembali pada masyarakat, akan tetapi antara 

zakat dan pajak mempunyai perbedaan yang prinsipil. 

Perbedaan antara zakat dan pajak, antara lain : 

a. Zakat adalah suatu kewajiban agama dan merupakan tindakan 

ibadah. Sedangkan pajak adalah keuntungan yang diambil 

untuk pengumpulan pendapatan negara. 
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b. Zakat dipungut dari anggota masyarakat yang muslim saja. 

Sedangkan pajak secara umum dipungut dari seluruh warga 

masyarakat yang bersangkutan dengan tanpa memandang status 

sosial, juga  kepercayaan.   

c. Zakat adalah kewajiban dari kaum muslim yang harus 

dijalankan dalam segala keadaan dan sama sekali tidak boleh 

untuk dikurangi. Sebaliknya pajak dapat dikurangi oleh 

pemerintah pada saat itu. 

d. Sumber dan jumlah zakat telah ditentukan oleh Al Qur’an dan 

As Sunnah serta tidak dapat diubah oleh pemerintah manapun. 

Sedangkan pajak dapat untuk diubah dari waktu ke waktu 

sesuai dengan keperluan pemerintah dari negara yang 

bersangkutan. 

e. Zakat diterima dari orang kaya dan dibelanjakan untuk orang 

miskin dan yang membutuhkan. Sedangkan pajak dipungut dari 

orang kaya dan orang miskin dalam kondisi tertentu. 

f. Pada dasarnya pungutan zakat mempunyai tujuan untuk 

mencegah distribusi harta kekayaan yang tidak merata dan tidak 

adil dengan pemusatan kekayaan. Sedangkan pajak dipungut 

untuk tujuan-tujuan pendapatan (Yulkarnain Harahab, 2000 : 

109). 

Zakat akan dapat mendorong investasi dan menghambat penumpukan 

harta sehingga zakat dapat melancarkan pengeluaran dari pemilik harta pada para 
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penerima dana zakat, apabila zakat dialokasikan untuk memberi bantuan pada 

masyarakat yang pra sejahtera.   

Zakat perlu dilakukan dengan pengelolaan yang transparan dan 

profesional, sehingga perlu adanya Undang-Undang Zakat untuk menunjukkan 

kepedulian pemerintah terhadap pengelolaan zakat secara maksimal.  

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan zakat, maka pengelolaan dan pengawasannya perlu dilakukan oleh 

ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. 

B. Pengertian Hukum  

Hukum adalah peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat 

(Imron, 1992 : 75). Hukum merupakan keseluruhan daripada peraturan-peraturan 

yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, bagi 

pelanggaran terdapat sangsi (Yan Pramadya Puspa, 1977 : 439). 

Menurut pendapat dari Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-

peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib 

suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat tersebut. 

Hukum mempunyai beberapa unsur antara lain : 

1. peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan 

masyarakat, 

2. peraturan yang diadakan oleh badan-badan resmi yang 

berwajib, 

3. peraturan yang mempunyai sifat memaksa, 
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4. adanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut dengan 

secara tegas. 

Hukum mempunyai ciri-ciri antara lain : 

a. adanya perintah dan / atau larangan, 

b. perintah dan / atau larangan tersebut harus dapat untuk 

dipatuhi, ditaati oleh setiap orang. 

Hukum mempunyai sifat untuk mengatur dan memaksa. Maka hukum 

mempunyai tujuan untuk dapat menjamin adanya kepastian hukum yang terdapat 

dalam masyarakat dan hukum tersebut harus mempunyai keadilan.(C.S.T.Kansil, 

1977 : 32-35). 

Untuk  mengetahui hukum sebagai suatu sistem maka menurut Fuller 

harus dicermati dengan perlu untuk memenuhi prinsip legalitas, antara lain : 

1. suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan terlebih dahulu, 
dengan tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang mempunyai 
sifat ad hoc atau tindakan-tindakan yang mempunyai sifat arbitrer, 
2. peraturan-peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan secara layak, 
3. peraturan tidak boleh ada yang berlaku surut, 
4. peraturan-peraturan harus dirumuskan, disusun dalam rumusan, susunan kata-
kata yang harus jelas dan terperinci serta dapat dimengerti oleh rakyat, 
5. suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan 
satu sama lain, 
6. peraturan-peraturan tidak boleh mengandung ketentuan tuntutan yang melebihi 
yang dapat dilakukan, 
7. tidak boleh sering merubah-rubah peraturan sehingga menyebabkan orang 
kehilangan orientasi, 
8. harus terdapat kecocokan, kesesuaian antara peraturan yang diundangkan atau 
telah dibuat dengan pelaksanaannya sehari-hari (tindakan-tindakan para 
pejabat).(Satjipto Rahardjo, 1983 : 78). 
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Paul dan Dias mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 

mengefektifkan sistem hukum, yaitu : 

a. mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum tersebut 
untuk ditangkap dan dipahami, 

b. luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang 
mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan, 

c. efisien dan efektif tidaknya mobilitas aturan-aturan 
hukum, 

d. adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak 
hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga 
masyarakat. Akan tetapi juga harus cukup efektif dalam 
menyelesaikan sengketa-sengketa, 

e. adanya anggapan dan pengakuan yang merata di 
kalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan 
pranata-pranata hukum tersebut sesungguhnya 
mempunyai daya kemampuan yang efektif. 
(EsmiWarassih, 2005 : 105-106). 

 
Menurut  Hoebel, fungsi hukum antara lain : 

1. Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, 
dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku-tingkah laku yang 
diperkenankan dan yang dilarang. 
2. Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci yang boleh 
melakukan paksaan serta yang harus mentaatinya dan memilih sanksi-
sanksinya yang tepat dan efektif. 
3. Menyelesaikan sengketa 
4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri 
dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara 
merumuskan kembali hubungan esensial antara anggota-anggota 
masyarakat.(Esmi Warassih, 2005 : 26-27 ).  
 

Hukum harus mempunyai tiga nilai dasar yang merupakan konsekuensi 

hukum yang baik, antara lain : 

a. Keadilan, 

b. Kemanfaatan,  

c. Kepastian hukum. ( Satjipto Rahardjo, 2000 : 19-20). 
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Tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan bahagia dan tertib 

dalam masyarakat. 

C. Pengertian Kebijakan 

Kebijakan dalam kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata bijak yang 

mempunyai arti : 

1. selalu menggunakan akal budinya , pandai, mahir; 

2. pandai bercakap-cakap, petah lidah.(Imron, 1992 : 29). 

Sedangkan kebijakan dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai 

arti, antara lain  : 

a. kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan; 

b. rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana 

di pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. 

Kata kebijakan juga mempunyai arti, antara lain : 

1. keterampilan (skill); 

2. kemampuan (ability); 

3. kecakapan (capability); 

4. kemampuan untuk mamahami sesuatu (insight), sehingga dari 

pengertian tersebut, maka kebijakan menunjukkan pengertian yang 

sifatnya tetap serta melekat pada seseorang yang tidak berubah kecuali 

karena adanya sebab untuk perkembangan. Maka oleh karena itu 

kebijakan merupakan pengertian yang statis (Soenarko, 2000 : 36). 
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D. Teori Kebijakan Publik 

Definisi kebijakan publik oleh Leslie A. Pal dikategorikan menjadi dua 

macam, yaitu : 

1. definisi yang lebih menekankan pada maksud dan 

tujuan utama sebagai kunci kriteria kebijakan, 

2.  definisi lebih menekankan pada dampak dari tindakan 

pemerintah (Joko Widodo, 2007 : 10). 

Menurut pendapat beberapa ahli, yang dimaksud dengan definisi kebijakan 

publik, antara lain : 

a. Thomas R. Dye, mengartikan ”kebijakan publik sebagai ”whatever government 

choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu)”. 

b. Goerge C. Edwards III dan Ira Sharkansky, menyatakan bahwa ”kebijakan 

publik adalah what goverment say and do, or not to do. It is the goals or purpose 

of government programs (kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan 

dan dilakukan atau tidak dilakukan, kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan 

sasaran dari program-program pemerintah)”. 

c. James E. Anderson, “publik policies are those policies developed by 

governmental bodies and officials”. Kebijakan publik adalah kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat negara 

(M. Irfan Islamy, 1984 : 18-19). 
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Untuk lebih dapat memahami konsep kebijakan, maka ada faktor-faktor 

yang mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan atau kebijaksanaan 

menurut Nigro and Nigro, antara lain : 

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. 

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatif). 

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. 

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar. 

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. 

Selain faktor-faktor tersebut, masih ada yang dapat mempengaruhi dalam 

proses pembuatan keputusan, menurut Nigro and Nigro ada kesalahan-kesalahan 

umum yang sering terjadi, antara lain : 

a. Cara berpikir yang sempit. 
b. Adanya asumsi bahwa masa depan akan mengulangi 

masa lampau (Assumption that future will repeat past). 
c. Terlampau menyederhanakan sesuatu (over 

simplifaction). 
d. Terlampau menggantungkan pada pengalaman satu 

orang (overliance on one’s own experience). 
e. Keputusan-keputusan yang dilandasi oleh prakonsepsi 

pembuat keputusan (preconceived nations). 
f. Tidak adanya keinginan untuk melakukan percobaan 

(unwillingness to experiment). 
g. Keengganan untuk membuat keputusan (reluctance to 

decide). 
 

E.  Hubungan Hukum Dan Kebijakan Publik 

 Pada dasarnya kebijakan publik (publik policy) mempunyai tiga elemen, 

antara lain : 

1. Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai. 
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2. Taktik atau strategi dan berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaann secara 

nyata dan taktik dari taktik atau strategi tersebut. 

Kebijakan publik mempunyai implikasi, antara lain : 

a. Bahwa kebijakan publik tersebut bentuk awalnya adalah 

merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah. 

b. Bahwa kebijakan publik tersebut tidak cukup hanya dinyatakan 

dalam teks-teks formal, akan tetapi juga harus dilaksanakan 

atau diimplementasikan secara nyata. 

c. Bahwa kebijakan publik tersebut pada hakekatnya harus 

mempunyai tujuan-tujuan dan dampak-dampak, baik jangka 

panjang pendek yang telah dipikirkan secara matang terlebih 

dahulu. 

d. Dan pada akhirnya segala proses yang ada di atas adalah 

diperuntukkan bagi pemenuhan kepentingan masyarakat.(Irfan 

Islami, 2004 : 24-25).  

Tahapan atau proses yang harus diketahui dalam mempelajari kebijakan 

publik, antara lain : 

1. Tahap formulasi 

2. Tahap implementasi 

3. Tahap evaluasi.  
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Hukum merupakan indikator adanya kebijakan dalam sebuah negara 

(Singler dan Beede, 1977 : 4). Hubungan kebijakan publik dengan hukum, dapat 

dipahami sebagai berikut : 

a. Pada dasarnya, kebijakan publik umumnya harus 

dilegalisasikan dalam bentuk hukum, pada dasarnya 

sebuah hukum adalah hasil dari kebijakan publik. 

Bahwa sesungguhnya antara hukum dan kebijakan 

publik tersebut, pada tataran praktek tidak dapat 

dipisah-pisahkan. Keduanya berjalan sering sejalan 

dengan prinsip saling mengisi. Sebab logikanya sebuah 

produk hukum tanpa adanya proses kebijakan publik di 

dalamnya, maka produk hukum tersebut akan 

kehilangan makna substansinya. Demikian pula 

sebaliknya, sebuah proses kebijakan publik tanpa 

adanya legalisasi dari hukum tentu akan sangat lemah 

dimensi operasionalisasi dari kebijakan publik tersebut. 

b. Merujuk pada pendapat Laswell bahwa kebijakan 

publik adalah ”apa saja yang dilakukan maupun tidak 

dilakukan pemerintah”, maka sesungguhnya tidak 

semua kebijakn publik tersebut harus dilegalkan dalam 

bentuk ketetapan hukum (Eddi Wibowo, 2004 :12). 

Maka hubungan antara hukum dan kebijakan publik dengan pemahaman 

bahwa kebijakan publik pada umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk 
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hukum dan pada dasarnya sebuah hukum adalah hasil dari kebijakan 

publik.(Muchsin dan Fadilla Putra, 2002 : 36).  

Hukum harus mempunyai kepastian yang dapat ditaati pada waktu dan 

tempat dimanapun. Sehingga kebijakan publik sebagai instrument yang akan 

memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi maslah-masalah yang dihadapi 

masyarakat, maka  kebijakan publik harus berkonsentrasi pada pencarian solusi 

yang terbaik. 

Hukum adalah konsep pengaturan masyarakat yang mengedepankan 

kepastian hukum. Kebijakan publik adalah konsep pengaturan masyarakat yang 

lebih menekankan proses untuk menemukan nilai-nilai keadilan. 

F. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-undang adalah semua peraturan yang bersifat UU yang dibuat 

oleh pemerintah dan atau DPR (Andi Hamzah, 1986 : 605). 

Pengertian hukum perundang-undangan adalah merupakan hukum yang 

tertulis, dan kelebihan hukum yang tertulis apabila dibandingkan dengan hukum 

yang tidak tertulis, antara lain : 

1. hal yang diatur dengan mudah diketahui orang, 

2. setiap orang, kecuali yang tidak dapat membaca, mendapatkan 

jalan masuk yang sama ke dalam hukum, 

3. pengetahuan orang dalam hal mengenai hukum senantiasa 

untuk dapat dicocokkan kembali dengan yang telah dituliskan, 

sehingga mengurangi ketidakpastian, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



4. untuk keperluan pengembangan peraturan hukum atau 

perundang-undangan, untuk membuat yang baru, maka hukum 

yang tertulis juga menyediakan banyak kemudahan (Satjipto 

Rahardjo, 1991 : 72). 

Pembuatan undang-undang yang dilakukan dengan secara sengaja oleh 

badan yang  mempunyai wewenang untuk urusan tersebut, merupakan sumber 

yang mempunyai sifat hukum yang paling utama. Kegiatan dari badan tersebut 

disebut sebagai kegiatan perundang-undangan yang menghasilkan substansi yang 

tidak diragukan lagi kesalahannya (Satjipto Rahardjo, 1991 : 83).  

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk 

oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum 

(Abdul Latief, 2005 : 38).    

Menurut pendapat Bagir Manan dan Kuntara Magnar yang dimaksud 

dengan peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat 

dan ditetapkan serta dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang mempunyai 

fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku (Bagir Manan dan Kuntara 

Magnar, 1987 :13). 

Bagir manan juga mempunyai pendapat bahwa dalam membentuk 
peraturan perundang-undangan merupakan kekuasaan yang selalu melekat atau 
dilekatkan kepada negara atau pemerintah. Kekuasaan untuk dapat membentuk 
peraturan perundang-undangan hanya terdapat pada negara atau pemerintah. Suatu 
masyarakat yang tersusun dalam susunan organisasi negara hanya negara atau 
pemerintah yang membentuk perarturan perundang-undangan. Kekuasaan untuk 
dapat membentuk peraturan perundang-undangan tidak dapat dan tidak akan 
pernah dapat dialihkan kepada badan-badan kekuasaan yang bukan negara atau 
pemerintah (Bagir Manan, 1993, : 1). 
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G. Ciri-Ciri Peraturan Perundang-Undangan 

Peraturan perundang-undangan mempunyai ciri-ciri antara lain : 

1. bersifat umum dan komprehensif, yang demikian merupakan kebalikan 

dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas, 

2. bersifat universal, peraturan perundang-undangan dibuat untuk 

menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk 

konkritnya, maka oleh karena hal tersebut, peraturan perundang-undangan 

tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja, 

3. peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan untuk mengoreksi 

dan memperbaiki dirinya sendiri. (Satjipto Rahardjo, 1996 : 83-84). 

H. Tata Urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia 

Secara teoritik, tata peraturan perundang-undangan dapat dihubungkan 

dengan ajaran Hans Kelsen mengenai “Stufenbau des Rect”atau “The hierarchy 

of law” yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan 

berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah 

hukum yang lebih tinggi.  

Pendapat Hans Kelsen dikenal dengan Stufenbau theorie, dan termasuk 

dalam pandangan legal positivism. 

