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Abstrak
Zakat merupakan salah satu kekuatan dan satu dimensi pondasi ekonomi umat Islam.

Yang bila potensinya dilakukan secara maksimal akan membawa perubahan yang sangat
luar biasa bagi ekonomi dan pemberdayaan Umat Islam. Dari pemanfaatan dana zakat akan
membawa kepada banyak manfaat dari berbagai sektor kehidupan yang akan dirasakan
oleh masyarakat sebagai implementasi dari konsep Rahmatan Lilalamin. Untuk itu perlu
dilihat sejauh mana kesadaran umat Islam, di dalam membayar zakat apakah sudah
maksimal sesuai dengan jumlah umat Islam yang begitu besar di Indonesia. Pertanyaan
kunci tersebut dilihat dari dimensi Antropologi dan Sosiologi. Pertanyaan diatas menjadi
pertanyaan kunci dalam artikel ini yang mengunakan pendekatan kualitatif yang menjadi
sumber data utama adalah dari kajian literatur, serta juga pengalaman penulis di
masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesadaran berzakat umat Islam di Indonesia
cukup baik dengan meningkatnya penerimaan zakat secara nasional. Peningkatkan
penerimaan zakat ini diakibatkan karena zakat sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa
terlebih-lebih menjelang hari raya Idul Fitri, masyarakat berbondong-bondong membayar
zakat baik daerah tempat tinggal ataupun saat mudik ke kampung halaman.
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PENDAHULUAN
Zakat adalah bagian penting di dalam hukum Islam, karena zakat adalah sebuah

kewajiban yang tidak bisa ditunda dan harus wajib ditunaikan bila sudah sesuai dengan
syarat dan  ketentuan yang berlaku dalam ajaran Islam. Zakat merupakan sebuah ideologi
di dalam masyarakat Islam yang menjadi dasar untuk perekonomian Islam. Zakat
merupakan bagian penting di dalam kehidupan masyarakat Islam dan sebuah usaha untuk
mengembangkan perekonomian masyarakat Islam serta dapat membantu orang yang
terkena masalah secara keuangan atau masalah kemiskinan. Zakat dapat dikatakan sebagai
harta yang harus diberikan dan harus dikeluarkan sebagai hak orang lain. Dan di dalam
Islam mengenai zakat tegas sekali anjurannya disampaikan di dalam Al Quran dan hadist.
Banyak ayat-ayat Al Quran yang berbicara mengenai zakat, diantara yaitu

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan
mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)
ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S
At-Taubah ayat 103)

Dari ayat di atas jelas sekali pentingnya zakat dalam pandangan Islam dan merupakan
hal penting yang terus harus diimplementasikan sebagai bagian penting di dalam ajaran
Islam. Ajaran Islam yang lengkap zakat sangat diperhatikan dan merupakan sebuah
kewajiban yang sangat penting di dalam ajaran Islam, dan dalam pengumpulan zakat dapat
dilakukan dengan cara yang kreatif(Harahap 2016:50).
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