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Mengakhiri kemiskinan dan kesenjangan adalah 
beberapa dari tantangan terbesar masa kini yang 
ingin diatasi oleh Tujuan Pembangunan Global 
(SDGs). Sumbangan oleh agama-agama yang ber-
beda menjadi kontribusi penting bagi Tujuan-tujuan  
tersebut. Zakat, sebagai pembayaran wajib bagi 
seluruh Muslim yang berpendapatan di atas  
ambang batas tertentu, adalah salah satu bentuk 

pemindahan kekayaan terbesar bagi masyarakat  
miskin dan membutuhkan.  Zakat juga mungkin ada-
lah salah satu hal yang terabaikan oleh organisasi- 
organisasi pembangunan, padahal zakat memiliki 
potensi yang sangat besar untuk berkontribusi pada 
pencapaian SDGs. 
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SDGs adalah panggilan universal untuk bertindak 
mengakhiri kemiskinan, melindungi planet dan 
memastikan semua orang menikmati perdamaian 
dan kemakmuran. Negara-negara menyepakati 17 
Tujuan pada 25 September 2015 dan mulai berlaku 
pada Januari 2016. SDGs menyediakan garis tun-
tunan serta target yang jelas untuk dicapai dalam 15 
tahun mendatang. 

SDGs dibangun berdasarkan kesuksesan pendahulu-
nya, Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), 
dan menambahkan area-area baru seperti peruba-
han iklim, kesenjangan ekonomi, inovasi, konsumsi 
berkelanjutan, perdamaian dan keadilan, di antara 
prioritas-prioritasnya. Tujuan-tujuan ini saling ber-
hubungan—seringkali kunci kesuksesan pada satu 
tujuan akan melibatkan penanganan masalah yang 
biasanya berhubungan dengan tujuan lainnya.

SDGs berbeda dengan MDGs dalam beberapa hal 
penting: Agenda 2030 jauh lebih luas cakupannya, 
jauh melampaui tujuan sosial yang menjadi hal uta-
ma dalam MDGs dan lebih lengkap menggabung-
kan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi, bersa-
maan dengan cita-cita masyarakat yang damai dan 
inklusif. Agenda ini lebih ambisius, bertujuan untuk 
menghilangkan dan bukannya sekadar mengura- 
ngi kemiskinan. Agenda ini juga merupakan agenda 
universal, yang diberlakukan pada seluruh negara 
dan seluruh masyarakat.

Pencapaian SDGs bisa menjadi salah satu penca-
paian kemanusiaan terbesar dalam dekade men-
datang. SDGs adalah tujuan global tetapi juga  
dimiliki secara nasional. Ada momentum dan  
energi yang sangat besar di sekitar SGDs, dengan 
kepemilikan kuat dan keinginan untuk bekerja  
dengan mitra-mitra di antara seluruh Pemerintahan, 
sektor swasta dan masyarakat sipil. 17 Tujuan dide-
dikasikan untuk meremajakan kemitraan antara 
pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil  
untuk mencapai Tujuan dan menyertakan target 
yang berhubungan dengan keuangan, teknologi, 
dan perdagangan. 

Diperlukan sekitar USD3-4,5 triliun untuk mewujud-
kan SDGs dalam dunia yang sedang berkembang. 
Investasi saat ini dalam layanan kesehatan, pendi-
dikan, sanitasi, akses pada energi dan seluruh sektor 
yang tercakup dalam SDGs adalah sekitar USD1,4 
triliun, menciptakan kekosongan investasi rata-rata 
sekitar USD2,5 triliun, menurut Laporan Investasi 
Dunia PBB.1 Bekerja bersama-sama adalah satu- 
satunya cara untuk menutup kekurangan keuangan. 

Negara-negara berpenghasilan menengah terus 
bertambah jumlahnya, dan mitra-mitra pemba- 
ngunan internasional tidak bisa diandalkan  
untuk menyediakan dana. Kekosongan harus diisi 
melalui sumber-sumber pendanaan domestik teta-
pi pemerintah tidak bisa melakukannya sendirian.  
Sektor swasta, termasuk melalui bentuk-bentuk baru 
pendanaan sosial, seperti investasi berdampak, dan  
individu melalui pemberian filantropi, memiliki  
peran tersendiri. 