Untuk memahami teori “Stufenbau des Recht” harus dihubungkan dengan 

ajaran Hans Kelsen yang lain yaitu “Reine Rechtslehre atau “The pure theory of 

law” (teori murni tentang hukum) dan bahwa hukum itu tidak lain “command of 

the sovereign” kehendak yang berkuasa. Menurut teori murni hukum, hukum 

tidak lain dari sistem hukum positif yang dibuat penguasa. Hukum positif dapat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



berupa peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum (general norm) dan 

kaidah-kaidah yang terjadi karena putusan hakim sebagai kaidah khusus 

(individual norm). 

Pada pengaturan tata urutan perundang-undangan terdapat beberapa 

prinsip yang telah menyebutkan antara lain :  

1. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan yang 

lebih rendah harus bersumber atau mempunyai dasar hukum pada peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Karena norma hukum harus 

selalu bersumber dan berdasar pada norma yang berada diatasnya dan menjadi 

sumber dan juga dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Norma dasar 

yang merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tidak lagi berdasarkan 

norma yang lebih tinggi tetapi ditetapkan oleh masyarakat sehingga menjadi 

gantungan norma-norma dibawahnya (Maria Farida, 2007 : 41-42). 

2. Pada isi atau materi muatan yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan yang mempunyai tingkatan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

atau menyimpang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Karena apabila ternyata peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

tingkatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dapat 

dibatalkan dengan batal demi hukum. Kecuali apabila peraturan perundang-

undangan  yang lebih tinggi dibuat dengan tanpa wewenang atau melampaui 

wewenang. Maka dengan demikian dalam tata susunan norma hukum tidak 

dibenarkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang lebih rendah dengan 
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norma yang lebih tinggi. Apabila terjadi pertentangan antara norma yang lebih 

rendah dengan norma yang lebih tinggi maka harus ditelusuri sampai pada norma 

yang paling dasar (Esmi Warassih, 2005 : 33). 

Menurut Hans Kelsen, dalam teori tata urutan (hirarki) peraturan 

perundang-undangan terdapat asas-asas atau prinsip tata urutan, antara lain : 

a. perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak 
dapat mengubah yang lebih tinggi, tetapi yang 
sebaliknya dapat, 

b. perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah 
atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan 
yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya, 

c. ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih 
rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan 
hukum dan mengikat apabila bertentangan dengan 
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 
Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih 
tinggi tetap berkelakuan mempunyai kekuatan hukum 
secara mengikat walaupun diubah, ditambah, diganti 
dan dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang 
lebih rendah, 

d. materi yang seharusnya diatur oleh perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat 
diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah. 
Tetapi hal yang sebaliknya dapat. (Aminoedin Syarif, 
1987 : 78). 

 
Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia menurut 

TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966 ditetapkan tata urutannya atau hirarkinya 

dengan ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih 

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

derajatnya lebih tinggi. Tata urutan perundangan yang dimaksud adalah : 

1. UUD 1945 

2. TAP MPR 

3. UU/PERPU 
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4. Peraturan Pemerintah (PP) 

5. Keputusan Presiden (Keppres) 

6. Peraturan Menteri/Instruksi Menteri 

7. Peraturan pelaksanaan lainnya. (J. B. Daliyo, 2001 : 

55-56).  

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 7 telah menetapkan dalam hal 

mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sebagai 

berikut : 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

b. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

c. Peraturan Pemerintah 

d. Peraturan Presiden 

e. Peraturan Daerah 

I. Undang-Undang Dasar 1945 

Di Indonesia telah terdapat pergantian Undang-Undang Dasar 1945, antara 

lain : 

1. dari 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 : UUD 1945, 

2. dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 : Konstitusi RIS 

1949, 

3. dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 : Undang-Undang Dasar 

Sementara 1950 (UUDS 1950),  

4. dari 5 Juli 1959 sampai sekarang : UUD 1945. 
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MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) telah melakukan empat kali 

perubahan terhadap UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945), yang dimulai sejak  

a. 19 Oktober Tahun 1999, 

b. 18 Agustus Tahun 2000, 

c. 9 November Tahun  2001,  

d. 10 Agustus Tahun 2002.(Jimly Ashiddiqie, 2007 : 1). 

Perjalanan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain : 

1. Pada Tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. 

2. Pada Tahun 1999, Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945, 

untuk memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia yang menginginkan 

suatu peraturan yang bisa mengakomodasi segala kepentingan bangsa 

dan negara. 

3. Pada Tahun 2000, Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, 

tuntutan masyarakat Indonesia yang menginginkan peraturan dasar 

yang fleksibel dengan segala kondisi yang dihadapi. 

4. Pada Tahun 2001, Amandenen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, 

tuntutan masyarakat Indonesia yang semakin meluas bertujuan untuk 

melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam Undang-

Undang Dasar 1945. 

5. Pada Tahun 2002, Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945, 

untuk menyesuaikan peraturan dasar atau sumber hukum negara 

Indonesia. Segala perubahan yang ada bertujuan untuk semakin 
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mengarahkan ke arah kehidupan yang lebih baik dimana berkembang 

suatu demokrasi bukan otoriter.(Hajriyanto, 2007 : 1). 

Amademen adalah usul untuk mengubah suatu rencana UU (Subekti, 1978 

: 13). Tuntutan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tuntutan 

reformasi yang mempunyai tujuan untuk menyempurnakan aturan dasar seperti 

tatanan negara, kedaulatan rakyat, menjunjung HAM, pembagian kekuasaan, 

eksistensi negara demokrasi dan negara hukum serta hal-hal yang sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan bangsa. (FS Swantoro, 2007 : 15).  

Pada suatu amandemen UUD dapat membuka peluang melebar, karena 

dalam pelaksanaannya terdapat kemungkinan harus memepertimbangkan pasal 

yang lainnya. (Suara Merdeka, 8 Agustus 2007 : 15). 

J. Pengertian Asas-Asas Hukum  

Asas adalah hukum dasar atau dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan 

berpikir atau berpendapat). (Sudarsono, 1999 : 167). 

Asas-asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau 

fundamen hukum (Theo Huijbers, 1995 : 81). 

Menurut pendapat Ballefroid, asas hukum umum adalah norma dasar yang 

dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal 

dari  aturan-aturan yang lebih umum. 

Menurut pendapat Eikema Hommes, asas hukum adalah sebagai dasar-

dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. 

Sedangkan menurut pendapat Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah unsur 

yang penting dan pokok dari peraturan hukum (JB Daliyo, 2001 : 88). 
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Asas-asas hukum nasional merupakan dasar dalam pembentukan hukum 

yang secara filosofis mempunyai peranan yang sangat penting (Khudzaifah 

Dimyati, 2005 : 193-194).  

Pengertian asas-asas hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang 

lainnya, antara lain : 

1. Prof. Mr. Roeslan Saleh 

Dengan berpangkal tolak dari definisi Paul Scholten, mengartikan : asas-

asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang mempunyai sifat 

umum menjadi fundamen dari sistem hukum. 

2. Abdul Kadir Besar 

Asas-asas hukum merupakan pangkal tolak daya dorong normatif bagi 

proses dinamik pembentukan hukum yang tidak terjangkau oleh segala pengaruh 

dari luar dirinya yang merupakan dasar normatif pembentukan hukum sehingga 

merupakan konsep-konsep pembimbing bagi pembentukan hukum harus 

dijabarkan lebih lanjut dan dikonkritkan dalam bentuk norma.  

3. Prof.. Dr. R. Sri Soemantri Mertosuwignjo,SH 

Asas mempunyai padanan dengan ”beginsel” atau ”principle” sebagai 

suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Asas hukum 

adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan niscayaan 

yang memaksa.  

4. Prof. Dr. H. Moh. Koesnoe, SH 

Asas hukum sebagai suatu pokok ketentuan atau ajaran yang mempunyai 

daya cakup menyeluruh terhadap segala persoalan hukum dalam masyarakat yang 
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bersangkutan dan berlaku sebagai dasar dan sumber materil ketentuan hukum 

yang diperlukan.  

5. A.A. Oka Mahendra, SH 

Asas-asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam 

peraturan hukum yang mengandung nilai-nilai moral dan etis yang merupakan 

petunjuk arah bagi pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis yang 

mempunyai inti rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai 

dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dan nilai-nilai yuridis 

yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH   

Asas-asas hukum adalah dasar kehidupan yang merupakan pengembangan 

nilai-nilai yang dimasyarakatkan menjadi landasan hubungan-hubungan sesama 

anggota masyarakat. (M. Solly Lubis, 1997 : 89). 

K. Asas Peraturan Perundang-undangan 

 Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan dalam Bab II, Pasal 5, dalam membentuk 

peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi : 

1. Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak 

dicapai. 

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap 

jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau 
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pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. 

Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi 

hukum, apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang. 

3. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan 

perundang-undangannya. 

4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan 

perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, 

yuridis maupun sosiologis. 

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan 

perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan 

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-

undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan 

perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata ototerminologi serta 

bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

7. Asas Keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan 

pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh 
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lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-

undangan. 

Untuk pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, materi muatan 

peraturan perundang-undangan mengandung asas : 

a. Pengayoman, yang dimaksud dengan Asas Pengayoman adalah bahwa 

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi 

memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman 

masyarakat.  

b. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan 

penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap 

warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 

c. Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa 

Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip 

negara kesatuan Republik Indonesia. 

d. Asas Kekeluargaan dalah bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai 

mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 

e. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh 

wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang 
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dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan pancasila. 

f. Asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, 

suku, dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang 

menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.       

g. Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap 

warga negara tanpa kecuali. 

h. Asas Kesamaan, Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan adalah 

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh 

berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, 

antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. 

i. Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi 

muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan 

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. 

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan adalah bahwa setiap 

materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan 

masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.  
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L. Asas Tata Pemerintahan Yang Baik 

Secara umum asas tata pemerintahan yang baik di Indonesia antara lain 

terdiri dari : 

1. Asas Partisipasi, 

2. Asas Penegakan Hukum, 

3. Asas Transparansi, 

4. Asas Kesetaraan, 

5. Asas Daya Tanggap, 

6. Asas Wawasan Kedepan, 

7. Asas Akuntabilitas, 

8. Asas Pengawasan, 

9. Asas Efisien dan Efektifitas, 

10. Asas Profesionalisme (Khudzaifah Dimyati, 2004 : 130). 

 Asas-asas pemerintahan yang baik menurut Kuncoro Purbopranoto, antara 

lain : 

a. Asas kepastian hukum (principle of legal security); 

b. Asas keseimbangan (principle of proportionality); 

c. Asas kesamaan (principle equality); 

d. Asas bertindak  cermat (principle of careguleness); 

e. Asas motivasi atas setiap keputusan (principle of 

motivation); 

f. Asas mencampur adukkan kewenangan (principle of non 

misuse of competence); 
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g. Asas permainan yang layak (principle of fair play); 

h. Asas keadilan dan kewajaran (principle of 

reasonableness or prohitotion of arbitrariness); 

i. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of 

meeting raiset expectation); 

j. Asas meniadakan akibat putusan yang batal (principle of 

undoing the consequences of annuled decition); 

k. Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi 

(principle of protection the personal way of life); 

l. Asas kebijaksanaan (sapientia); 

m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of 

publik service. (Harun, 2000 : 189-190). 

Cita-cita untuk  dapat mewujudkan Good Governance (pemerintahan yang 

baik) dan Clean Government adalah merupakan tuntutan yang fundamental, baik 

bagi tatanan masyarakat global maupun bagi masyarakat nasional. 

Prinsip-prinsip dasar dalam hal mengenai pemerintahan yang baik seperti 

misalnya demokrasi (democracy), keterbukaan (transparancy), 

pertanggungjawaban (accountability), supremasi hukum (rule of law) dan keadilan 

(justice) harus dapat sebagai acuan yang utama dalam menjalankan pemerintahan. 

Hal yang mempunyai kaitan dengan Undang-Undang Pelayanan Publik 

dalam sistem pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean 

Government) sangat penting, karena kehadiran peraturan hukum dalam hal 

mengenai pelayanan publik diharapkan dapat mempunyai fungsi untuk 
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memelihara keseimbangan, perlindungan, kepastian dan kegunaan dalam 

memberikan kontribusi terhadap upaya negara untuk dapat memberikan pelayanan 

yang memuaskan masyarakat baik secara individual, kolektif dan sebagainya. 

Sistem pelayanan dari pemerintah perlu untuk dapat menerapkan asas dan 

norma ketelitian, keterbukaan (transparant), tidak diskriminasi (non 

discriminatif), sikap netral atau mandiri (impertiality), sederajat ( equality) dan 

keadilan (justice). 

Hal yang berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang, maka perlu untuk 

mengetahui beberapa asas-asas perundang-undangan, antara lain : 

1. Undang-Undang tidak berlaku surut 

2. Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-Undnag 

yang terdahulu, sejauh Undang-Undang tersebut mengatur objek yang 

sama (lex posterior derogate legi priori). 

3. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi  

mempunyai kedudukan atau derajat yang lebih tinggi pula. Sehingga 

apabila terdapat dua macam Undang-Undang yang tidak sederajat 

mengatur objek yang sama dan saling bertentangan, maka hakim harus 

menerapkan Undang-Undang yang lebih tinggi dan menyatakan bahwa 

Undang-Undang yang lebih rendah tidak mengikat (lex superior derogat 

legi inferiori). 

4. Undang-Undang yang mempunyai sifat khusus mengesampingkan 

Undang-Undang yang mempunyai sifat umum. Maka apabila terdapat dua 

macam ketentuan dari peraturan perUndang-Undangan yang setingkat dan 
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berlaku pada waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, oleh 

karenanya hakim harus menerapkan yang khusus dan mengesampingkan 

yang umum (lex specialis derogat legi generali).  

5. Undang-Undang tak dapat diganggu gugat. (Mudjiono, 1991 : 33).    

Undang-Undang tidak berlaku, apabila : 

a. Jangka waktu berlakunya Undang-Undang tersebut sudah habis. 

b. Hal-hal atau objek yang diatur oleh Undang-Undang tersebut sudah 

tidak ada. 

c. Undang-Undang tersebut dicabut oleh pembentuknya atau oleh instansi 

yang lebih tinggi. 

d. Telah dikeluarkan adanya Undang-Undang baru yang isinya 

bertentangan dengan isi Undang-Undang yang terdahulu. (J. B. Daliyo, 

2001 : 55).  

M. Kerangka Berpikir 

Sehubungan dengan masalah yang ada pada penelitian ini maka di buat 

kerangka berpikir sebagai berikut : 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat 

diharapkan dapat untuk menanggulangi kemiskinan sehingga terdapat 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dari UUD 1945. 

Undang-Undang Dasar 1945 telah memuat kaidah-kaidah pokok sebagai 

dasar dalam pembentukan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan 

yang paling tinggi. 
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Undang-Undang Dasar  1945 
 

 Pasal 34 
 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 

Tentang Pengelolaan Zakat 

Penanggulangan Kemiskinan 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat harus 

dapat menjadi sarana pendukung dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 

1945. 

Mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat diharapkan akan dapat untuk memberikan alternatif supaya 

dapat untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dan terdapat keadilan 

sosial. 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat harus 

sesuai atau sinkron secara vertikal, tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar 1945, dan sinkron dengan berbagai peraturan yang ada, sehingga akan dapat 

terus diberlakukan, supaya saling mendukung. 

Bagan Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian mempunyai tujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran 

secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metodologis mempunyai arti sesuai 

dengan metode atau cara tertentu yang merupakan pedoman untuk dapat 

memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dalam hal mengenai suatu gejala 

yang merupakan cara untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari 

ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto,  metode penelitian adalah  

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam 

penelitian. 

2. Suatu teknik umum bagi ilmu pengetahuan. 

3. Cara tertentu untuk dapat melaksanakan suatu prosedur 

(Soerjono Soekanto, 1986 : 5). 

Untuk pendapat Soetandyo Wignyosoebroto ada lima konsep hukum, yaitu 

a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang mempunyai sifat kodrati 
dan berlaku universal. 
b. Hukum adalah norma-norma-norma positif di dalam sistem perundang-
undangan hukum nasional. 
c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto dan 
tersistematisasi sebagai jugde made law. 
d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai 
variabel sosial yang empirik. 
e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial 
sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. (Setiono, 2005 : 20). 
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Metode penelitian merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam 

penelitian. Beberapa hal yang menyangkut metode penelitian antara lain : 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.  

