i

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT SAHAM
DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

SKRIPSI

OLEH :
DWI MUSTOFA
NIM : EES 150631

PEMBIMBING:
Drs. H. Fathuddin Abdi, Sm. Hk,. MM

Refky Fielnanda, SE,. Sy,. ME.I

PROGRAM STUDY EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2019

ii

iii

iv

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah..Alhamdulillah..alhamdulillahhirobbil’alamin
Rasa Syukur Yang Mendalam Atas Kehadirat Allah SWT Karena Berkatnya Lah
Saya Dapat Menyelesaikan Skripsi Saya Dengan Baik.Tidak Lupa Pula Aku
Panjatkan Shalawat Beriring Salam Kuhadiahkan Untuk Rosulullah SAW.
Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tua ku
Ibu yang sangat aku cintai Jumiati yang telah mendidik ku dari kecil dan ayah
yang sangat aku sayangi Suwardi yang selalu berjuang untuk keluarga tanpa
kenal lelah.
Untuk kakak dan adik tersayang Fathur Rohim, Aziz Mafurin dan Ahmad yusuf,
Untuk dosenku Bapak Eja Armz Hardi Lc. MA, teman-teman organisasi GIS UIN
JAMBI, Investor Saham Pemula (ISP), Asosiasi KSPM se Indonesia (AKsI),Lokal
H, serta teman-teman Septi Della Sanday S.Kep, Robby Ashari, Robbi Binur,
Hendri, dan Ismail terimakasih untuk support kalian selama ini.
Semoga allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda Dan semoga allah
melimpahkan rahmat dan karunianya kepada mereka semua.

v

MOTTO

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa
bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
( QS. At-Taubah: 103).1

1

Q.S. At-Taubah (9) Ayat 103.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman dalam implementasi zakat saham. Adapun
metode yang digunakan adalah Analytic Network Process (ANP). Dari hasil
penelitian pada cluster kekuatan ialah membantu perekonomian masyarakat,
cluster peluang yaitu saham sebagai obyek zakat, cluster kelemahan yaitu
kurangnya sosialisasi zakat saham dan cluster hambatan kurangnya kesadaran
investor syariah untuk membayar zakat. ada strategi yang dapat diambil untuk
menarikan zakat lebih intensif, perlunya kerjasama antar securities, edukasi
mengenai zakat sahamdan perluasan jaringan BAZNAS ke setiap scurities yang
memiliki sistem Shariah Online Trading System (SOTS).
Kata Kunci : ANP, saham, zakat, Bursa Efek Indonsia, Securities.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masyarakat Indonesia pada umumnya masih sangat dominan berprilaku
konsumtif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga masih sangat
sedikit masyarakat yang memiliki minat untuk berinvestasi.Investasi pada
dasarnya adalah penundaan komsumsi untuk dimasukan kedalam aktifa produktif
selama periode waktu tertentu2.Masyarakat saat ini memang dapat dikatakan
cukup sulit

untuk mengendalikan keinginan mereka dalam memenuhi

kehidupannya, sehingga perilaku seperti inilah yang membuat masyarakat saat ini
masih sedikit memiliki minat yang kecil untuk melakukan suatu kegiatan
investasi.
Di Indonesia ada berbagai macam alternatif yang diberikan kepada
masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan investasi, salah satunya ialah
berinvestasi pada instrumen pasar modal. Pasar Modal menurut Undang-undang
No.8 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 3 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan
penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan
dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan
dengan efek. Selanjutnya, dalam ayat 15 disebutkan juga bahwa penawaran umum
yang dimaksud diatas adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten
untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang telah diatur
dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya .
Jogiyanto Hartono, “Teori Portovolio dan Analisis Investasi”, (Yogyakarta: BPFE,2017)
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Diera globalisasi sekarang ini, modal dan uang tidak lagi memiliki negara
domisili dan kewarganegaraan. Modal dan uang dengan bebas akan mengalir dari
suatu negara ke negara lainnya berdasarkan keuntungan ekonomi yang dapat
diperoleh pemiliknya. Sehubungan dengan itu, setiap Negara dipermukaan bumi
ini akan selalu berusaha untuk menyehatkan perekonomiannya dan memajukan
pasar modalnya.
Upaya itu diharapkan akan mendorong perkembangan sektor riil
domestiknya dan pada saat yang sama akan menggairahkan pasar modalnya,
sehingga investor domestik maupun investor asing akan bertransaksi. Dengan
demikian, masyarakat akan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan
penghasilan