Agama merupakan kekuatan perubahan di dun-
ia. Terlibat dengan organisasi keagamaan sangat 
penting untuk perdamaian dan pembangunan, dan 
mempromosikan toleransi. Diperkirakan 22 pers-
en populasi dunia adalah Muslim dan keuangan 
Islam diperkirakan bernilai sekitar $ 2 triliun pada 
tahun 2015.2 Industri keuangan Islam telah bertam-
bah dengan cepat dalam dekade terakhir, dengan 
perkembangan 10-12 persen per tahun.  Para ahli 
memperkirakan aset-aset ini akan mencapai USD3 
triliun pada 2020. Nilai zakat sendiri berpotensi men-
capai USD200 miliar hingga USD1 triliun per tahun.3 

Penerapan SDGs: sebuah momen bersejarah untuk  
pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada manusia

Zakat: Kekuatan besar bagi kebaikan dengan potensi belum  
termanfaatkan untuk berkontribusi pada SDGs

Zakat adalah pemberian wajib dalam Islam dan me- 
rupakan salah satu dari lima Rukun Islam, yang lain-
nya adalah pernyataan keimanan (syahadat), shalat, 
puasa (shaum) dan berhaji. Zakat adalah kewajiban 
dalam Islam bagi seluruh Muslim yang memenuhi 
syarat untuk membayarnya sebagai sumbangan 
setidaknya 2,5 persen dari akumulasi kekayaan 
atau pendapatan, yang diberikan bagi masyarakat 
miskin, fakir dan penerima zakat lainnya yang dise-
but mustahik. Zakat bertujuan untuk menyediakan 
layanan, manfaat dan meningkatkan kesejahteraan 
bagi para mustahik. Ayat Al Qur’an menyatakan:   

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

pengurus zakat, para mu’allaf yang  
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)  

budak, orang-orang yang berutang, untuk 
jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang 

dalam perjalanan”
(Qur’an surat At Taubah ayat 60).

Gambar 1: Rincian Pembagian Keuangan Islam berdasarkan Wilayah ($miliar, 2015)

Source: Laporan Stabilitas Keuangan Islam 2016

Catatan: Aset Perbankan: aset bank yang tunduk pada aturan Islam. Pendanaan Islam: pendanaan yang tunduk pada hukum syariah Islam. Sukuk 
adalah sertifikat keuangan berdasarkan aset atau didukung aset yang tunduk pada hukum syariah Islam. Takaful (solidaritas, dukungan saling  
menguntungkan) adalah sistem koperasi dalam hal penggantian atau pembayaran dalam kasus kehilangan, diatur secara Islami atau tunduk pada 
hukum syariah sebagai alternatif bagi asuransi konvensional. 

Sumila, seorang janda dan ibu dari tiga anak, mengelola 
perkebunan minyak sawitnya sendiri dengan bantuan 
anak perempuannya yang berusia 20 tahun saat ia tidak 
sedang ada perkuliahan. “Saya mampu mengurus perke-
bunan sendiri. Satu-satunya waktu saya mempekerjakan 
bantuan adalah saat saya harus memanen buah dari 
puncak pohon, Anda harus sangat kuat untuk melakukan 
ini.” (Foto: Nicholas Hurt/UNDP Indonesia)

Ina (kanan) baru-baru ini kembali ke desanya setelah bersekolah dan tinggal di 
Pontianak selama sepuluh tahun terakhir. Meskipun dirinya adalah anak bungsu 
dari sepuluh bersaudara yang semuanya bekerja di perkebunan kelapa sawit, 
Ina berencana untuk melepaskan diri dari bisnis keluarga dan mendirikan proyek 
masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan kaum muda. (Foto: Nicholas Hurt)
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Al Fuqara (Fakir) Al Masakin (Miskin) Al Amiliyn ‘Aliha (Amilin) Al Mu’allafatu 
Qulubuhum (Muallaf)

Fir Riqab (Hamba Sahaya) Al Gharimin 
(Orang yang 

terlilit hutang)

Fi Sabilillah 
(Orang yang berjuang di 

jalan Allah)

Ibnu Al-Sabil 
(Orang dalam 

perjalanan)

Kaum kekurangan, mereka 
yang hidup  tanpa mata 

pencaharian 

Kaum yang membutuhkan, 
mereka yang tidak bisa  

memenuhi kebutuhan dasar

Pengurus zakat yang tugasnya 
adalah mengumpulkan, me- 

ngelola dan membagikan zakat 
kepada para penerimanya.

Mereka yang baru saja masuk 
Islam dan berpotensi menjadi 

sekutu untuk kepentingan Islam

Awalnya didefinisikan sebagai 
mereka yang terbelenggu 

atau diperbudak: tetapi, Sheik 
Yusuf al-Qaradawi memandang 
bahwa orang atau negara yang 
sedang di bawah pendudukan 

asing bisa dikategorikan se-
bagai budak pada zaman mo-

dern dan karena itu memenuhi 
syarat untuk menerima zakat 

dalam kategori ini.

Mereka yang terlilit hutang 
akibat kebutuhan pribadi atau 

keperluan sosial dengan  
kondisi yang menyebabkan 

utang ini diizinkan oleh hukum 
syariah

Jalur Allah bersinggungan 
dengan mereka yang berjuang 

demi tujuan mulia, termasuk 
pengeluaran untuk mempro-

mosikan Islam dan tujuan amal 
lainnya; asnaf fi sabilillah juga 

bisa dihubungkan dengan 
ketersediaan kebutuhan dasar 
seperti program kesehatan, air 

bersih dan sanitasi

Pelancong yang  
perjalanannya sah menurut 

hukum syariah tetapi tidak bisa 
mencapai tempat tujuan tanpa 

bantuan keuangan. 