Studi kepustakaan merupakan metode yang tunggal yang dipergunakan 

dalam penelitian normatif. (Bambang Waluyo, 1991 : 50). 

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu 

penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder (Ronny Hanitijo 

Soemitro, 1994 : 10). 

Penelitian hukum doktrinal atau normatif mencakup, antara lain : 

1. penelitian terhadap asas-asas hukum, 

2. penelitian terhadap sistematika hukum, 

3. penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal, 

4. penelitian perbandingan hukum, 

5. penelitian sejarah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985 

:15). 

Penelitian ini dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal atau 

normatif  yang melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum serta penelitian 

terhadap sinkronisasi vertikal. 

Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto dalam buku Metodologi 

Penelitian Hukum Bambang Sunggono, penelitian doktrinal terdiri dari : 

a. penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, 
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b. penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar 

falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, 

c. penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto 

yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara 

hukum tertentu. (Bambang Sunggono, 1998 : 43). 

Tipe penelitian yang digunakan adalah  tipe penelitian hukum normatif 

yang dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap berbagai bahan hukum 

yang terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder dan atau tersier dengan 

melalui pendekatan antara lain pendekatan historis, pendekatan menurut peraturan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 

Sifat dari penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yaitu suatu 

penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendiskripsikan dalam hal mengenai 

kebijakan pemerintah dalam mengelola zakat. 

Untuk konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

mempergunakan konsep hukum kedua dari pendapat Soetandyo Wignyosoebroto 

yaitu “Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan 

hukum nasional”, dengan tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni yang 

mengkaji “law as it is written in the books” (Burhan Ashshofa. 1998 : 10), 

sehingga perlu dengan  metode penelitian normatif atau doktrinal dengan analisis 

yang berdasarkan deduksi. Penalaran deduksi berpangkal dari suatu proposisi 

umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini (self-evident) dan berakhir 

pada suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus (Amiruddin dan Zainal Asikin, 

2004 : 4). 
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B. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, memakai tempat penelitian antara lain di 

Perpustakaan pusat UNS, Perpustakan fakultas Hukum UNS, Perpustakaan 

Pascasarjana UNS, Perpustakaan pusat UMS, Perpustakaan Pascasarjana UMS.  

C. Jenis Data 

Karena merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, maka jenis 

data yang digunakan antara lain : 

1. Bahan hukum primer 

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan 

perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan  zakat. 

Sumber primer merupakan aturan yang tertulis dalam hal 

mengenai perilaku manusia yang diberlakukan negara (Morris 

L. Cohen, 1995 : 1). 

Karena bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

mempunyai sifat mengikat, antara lain terdiri dari : 

a. UUD 1945, 

b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, 

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, 

d. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2000. 

2. Bahan hukum sekunder 

Untuk memberikan penjelasan dalam hal mengenai bahan-

bahan hukum primer, seperti misalnya hasil kajian, buku-buku, 
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hasil seminar yang menjelaskan dalam hal mengenai zakat, 

implementasi UU No. 38 tahun 1999, dan sebagainya. 

Sumber sekunder dapat meliputi buku teks, risalah, 

komentar, pernyataan-pernyataan, dan majalah-majalah yang 

menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuwan 

dan mahasiswa ( Morris L. Cohen, 1995 : 3). 

3. Bahan hukum tertier 

Bahan hukum yang dapat untuk menjadi penunjang  

mencakup antara lain : 

a. bahan petunjuk atau acuan penjelas terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 

misalnya : bibliografi hukum, kamus hukum, 

kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris-

Indonesia, ensiklopedi hukum dan lain-lain, 

b. bahan-bahan primer, sekunder, tertier yang dapat 

menjadi penunjang diluar bidang hukum seperti 

misalnya : bidang sosiologi, bidang ekonomi, ilmu 

politik, filsafat dan sebagainya. 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

Penelitian biasanya dikenal antara lain terdapat tehnik pengumpulan data 

dengan studi dokumen atau bahan pustaka, dengan pengamatan atau observasi dan 

wawancara atau interview. 
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Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan studi 

dokumen atau bahan pustaka yang meliputi usaha-usaha pengumpulan data 

dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji, dan 

mempelajari buku-buku, literatur-literatur, artikel majalah dan koran, karangan 

ilmiah, makalah dan sebagainya yang mempunyai kaitan erat dengan pokok 

permasalahan yang terdapat dalam penelitian. 

Suatu perpustakaan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu 

usaha yang dapat teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan, 

perawatan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan 

yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat (Soerjono 

Soekanto dan Sri Mamudji, 1985 : 48). 

E. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka data diolah untuk dapat mengadakan 

sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi mempunyai arti 

untuk membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut supaya 

dapat memudahkan pekerjaan dalam analisis. 

Pengolahan bahan hukum secara normatif dilakukan dengan cara 

menyusun dan mengklasifikasi bahan hukum yang telah dikumpulkan, dengan 

diperoleh dari penelitian masih mempunyai sifat deskripsi dan belum 

menunjukkan keadaan yang terjadi. 

Maka kemudian data dianalisis secara normatif. Penganalisaan data 

merupakan tahap yang penting dan menentukan, sehingga akan dapat 

menunjukkan hubungan-hubungan dan akibat secara jelas dan sistematis. 
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Maksud utama dari analisis terhadap bahan buku adalah untuk mengetahui 

makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan 

perundang-undangan dengan secara konsepsional dengan mengetahui 

penerapannya dalam praktek dan putusan-putusan hukum (Johnny Ibrahim, 2005 : 

310). 

Dengan dianalisis secara normatif, maka akan dapat diperoleh gambaran 

yang menyeluruh dalam hal mengenai jawaban atas permasalahan-permasalahan, 

yang kemudian akan dibahas secara sistematis. 

Pada hakekatnya suatu analisis yuridis normatif menekankan pada metode 

deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja 

penunjang. Untuk analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan 

kepustakaan sebagai sumber data dalam penelitiannya (Amiruddin dan Zainal 

Asikin, 2004 : 166-167). 

Penelitian hukum yuridis normatif perlu digunakan analisis kualitatif yaitu 

data yang dianalisis dijabarkan dalam bentuk kalimat yang jelas dengan 

menguraikan data menurut bidang masing-masing. 

Penelitian ini dengan metode analisa deduksi yaitu cara berfikir dari yang 

bersifat umum untuk ditarik menjadi yang bersifat khusus, dengan mempelajari 

peraturan perundang-undangan dari UU Nomor 38 Tahun 1999 secara substansi 

untuk melihat permasalahan yang ada dalam hal sinkronisasi dengan peraturan-

peraturan lain yang ada. 

Berdasarkan analisis tersebut diharapkan akan mampu untuk memberikan 

penjelasan secara sistematik dan obyektif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999   

Di Indonesia yang dimaksud dengan konstitusi adalah UUD 1945 

(Undang-Undang Dasar 1945). UUD 1945 adalah merupakan konstitusi negara 

yang secara formal juga sebagai sumber hukum yang paling tinggi di Indonesia, 

yang telah memilih konsep kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan 

kenegaraan Indonesia.  

Di Indonesia telah terdapat pergantian Undang-Undang Dasar 1945, antara 

lain : 

a. dari 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 : UUD 1945, 

b. dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 : Konstitusi RIS 1949, 

c. dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 : Undang-Undang Dasar 

Sementara 1950 (UUDS 1950), 

d. dari 5 Juli 1959 sampai sekarang : UUD 1945. 

Pada perjalanan awal UUD 1945 pra amandemen, para pembentuk UUD 

1945 mempunyai kesepakatan bahwa Undang-Undang Dasar yang mereka buat 

pada saat itu adalah Undang-Undang Dasar yang mempunyai sifat sementara, 

yang masih jauh dari kesempurnaaan, karena Undang-Undang Dasar yang mereka 

buat dan disusun saat itu dihasilkan hanya dalam waktu yang sangat singkat. 
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Secara universal, tidak terdapat suatu patokan yang harus diikuti dalam 

menentukan materi yang harus diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar. 

Pada UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) masih terdapat beberapa 

kelemahan, yang antara lain masih terdapat berbagai ketentuan yang tidak jelas. 

Sehingga akan dapat untuk membuka adanya peluang dalam memberikan 

penafsiran yang bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme atau dapat 

memberikan multi tafsir juga masih terdapat banyaknya ketentuan yang diatur 

dengan UU (Undang-Undang) dengan tanpa disertai adanya arahan tertentu. 

Sehingga memberikan akibat adanya perbedaan yang timbul meskipun dalam 

objek yang diatur sama.  

Materi muatan konsititusi akan sangat tergantung kepada konteks dimana 

konstitusi tersebut akan berlaku dan kondisi-kondisi dimana  konstitusi tersebut 

harus merespon dan karena keyakinan adanya ketidaksempurnaan dari hasil 

kerjanya, sehingga para pembentuk UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) 

mempunyai usulan untuk memasukkan adanya aturan dalam hal mengenai tata 

cara perubahan. 

Secara etimologis, amandemen mempunyai asal dari kata dasar bahasa 

latin “emandare” yang secara harfiah mempunyai arti mencabut sesuatu yang 

cacat atau mengoreksi. Maka dengan demikian ”mengamandemen UUD 1945 

(Undang-Undang Dasar 1945)” merupakan tindakan untuk mengoreksi UUD 

1945. 
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Secara teoritis, perubahan konstitusi (constitutional amendment) 

mempunyai tiga arti yaitu : 

1. menjadikan lain bunyi kalimatnya, 

2. menambahkan sesuatu yang baru, 

3. ketentuan dalam Undang-Undang Dasar dilaksanakan tidak seperti yang 

tercantum didalamnya (Sri Soemantri M, 2002 : 9).   

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) telah melakukan empat kali 

perubahan terhadap UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945), yang dimulai sejak  

a. 19 Oktober Tahun 1999, 

b. 18 Agustus Tahun 2000, 

c. 9 November Tahun  2001,  

d. 10 Agustus Tahun 2002 (Jimly Ashiddiqie, 2007 : 1). 

Meskipun demikian masih terdapat kemungkinan yang terjadi untuk 

adanya perubahan lagi, yang dikarenakan masih terdapat banyaknya kritik, baik 

dalam hal yang berkaitan dengan proses maupun substansi perubahan, karena 

meskipun telah berhasil dilakukan adanya amandemen terhadap UUD 1945 

(Undang-Undang Dasar 1945) sebanyak empat kali, akan tetapi masih terdapat 

banyak kekurangan dan kelemahan dan juga ternyata belum dapat menghasilkan 

suatu konstitusi yang ideal. 

Apabila terdapat amandemen atau perubahan UUD 1945 (Undang-Undang 

Dasar 1945) harus dilakukan dengan adanya pemikiran yang jernih, utuh dan 

menyeluruh dan diusahakan untuk sejauh mungkin dapat terhindar dari 

kepentingan-kepentingan politik sempit jangka pendek. 
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Melakukan amandemen atau perubahan UUD 1945 (Undang-Undang 

Dasar 1945) diusahakan harus dapat mempunyai sifat yang final, dengan perlu 

untuk dilakukan melalui proses yang transparan, sehingga UUD yang dihasilkan 

dari proses amandemen tersebut dapat diimplementasikan dalam praktek 

berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kepastian hukum.     

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah hukum kenegaraan yang 

paling tinggi dengan mempunyai prinsip-prinsip antara lain : 

1. Dasar-dasar dalam hal mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban 

warga negara. 

2. Dasar-dasar susunan atau organisasi negara. 

3. Dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara. 

UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) merupakan sumber hukum 

konstitusional yang paling tinggi dalam hirarki perundang-undangan di Negara 

Indonesia, sehingga sesuatu yang telah tercantum dalam UUD 1945 adalah 

merupakan suatu ketentuan hukum yang tidak dapat untuk dibatalkan kecuali 

dengan proses melalui adanya amandemen. 

Apabila terdapat pencantuman jaminan berlakunya syari’at islam yang 

ditulis dalam UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) akan mempunyai 

pengaruh pada seluruh aturan perundang-undangan yang terdapat dibawahnya. 

Bahkan dalam hal mengenai corak sebuah negara akan ditentukan dengan 

yang telah tertulis dalam konstitusi tersebut (Agus Triyanta, 2003 : 276). 

Sistem pemerintahan dengan otonomi yang luas, maka pada berbagai 

daerah mempunyai kemungkinan untuk dapat memberikan aturan-aturan yang 
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mengakomodasi keinginan yang berasal dari masyarakat lokal, yang diharuskan 

untuk tidak diperbolehkan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan 

tidak boleh untuk bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan 

yang  berada diatasnya. 

Hal-hal yang berkenaan dengan cakupan aspek yang dapat diatur dengan 

pemberlakuan syari’at islam misalnya dengan melalui Perda (Peraturan Daerah) 

diharuskan hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berasal dari tingkatan yang lebih tinggi dalam hierarkhi 

perundang-undangan. 

Otonomi daerah dapat memberikan peluang bagi berbagai daerah untuk 

memasukkan aspirasi religiusitas. Karena pada dasarnya penegakan syari’at islam 

adalah untuk dapat memberikan kesempatan pada umat islam supaya bisa 

menjalankan agama dan kepercayaan mereka.  

Kekuasaan negara untuk menjalalankan syari’at masing-masing agama 

telah diakui dalam Negara Republik Indonesia yang merupakan kekuasaan negara 

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, seperti dalam pasal 29, karena syari’at 

yang berasal dari agama yang dianut warga negara Republik Indonesia tersebut 

adalah kebutuhan hidup para pemeluknya. 

Secara esensial hukum islam adalah hukum Tuhan yang tidak dapat diubah 

baik hukum yang tidak dapat tersurat maupun yang tersirat di alam semesta. Hal 

tersebut tentunya berbeda dengan hukum barat (positif) yang tidak lain merupakan 

hukum dari karya manusia, sehingga setiap saat akan dapat berubah sesuai dengan 

perkembangan budaya dan pemikiran manusia itu sendiri. 
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Hukum islam secara keseluruhan mempunyai misi memelihara lima hal 

mendasar yang dimiliki oleh individu dan masyarakat, yaitu : 

a. Agama 

Untuk memelihara agama, islam memerintahkan ibadah ritual dan 

mewujudkan sarananya. 

b. Akal 

Untuk memelihara akal, agama memerintahkan untuk berpikir dan belajar 

sepanjang masa. 

c. Harta 

Untuk memelihara harta, maka agama telah memerintahkan untuk 

menunaikan zakat dan sedekah, serta tidak dibenarkan apabila menghamburkan 

harta (mubazir). 

d. Kehormatan dan keturunan 

Untuk memelihara kehormatan dan keturunan, maka agama 

memerintahkan orang untuk berkeluarga dan melarang perzinaan. 

e. Jiwa 

Untuk melindungi jiwa, agama telah menyuruh supaya dapat menciptakan 

suasana rukun dan damai, serta melarang permusuhan (Muh Zuhri, 1999 : 45-46). 

Dataran praktis hukum islam banyak menemui kendala-kendala dalam 

penerapannya. Pada dasarnya kendala-kendala tersebut mempunyai titik tolak 

yang berasal dari pemahaman yang tereduksi pada hukum islam itu sendiri yaitu 

dari pemahaman hukum islam yang mempunyai sifat  teologis sehingga tidak 

humanis, pemahaman hukum islam yang mempunyai sifat idealis sehingga tidak 
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realistis. Maka pada akhirnya dapat menimbulkan kesan bahwa hukum islam itu 

mempunyai sifat beku, kaku dan tidak fleksibel. 

Untuk dapat mencairkan kesan tersebut maka dalam melaksanakan hukum 

islam sebagai hukum Tuhan perlu adanya kesadaran dalam pribadinya untuk 

melaksanakan hukum islam dan lebih ditekankan pada penegakan keadilan.  

Perbedaan hukum islam dengan hukum positif lainnya dapat dilihat dari 

beberapa segi, antara lain : 

1. Dari segi dasar atau sumbernya adalah bahwa 

hukum islam mempunyai sumber pada wahyu 

dari Tuhan. Sedangkan hukum positif lainnya 

adalah mempunyai sumber dari akal budi 

manusia yang dikarenakan hukum positif 

dibuat oleh manusia. 