tambahan

melalui

jual

beli

efek

dan

perusahaan

publik

berkesempatan untuk memperoleh dana dari pasar modal yang ada dinegara yang
bersangkutan.
Pasar modal dalam beberapa tahun belakangan ini telah menjadi perhatian
banyak pihak, khusunya masyarakat bisnis.3Hal ini disebabkan oleh semakin
banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat baik
dari kalangan praktisi maupun dari kalangan mahasiswa. Secara umum dilihat dari
sisi lain para pembisnis juga melihat prospek yang sangat bermanfaat bagi
kelangsungan hidup dan pengembangan suatu perusahaan dengan kemudahan
untuk memperoleh dana pengembangan usaha dan sebagai daya dorong untuk
mengelola perusahaan secara lebih professional, transparan, efisien, profit
oriented, dan beretika dengan penerapan Good Corporate Governance karena
Ririn Fauziah,”Pemikiran Yusuf Qardhawai tentang zakat saham dan obligasi”, Skripsi
Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2010
3

2

3

anjuran otoritas pasar modal dan pengawasan publik, khususnya para investor.
Investasi saham dapat dikatakan sedang booming di Indonesia, Perkembangan
Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah di Indonesia menunjukkan prospek yang
cukup menggembirakan, namun masih banyak masyarakat yang belum paham.
Rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal (data terakhir pada
tahun 2018 menunjukkan sebanyak 83,91% masyarakat Indonesia masih awam
terhadap pasar modal berimbas pada rendahnya supply & demand produk syariah
di pasar modal.
Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor saham lewat Single
Investor Identification (SID) telah mencapai 622.011 dengan pertumbuhan sebesar
+45,64% per November 2017. Angka investor tersebut mengalami kenaikan tiap
bulannya. Namun jumlah investor yang aktif dan tercatat di Indonesia
perbulannya hanya mendapai 98.746 (27,72%) dan per tahunnya hanya mencapai
223.236 (25,02%) perNovember 2017. Angka tersebut masih tergolong kecil dan
harus ditambah.Dari kedua hal tersebut diperlukan adanya kegiatan sosialisasi dan
edukasi pasar modal secara berkelanjutan guna mengatasi permasalahan tersebut.4
Sedangkan hubungan antar sesama manusia dapat dilakukan dengan berbagai
kegiatan yang telah diciptakan-Nya seperti, zakat fitrah, bermuamalah dan
lainnya.5
Sebagaimana telah diketahui bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban
seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT, mempunyai hikmah, dan
tujuan. Diantara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat
4

Bursa Efek Indonesia, idx.go.id
Luluk Siti Fatimah.“Zakat Saham dan Obligasi dalam Perspektif
Islam”.Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018
5

3

Hukum

4

memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materiil, dimana
zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, disamping
juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan
benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan
kesetabilannya.
Dizaman modern ini mengenal suatu bentuk kekayaan yang diciptakan
oleh kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan dunia, yang disebut
“Saham dan Obligasi”. Saham sendiri ialah sebuah surat berharga sebagai tanda
bukti bahwa pemegangnya turut serta dalam permodalan suatu usaha, seperti NV,
CV, Firma, dan sebagainya.6
Salah satu hal yang tak dipungkiri, bahwa sebagian besar masyarakat
Indonesia beragama Islam.Sejalan dengan itu, didalam Islam ada pertantara sosial
yang sangat potensial, selain mengadung aspek ibadah juga mengandung aspek
pembinaan kesejahteraan masyarakat.Perantara tersebut adalah zakat. Peraturan
tentang pengelolaan zakat udah diatur dalam Undang Undang No 23 Tahun 2011
Tentang pengelolaan zakat.7Zaman yang semakin berkembang mengakibatkan
berkembangnya juga bisnis yang dilakukan oleh manusia.Secara etimologi, bisnis
berarti suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan
pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.
Perkembangan