Zakat didistribusikan pada delapan asnaf (pihak penerima), tiga yang 
disorot di antaranya adalah yang paling relevan dengan SDGs:

Zakat: potensi untuk dampak pembangunan
yang lebih besar
Zakat memiliki peran penting yang bisa dimainkan 
dalam mengenali kemiskinan dan kelaparan yang 
secara umum lebih tinggi yang bisa disaksikan di 
negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, 
dan sebagian besar terletak di Afrika dan Asia.4 Di 
beberapa negara dengan mayoritas penduduk Mus-
lim, organisasi negara didirikan untuk mengumpul-

kan, menyalurkan dan menggunakan dana zakat. 
Enam negara mayoritas Muslim memiliki sistem ke-
wajiban yang diberlakukan, di mana penduduknya 
wajib membayar zakat. Di sembilan negara lainnya, 
pembagian zakat melalui organisasi resmi dilakukan 
secara sukarela, sedangkan di 25 negara tidak ada 
sistem pemerintah yang diberlakukan.5

Gambar 2: Pendekatan pada Zakat berdasarkan Negara

Namun pada umumnya, zakat diberikan secara  
pribadi dari satu individu ke individu lain. Banyak 
umat Muslim memberikan zakat pada perorang- 
an—pada kenalan yang miskin, misalnya— 
karena dampak dari pemberian lebih nyata dan 
segera. Mereka memilih pemberian perorangan 
dibanding dengan memberikan kontribusi melalui 
organisasi besar karena mereka mungkin tidak yakin 
dana yang disalurkan melalui organisasi akan men-
capai mereka yang membutuhkan. 

Untuk alasan ini, pemberian informal jauh lebih 
besar dibanding dengan kontribusi yang disalur-
kan melalui organisasi Islam resmi. Diperkirakan  
seperempat dari total jumlah penyetoran zakat  
disalurkan melalui organisasi resmi yang sah. 

Zakat, yang berarti kemurnian dalam bahasa Arab, 
dipahami sebagai tindakan pemurnian dan per-
tumbuhan melalui pemberian. Fokus dari praktik 
ini cenderung adalah pada tindakan memberi dan 
bukannya pada dampak pembangunan dari dana 
zakat atau hak-hak para penerima dana tersebut. 
Muncul usulan yang menyatakan bahwa perubahan 
paradigma dibutuhkan sehingga zakat tidak dilihat 
sebagai derma tetapi sebagai program yang mem-
butuhkan pengelolaan profesional.6

Islam juga menyatakan bahwa kekayaan tidak boleh 
dilihat sebagai sesuatu yang dimiliki pihak pemberi, 
tetapi sebagai hak para fakir miskin untuk disalur-
kan.7 Zakat adalah penyaluran kekayaan yang ditar-
getkan dari pemberi zakat yang merupakan orang 
berkecukupan dengan kekayaan di atas jumlah 
minimal yang harus dimiliki seorang Muslim sebe-
lum menjadi wajib zakat (nisab) dan penerima ada-
lah orang miskin tanpa kelebihan kekayaan di atas  
nisab. 

Telah muncul juga pengakuan bahwa memberi 
pada isu dan tujuan yang lebih tinggi, seperti ke-
miskinan, dan bukannya pada individu, mungkin 
bisa mencapai dampak yang lebih besar. Kontribusi 
keuangan pada kenalan mungkin memberikan ban-
tuan dengan segera, tetapi itu hanya solusi semen-
tara. Dampak jangka panjang pada pengurangan 
kemiskinan membutuhkan pemberian keterampilan 
yang tepat pada masyarakat untuk membuka pintu 
pada berbagai kesempatan. Memberikan kontribu-
si zakat melalui lembaga resmi bisa mencapai lebih 
banyak orang, menargetkan orang dengan kebutu-
han paling besar dan menyediakan solusi berkelan-
jutan pada tantangan pembangunan mereka. 

SukarelaWajib

Afghanistan, Algeria, Azerbaijan
Burkina Faso, Chad, Guinea, Iraq

Kazakhstan, Mali, Mauritania,
Morocco, Niger, Nigeria, Oman,

Qatar, Senegal, Sierra Leone,
Somalia, Syria, Tajikstan, 

The Gambia, Tunisia, Turkey,
Turkmenistan, Uzbekistan

Bahrain, Egypt, Indonesia,
Iran, Jordan, Kuwait, Lebanon,

U.A.E.

Sumber: Russel Powell (2009), Zakat: Drawing Insights for Legal Theory and Economic Policy from Islamic Jurisprudence, Tax 
Review,  Universitas Pittsburgh, Vol 7, No. 43, 2009.