2. Dari segi sanksinya adalah bahwa hukum 

islam ada dua sanksi di dunia dan di akhirat. 

Sedangkan hukum positif lainya sanksinya 

hanya di dunia saja. 

3. Dari segi tujuannya adalah bahwa hukum 

islam mempunyai tujuan supaya masyarakat 

tenteram baik di dunia maupun di akhirat. 

Tujuan hukum islam tidak hanya terbatas pada 

lapangan kebendaan saja. Sedangkan hukum 

positif lainnya terbatas tujuannya pada 
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lapangan materiil atau kebendaan saja. (J. B. 

Daliyo, 2001 : 80). 

Di Indonesia dalam pembinaan dan pembangunan hukum nasional secara 

garis besar mempunyai tiga elemen sumber hukum yaitu pada hukum islam, 

hukum adat (hukum kebiasaan), dan hukum barat. 

Lapangan hukum yang dapat dimasuki oleh hukum islam sebagai salah 

satu bahan baku hukum nasional, antara lain materi hukum sampai dengan 

etikanya, baik etika materi hukum, etika penegak hukum maupun etika 

kelembagaan.     

Hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan, karena penerapan hukum 

tidak harus selalu mempunyai sifat formalitas lahiriah dengan tanpa menampung 

keadilan yang sebenarnya. 

Prospek penerapan hukum islam di Indonesia sangat ditentukan oleh tarik 

menarik kepentingan politik terhadap konstituen mayoritas umat islam dengan 

perjuangan umat islam dalam membumikan hukum islam di Indonesia dan 

pengaruh situasi politik global terhadap islam dan umat islam. 

Pada dasarnya peluang berlakunya hukum islam secara yuridis 

konstitusional sangat terbuka dan sangat mungkin, akan tetapi dalam realitas 

perjuangan panjang masih terdapat kendala dalam proses pergulatan politik.  

Meskipun secara sangat lambat prospek penerapan hukum islam masih dapat 

mengalami kemajuan substansial seiring dengan kesadaran politik umat islam saat 

ini. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Perkembangan hukum islam di Indonesia adalah hasil interaksi dan 

persentuhan antara normativitas dan sosio kultural Bangsa Indonesia, oleh karena 

itu upaya ke arah pengembangan dan penerapan hukum islam di Indonesia selalu 

mempunyai kaitan dan tidak lepas dari kedua aspek tersebut. 

Pada dasarnya untuk melihat hubungan antara hukum dan kebijakan 

publik dengan pemahaman bahwa kebijakan publik pada umumnya harus 

dilegalisasikan dalam bentuk hukum dan sebuah hukum adalah hasil dari 

kebijakan publik.(Muchsin dan Fadilla Putra, 2002 : 36). 

Kebijakan publik dalam tesis ini adalah kebijakan publik dengan 

pendekatan posivistik. Kebijakan publik yang dilegalisasi menjadi hukum dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan. Karena UU merupakan implementasi dari 

kebijakan publilk. 

Kebijakan publik sebagai hukum merupakan konsep pengaturan 

masyarakat yang menekankan rentetan-rentetan aturan yang sah dan legal. UU 

zakat merupakan salah satu implementasi kebijakan publik. 

Pemeran serta dalam proses pembuatan kebijakan dapat dibagi dalam dua 

kelompok, yaitu : 

a. pemeran serta resmi, adalah agen-agen pemerintah 

(birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif, dan 

yudikatif. 

b. pemeran serta tidak resmi, meliputi kelompok-

kelompok kepentingan, partai politik dan warga 

negara individu (Budi Winarno, 2002 :84). 
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Pada dasarnya kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah-

masalah yang ada dalam masayarakat. Presiden sebagai kepala eksekutif 

mempunyai peran yang pemting dalam perumusan kebijakan. Keterlibatan 

presiden dalam perumusan kebijakan dilihat dalam komisi-komisi 

presidensial,maupun dalam rapat-rapat kabinet. Setiap undang-undang 

menyangkut persoalan-persoalan publik harus mendapatkan persetujuan dari 

lembaga legislatif. 

Zakat merupakan salah satu sumber dana untuk kepentingan 

pengembangan agama islam. 

Sebaiknya zakat dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak 

sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-

orang kaya. 

Walaupun Negara Republik Indonesia tidak berdasarkan pada ajaran suatu 

agama, akan tetapi falsafah negara dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk 

membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendayagunaannya. 

Potensi zakat, baik dari penerimaan atau pengeluarannya cukup besar. 

Zakat dapat menjadi riil sebagai dana untuk menanggulangi kemiskinan dan 

sarana pemerataan pendapatan untuk menciptakan keadilan sosial, maka 

sebaiknya pengelolaan zakat diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-

undangan, supaya dengan melalui peraturan perundang-undangan tidak hanya 

akan mempermudah proses pengelolaan dan pendayagunaannya, akan tetapi juga 
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untuk memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pengumpulan zakat. 

Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, sebelum kelahiran Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999 : 

1. Pengelolaan Zakat di Masa Penjajahan 

Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran agama Islam 

(termasuk zakat) diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda 

Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Pada pengaturan ini pemerintah 

tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan 

sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai syariah 

Islam. 

2. Pengelolaan Zakat  di Awal Kemerdekaan 

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat juga tidak diatur 

pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Pada tahun 1951, 

Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor : A/VII/17367, 

tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fithrah. Pada tahun 

1964, Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang 

Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta 

Pembentukan Baitul Maal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut 

belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun kepada 

Presiden. 
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3. Pengelolaan Zakat di Masa Orde Baru 

Pada masa orde baru, Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-

Undang tentang Zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong dengan Surat Nomor : MA/095/1967. RUU tersebut 

disampaikan juga kepada Menteri Sosial selaku penanggung jawab 

masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan selaku pihak yang 

mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. 

Menteri Keuangan dalam jawabannya menyarankan supaya masalah zakat 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama. Pada tahun 1968 dikeluarkan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Baitul Maal. Kedua Peraturan Menteri Agama ini 

mempunyai kaitan sangat erat, karena Baitul Maal berfungsi sebagai 

penerima dan penampung zakat, yang kemudian disalurkan kepada yang 

berhak. Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 

Tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama 

Bulan Ramadhan yang pelaksanannya diatur dalam Keputusan Direktur 

Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 

1984. pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri 

Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, yang 

menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-

lembaga keagaamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, 

shadaqah supaya menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan 
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Islam dan lain-lain. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 

tentang Pembinaan Badan Amil Zakat. Infaq, dan Shadaqah yang 

kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 

Tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq 

dan Shadaqah dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 

1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. 

4. Pengelolaan Zakat di Era Reformasi  

Pada era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyempurnakan 

sistem pengelolaan zakat di tanah air supaya potensi zakat dapat 

dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang 

terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang 

malanda Indonesia.  

Setelah mengalami banyak hambatan dari berbagai pihak yang tidak 

menginginkan umat islam mempunyai perekonomian yang kuat dengan 

dukungan dari dana zakat yang terkumpul, maka pada akhirnya harapan 

umat islam  untuk menantikan adanya  peraturan atau undang-undang yang 

menjadi sandaran hukum yang kuat dalam pelaksanaan pemungutan zakat 

menjadi kenyataan, setelah pada tanggal 23 September tahun 1999, 

Presiden BJ, Habibie mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Karena implementasi 

di suatu negara perlu diatur dalam Undang-Undang (Muhammad, 2002 : 

42). 
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Undang-Undang zakat juga mempunyai kaitan erat dengan pasal 34 

Undang-Undang Dasar 1945.  

UU Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan 

salah satu transformasi dari hukum islam ke dalam peraturan perundang-

undangan.(Jaih Mubarok, 2003 : 116). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tersebut, 

pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat bentukan Pemerintah 

yang terdiri dari masyarakat dan unsur Pemerintah untuk tingkat 

kewilayahan dam Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan dikelola oleh 

masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas Islam, yayasan dan 

institusi lainnya (Tulus, 2004 : 5-8). 

Pada tahun 1999 pemerintah bersama DPR mengeluarkan Undang-Undang 

Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yang diikuti dengan Keputusan 

Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam Dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Zakat, dengan pertimbangan antara lain : 

a. negara berdasar keTuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing, 

b. memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional 

Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 

1945. Untuk mewujudkan tuyjuan nasional tersebut, Bangsa Indonesia 
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senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan 

mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang 

mencakup terciptanya suasana kehiudupan beragama yang penuh 

keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,meningkatnya 

akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis 

sebagi landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran 

serta masyarakat dalam pembangunan nasional.  penunaian zakat 

merupakan kewajiban umat islam Indonesia yang mampu dan hasil 

pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 

c. zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang 

kurang mampu, supaya sumber dana dapat dimanfaatkan untuk 

menanggulangi kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. 

d. upaya penyempurnaan sistem pengelolaan perlu terus ditingkatkan agar 

pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat 

dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai 

amanah agama perlu ada sanksi hukum, sehingga dapat meningkatkan 

keprofesionalan pengelola zakat, 

e. meningkatkan kesadaran muzakki untuk menuanaikan zakat dalam rangka 

menyucikan diri terhadap harta yang dimilkinya, 

f. mengangkat derajat mustahiq. 
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Pasca kelahiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang antara 

lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah yaitu badan 

amil zakat yang dibentuk pemerintah bersama masyarakat dan lembaga amil zakat 

yang sepenuhnya dibentuk masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun 

yayasan-yayasan. Maka dengan lahirnya paradigma baru tersebut, semua badan 

amil zakat harus segera menyesuaikan diri dengan amanat Undang-Undang yaitu 

pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintahan negara mulai dari 

tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Sedangkan untuk desa / 

kelurahan, masjid, lembaga pendidikan dan lain-lain dibentuk unit pengimpul 

zakat. Sementara bagi lembaga amil zakat, sesuai amanat Undang-Undang 

tersebut diharuskan dikukuhkan pemerintah sebagai wujud dari pembinaan, 

perlindungan dan pengawasan yang harus diberikan pemerintah. Maka oleh 

karena itu bagi lembaga amil zakat yang telah terbentuk di sejumlah ormas Islam, 

yayasan atau LSM dapat mengajukan permohonan pengukuhan kepada 

pemerintah setelah memeneuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan. 

2. Potensi Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengaturan Zakat 

Dalam UU Nomor 38 Tahun 1999  

Pada suasana dan kondisi yang terdapat di Indonesia dengan adanya umat 

islam sebagai mayoritas (bagian yang terbesar), akan tetapi mempunyai kondisi 

sosial ekonomi yang memprihatinkan dengan terdapat jurang perbedaan antara 

yang kaya dengan yang miskin. 
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Umat islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia merupakan salah 

satu komponen yang dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan bangsa.  

Islam mempunyai suatu konsep yang dapat untuk menyelesaikan masalah-

masalah sosial ekonomi yang ada dalam masyarakat yaitu dengan menggunakan 

konsep zakat. Dengan zakat dapat mendidik kepekaan sosial umat (Syafiq 

Mughni, 2007 : 1). 

Zakat adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh 

seorang manusia sebagai hak Allah Ta’ala yang diserahkan kepada orang-orang 

fakir (Syaikh As Sayyid Sabiq, 2005 : 1). 

Zakat dalam ajaran islam mempunyai potensi yang dapat digali sebagai 

sumber dana untuk memberdayakan umat karena ibadah zakat mempunyai 

dimensi vertikal sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan mempunyai 

dimensi horizontal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia terutama 

yang kurang beruntung hidupnya. 

Zakat merupakan pungutan wajib bagi setiap anggota masyarakat muslim 

yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu orang yang mempunyai harta diatas 

nishab.  

Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui umat islam 

yang menyebabkannya menjadi suatu keharusan agama, sehingga orang yang 

tidak mengeluarkan zakat yang masih mengakui bahwa zakat wajib, maka ia 

berdosa dan perlu dipaksa supaya membayar zakat (Sayyid Sabiq, 1990 : 19). 

Syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat antara lain : 

a. mukmin dan muslim, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



b. beraqal, 

c. memiliki harta yang mencapai nishab (Faozan Umar, 2004 : 14-15). 

Pengumpulan zakat diharapkan menjadi dana kolektif yang dapat 

dipergunakan untuk menanggulangi kemiskinan dengan meningkatkan 

kesejahteraan semua anggota masyarakat yang kurang beruntung, sehingga zakat 

mempunyai fungsi sebagai pertanggungan sosial, yaitu masyarakat yang mampu 

menanggung kepentingan anggota masyarakat yang tidak mampu. 

Zakat dapat dipergunakan sebagai bantuan modal kepada fakir miskin 

supaya masyarakat miskin dapat berusaha secara produktif, seperti misalnya 

dengan membuka lapangan kerja bagi banyak orang sehingga dapat mengentaskan 

kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tanpa 

harus selalu menggantungkan diri pada pemberian zakat selamanya.  

Apabila terdapat kesadaran umat islam di Indonesia untuk menunaikan 

zakat sebagai kewajiban suatu agama yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim 

yang mampu dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka akan dapat 

memecahkan berbagai masalah soial yang ada, seperti misalnya pemeliharaan 

anak-anak terlantar, yatim piatu, penyelenggaraan pendidikan dan lain-lain. Maka 

untuk itu, dengan zakat diharapkan dapat mampu antara lain : untuk melindungi 

manusia dari kehinaan dan kemiskinan, dan menumbuhkan solidaritas sosial 

antara sesama anggota masyarakat. 

Apabila zakat dapat dikelola dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip 

pengaturan yang baik, maka akan dapat untuk meningkatkan peranan dan fungsi 

zakat dalam proses supaya membangun kesejahteraan masyarakat. 
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Di Indonesia yang merupakan suatu negara yang jumlah penduduknya  

mayoritas beragama islam dengan mempunyai falsafah pancasila sebagai landasan 

ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural dan dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan 

Zakat maka diharapkan supaya pemerintah dapat bersama dengan masyarakat 

islam berusaha untuk mengorganisir zakat untuk kemudian dapat 

diberdayagunakan pada sasaran yang terarah dan tepat. 

Tesis ini akan meneliti dan membahas pada pasal-pasal yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang hal yang 

berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan.   

Pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 terdapat 25 pasal yang 

terdiri dari bab-bab, antara lain :  

Pada Bab I Tentang Ketentuan Umum yang berisi 3 pasal. 

Pada Pasal 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian 
serta pendayagunaan zakat.  

2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau 
badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama 
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.  

3. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.  

4. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang 
berkewajiban menunaikan zakat.  

5. Agama adalah agama Islam.  

6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya meliputi bidang agama.  
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Pasal 2 

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau 
badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. 

Pasal 3 

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan 
pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat. 

 
Pada Bab II Tentang Asas dan Tujuan yang berisi 2 pasal. 

Pasal 4  

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian 
hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pasal 5 

Pengelolaan zakat bertujuan: 

1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat 
sesuai dengan tuntunan agama;  

2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;  

3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. 
 
Pada Bab III Tentang Organisasi Pengelolaan Zakat yang berisi 5 pasal. 

Pasal 6 

(1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh 
pemerintah. 

(2) Pembentukan badan amil zakat:  

a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri; 

b. daerah provinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah 
departemen agama provinsi; 

c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota 
atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota; 
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d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama 
kecamatan.  

(3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang 
bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. 

(4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan 
pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. 

(5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur 
pengawas, dan unsur pelaksana.   

Pasal 7 

(1) Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh 
pemerintah. 

(2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.  

Pasal 8 

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil 
zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok 
mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan 
ketentuan agama. 

Pasal 9 

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat 
bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.  

Pasal 10 

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan 
amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri. 

Pada Bab IV Tentang Pengumpulan Zakat yang berisi 5 pasal. 

Pasal 11 

(1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. 

(2) Harta yang dikenai zakat adalah:  

a. emas, perak, dan uang; 
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b. perdagangan dan perusahaan; 

c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; 

d. hasil pertambangan; 

e. hasil peternakan; 

f. hasil pendapatan dan jasa; 

g. rikaz.  

(3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya 
ditetapkan berdasarkan hukum agama.  

Pasal 12 

(1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara 
menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan 
muzakki.  

(2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan 
zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.  

Pasal 13 

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, 
shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. 

Pasal 14 

(1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban 
zakatnya berdasarkan hukum agama.  