bisnis

yang

dimaksud

adalah

munculnya

sarana

investasi yang dapat menghasilkan keuntungan. Istilah investasi sering

Ririn Fauziah,”Pemikiran Yusuf Qardhawai Tentang Zakat Saham danOobligasi”,
Sekripsi Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2010
7
http://pid.baznas.go.id/wpcontent/peraturan/001_UndangUndang_Nomor_23_Tahun_20
11_Tentang_Pengelolaan_Zakat_OK.pdf ,akses 2 januari 2019
6
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disebut juga penanaman modal. Meski yang katanya bisnis saham dan
obligasi akan untung, namun pada pada keyataannya saham dan obligasi
tidak selamanya akan selalu untung karena setiap bisnis memiliki risiko
masing-masing. Namun jika untung dan telah memenuhi syarat-syarat wajib
zakat seperti mencapai nisab dan mencapai haul maka dari keuntungan
saham dan obligasi tersebut wajib dikeluarkan zakatnya
Telah timbul beberapa pertanyaan baru mengenai suatu hukum syar’i
yang tidak ada nas secara jelas membolehkan atau melarang suatu permasalahan
tersebut. Seperti yang kita tahu ulama-ulama zaman sekarang sering kali
mendiskusikan permasalahan-permasalahan

yang muncul dengan cara metode

istinbat hukum. Berbagai ijtihad memerlukan pemikiran ulang dengan berbagai
perbedaan pendapat yang diakui dengan perbedaan sekitar wajibnya zakat atas
surat-surat berharga dan zakat dalam bentuk lainnya. Perbedaan ini merujuk
pada realita bahwa harta yang di investasikan
tersebut

merupakan

melalui

surat

berharga

bentuk kontemporer yang belum ada pada masa awal

Islam dan tidak ada hukum- hukum

fikih

secara

langsung

berkenaan

dengannya serta membutuhkan ijtihad metodologis yang kokoh dengan dalildalil yang kuat.8
Ijtihad dalam bidang zakat sebenarnya telah dimulai setidaknya sejak
Yusuf Qardhawi meluncurkan karya tulisnya yaitu Fiqh Al-Zakat dalam dua
jilid. Zakat yang selama ini masih dimaknai secara tradisional telah dilabrak oleh
pemikiran Yusuf Qardhawi dengan membuat banyak kategori baru tentang
Muhammad Ridho, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf Al
Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili”, Sekripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden
Intan, Lampung
8

5

6

zakat.

Salah

kewajiban

satunya

zakat

saham

adalah
dan

zakat

obligasi

saham
para

dan obligasi.Mengenai

ulama telah sepakat untuk

mengeluarkan zakatnya karena saham dan obligasi merupakan harta kekayaan
dan setiap harta kekayaan ada hak orang lain di dalamnya (zakat, infak, dan
sedekah).
Dari kutipan koran republika.co.id, jakarta Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) bersama PT Henan Putihrai Sekuritas (HP Sekuritas) meluncurkan
program Sedekah Zakat dan Saham (Sazadah). Program ini dapat memfasilitasi
investor syariah maupun konvensional untuk menyucikan harta sekaligus berbagi
kepada sesama melalui sedekat dan zakat saham atau dana.
Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo mengatakan, program ini merupakan
pengembangan dari program Berinvestasi Sambil Sedekah (Berkah) yang tahun
lalu diluncurkan."Baznas terus melakukan inovasi tanpa henti dalam memberikan
layanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat dan sedekahnya," ujarnya,
saat acara Grand Launching SAZADAH di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI),
Jakarta, Senin (13/11). Menurutnya, program ini akan menjadi jalan alternatif
untuk membendung kepungan kapitalismen. Apalagi, saat ini, terjadi kesenjangan
sosial yang tinggi, sedekah dan zakat saham menjadi sangat strategis. 9
"Dampak bagi pertumbuhannya sudah 300 persen meningkat, maka zakat
saham