Libya, Malaysia, Pakistan,
Saudi Arabia, Sudan, Yemen

Tidak diatur oleh sistem pemerintah
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Ada beberapa perbedaan antara zakat dengan SGDs, 
utamanya adalah bahwa zakat secara mendasar  
berasal dari ajaran Islam sementara SDGs tidak 
memiliki tautan dengan agama. Meskipun demiki-
an, kesepakatan pada Forum Zakat Dunia yang  
diadakan di Jakarta pada Februari 2017 menya-
takan bahwa ada keterkaitan yang cukup besar dan  
ketertarikan di antara organisasi zakat untuk  
mengejar SDGs lebih jauh lagi. 

Ada beberapa persamaan yang cukup jelas antara 
SDGs dengan zakat. Banyak hal yang tercantum 
dalam SDGs mencerminkan nilai-nilai Islam. SDGs 
adalah tentang mengurangi kemsikinan dan kelapa-
ran serta mengurangi kesenjangan dengan pem-
bagian kekayaan. Tujuan-tujuan ini sejalan dengan  
prinsip-prinsip zakat dalam Islam. Dalam keya-
kinan Islam, ada lima tujuan mendasar yang juga 
dikenal sebagai Maqasid al Sharia. Tujuan tersebut  
termasuk: perlindungan keyakinan, kehidupan, 
keturunan, akal dan kekayaan.8

Keterkaitan antara zakat dengan SDG

Gambar 3: Lima Tujuan Mendasar dari Zakat dan SDGs

Keyakinan (hifdh-ul-iman): Dalam sebuah permo-
honan, Nabi Muhammad meminta perlindungan 
dari ketidakpercayaan dan kemiskinan secara bersa-
maan. Kemiskinan dan kemelaratan bisa membuat 
keyakinan seseorang menjadi rentan dan bisa me-
nimbulkan persepsi bahwa jalan keluar dari kemis- 
kinan adalah bergantung pada orang lain.  
Seseorang yang menghadapi kemiskinan bisa 
kekurangan kemampuan untuk bertindak bebas.  
Mengurangi kerentanan masyarakat bisa  
membantu menguatkan keyakinan mereka. 

Hal ini sejalan dengan Tujuan 1, 2, 3, 6, dan 10 dalam 
hal kemiskinan, kesehatan, air, kelaparan, dan kesen-
jangan, SDGs secara mendasar adalah tentang me- 
ngurangi kerentanan dan melengkapi masyarakat 
dengan kapasitas dan sumber daya yang mereka 
butuhkan serta memastikan bahwa lembaga-lem-
baga bisa dipercaya untuk menyediakan layanan 
yang berhak didapatkan masyarakat sehingga  
mereka berdaya untuk membuat pilihan sesuai  
dengan apa yang terbaik bagi mereka.
  
Kehidupan (hifdh-ul-nafs): Kemiskinan bisa  
mengakibatkan hilangnya kehidupan dari  
kurangnya nutrisi penting, air bersih dan sanitasi, 
obat-obatan yang bisa menyelamatkan hidup dan 
kondisi kesehatan buruk. Jika zakat bisa memban-
tu seseorang membeli makanan yang penting dan 
obat-obatan yang bisa menyelamatkan hidup serta 
akses pada air bersih dan kesehatan, maka itu bisa 
membantu menyelamatkan kehidupan. 

Hal ini sejalan dengan Tujuan 2, 3, 6, 8 dan 11. Me-
mastikan kehidupan yang sehat dan mempro-
mosikan kesejahteraan adalah penting dalam pem-
bangunan berkelanjutan. Tujuan 2 adalah tentang 
menghilangkan kemiskinan dan kerawanan pangan 
serta mengembangkan sistem pertanian berke-
lanjutan. Tujuan 3 bertujuan untuk secara penuh 
menghilangkan sejumlah besar penyakit dan me- 
nyampaikan berbagai isu-isu kesehatan yang terus 
muncul dan bertahan. Dengan mengatasi kelang-
kaan air, kualitas air yang buruk dan sanitasi yang 
tidak layak, SDG 6 bertujuan menyelamatkan hidup 
dan penghidupan masyarakat miskin. SDG 8 me-
mastikan pekerjaan layak dan pertumbuhan peng-
hasilan bagi semua orang termasuk masyarakat  
miskin, sementara SDG 11 adalah tentang membuat 

kota-kota menjadi aman dan berkelanjutan serta 
memperbaiki pemukiman kumuh.