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban 
zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta 
bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan 
bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.  

(3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga 
amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib 
pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
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Pasal 15 

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat 
ditetapkan dengan keputusan menteri. 

Pada Bab V Tentang Pendayagunaan zakat yang berisi 2 pasal. 

Pasal 16 

(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai 
dengan ketentuan agama.  

(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas 
kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.  

(3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.  

Pasal 17 

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang 
produktif. 

 
Pada Bab VI Tentang Pengawasan yang berisi 3 pasal. 

Pasal 18 

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan 
oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).  

(2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.  

(3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.  

(4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur 
pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.  

Pasal 19 

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada dewan 
perwakilan rakyat daerah sesuai dengan tingkatannya. 
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Pasal 20 

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan 
lembaga amil zakat. 

Pada Bab VII Tentang Sanksi yang berisi 1 pasal. 
 
Pasal 21 

(1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau 
mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, 
waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan 
Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan 
selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 
3O.OOO.OOO,OO (tiga puluh juta rupiah).  

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan 
pelanggaran.  

(3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang 
melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pada Bab VIII Tentang Ketentuan-Ketentuan Lain yang berisi 2 pasal.  

Pasal 22 

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan 
zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik 
Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada Badan Amil Zakat Nasional. 

Pasal 23 

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan 
amil zakat. 

 
Pada Bab IX Tentang Ketentuan Peralihan yang berisi 1 pasal. 

Pasal 24 

(1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan 
zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum 
diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.  
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(2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya undang-undang 
ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib 
menyesuaikan menurut ketentuan undang-undang ini. 

Pada Bab X Tentang Ketentuan Penutup yang berisi 1 pasal. 

Pasal 25 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  
 

Pada UU  nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah diatur 

dan dijelaskan bahwa umat islam mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat. 

Dan dari pengumpulan zakat harus didayagunakan untuk mustahiq (orang atau 

badan yang berhak menerima zakat) sesuai ketentuan agama.  

Pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat 

dalam Bab II tentang asas dan tujuan, masih mencakup asas yang minimal, baru 

terdapat tiga asas yaitu dalam Pasal 4 disebutkan bahwa : “pengelolaan zakat 

berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum, sesuai dengan 

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”, sehingga perlu ada penambahan asas 

supaya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dapat 

berlaku secara efektif 

Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk membantu 

menanggulangi kemiskinan. UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan 

Zakat merupakan harapan dari pemerintah dan umat islam supaya dapat 

mengoptimalkan dalam mendayagunakan potensi zakat sehingga terwujud 

kesejahteraan masyarakat serta untuk keadilan sosial.  
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Pengelolaan organisasi zakat menuntut untuk dapat dilembagakan dalam 

wujud suatu organisasi Pelaksana, pertimbangan, Pengawasan sehingga kesadaran 

dan tanggung jawab menjadi lebih luas dan luwes dengan mengikutsertakan 

pemerintah, ulama dan cendekiawan.         

Pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab dapat 

membantu pemerintah. Karena apabila terdapat peduli atau wajib zakat yang 

dikelola dengan baik sesuai tujuan UU Nomor 38 tahun 1999, maka akan dapat 

memberikan manfaat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

B. Hasil Pembahasan  

1. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 16 Terhadap 

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 

Sejak awal kemerdekaan, Bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian  

yang besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur seperti yang 

telah termuat dalam alenia keempat dalam Undang-Undang Dasar 1945.  

Kemiskinan adalah merupakan masalah nasional yang tidak hanya perlu 

untuk diselesaikan oleh pemerintah, karena meskipun perintah untuk dapat 

memberantas kemiskinan adalah menjadi kewajiban negara. Akan tetapi juga 

harus menjadi tanggung jawab dari masyarakat tersebut. 

Masalah kemiskinan telah membuat jutaan orang tidak dapat mengenyam 

pendidikan yang berkualitas, adanya kesulitan dalam membiayai kesehatan, 

kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya lapangan pekerjaan, 

kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga. 
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Penyebab kemiskinan dapat dikelompokkkan atas dua hal, yaitu : 

a.  Faktor alamiah 

1. Kondisi lingkungan yang miskin, 

2. Ilmu pengetahuan yang tidak memadai, 

3. Ada bencana alam.   

b. Faktor non alamiah 

1. Korupsi, 

2. Kondisi politik yang tidak stabil, 

3. Kesalahan pengelolaan sumber daya alam. 

Sedangkan menurut Jazairy mengemukakan terdapat sepuluh faktor yang 

akan dapat untuk mempengaruhi proses kemiskinan, antara lain : 

a. policy induced process, merupakan suatu proses kemiskinan yang disebabkan 
oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dimana kebijakan tersebut tidak 
bersifat pro poor, tidak berpihak pada kepentingan masyarakat miskin, 
b. dualism, yaitu adanya dualisme sistem perekonomian, antara perekonomian 
modern dan tradisional, dimana masyarakat pedesaan yang miskin dan bercorak 
ekonomi tradisional tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan sistem 
perekonomian modern, 
c. population growth, pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa disertai dengan 
peningkatan sumberdaya mengakibatkan proses kemiskinan, 
d. resource management and the environment, manajemen sumberdaya dan 
lingkungan yang buruk juga akan mengakibatkan kemiskinan, 
e. natural cycles and process, siklus dan proses alamiah, 
f. the marginalization of women, marginalisasi perempuan pada sektor publik 
mengakibatkan kemiskinan terutama kemiskinan kaum perempuan, 
g. culture and ethnic factor, adanya faktor kultural dan etnik yang tidak kondusif, 
h. exploitative intermediation, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perantara 
antara orang miskin dan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi, 
i. internal political fragmentation and civil strife, yaitu akibat dari kekacauan 
politik dan pertentangan sipil, yang berdampak pada memburuknya kemiskinan, 
j. internal process, yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh dorongan kekuatan 
pasar dan non pasar.(Nurhadi, 2007 : 27-29).     
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Kemiskinan menyebabkan jutaan masyarakat tidak dapat memenuhi 

kebutuhan pangan, sandang, papan. Dengan adanya kemiskinan juga telah 

mengakibatkan berbagai masalah seperti misalnya gizi buruk, busung lapar, 

penyakit menular, dan kasus kriminalitas. 

Bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian terhadap terciptanya 

masyarakat yang adil dan makmur seperti yang telah disebutkan dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.  

Pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 34 telah menyebutkan 

antara lain bahwa : 

1. fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 

2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 

kemanusiaan. 

Hal yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, kemiskinan mempunyai 

sifat yang universal dan perlu untuk mendapatkan penempatan yang prioritas.  

Usaha untuk dapat membantu fakir miskin, pemerintah telah berusaha 

membuat program penanggulangan kemiskinan, akan tetapi pada kenyataannya, 

meskipun masyarakat miskin telah mendapatkan bantuan program 

penanggulangan kemiskinan, hasilnya tidak seperti yang diharapkan, karena 

masyarakat miskin yang telah mendapatkan bantuan dari program 

penanggulangan kemiskinan masih tetap saja tidak beranjak dari kondisi 

kemiskinan. 
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Menurut Abu Huraerah, Hal tersebut terjadi karena dalam penanggulangan 

kemiskinan masih terjadi beberapa kesalahan paradigmatik, antara lain : 

a. masih mempunyai orientasi pada aspek ekonomi daripada aspek 
multidimensional; 
b. lebih mempunyai nuansa kemurahan hati daripada produktivitas. 
Penanggulangan kemiskinan yang hanya didasarkan atas kemurahan hati akan 
mempunyai akibat tidak akan memunculkan dorongan dari masyarakat miskin 
sendiri untuk mempunyai upaya, supaya dapat mengatasi kemiskinannya. Karena 
mereka hanya akan selalu menggantungkan diri pada bantuan yang diberikan dari 
pihak lain. Padahal program penanggulangan kemiskinan seharusnya diarahkan 
supaya mereka dapat menjadi produktif; 
c. memposisikan masyarakat miskin sebagai objek daripada subjek. Seharusnya 
mereka dijadikan subjek yaitu sebagai pelaku perubahan yang aktif dengan 
terlibat dalam aktivitas program penanggulangan kemiskinan; 
d. pemerintah masih sebagai penguasa daripada fasilitator. Dalam penanganan 
kemiskinan, pemerintah masih bertindak sebagai penguasa yang sering masih 
turut campur tangan terlalu luas dalam kehidupan masyarakat miskin. Padahal 
seharusnya pemerintah perlu untuk bertindak sebagai fasilitator yang mempunyai 
tugas untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dari masyarakat 
miskin. 

Pada dasarnya terdapat faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya 

kegagalan dalam program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, antara lain : 

Program-program penanggulangan kemiskinan cenderung mempunyai fokus pada 

upaya penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Karena sifat bantuan 

tersebut justru tidak untuk pemberdayaan, akan tetapi dapat menimbulkan adanya 

ketergantungan. Program-program bantuan yang mempunyai orientasi pada 

kedermawanan pemerintah justru akan dapat memperburuk moral dan perilaku 

dari masyarakat miskin.     

Program bantuan untuk masyarakat miskin seharusnya lebih difokuskan 

untuk dapat menumbuhkan budaya ekonomi yang produktif, sehingga mampu 

untuk dapat membebaskan adanya ketergantungan masyarakat miskin. 
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Beberapa kesalahan paradigmatik dalam menanggulangi kemiskinan, perlu 

adanya strategi yang harus dilakukan untuk dapat mengatasi kemiskinan, antara 

lain :  

1) karena kemiskinan mempunyai sifat multidimensional, maka program 

penanggulangan  kemiskinan seharusnya tidak hanya memprioritaskan aspek 

ekonomi, akan tetapi juga memperhatikan dimensi lain;  

2) untuk dapat meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi 

yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk 

meningkatkan pendapatan dengan melalui langkah perbaikan kesehatan dan 

pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja; 

3) melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan 

kemiskinan; 

4) pemerintah perlu untuk memberikan kebebasan pada masyarakat miskin supaya 

dapat membangun dirinya sendiri.  

Penanggulangan kemiskinan dapat berhasil perlu untuk dimulai dengan 

mendorong kesadaran masyarakat miskin untuk memperbaiki nasib (self help). 

Peran pemerintah harus dapat mempunyai fungsi sebagi pihak yang memberikan 

fasilitas dan juga memberikan dukungan pada masyarakat miskin dalam 

mengatasi masalah-masalah mereka secara mandiri. 

Upaya untuk dapat memberdayakan masyarakat, maka perlu menciptakan 

suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang,  

memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, dan perlu ada proyeksi 
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ke masa depan dengan adanya upaya yang lebih efektif dalam mengatasi 

kemiskinan.  

Kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan perlu tepat sasaran serta 

berkesinambungan.  

Pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat 

dalam Bab V pasal 16 ayat 2 telah disebutkan bahwa ”setelah zakat dikumpulkan 

maka dari hasil pengumpulan zakat tersebut maka perlu ada pendayagunaan hasil 

pengumpulan zakat dengan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan 

dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif”, seperti misalnya dengan cara 

memberikan modal dan membuka lapangan pekerjaan serta memperluas program 

latihan kerja untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan 

membangun kewirausahaan supaya terdapat kesempatan usaha untuk mewujudkan 

perbaikan yang nyata dalam iklim usaha, sehingga dapat membantu dalam 

mewujudkan kesejahteraan supaya dapat memberikan tambahan pendapatan bagi 

fakir miskin untuk mempertahankan hidup dan juga dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat. 

Penciptaan lapangan kerja dapat memberikan penghasilan untuk dapat 

hidup dengan layak, sehingga akan dapat memperbaiki kualitas kehidupan 

masyarakat dan dapat memberikan peningkatan pada taraf hidup masyarakat. 

Penanggulangan kemiskinan diperlukan adanya tata kelola pemerintahan 

yang baik, karena apabila tanpa tata kelola pemerintahan yang baik, maka dana 

yang ada untuk penanggulangan kemiskinan yang jumlahnya terbatas akan 
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menjadi tidak dapat digunakan dengan secara baik, sehingga perlu adanya 

transparansi. 

Penanggulangan kemiskinan selalu menjadi perhatian pemerintah dalam 

setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 

mendapat jatah. 

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan perlu untuk dilakukan dengan 

melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti misalnya pangan , pelayanan 

kesehatan dan peningakatan pendidikan masyarakat, perluasan kesempatan kerja 

dan sebagainya. 

Penanganan dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan 

secara menyeluruh dan kontekstual. 

Pemenuhan kebutuhan pangan perlu dengan meningkatkan ketersediaaan 

dan keterjangkauan pangan seperti misalnya dengan pemberian subsidi pangan 

dan meningkatkan gizi. 

Untuk hal kesehatan, maka pemerintah perlu untuk menyediakan pusat 

pelayanan yang terpadu untuk kesehatan masyarakat, karena kondisi badan yang 

sehat merupakan modal masyarakat miskin untuk dapat bekerja dan mencari 

nafkah. 

Masyarakat miskin juga membutuhkan adanya pendidikan dengan 

berharap supaya pendidikan akan dapat untuk membawanya pada perbaikan taraf 

hidup yang lebih baik.   

Penciptaan lapangan kerja diperlukan bagi masyarakat miskin supaya 

dapat memepunyai pekerjaan yang layak. 
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Faktor yang mungkin mempengaruhi adalah serangkaian serangkaian cara 

dan stategi yang dilakukan yang semuanya mempunyai orientasi material 

sehingga mempengaruhi dan tergantung pada ketersediaan anggaran dan 

komitmen pemerintah. 

Untuk dapat menanggulangi kemiskinan harus terdapat upaya, antara lain, 

dengan penciptaan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk 

miskin melalui upaya peningkatan pendapatan, dan peningkatan pelayanan 

masyarakat yang efektif serta tepat untuk dapat menjangkau penduduk miskin.  

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat tersebut masih banyak menemui kendala yang terutama pada tataran 

implementasinya.  

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang 

Tentang pengelolaan zakat yang berusaha untuk mengumpulkan, 

mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang berasal dari orang atau badan 

yang dimiliki oleh orang muslim yang mempunyai kewajiban untuk menunaikan 

zakat dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat supaya dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan keadilan sosial. 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dapat memberikan bantuan pada 

pemerintah dalam usaha untuk mengembangkan jaminan sosial dan dapat 

memberdayakan masyarakat fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.  

Pelayanan publik diartikan sebagai tindakan-tindakan pemerintah yang 

dilakukan untuk memenuhi kewajiban hukum bagi masyarakat dalam hal yang 
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mempunyai kaitan dengan berbagai pemenuhan kepentingan individu dan 

kelompok masyarakat.  

Tugas pelayanan publik adalah supaya aparatur pemerintahan dapat 

memberikan pelayanan yang maksimal bagi terselenggaranya hak-hak publik  

dengan baik seperti yang telah terdapat dalam beberapa pasal yang dengan sangat 

jelas dipaparkan bahwa negara memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat 

seperti misalnya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak 

termasuk jaminan negara terhadap fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.  

Cita-cita Bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang mempunyai tujuan, antara lain : 

a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia,   

b. untuk memajukan kesejahteraan umum, 

c. untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,  

d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Hal tersebut menjadi acuan dasar dari pasal-pasal yang terdapat dalam 

UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) dan perlu adanya upaya-upaya kearah 

terciptanya kesejahteraan hak-hak yang telah diatur dalam UUD 1945 tersebut. 

Negara mempunyai kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak-

anak yang terlantar juga mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sistem 

jaminan sosial seperti dalam pasal 34 UUD 1945 yaitu dengan mempunyai 
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kewajiban untuk memberikan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas umum yang layak. 