Keturunan (hifdh-ul-nasl): Perang dan konflik,  
perubahan iklim, bencana lingkungan dan penyakit 
menular bisa menyebabkan epidemi atau hilangnya 
kehidupan dalam skala yang luas, yang membaha-
yakan kelangsungan hidup seluruh komunitas dan 
spesies lain yang terdampak oleh lingkungannya. 
Tidak jauh berbeda, ketakutan akan kemiskinan 
bisa berujung pada keputusasaan, pilinan ganas 
yang semakin dalam menuju kemiskinan bisa ber-
pengaruh pada generasi mendatang dan meng-
hancurkan lingkungan dengan fatal. Zakat yang 
membantu masyarakat meloloskan diri dari jebakan 
kemiskinan, mendorong perdamaian dan melindu- 
ngi lingkungan, konsisten dengan keberlangsungan 
manusia. 

Ini sejalan dengan SDGs 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15 dan 
16. Ada kecenderungan yang mengkhawatirkan 
dalam cara manusia menghancurkan lingkungan, 
mengeksploitasi sumber daya alam dan mengubah 
iklim yang tidak bisa dipulihkan bagi generasi men-
datang. Konflik di dalam dan di antara masyarakat 
dan krisis ekonomi serta keuangan juga mengancam 
masyarakat. SDGs mempromosikan produksi dan 
konsumsi berkelanjutan dan perlindungan lingku-
ngan sekaligus juga mencari cara untuk mendorong 
perdamaian dan stabilitas melalui pemerintah yang 
transparan dan inklusif. 
   
Akal (hifdh-ul-aqal):  Kemiskinan, kesehatan yang 
buruk dan kerawanan pangan bisa menyebabkan 
kekerdilan, pendidikan yang buruk dan berdampak 
pada kemampuan intelektual. Zakat  bisa memfasili-
tasi akses pada makanan sehat, pendidikan berkuali-
tas dan membuat mereka lebih produktif pada masa 
mendatang. 

Hal ini sejalan dengan SDGs 1, 2, dan 9. Anak-anak 
harus memiliki akses pada pendidikan dan makanan 
bergizi untuk membangun sumber daya manusia. 
Masyarakat bisa mendukung melalui pengayaan 
keterampilan dan kapasitas untuk meningkatkan 
potensi pendapatan dan produktivitas. Lembaga 
ekonomi dan keuangan bisa mendukung ekonomi 
perusahaan masyarakat dan pembangunan 
ekonomi lokal.
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Kekayaan (hifdh-ul-maal):   Ketika seseorang 
memenuhi kewajiban membayar zakat, ia bisa 
memurnikan kekayaannya. Meskipun tampak- 
nya kekayaan berkurang akibat pembayaran zakat, 
pada tingkat sosial hal ini membantu perputaran 
kekayaan yang menguntungkan semua orang den-
gan membangkitkan aktivitas ekonomi dan jaring 
pengaman sosial. 

Ini sejalan dengan Tujuan 1, 3, 8, dan 10. Dalam 
zakat, terkandung sifat pemindahan kekayaan, 
yang tercermin dalam Tujuan 10 dalam SDG yang 
berfokus pada pengurangan kesenjangan. Tujuan 
ini berfokus pada kesenjangan menetap dalam 
masyarakat dalam hal akses pada kesehatan, pendi-
dikan dan aset-aset lainnya. Tujuan 8 berfokus pada 
penciptaan kesempatan kerja dan kondisi peker-
jaan yang layak yang mendukung pertumbuhan 
ekonomi dan baik bagi lingkungan. 

an, seperti tsunami, yang ketika itu jumlahnya me- 
lonjak hingga 100 persen pada tahun berikutnya.

Sekitar setengah dari jumlah ini dikumpulkan oleh 
BAZNAS, sementara setengah sisanya dikumpulkan 
oleh lembaga pengelola zakat lainnya (Lembaga 
Amil Zakat atau LAZ). Total 61 persen dari dana yang 
dikumpulkan digunakan melalui berbagai macam 
program, dua per tiganya ditargetkan untuk pe- 
ngentasan kemiskinan. 

BAZNAS dan lembaga-lembaga zakat memiliki 
program yang bervariasi dalam cakupan namun 
selalu menyampaikan lima wilayah utama: sek-
tor sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan  
dakwah.11 BAZNAS didirikan pada 2011 dan memili-
ki program zakat dalam pembangunan masyarakat,  
kemanusiaan, dan juga mendukung rumah sakit 
dan sekolah. 

Indonesia adalah negara dengan populasi terbe-
sar ke empat di dunia, dan sebagai negara dengan 
persentase Muslim sebanyak 85 persen, Indonesia 
juga adalah negara dengan penduduk Muslim ter-
besar. Sebagian besar dari persentase masyarakat 
Indonesia secara rutin membayar zakat.

Zakat memiliki potensi kontribusi sebesar USD32 
miliar (IDR 421 triliun) per tahun, yang setara dengan 
3,4 persen GDP Indonesia pada 2016.9 Saat ini kon-

tribusi yang disalurkan secara resmi oleh BAZNAS, 
otoritas zakat negara, adalah kurang dari 1 persen 
dari potensi tersebut, dan kebanyakan zakat disalur-
kan secara tidak resmi. 

Data dari BAZNAS menunjukkan bahwa zakat yang 
dikumpulkan jumlahnya mendekati USD270 juta 
per tahun.10 Jumlah ini telah meningkat sekitar 20 
persen tiap tahun dengan pertambahan lebih besar 
pada tahun-tahun setelah adanya krisis kemanusia-

Studi kasus: Indonesia

Gambar 4: Program-program BAZNAS

Di Indonesia, diperkirakan ada sekitar 28 juta orang 
yang hidup dalam kemiskinan (sebelas persen dari 
populasi) dan menurut Bank Dunia diperkirakan 40 
persen dari populasi, rentan jatuh dalam kemiskinan. 
Dalam laporan yang diterbitkan awal tahun ini,  
Oxfam mencatat tingginya kesenjangan di Indo- 
nesia dengan empat orang terkaya di Indonesia 
memiliki kekayaan setara dengan 100 juta orang 

yang paling miskin.12 Tingkat kematian yang ber-
hubungan dengan kehamilan masih sangat tinggi 
dengan 126 kematian per 100.000 kelahiran. Satu 
dari tiga anak balita menderita kekerdilan dan kuali-
tas layanan kesehatan dan sekolah tidak merata. 
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Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjadi 
pelopor dan model percontohan dalam mencapai 
SDGs.13 Dengan pengadopsian SGDs pada 2015, 
Bappenas, dengan dukungan UNDP, mendirikan 
Sekretariat SDGs dan strategi pembangunan nasi-
onal, khususnya Nawacita dan Rencana Pembangu-
nan Nasional Jangka Menengah. Peraturan Presiden 
yang akan segera diterbitkan menjabarkan strategi 
Pemerintah untuk pencapaian SDGs.  Pemerintahan 
tingkat provinsi dan kabupaten juga mulai bekerja 
dengan para mitra untuk merencanakan dan mem-
prioritaskan bagaimana SDGs akan diraih. Kerja 
pada tingkat daerah secara khusus sangat  penting 
dalam konteks Indonesia karena tingginya ting-
kat desentralisasi, yang artinya keputusan tentang 
bagaimana uang digunakan untuk layanan umum 
seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan infra-
struktur dan pengentasan kemiskinan dibuat pada 
tingkat daerah.

Peningkatan jumlah zakat yang disalurkan melalui 
jalur resmi—seperti BAZNAS—bisa memperkuat  
kemampuan Indonesia untuk mengurangi kemis- 
kinan dan kesenjangan, dan mendukung SDGs lain-
nya. BAZNAS telah memilih untuk memprioritaskan 
Tujuan 1, 2, 3, 4, 6, 8, dan 11.

UNDP telah mencoba suatu alat yang membantu pe-
merintah di Provinsi Riau untuk menjalankan SDGs. 
Ada 169 target dan 230 indikator di bawah SDGs, 
tapi pemerintahan lokal harus membuat prioritas 
berdasarkan kebutuhan dan kapasitas mereka. Alat 
ini membuat pemerintah bisa mengumpulkan dan 
menganalisis data kunci, membuat prioritas, me- 
rencanakan dan menjalankan tujuan-tujuan,  
dengan bermitra bersama para pemangku  
kepentingan. 

UNDP juga bekerja untuk meningkatkan kesadaran 
akan SDGs. Sebagai contoh, pada SDG 6, pembagian 
air bersih dan sanitasi yang layak, UNDP bermitra 
dengan tokoh publik  yang bersungguh-sungguh 
serta orang Indonesia yang bermurah hati, yang 
berkontribusi pada total IDR350 juta untuk memba-
ngun pompa air tenaga matahari di desa kering di 
Sumba. Aktor Reza Rahardian sangat berpengaruh 
sebagai Penggerak SDG UNDP—menyebarkan  
berita tentang kampanya urun dana. 

Dalam dekade mendatang, kelompok terbesar kaum 
muda dalam sejarah Indonesia akan mulai mema-
suki dunia kerja. Berinvestasi pada kaum muda, 
terutama anak peempuan dan perempuan muda,  
sangatlah penting. UNDP di Indonesia berkolabora-
si dengan kelompok-kelompok anak muda—untuk 
melibatkan mereka dalam pencapaian tujuan. Ada 
sekitar 2.000 organisasi anak muda di Indonesia—
dan banyak di antara mereka sudah mulai melaku-
kan pekerjaan dengan misi yang sejalan dengan 
satu atau lebih SDGs.

Inovasi juga penting bagi SDGs. UNDP juga men-
dukung inovasi untuk mengatasi tantangan- 
tantangan pembangunan. The Big Ideas Competi-
tion for Sustainable Cities adalah lomba untuk solu-
si berbasis teknologi bagi tantangan perkotaan 
seperti pengelolaan limbah atau fasilitas yang bisa 
diakses kaum difabel dalam mendukung Tujuan 11. 
UNDP di Indonesia mendukung penemu terbaik 
dengan menghubungkan mereka dengan jaringan 
pemodal mulia yang mampu melatih dan memberi 
pendanaan awal untuk mengembangkan ide-ide  
mereka. 