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program 
Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, dalam bab III, Program-
program pembangunan hukum dalam GBHN 1999-2004, antara lain : dengan 
program pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk 
mendukung upaya-upaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum terutama 
penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan 
hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. 
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain : 

a. menyusun undang-undang yang mengatur tata cara 
penyususunan peraturan perundang-undangan yang membuka 
kemungkinan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat 
dengan tetap mengakui dan menghargai hukum agama dan 
hukum adat; 

b. menyempurnakan mekanisme hubungan antara pemerintah dan 
DPR dalam rangka pembentukan peraturan perundang-
undangan sebagai konsekuensi amandemen pasal 5 ayat I dan 
pasal 20 UUD 1945; 

c. meningkatkan peran Program Legislasi Nasional (Prolegnas); 
d. menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang 

mendukung desentralisasi dalam rangka penguatan masyarakat 
sipil melalui penyediaan akses informasi kepada publik dalam 
proses pengambilan keputusan; 

e. menyempurnakan dan memperbaharui peraturan perundang-
undangan untuk mendukung kegiatan perekonomian dalam 
menghadapi perdagangan bebas dan perlindungan daya dukung 
ekosistem dan fungsi lingkungan hidup serta perlindungan 
masyarakat setempat; 

f. melakukan ratifikasi berbagai konvensi internasional 
khususnya yang berkaitan dengan HAM serta yang terkait 
dengan perlindungan dan peningkatan hak-hak perempuan dan 
ketenagakerjaan; 

g. meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan 
dan pemanfaatan penelitian hukuim antar instansi baik di pusat 
maupun di daerah, kalangan akademis, lembaga pengkajian dan 
penelitian hukum, organisasi profesi hukum, dan lembaga 
swadaya masyarakat; 

h.  menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan pelayanan jasa hukum; 

i. menungkatkan kualitas dan kuantitas tenaga perancang 
peraturan perundang-undangan pada masing-masing instansi 
dan lembaga pemerintah. 
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Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.  Pada bab 9 Peraturan 

Presiden Nomor 7 Tahun 2005 disampaikan tentang kebijakan pembenahan 

sistem dan politik hukum. Disebutkan dalam bab 9 bagian A bahwa permasalahan 

dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum pada dasarnya meliputi 

substansi hukum, struktur hukum dan budatya hukum. Permasalahan yang terkait 

substansi hukum, antara lain meliputi : 

a. tumpang tindih dan inkonsitensi peraturan perundang-
undangan. Peraturan perundang-undangan yang ada  masih 
banyak yang tumpang tindih, inkonsistensi dan bertentangan 
antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara 
peraturan yang tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan 
yang lebih rendah dengan peraturan yang ada diatasnya. 
Perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas 
mengakibatkan sulitnya pelaksanaan di lapangan atau 
menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan 
terjadinya imkonsistensi. Seringkali isi peraturan perundang-
undangan tidak mencerminkan keseimbangan anatara hak dan 
kewajiban dari objek yang diatur, keseimbangan antara hak 
individual dan sosial atau tidak mempertimbangkan  pluralisme 
dalam berbagai hal serta tidak responsif gender; 

b. implementasi undang-undang terhambat peraturan 
pelaksananya. Pada asasnya, undang-undang yang baik adalah 
undang-undang yang langsung dapat diimplementasikan dan 
tidak memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Akan 
tetapi kebiasaan untuk menunggu peraturan pelaksanaan 
menjadi penghambat opersionalisasi peraturan perundang-
undangan.Berbagai undang-undang yang dibentuk dalam 
rangka reformasi banyak yang tidak dapat dilaksanakan secara 
efektif. Penyebab utamanya antara lain tidak dibuatkan dengan 
segera berbagai peraturan pelaksananya yangdiperintahkan 
undang-undang yang bersangkutan; 

c. tidak adanya perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance 
(MLA)  atau bantuan hukum timbal balik antara pemerintah 
dengan negara yang berpotensi sebagai tempat pelarian 
khususnya tindak pidana korupsi dan pelaku tindak pidana 
lainnya. 

Pada bagian B, tentang sasaran yang akan dilakukan dalam tahun 2004-
2009 adalah terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen dan tidak 
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diskriminatif, terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan 
pada tingkat pusat dan daerah  serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 
perundangan yang lebih tinggi dan kelembagaan perailan dan penegak hukum 
yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali 
kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan. 

Pada bagian C, disebutkan tentang arah kebijakan antara lain untuk 
memperbaiki substansi (materi) hukum melalui upaya : menata kembali substansi 
melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk 
mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan 
hirarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal 
dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui 
pemberdayaaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi 
hukum nasional. 

Sedangkan pada bagian D, tentang program-program pembangunan, antara 
lain sebagai berikut: 

1. program perencanaan hukum, yang diharapkan akan dihasilkan 
kebijakan atau materi hukum yang sesuai dengan aspirasi 
masyarakat, baik pada saat ini maupun masa mendatang, 
mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi 
manusia serta mempunyai daya laku yang efektif dalam 
masyarakat secara keseluruhan. 

2. Program pembentukan hukum, yang dimaksudkan untuk 
menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan 
dan yurisprudensi yang akan menjadi landasan hukum untuk 
berperilaku tertib dalam rangka menyelenggarakan kehidupan 
masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan peraturan 
perundang-undangan dilakukan melalui proses yang benar 
dengan memperhatikan tertib perundang-undangan serat asas 
umum peraturan perundang-undangan yang baik. 

 
 Pada pengaturan tata urutan perundang-undangan terdapat beberapa 

prinsip yang telah menyebutkan antara lain :  

a. bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan yang 

lebih rendah harus bersumber atau mempunyai dasar hukum pada peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.  

 b. Pada isi atau materi muatan yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan yang mempunyai tingkatan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

atau menyimpang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
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Karena apabila ternyata peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

tingkatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dapat 

dibatalkan dengan batal demi hukum. Kecuali apabila peraturan perundang-

undangan  yang lebih tinggi dibuat dengan tanpa wewenang atau melampaui 

wewenang.  

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 

16 tidak bertentangan dengan Pasal 34 dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yang mempunyai tingkatan yang lebih 

rendah telah bersumber atau mempunyai dasar hukum pada peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan pada isi atau materi muatan yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan yang 

lebih rendah tidak bertentangan atau menyimpang dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi pada Undang-Undang Dasar 1945, maka terdapat 

sinkronisasi secara vertikal, sehingga Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 

Tentang Pengelolaan Zakat dapat untuk terus dipergunakan dan diberlakukan 

sebagai salah satu upaya untuk dapat membantu dalam menanggulangi 

kemiskinan.  

Keberadaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan 

Zakat diharapkan akan dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  

Zakat merupakan pungutan wajib yang harus dikumpulkan dan 

didistribusikan oleh pemerintah. Maka lembaga-lembaga zakat yang ada perlu 
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untuk dibina, diorganisir oleh pemerintah supaya zakat dapat ditangani, dikelola, 

diatur, ditata, diorganisir sehingga dapat meningkatkan daya guna zakat. 

Apabila zakat dikelola negara, maka akan dapat memberikan keuntungan, 

antara lain : 

1. orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim 

yang mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat 

dapat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan 

fakir miskin lebih terjamin haknya, 

2. perasaan fakir miskin dapat dijaga, 

3. pembagian zakat akan dapat lebih untuk menjadi tertib, 

4. zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum 

akan dapat disalurkan dengan baik, karena pemerintah 

lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya (K. N. Sofyan 

Hasan, 1995 : 19). 

Zakat merupakan sumber dana potensial untuk meningkatkan 

kesejahteraan umum, maka supaya menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan 

bagi kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya pengelolaan zakat secara 

profesional dan bertanggung jawab. 

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk diberikan pada orang  atau 

badan yang mempunyai hak untuk menerima zakat harus dengan  mendahulukan 

orang-orang yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar secara 

ekonomi dan sangat memerlukan bantuan serta perlu untuk mendahulukan orang 
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atau badan yang mempunyai hak untuk menerima zakat dalam wilayahnya 

masing-masing. 

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat selain untuk memenuhi 

kebutuhan dasar ekonomi juga dapat dipergunakan untuk usaha yang produktif 

dengan usaha-usaha nyata yang dapat untuk memberikan peluang yang 

menguntungkan. 

Apabila zakat dapat dikelola dengan lebih transparan, profesional dan 

bertanggung jawab, maka zakat merupakan sumber dana yang mempunyai daya 

guna dalam mengatasi bertambahnya angka kemiskinan dan APBD yang cukup 

terbatas. 

Apabila daerah-daerah yang mempunyai penduduk yang peduli untuk 

melaksanakan wajib zakat, maka akan dapat menjadi suatu alternatif untuk 

membantu APBD yang diakibatkan PAD yang sedikit untuk menanggulangi 

kemiskinan.  

 Zakat tidak hanya dipergunakan untuk mengatasi permasalahan jangka 

pendek dengan memberikan sandang pangan bagi warga masyarakat pra sejahtera. 

Akan tetapi zakat dapat dijadikan sebagai bantuan modal kepada fakir miskin 

supaya mereka dapat berusaha untuk mengembangkan usaha-usaha yang 

produktif dengan dibuka lapangan kerja bagi banyak orang sehingga dapat 

mengentaskan kemiskinan serta dapat untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan  tanpa selalu mengggantungkan diri dari pemberian zakat 

selamanya. 
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Zakat merupakan dana kolektif yang dapat dipergunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan semua anggota masyarakat yang kurang beruntung 

seperti fakir miskin. Upaya untuk dapat menanggulangi kemiskinan terdapat 

berbagai hal yang saling terkait antara lain, perlu ada penyelenggaraan praktek 

pemerintahan yang baik/Good Governance, ada pembagian peran yang jelas 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terdapat kerjasama 

(partnership) antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penanggulangan 

kemiskinan, juga ada upaya pemberdayaan masyarakat. 

Pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab akan dapat 

membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi dan pendayagunaan 

zakat dapat mempunyai manfaat untuk memberdayakan golongan ekonomi lemah. 

Akan tetapi dalam hal mengenai pengumpulan dan pemberdayaan zakat 

terdapat hambatan-hambatan yang dikarenakan antara lain : 

a. kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, 

b. hasrat masyarakat untuk menyalurkan sendiri zakatnya masih cukup dominan, 

c. adanya pikiran dan mental kapitalis.(Jamal Wiwoho, 2006 : 1), 

d. kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga pengumpul zakat yang ada. 

Karena masyarakat tidak percaya kepada badan atau lembaga amil, sehingga 

mereka membagi sendiri tanpa koordinasi dan melibatkan badan atau lembaga 

amil, yang berimplikasi antara lain besarnya zakat yang dikeluarkan yang 

pendistribusiaannya tidak dikelola secara profesional mengakibatkan tidak 

mengurangi kemiskinan (Ahmad Rofiq, 2007 : 6). 
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Hal tersebut mengakibatkan kesejahteraan dan pemerataan keadilan belum 

dapat terwujud. 

Usaha untuk dapat meningkatkan jumlah pengumpulan zakat dari 

masyarakat, perlu memperluas sosialisasi mengenai zakat. Potensi yang terdapat 

dalam zakat perlu dimanfaatkan secara baik dengan peningkatan pendayagunaan 

zakat melalui pengelolaan zakat secara profesional, menerapkan transparansi, 

akuntabilitas, membangun koordinasi yang erat diantara semua lembaga pengelola 

zakat supaya ada penguatan kelembagaan pengelolaan zakat serta masyarakat 

dapat percaya pada lembaga pengumpul zakat. 

Membantu fakir miskin perlu terdapat partisipasi yang melibatkan semua 

pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Maasyarakat 

(LSM), akademisi, ulama, dunia usaha dan juga masyarakat miskin.  

2. UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Belum Efektif 

Untuk Membantu Penanggulangan Kemiskinan  

Pada prakteknya, hukum dan kebijakan publik tidak dapat dipisah-

pisahkan. Keduanya berjalan seiring sejalan dengan prinsip saling mengisi. 

Hukum tanpa ada proses kebijakan publik, maka akan kehilangan substansinya. 

Kebijakan publik tanpa ada legalisasi hukum akan lemah operasionalnya. 

Kebijakan publik umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum. Sebuah 

hukum adalah hasil dari kebijakan publik. Hukum adalah kebijakan publik yang 

dilegalisasi. 
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Asas-Asas Hukum Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, antara lain :  

a. Asas Partisipasi 

Untuk dapat mengatakan bahwa aturan-aturan telah mendasarkan pada 

asas partisipatif, maka aturan-aturan tersebut harus dapat mendorong setiap warga 

masyarakat untuk dapat mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat 

dalam proses pengambilan keputusan yang mempunyai sangkut pautnya dengan 

kepentingan mereka, baik dengan secara langsung ataupun dengan secara tidak 

langsung.   

UU Nomor 38 tahun 1999 merupakan kepedulian dari Pemerintah  supaya 

dapat mengelola zakat secara maksimal. Pengumpulan sangat dibutuhkan 

kesadaran dari umat islam untuk membayar zakatnya, supaya dana yang berasal 

dari zakat dapat berdaya guna. Setiap warga mempunyai hak suara dalam 

pembuatan keputusan, maka memerlukan partisipasi dan peran yang aktif dari 

para cendekiawan, ulama dan masyarakat. Pada pasal 20, “Masyarakat dapat 

berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat”. 

b. Asas Penegakan Hukum 

Suatu aturan-aturan memerlukan adanya pencantuman dalam hal mengenai 

sanksi untuk subjek-subjek yang mendapat beban kewajiban tersebut dalam 

melaksanakan kewajibannya. 

Apabila terdapat pencantuman perumusan sanksi, maka dengan hal 

tersebut akan mengakibatkan kemungkinan adanya keseriusan dari para subjek 

yang dibebani kewajiban tersebut dalam melaksanakan kewajibannya, karena 
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merasa akan terdapat akibat hukum yang akan diterimanya, apabila mereka tidak 

melaksanakan kewajibannya dengan baik.  

Pihak-pihak yang merasa dirugikan yang dikarenakan dengan tidak 

dilakukannya kewajiban oleh subjek yang dibebani kewajiban tersebut dapat 

untuk menuntut hak-haknya dengan memakai jalur hukum yang diperbolehkan. 

Hukum keadilan harus dilaksanakan dan ditegakkan. 

Pada UU Nomor 38 Tahun 1999 terdapat bab yang mengatur mengenai 

sanksi bagi pelanggaran, dalam bab VII tentang sanksi, pasal 21, yaitu : 

1. setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat 

atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, 

hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 8 , pasal 12, dan pasal 13 dalam UU ini diancam dengan 

hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda 

sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 

2. tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan 

pelanggaran, 

3. setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat 

yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengeloalaan zakat tidak boleh ada kesalahan dan pelanggaran, karena 

apabila terdapat pelanggaran, maka terdapat sanksi. 

Ketentuan mengenai sanksi tersebut diharapkan supaya dapat untuk 

menumbuhkan kepercayaan bagi para muzakki (orang atau badan yang dimiliki 
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oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat) terhadap pengelola 

zakat. Sehingga para muzakki tidak akan ragu untuk menyerahkan zakatnya pada 

badan atau lembaga tersebut. 

Adanya sanksi dalam UU zakat tersebut, maka pengelola zakat 

diharapakan untuk dapat bertanggung jawab dalam mengelola zakat yang 

diamanahkan kepadanya.     

c. Asas Transparansi  

Penyelenggaraan pemerintahan perlu untuk adanya dukungan dari suatu 

mekanisme yang rasional dan transparan. 

Apabila zakat, infaq, shodaqoh masih belum terorganisir dengan baik, 

sehingga menjadikan kurang jelas, kurang transparan. Masyarakat menjadi kurang 

percaya pada lembaga pengumpul zakat, karena masih belum adanya keterbukaan 

dari pengelola zakat, sehingga hasrat masyarakat untuk menyalurkan sendiri 

zakatnya menjadi cukup dominan dan mengakibatkan kecenderungan adanya 

pembayar zakat yang perlu untuk mempertimbangkan tempat yang dinilai mampu 

akan dapat menyalurkan zakat dengan secara benar.    

Pada UU Nomor 38 Tahun 1999, pengelolaannya harus dilakukan secara 

transparan, maka perlu untuk mempublikasikan laporan keuangannya, dengan 

kebebasan informasi yang dapat dipahami dan dimonitor.  

Pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat 

dalam pasal 19 yaitu “badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan 

tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya”. 
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Badan amil zakat dan lembaga amil zakat harus mempunyai kredibilitas 

dan reputasi yang baik serta dapat menjalankan amanahnya. 

d. Asas Kesetaraan 

 Pada penanggulangan kemiskinan perlu menjadikan masyarakat sebagai 

subjek yaitu pelaku. Pemerintah masih belum menempatkan masyarakat miskin 

sebagai subjek yang dipercaya untuk dapat mengatasi masalahnya sendiri dan 

justru memposisikan masyarakat miskin sebagai objek, karena pemerintah masih  

bertindak sebagai penguasa dalam menangani kemiskinan. Pemerintah hanya 

perlu untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat miskin. 

Semua warga mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan 

kesejahteraan.   

Pada UU zakat pasal 1 ayat 3 masih belum ada penetapan standar kriteria 

dalam hal mengenai mustahiq (orang atau badan yang berhak menerima zakat) 

dan belum menjamin kepentingan masyarakat miskin untuk meningkatkan 

kesejahteraannya, karena zakat masih belum terkumpul dan berfungsi secara 

optimal. 

e. Asas Daya Tanggap 

Suatu peraturan harus terdapat rumusan-rumusan norma yang 

memungkinkan supaya pemerintah dapat menjalin komunikasi-komunikasi yang 

baik antara pemerintah dan masyarakat. Karena masyarakat perlu untuk 

menyuarakan aspirasi, pendapat dan kebutuhan serta kepentingannya.  
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Apabila pemerintah dapat membangun jalur komunikasi, maka diharapkan 

akan dapat untuk meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan 

terhadap aspirasi masyarakat. 

Peraturan perundang-undangan mengenai pengelolan zakat masih terdapat 

celah, seperti misalnya pada pasal 11, 12, 14. Zakat perlu dijelaskan secara rinci 

supaya masyarakat yang awam dapat memahaminya, sehingga optimal dalam 

menjalin komunikasi atau hubungan antara muzakki (orang atau badan yang 

dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat) dengan 

pengelola zakat. 

f. Asas Wawasan Kedepan 

Apabila mempunyai kehendak supaya pembangunan daerah dapat 

dilakukan dan supaya terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka suatu 

aturan-aturan perlu untuk mendasarkan pada asas wawasan kedepan , dengan 

mengharuskan supaya mengikutsertakan warga masyarakat dalam seluruh proses 

pembangunan. 

Keikutsertaan dari warga masyarakat, akan dapat menjadikan warga 

masyarakat dapat merasa untuk memiliki dan dapat untuk ikut serta dalam 

bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya, sehingga dapat untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pemberian otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab 

menuntut kerja keras dari pemerintah daerah dan aparatnya untuk dapat mampu 

menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi di daerahnya. Maka dalam 
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melaksanakan otonomi daerah harus lebih dapat meningkatkan kemandirian 

daerah otonom.  

Pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam pasal 2 menyebutkan 

bahwa ”setiap warga negara Indonesia yang beragama islam  dan mampu atau 

badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat”, akan 

tetapi dalam kategori ”mampu” masih perlu ada standar kriterianya.  

Adanya UU zakat diharapkan masyarakat dapat untuk peduli dalam 

melaksanakan kewajibannya menunaikan zakat. Sehingga dapat membantu 

pemerintah daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi dan berperan dapat 

untuk  mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial seperti dalam 

pasal 5.    

g.  Asas Akuntabilitas 

Berbagai aturan-aturan perlu untuk mengandung adanya rumusan-rumusan 

norma yang diharapkan akan dapat untuk meningkatkan akuntabilitas para 

pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan 

masyarakat luas. 

Negara mempunyai tanggung jawab dalam pemungutan zakat. Karena 

zakat perlu untuk dikumpulkan dan didistribusikan oleh pemerintah. Lembaga 

zakat harus dibina, di organisir oleh pemerintah. Maka pemerintah mempunyai 

wewenang untuk menangani, mengelola, mengatur, menata,mengorganisir dan 

meningkatkan daya guna zakat.  

Zakat  merupakan kewajiban anggota masyarakat muslim yang kaya untuk 

membayarnya. Suatu pungutan wajib tidak bisa hanya diserahkan sepenuhnya 
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pada insiatif pribadi. Selama ini pengumpulan zakat masih sedikit karena 

masyarakat lebih suka menyalurkan sendiri zakatnya.  

Pengumpulan zakat sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Undang-

Undang Nomor 38 tahun 1999 merupakan implementasi tanggung jawab negara 

dan diharapkan dapat menjadi upaya untuk mengelola zakat dengan bertanggung 

jawab. Pemerintah, swasta, masyarakat harus bertanggung jawab kepada publik. 

h. Asas Pengawasan 

Berbagai aturan-aturan perlu untuk mengandung adanya rumusan-rumusan 

norma-norma yang diharapkan mempunyai maksud akan dapat untuk 

menciptakan suatu sistem pengawasan dengan dapat melibatkan swasta dan 

masyarakat luas, sehingga diharapkan akan dapat untuk lebih menjamin 

terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber 

daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.   

Pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh pemerintah atau lembaga swasta 

dengan bimbingan dan pengawasan seperlunya. Pengawasan juga dapat dilakukan 

oleh ulama dan masyarakat.  

Pada UU Nomor 38 Tahun 1999 dalam Bab VI pasal, 18 telah tercantum 

mengenai pengawasan yang disebutkan bahwa : 

1. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat 

dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 6 ayat 5 “(organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas 

unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana)”, 

2. pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota, 
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3. unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil 

zakat, 

4. dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, 

unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.   

i. Asas Efisien Dan Efektifitas 

Efektifitas hukum adalah situasi dimana hukum yang berlaku dapat 

dilaksanakan, ditaati, dan mempunyai daya guna sebagai kontrol sosial atau sesuai 

dengan tujuan dari dibuatnya hukum tersebut. 

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dapat untuk 

mempengaruhi efektivitas hukum, antara lain : 

1. hukum/Undang-Undang/Peraturan, 

2. penegak hukum (Pembentuk Hukum/Penerap Hukum), 

3. sarana/fasilitas pendukung, 

4. masyarakat, 

5. budaya hukum. 

Suatu perundang-undangan dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi 

persyaratan-persyaratan filosofis, sosiologis dan yuridis. Dengan adanya keadilan, 

kegunaan atau kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Setiap perundang-undangan tidak harus segera diganti apabila peraturan 

tersebut tidak jalan, akan tetapi harus diberikan waktu supaya dapat meresap 

dalam diri masyarakat. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Apabila terjadi pelanggaran, ada kemungkinan pelaksana peraturan 

tersebut kurang tegas dan kurang bertanggung jawab dalam menjalankan 

pekerjaannya. Atau kurang adanya sarana/ fasilitas yang mendukung. 

Efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh masyarakat. Dan perlu adanya 

kesadaran hukum masyarakat yang merupakan nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat dalam hal mengenai hukum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, 

penghayatan, kepatuhan atau ketaatan hukum. 

Pelaksanaan UU terkadang masih belum seperti yang diharapkan, maka 

supaya UU Nomor 38 Tahun 1999 dapat berjalan dengan efisien dan efektif perlu 

adanya penegak hukum untuk tegas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 

tugasnya, juga perlu dengan adanya dukungan fasilitas yang memadai dan peran 

serta dari masyarakat, sehingga tujuan dari UU zakat untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dapat tercapai.  

Pungutan dan pengumpulan zakat merupakan alat yang efektif untuk 

menghilangkan kesenjangan sosial supaya dapat menanggulangi kemiskinan. 

Maka untuk itu perlu ada efisien dan efektivitas dalam melaksanakan UU zakat 

tersebut, dengan memperjelas pasal 16, pasal 17 tentang maksud dari usaha yang 

produktif. Proses pengelolaan dari suatu lembaga harus dapat menghasilkan 

seperti yang diharapkannya dengan menggunakan sumber-sumber dana zakat 

sebaik mungkin. 

j. Asas Profesionalisme 

Berbagai aturan-aturan perlu untuk mengandung rumusan-rumusan norma 

yang diharapkan akan dapat untuk meningkatkan kemampuan dan moral para 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



penyelenggara pemerintahan supaya dapat mampu untuk memberikan pelayanan 

yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya yang terjangkau, sehingga diharapkan 

akan dapat tercipta birokrasi yang profesional yang akan dapat untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat.  

Pada  UU Nomor 38 Tahun 1999 dalam pasal 6 ayat 4 menyebutkan 

pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang 

memenuhi persyaratan tertentu. Tetapi dalam kepengurusannya ada kemungkinan 

belum optimal, karena kurang jelas persyaratannya. 

Peningkatan SDM diperlukan sehingga diharapkan dapat menjadi upaya 

untuk pengelola zakat dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat 

yang diamanahkan kepadanya, supaya pengelolaan dan pelaksanaan zakat dapat 

profesional.  

Pada UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat baru terdapat 

tiga asas yaitu asas iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum. Asas-asas 

tersebut belum cukup memenuhi untuk suatu UU zakat. Apabila harus direvisi 

perlu ada penambahan asas seperti asas akuntabilitas supaya dana zakat dapat 

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan masyarakat, asas efisien dan efektifitas 

supaya dana zakat lebih maksimal dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dan keadilan sosial, asas profesionalisme supaya dana zakat dapat 

dikelola oleh orang yang berkualitas.  
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Membentuk UU harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik meliputi : 

1. Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak 

dicapai. Dan pada UU Nomor 38 Tahun 1999 terdapat tiga tujuan dalam 

pasal 5.  

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap 

jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau 

pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. 

Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi 

hukum, apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang. 

UU Nomor 38 Tahun 1999 telah disahkan oleh presiden serta dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

3. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan 

perundang-undangannya. UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan 

Zakat diantaranya telah terdapat bab yang menjelaskan tentang organisasi 

pengelolaan zakat dalam bab tiga dan telah sinkron dengan peraturan 

perundang-undangan diatasnya(yang lebih tinggi). 

4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan 

perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, 
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yuridis maupun sosiologis. UU Nomor 38 tahun 1999 merupakan UU 

yang diperuntukkan bagi umat islam, seperti yang disebutkan dalam bab 

satu tentang ketentuan umum. 

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan 

perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan 

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. UU Nomor 38 tahun 1999 telah disebutkan dalam hal mengenai 

menimbang untuk dibentuk UU Tentang Pengelolaan Zakat diantaranya 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dengan 

memperhatikan masyarakat kurang mampu. 

6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-

undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan 

perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata ototerminologi serta 

bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Pada 

UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat masih 

menimbulkan berbagai macam interpretasi, seperti belum terdapat standar 

yang jelas tentang muzakki, mustahiq dalam pasal 1 dan belum terdapat 

penjelasan yang jelas tentang yang dimaksud dengan usaha produktif 

dalam bab lima tentang pendayagunaan zakat pasal 16 dan pasal 17. 

7. Asas Keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan 

pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh 
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lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-

undangan. Pada UU Nomor 38 Tahun 1999 dalam pasal 4 telah tercantum 

asas keterbukaan.  

Kebijakan dasar bidang hukum antara lain terdapat dalam UU Nomor 25 

Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-

2004. 

Pada bab III UU Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan 

Nasional Tahun 2004 memuat tentang arah kebijakan pembangunan hukum dalam 

GBHN 1999-2004, sebagai berikut : 

a. mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat 
untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam 
kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum; 

b. menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu 
dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum 
adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial 
dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan 
gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi 
melalui program legislasi; 

c. menegakkkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin 
kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, 
serta menghargai Hak Asasi Manusia (HAM); 

d. melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang 
berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan 
dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang; 

e. meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat 
penegak hukum termasuk Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan 
meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana 
hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif; 

f. mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari 
pengaruh penguasa dan pihak manapun; 

g. mengembangkan peraturan perundang-undangan yang 
mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era 
perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. 
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h. menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah, 
dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan 
tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran; 

i. meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan 
perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM dalam 
seluruh aspek kehidupan; 

j. menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran 
hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas. 

Pada UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat mengenai 

asas keadilan terdapat pada pasal 5, bahwa pengelolaan zakat bertujuan dalam 

upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, karena dalam 

pasal 16, hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan mustahiq, sehingga 

diharapkan akan mengurangi fakir miskin dengan pemerataan pendapatan atau 

rezeki. 

Program-program pembangunan hukum dalam GBHN 1999-2004, sebagai 

berikut :  

1. program pembentukan peraturan perundang-undangan yang 
bertujuan untuk mendukung upaya-upaya dalam rangka 
mewujudkan supremasi hukum terutama penyempurnaan 
terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan 
hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
masyarakat. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain : 

a. menyusun undang-undang yang mengatur tata cara 
penyususunan peraturan perundang-undangan yang 
membuka kemungkinan untuk mengakomodasi aspirasi 
masyarakat dengan tetap mengakui dan menghargai 
hukum agama dan hukum adat; 

b. menyempurnakan mekanisme hubungan anatara 
pemerintah dan DPR dalam rangka pembentukan 
peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi 
amandemen pasal 5 ayat I dan pasal 20 UUF 1945; 

c. meningkatkan peran Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas); 

d. menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang 
mendukung desentralisasi dalam rangka penguatan 
masyarakat sipil melalui penyediaan akses informasi 
kepada publik dalam proses pengambilan keputusan; 
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e. menyempurnakan dan memperbaharui peraturan 
perundang-undangan untuk mendukung kegiatan 
perekonomian dalam menghadapi perdagangan bebas 
dan perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi 
lingkungan hidup serta perlindungan masyarakat 
setempat; 

f. melakukan ratifikasi berbagai konvensi internasional 
khususnya yang berkaitan dengan HAM serta yang 
terkait dengan perlindungan dan peningkatan hak-hak 
perempuan dan ketenagakerjaan; 

g. meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam 
pengembangan dan pemanfaatan penelitian hukuim 
antar instansi baik di pusat maupun di daerah, kalangan 
akademis, lembaga pengkajian dan penelitian hukum, 
organisasi profesi hukum, dan lembaga swadaya 
masyarakat; 

h. menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang 
terkait dengan pelayanan jasa hukum; 

i. meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga perancang 
peraturan perundang-undangan pada masing-masing 
instansi dan lembaga pemerintah. 

2. program pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga 
penegak hukum lainnya, bertujuan untuk meningkatkan kembali 
kepercayaan masyarakat peran dan citra lembaga peradilan dan 
lembaga penegak hukum lainnya. Kegiatan pokok yang 
dilakukan meliputi : 

a. meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara 
transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam 
rangka pengawasan dan pembenahan terhadap sistem 
manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu; 

b. menyusun sistem rekrutmen dan promosi yang lebih ketat dan 
pengawasan terhadap proses rekrutmen dan promosi dengan 
memegang asas kompetensi, transparansi dan partisipasi baik 
bagi hakim maupun bagi aparat penegak hukum lainnya; 

c. meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparat penegak hukum 
lainnya seperti jaksa, polisi dan PNS melalui peningkatan gaji 
dan tunjangan-tunjangan lainnya sampai pada pemenuhan 
kebutuhan hidup yang disesuaikan dengan tugas, wewenang 
dan tanggung jawab yang diemban; 

d. membentuk Komisi Yudisial atau Dewan Kehormatan Hakim 
untuk melakukan fungsi pengawasan; 

e. menunjang terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu 
melaui sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tugas dan wewenang hakim serta aparat penegak 
hukum lainnya; 
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f. memperluas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara 
(PTUN) sampai ketingkat kabupaten atau kota dan peningkatan 
kualitas hakim PTUN untuk mendukung pelaksanaan otonomi 
daerah; 

g. meningkatkan peran advokat dan notaris melalui optimalisasi 
standar kode etik di lingkungan masing-masing; 

h. meyempurnakan kurikulum di bidang pendidikan hukum guna 
menghasilkan aparat hukum yang profesional, berintegritas dan 
bermoral tinggi; 

i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan lanjutan di bidang 
hukum baik gelar maupun non gelar dengan prioritas pelatihan 
terutama pada bidang yang terkait dengan HAKI, lingkungan 
hidup, perancangan kontrak, dan keahlian di bidang lain yang 
terkait dalam rangka pemulihan di bidang ekonomi; 

j. memperluas kewenangan pengadilan niaga, meningkatkan 
pengetahuan, wawasan hakim pengadilan niaga dan 
meningkatkan jumlah hakim ad-hoc pengadilan niaga baik 
yang berasal dari hakim karier maupun yang bukan hakim 
karier; 

k. meningkatkan kualitas hakim dalam melakukan penemuan 
hukum baru melalui putusan-putusan pengadilan 
(yurisprudensi) yang digunakan sebagai dasar pertimbangan 
hukum yang dapat digunakan oleh aparat  penegak hukum di 
lingkungan peradilan; 