UNDP memiliki posisi unik untuk membantu men-
jalankan SDGs melalui kerjanya di sekitar 170 ne- 
gara dan wilayah. Rencana Strategis UNDP berfokus 
pada wilayah kunci termasuk pengurangan kemis- 
kinan, pemerintahan demokratis dan membangun 
perdamaian, perubahan iklim dan risiko bencana, 
dan mengurangi kesenjangan, UNDP menyediakan 
dukungan bagi pemerintahan untuk memasukkan 
SDGs dalam rencana pembangunan nasional dan 
kebijakan. 

Jejak rekam UNDP yang bekerja dalam berbagai 
tujuan, menyediakan pengalaman berharga dan 
keahlian kebijakan yang terbukti untuk memas-
tikan target-target yang ditentukan dalam SDGs 
pada 2030 akan tercapai. Mencapai SDGs mem-
butuhkan kemitraan antara pemerintahan, sektor 
swasta, masyarakat sipil dan warga negara. UNDP 
di Indonesia telah berhubungan dengan berbagai 
jenis pemangku kepentingan  yang  terlibat dalam 
pencapaian SDGs pada tingkat nasional dan lokal,  
seperti Pemerintah, masyarakat sipil, organisasi 
kaum muda, sektor swasta dan filantropi.

UNDP menawarkan jaringan ahli pembangunan 
internasional kepada para mitra yang bisa mem-
bantu menyampaikan tantangan yang dihadapi 
negara-negara. UNDP bisa memfasilitasi akses pada 
sumber daya, teknologi, pengetahuan dan pengala-
man untuk membantu negara-negara terlibat dalam 
wacana pembangunan baik di panggung regional 
maupun global. 

UNDP Indonesia juga terlibat dalam gerak peru-
bahan dari pendanaan, menjadi keuangan untuk 
pembangunan dan telah mengembangkan penge-
tahuan mendalam dan pengalaman dalam menguji 
dan membuat purwa rupa model dan alat keuangan 
baru, dan juga mendokumentasikan serta berbagi 
pembelajaran dari pengalaman-pengalaman terse-
but. Sebagai bagian dari perubahan menuju keuang- 
an untuk pembangunan, UNDP telah membantu 
mendorong keuangan sosial di Indonesia, seperti  
investasi berdampak, urun dana dan pendanaan 
campuran, dalam mendukung investasi dalam  
prakarsa pembangunan yang baik untuk bisnis tapi 
juga membantu lingkungan dan masyarakat.

UNDP telah siap mendukung organisasi-organisasi 
Islam dalam memainkan peran lebih besar dalam 
mencapai SDGs Indonesia. UNDP memiliki pengala-
man yang kaya dalam memperkuat lembaga yang 
bertanggung jawab untuk menjalankan pelayanan, 
dan mengurangi kemiskinan melalui program- 
program penghidupan. UNDP dapat membantu 
organisasi-organisasi zakat menargetkan komuni-
tas dan rumah tangga yang paling membutuhkan, 
mengidentifikasi kunci kerentanan mereka dan 
bagaimana mengatasinya. 

Pelaporan, pengawasan dan evaluasi yang transpa- 
ran sama pentingnya bagi organisasi Islam juga bagi 
pelaksanaan SDGs. UNDP dapat membantu organi- 
sasi Islam agar sejalan dengan SDGs, mengawasi, 
menyampaikan laporan dampak pembangunan, 
dan menunjukkan bagaimana pengeluaran zakat 
berkontribusi pada SDGs. 

Melalui promosi transparansi, komunikasi dan efek-
tivitas pembangunan, kepercayaan pada organi-
sasi zakat bisa tumbuh, dan ini bisa berujung pada 
volume kontribusi lebih tinggi yang dibuat melalui  
saluran resmi dan dampak pembangunan yang  
lebih besar. 

Peran UNDP dalam mendukung organisasi zakat
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Masalah dan tantangan dalam menyejajarkan zakat 
dengan SDGPengumpulan dan pembagian zakat secara masal 

sangat penting dalam membantu megurangi ke-
miskinan, terutama di negara seperti Indonesia. Ini 
hanya bisa diraih dengan bantuan dari sektor resmi 
perbankan. 

Tetapi, sekitar dua miliar populasi dunia tidak meng-
gunakan layanan keuangan resmi dan 64 persen 
orang dewasa di Indonesia tidak memiliki rekening 
bank.14 

Pengenalan zakat pada program-program inklusi 
keuangan generasi mendatang menawarkan tero-
bosan yang dibutuhkan. Inklusi zakat akan menye-
diakan sistem perbankan tanpa cabang yang akan 
meningkatkan proses pengumpulan dan penyalu-
ran zakat tanpa membutuhkan kantor cabang per-

wakilan. Kemajuan teknologi melalui perbankan 
daring dan mobile money membuat masyarakat 
lebih mudah menyetorkan zakat dan juga mening-
katkan volume pengumpulan zakat melalui saluran 
resmi. Sebagai hasilnya, ini akan mendukung peran 
organisasi zakat dalam pengentasan kemiskinan.

UNDP dan BAZNAS menandatangani nota kesepa-
haman pada April 2017 untuk bekerja sama dalam 
mendukung pencapaian SDGs. BAZNAS, Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) dan UNDP saat ini bekerja 
bersama dalam pengembangan program-program 
Penyertaan Zakat dan Zakat untuk SDGs. Peran zakat 
dalam mendukung SDGs dan inklusi zakat akan  
diajukan sebagai topik untuk diskusi dalam forum 
Sidang Umum PBB pada akhir 2017. 

SDG dan inklusi zakat

Desa Mengkang di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Indonesia. 
Desa ini adalah salah satu wilayah penyangga bagi Taman Nasional Bogani Nani 
Wartabone (Foto: Fauzan Ijazah)

Satu isu penting adalah memastikan pertukaran 
dua arah antara zakat dan organisasi pembangu-
nan. Organisasi zakat harus belajar banyak tentang 
SDGs, tapi secara setara, organisasi pembangu-
nan termasuk PBB, bisa belajar banyak dari prin-
sip-prinsip keuangan Islam. Zakat seharusnya tidak 
dilihat hanya sebagai tambahan dana bagi SDGs.  
Organisasi Islam membawa pengalaman kaya,  
jaringan dan pembelajaran.

Prinsip-prinsip di belakang keuangan Islam mencer-
minkan kepedulian terhadap stabilitas keuangan, 
inklusi keuangan, kesejahteraan yang terbagi dan 
pemeriksaan terhadap pengambilan risiko yang ter-
lalu banyak.15 Alat-alat keuangan Islam seperti sukuk 
(surat obligasi Islami) sangat cocok untuk membuat 
investasi dalam pertanian berkelanjutan, sementara 
konsep asuransi seperti takaful (asuransi Islami) bisa 
mendorong solidaritas sosial dan inklusi keuangan. 

Pada masa ketika Islam berada di bawah kecaman 
di beberapa wilayah akibat dihubungkan dengan 
kekerasan ekstremis (yang merupakan tindakan  
tidak termaafkan bagi sebagian besar umat Islam),  
sangat penting untuk melihat apa arti keyakinan  
Islam bagi para pemeluknya dan bagaimana hal 
tersebut berkontribusi pada masyarakat yang lebih 
baik. Organisasi-organisasi Islam adalah mitra pen-
ting bagi pembangunan, yang utamanya kuat pada 
level akar rumput. 

Isu kedua adalah persepsi bahwa penerima zakat ha-
rus Muslim. Kenyataannya, banyak organisasi zakat 
tidak melakukan pembedaan di antara masyarakat 
berdasarkan agama, selama mereka adalah kaum 
fakir dan miskin. Sebagian lainnya meyakini bahwa 
jika zakat diberikan pada umat Muslim, maka sum-
ber dana alternatif diberikan kepada masyarakat 
non-Muslim yang fakir dan miskin. 

Isu ketiga adalah kebutuhan untuk meningkatkan 
pemahaman di antara organisasi zakat dalam hal 
SDGs. Kemitraan dalam SDGs membutuhkan adanya 
kepercayaan dari para ulama dan kelompok-kelom-
pok Islam. Hal ini membutuhkan konsultasi menda-
lam dan peningkatan kesadaran. Dibutuhkan lebih 
banyak riset dalam hal kondisi saling melengkapi 

antara lembaga zakat dan SDGs untuk menyediakan 
bukti yang diperlukan bagi organisasi zakat agar 
bergerak maju dengan pelaksanaan SDGs. 

Dalam hal kemitraan untuk SDGs, koordinasi  
dengan pelaku lain, termasuk Pemerintah, sektor 
swasta, filantropi dan organisasi masyarakat, akan 
menjadi penting.

Akhirnya, ada persepsi bahwa isu yang berhubu- 
ngan dengan gender tidak bisa disampaikan melalui 
organisasi zakat dan Islam. Dalam kenyataannya, 
zakat bersifat netral terhadap gender berkaitan 
dengan pembayaran dan penerimannya. Dana 
zakat bisa diberikan kepada perempuan dan lem-
baga-lembaga yang bertanggung jawab pada kese-
jahteraan perempuan, seperti Rumah Sakit Ibu Anak 
dan sekolah. Organisasi zakat seringkali memiliki 
program pembangunan yang menargetkan perem-
puan meskipun program tersebut tidak secara gam-
blang menyampaikan kesetaraan gender.
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