l. meningkatkan pembinaan terhadap integritas moral, sikap, 
perilaku dan memberdayakan kemampuan dan keterampilan 
aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan dan pemasyarakatan secara intensif dalam 
penanganan kasus KKN dan pelanggaran HAM, sehingga dapat 
dihindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasan terhadap 
jalannya proses pengadilan; 

m. mengurangi beban penyelesaian perkara yang tertunggak di 
Mahkamah Agung; 

n. melakukan pengalokasian jumlah hakim yang berimbang di 
daerah melalui pemetaan serta pendataan jumlah perkara pada 
tiap wilayah pengadilan sehingga dapat ditetapkan jumlah 
hakim yang akan ditempatkan pada wilayah tersebut; 

o. mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternative 
diluar pengadilan atau yang disebut Alternative Dispute 
Resolution (ADR) dan dengan memperbaiki upaya perdamaian 
di dalam pengadilan dengan mengembangkan court connected 
ADR; 

p. meningkatkan mekanisme pertanggungjawaban lembaga 
pengadilan kepada publik, kemudahan akses masyarakat untuk 
memperoleh putusan pengadilan dan publikasi mengenai 
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ada/tidaknya perbedaan pendapat diantara para anggota majelis 
hakim dalammengambil keputusan; 

q. meningkatkan peranan Mahkamah Agung dalam rangka hak uji 
materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-
undang; 

r. meningkatkan berbagai dukungan sarana dan prasarana di 
bidang hukum terutama untuk pengadilan, kejaksaan, 
kepolisan,lembaga pemasyarakatan, rumah penyimpanan 
barang sitaan negara, pembinaan keterampilan bagi warga 
binaann dan pelayanan jasa hukum lainnya; 

s. meningkatkan profesionalisme dan pelayanan masyarakat oleh 
lembaga kepolisian dengan menambah jumlah personel aparat 
kepolisian sesuai dengan perbandingan jumlah penduduk; 

t. meningkatkan peran Sistem Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi (SJDI) hukum dan perpustakan hukum dengan 
memanfaatkan kemajuan iptek dan meningkatkan sumber daya 
manusia pendukungnya termasuk sistem jaringan informasi; 

u. melakukan pembinaan pemasyarakatan baik pembinaan di 
dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan, agar bekas 
warga binaan kembali hidup normal di masyarakat; 

v. meningkatkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat 
yang tidak mampu terutama di daerah-daerah terpencil; 

w. meningkatkan kualitas pelayanan jasa hukum di bidang Hak 
Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), badan 
hukum,kewarganegaraan dan keimigrasian; 

x. meningkatkan penegakan hukum di bidang keimigrasian 
berupa pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang 
masuk dan keluar Indonesia.  

3. program penuntasan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, serta 
pelanggaran Hak Asasi Manusia, bertujuan untuk memulihkan 
kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakana hukum 
dan hak asasi manusia di Indonesia. Kegiatan pokok yang 
dilakukan meliputi : 

a. melakukan inventarisasi terhadap berbagai kasus yang 
berindikasi tindak pidana korupsi, praktek kolusi dan 
nepotisme dan pelanggaran hak asasi manusia yang belum 
masuk daftar yang perlu ditindak lanjuti secara hukum baik 
melalui media masssa, elektronik, jaringan internet, maupun 
instansi yang fungsi dan tugasnya terkait dengan penanganan 
kasus KKN dan pelanggaran HAM: 

b.  meningkatkan operasi penegakan hukum dalam bentuk operasi 
yustisi; 

c. penyusunan statistik kriminal dan analisis kriminalitas baik 
mengenai tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus; 
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d. menyelesaikan perkara-perkara KKN dan pelanggaran HAM 
yang ditindaklanjuti dengan penanganan tindak hukum pidana 
pengembalian kekayaan negara yang dikorupsi; 

e. pengendalian teknis terhadap penyelesaian perkara KKN dan 
pelanggaran HAM. 

4. program peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan 
budaya hukum, bertujuan untuk meningkatkan kembali 
kesadaran dan kepatuhan hukum baik bagi masyarakat maupun 
aparat penyelenggara secara keseluruhan dan meningkatkan 
tingkat kepercayaan masyuarakat terhadap peran dan fungsi 
aparat penegak hukum yang diharapkan akan menciptakan 
budaya hukum yang baik di semua lapisan masyarakat. 
Kegiatan pokok yang dilakukan yaitu : 

a. melakukan pemetaan permasalahan hukum dalam rangka 
menerapkan materi,metode dan pendekatan dialogis yang tepat 
sasaran; 

b. menggunakan nilai-nilai budaya luhur daerah sebagai salah satu 
sarana untuk meningkatkan penyadaran hukum; 

c. merumuskan pendekatan penyadaran hukum yang lebih 
demokratis melalui pendekatan dialogis antara instansi atau 
lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang 
memfasilitasi penyadaran hukum dengan masyarakat untuk 
mngembangkan kesadaran dan peran serta mereka terhadap 
hukum dan sistem penegakkannya; 

d. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengaktualisaikan 
hak serta melaksanakan kewajiban masyarakat sebagai warga 
negara sekaligus dalam rangka membentuk budaya hukum bagi 
masyarakat dan aparat penyelenggara negara; 

e. meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih 
modern dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum di 
berbagai lapisan masyarakat. 

 
Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata miskin yang mempunyai 

arti tidak mempunyai harta dan serba kekurangan. Kemiskinan merupakan 

ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk dapat 

hidup dengan layak.  

Walaupun kemiskinan sudah mendapatkan perhatian dan penanganan dari 

pemerintah maupun masyarakat, akan tetapi karena dari tahun ke tahun jumlah 
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orang miskin semakin bertambah, maka hasilnya tidak begitu tampak (Sri 

Suhandjati Sukri, 2007 : 15).  

Menurut Tadjuddin membagi kemiskinan menjadi tiga jenis dengan variasi 

yang berbeda, yaitu : 

1. kemiskinan ekonomi, adalah kurangnya sumber daya 
yang dapat digunakan untuk meningkatkan 
kesejahteraannya. 

2. Kemiskinan sosial, adalah kurangnya jaringan sosial 
dan struktur sosial yang mendukung orang untuk 
mendapatkan kesempatan-kesempatan supaya 
produktivitasnya meningkat. Kemiskinan sosial 
dikarenakan oleh adanya faktor-faktor penghambat 
sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk 
dapat memanfaaatkan kesempatan-kesempatan yang 
tersedia. 

3.  Kemiskinan politik, adalah rendahnya derajat akses 
terhadap kekuatan (power) yang dapat menentukan 
alokasi sumberdaya bagi seseorang untuk dapat 
mewujudkan kesejahteraannya. (Nurhadi, 2007 : 13-
16). 

 
Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menyangkut pada masalah 

kebutuhan yang mendasar seperti misalnya sandang, pangan dan papan saja. 

Penanggulangan kemiskinan harus dimulai dengan membangun semangat  dan 

etos kerja yang lebih baik dengan perlu untuk meningkatkan keterampilan dan 

juga keuletan serta harus menanamkan optimisme untuk dapat meraih kehidupan 

yang lebih baik. 

Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan, maka memerlukan sumber-

sumber dana, dan zakat merupakan salah satu alternatif sumber dana yang 

potensial yang sah yang dapat untuk dioptimalkan untuk menciptakan 

kesejahteraan masyarakat. 
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Diantara hikmah-hikmah zakat antara lain : 

a. mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhsuburkan harta dan pahala serta 

membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa, 

b. melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat 

kemelaratan, 

c. mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia, 

d. manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan 

dan taqwa, 

e. mengurangi kefakir-miskinan yang merupakan masalah sosial, 

f. membina dan mengembangkan stabilitas sosial, 

g. salah satu jalan untuk mewujudkan keadilan sosial (Mohammad Daud 

Ali, 1988 : 41). 

Apabila ada pengelolaan dana zakat yang baik, maka akan dapat menjadi 

alternatif pengelolaaan sumber dana yang potensial untuk memberdayakan 

masyarakat khususnya dalam menanggulangi kemiskinan dan keterbelakangan.    

Zakat perlu diberdayakan dengan secara optimal oleh amil zakat yang 

tangguh dan terpercaya. Karena potensi zakat yang besar akan dapat memberikan 

kontribusi dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada. 

Zakat yang terkumpul bukan hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan 

yang konsumtif, akan tetapi dana zakat yang terkumpul dapat menjadi sumber 

dana yang penggunaannya juga dapat untuk dijadikan sebagai sumber pembiayaan 

usaha yang produktif. 
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Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan kepada 

pemerintah atau pengurus kaum muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama 

terutama yang menyangkut pengembangan SDM (Bambang Setiaji, 2006 : 211). 

Usaha penanggulangan kemiskinan dengan melalui zakat tidak mungkin 

dapat dilakukan dengan secara individu atau perorangan. karena dalam usaha 

penanggulangan kemiskinan hanya dapat dilakukan melalui lembaga atau 

organisasi yang kuat dengan manajemen yang baik yang perlu untuk didukung 

oleh sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kualitas, sehingga harus 

terdapat peningkatan kualitas SDM yang merupakan rangkaian upaya untuk dapat 

mewujudkan manusia yang seutuhnya. Agama yang merupakan landasan moral 

dan etika dalam berperilaku bagi pemeluknya dapat menjadi salah satu faktor 

utama pembentuk kualitas SDM.  

Tujuan dari pengumpulan zakat dan fungsi zakat dapat berhasil dan 

mempunyai daya guna serat dapat dipertanggung jawabkan, maka memerlukan 

perangkat perangkat peraturan perundang-undangan.  

Para ulama dan pemimpin bangsa dan negara ini telah berusaha untuk 

memikirkan hal mengenai masalah pengelolaan dana zakat dalam rangka untuk 

dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  

Upaya yang sudah mereka usahakan baik berupa tenaga, pikiran, waktu 

dan materi telah membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Adanya Undang-Undang 

tentang zakat merupakan langkah yang penting.  
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Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat 

mempunyai hubungan yang erat dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. 

Akan tetapi asas-asas yang terdapat dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 masih 

minimal, karena baru ada tiga asas yang tercantum dalam UU Tentang 

Pengelolaan Zakat yaitu asas iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum. 

Melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan 

Zakat, maka kaidah-kaidah hukum islam yang mempunyai kaitan dengan zakat 

ditransformasikan menjadi hukum positif negara, sehingga dengan demikian 

kaidah-kaidah hukum islam pada bidang zakat telah menjadi bagian dari hukum 

nasional. 

UU Nomor 38 Tahun 1999 merupakan landasan hukum formal bagi 

pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan adanya UU tersebut dapat menjadi 

kekuatan yang mempunyai arti yang positif sehingga diharapkan akan mampu 

untuk mengeksplorasi potensi zakat supaya dapat lebih berdaya guna.     

Pada UU Nomor 38 tahun 1999 telah dijelaskan mengenai prinsip 

pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh 

masyarakat bersama pemerintah, karena pemerintah mempunyai kewajiban untuk 

memberikan perlindungan, pembinaan, pelayanan kepada muzakki (orang atau 

badan yang dimiliki oleh orang muslim yang mempunyai kewajiban untuk 

menunaikan zakat), mustahiq (orang atau badan yang mempunyai hak untuk 

menerima zakat), dan pengelola zakat.      

Undang-Undang zakat mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan 

pengumpulan dan penggunaan zakat, supaya dalam pengelolaan pengumpulan 
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zakat dapat mempunyai sifat yang transparan dan dapat untuk 

dipertanggungjawabkan.   

Pengelolaan zakat perlu dilakukan dengan secara profesional dengan 

menggunakan manajemen yang modern, dengan menjunjung tinggi dan 

menerapkan transparan serta akuntabilitas supaya masyarakat benar-benar 

mempercayai lembaga tersebut. 

Pengumpulan zakat yang dilakukan secara terbuka dan akuntabel akan 

dapat mempunyai manfaat untuk orang-orang yang mempunyai hak untuk 

menerima zakat, yang diantaranya adalah fakir miskin. 

Zakat merupakan potensi yang besar dan mempunyai peran yang besar, 

maka untuk itu perlu adanya kepedulian masyarakat dan memerlukan upaya untuk 

dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat pada kalangan masyarakat 

bahwa zakat adalah kewajiban, dan bukan mempunyai sifat sukarela. Sedangkan 

amil zakat tidak mempunyai power untuk menyuruh orang dalam membayar 

zakat. 

Zakat masih belum dikelola dengan  baik dan profesional di Indonesia, 

diantaranya ada banyak faktor, seperti misalnya belum efektifnya Undang-Undang 

Zakat Nomor 38 Tahun 1999 dan kinerja dari Badan atau Lembaga Amil Zakat 

yang masih kurang optimal.  

Pada UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat masih belum 

membicarakan dalam hal mengenai zakat, seperti misalnya dalam hal mengenai 

ketentuan jumlah zakat supaya jelas bagi masyarakat yang awam, standar yang 

jelas untuk orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang mempunyai 
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kewajiban untuk menunaikan zakat. (muzakki) dan orang atau badan yang 

mempunyai hak untuk menerima zakat (mustahiq), karena lebih cenderung 

membahas mengenai lembaga pengelola dan belum ada sanksi yang 

diperuntukkan bagi yang ingkar dalam membayar zakat. 

UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat diberlakukan untuk 

menjadikan amil-amil zakat lebih profesional sehingga dapat dipercaya oleh 

masyarakat, dan dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 diharapkan dapat memberikan 

peluang untuk menata bagi kelembagaan zakat supaya dapat menjadi sumber 

pendanaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Umat islam 

mengharapkan terdapat realisasi peran zakat dengan secara optimal, supaya dapat 

untuk mengurangi kemiskinan. Karena penyaluran dana dari hasil pengumpulan 

zakat akan dapat menanggulangi kemiskinan. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada perumusan masalah yang ada dan dari hasil penelitian 

dan pembahasan,  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Terdapat sinkronisasi secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 

pasal 34. Karena antara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang yang 

mempunyai tingkatan yang lebih rendah telah bersumber atau mempunyai dasar 

hukum pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan 

pada isi atau materi muatan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

yang mempunyai tingkatan yang lebih rendah tidak bertentangan atau 

menyimpang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah memenuhi asas-asas hukum dari : 

Asas Penegakan Hukum seperti dalam pasal 21, Asas Transparansi dalam pasal 

19, dan Asas pengawasan yang terdapat dalam bab VI tentang pengawasan dalam 

pasal 18 , akan tetapi belum memenuhi asas-asas hukum dari : Asas Akuntabilitas, 

Asas Efisien dan Efektifitas, dan juga Asas Profesionalisme, karena belum diatur 

secara jelas. Padahal asas-asas tersebut perlu ada  dalam UU zakat. UU Nomor 38 

tahun 1999 belum dapat maksimal sebagai salah satu upaya membantu 

penanggulangan kemiskinan, karena masih terdapat kelemahan-kelemahan. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat diatas, maka implikasi dalam 

penelitian ini, antara lain : 

1. Dengan terdapatnya sinkronisasi secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 

38 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka keberadaan dari 

Undang-Undang tersebut dapat  untuk terus diberlakukan dan dapat menjadi 

pendukung dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dapat 

dipergunakan sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan serta berperan 

dalam mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 

2. Karena terdapat asas-asas hukum yang belum terpenuhi maka Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 1999 sebagai produk hukum yang semestinya dapat dijadikan 

sebagai salah satu upaya untuk membantu penanggulangan kemiskinan, maka UU 

tersebut belum efektif secara optimal. Supaya UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang 

Pengelolaan Zakat dapat menjadi salah satu upaya dalam membantu 

penanggulangan kemiskinan, maka perlu untuk mengkritisi dan revisi UU Nomor 

38 Tahun 1999 dengan secara serius. 
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C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

menyampaikan saran : 

1. Pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dibuat 

oleh para ahli hukum dengan membuat substansi peraturan perundang-

undangan harus terdapat sinkronisasi dengan berbagai peraturan yang ada. 

2. Pemerintah harus berusaha untuk dapat melakukan upaya-upaya perbaikan 

terhadap substansi dari berbagai peraturan perundang-undangan dengan 

mengindahkan berbagai asas-asas hukum yang seharusnya menjadi faktor 

sandaran dalam pembentukannya supaya UU dapat berlaku efektif serta 

tercapai tujuannya.  
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