sisa

harta

bisa

dibersihkan,

dilipatgandakan

dan

disucikan,"

ucapnya.Bambang berharap, semakin banyak pelaku pasar modal yang
bersedekah dan berzakat produk-produk sekuritasnya.Selain saham, diharapkan

9

Republika.co.id, akses 26 desember 2018
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juga berzakat obligasi untuk membantu pengentasan kemiskinan."Sangat merugi
para investor tidak berzakat, karena berkah dan berlipat ganda," ungkapnya.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berharap zakat saham bisa di himpun dari
para Investor di pasar modal dapat mencapai sekitar Rp 300 juta pada Idulfitri
1439 H. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pengelola zakat nasional
telah membuat gebrakan baru, zakat saham namanya. Di harapkan, investor pasar
modal bisa melakukan zakat dalam bentuk instrument saham yang di miliki dari
rekening saham ke rekening Baznas.Saat ini, Baznas merunjuk PT Henan Putihrai
Sekuritas untuk memfasilitasi portovolio zakat saham.Harapnya, menjelang
lebaran, nilai zakat saham bisa bertambah, seiring meningkatnya kesadaran
investor pasar modal melaksanakan kewajibanya. “ saat pertama kali kami
meluncurkan zakat saham, ada sekitar 50 juta nilai saham yang di terima, dan
sampai tanggal 10 juni 2018 zakat saham yang ada di portovolio Baznas sudah
terkumpul 135 juta zakat saham.10
Sedekah dan zakat yang dikeluarkan oleh para pemilik saham tersebut
akan disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan melalui Baznas. Ini untuk
membantu mustahik memperoleh penghidupan lebih baik melalui program Zakat
Community Development (ZCD). Program ini merupakan pengembangan
komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama,
lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif
yang pendanaan utama bersumber dari zakat, infak dan sedekah sehingga

10

Bisnis.com, akses 26 desember 2018

7

8

terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri."Tahun ini ditargetkan sebanyak 41
titik ZCD terbangun diberbagi desa di Indonesia," jelasnya.11
Hasil dari keuntungan investasi saham, wajib dikeluarkan zakatnya sesuai
dengan kesepakatan para ulama pada Muktamar Internasional Pertama tentang
zakat di Kuwait (29 Rajab 1404.)Namun para ulama berbeda tentang kewajiban
pengeluaran zakatnya. Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Syeikh
Abdurrahman Isa dalam kitabnya “al-Muamalah al-Haditsah wa Ahkmuha”
mengatakan bahwa yang harus diperhatikan sebelum pengeluaran zakat adalah
status perusahaannya.12
Hal ini juga berlaku untuk aset serupa (surat-surat berharga lainnya) yang
dimiliki oleh perorangan.Pendapat yang terakhir ini, sebagaimana disampaikan
Yusuf Qaradawi nampaknya lebih mudah dalam aplikasinya. Zakat saham hanya
diwajibkan pada saham yang berupa komoditi perdagangan dengan kadar zakat
2,5 persen. Untuk saham yang berupa alat-alat atau barang, zakatnya adalah pada
keuntungan yang diperoleh dan bukan pada nilai saham itu sendiri.Sementara itu,
untuk minimal saham yang disalurkan sebagai zakat, Irfan menjelaskan, yaitu satu
lot dan masuk dalam kategori Jakarta Islamic Indeks (JII).13Lalu untuk sedekah
saham, menurut Irfan samasekali tidak ada batasan tertentu.14berikut adalah daftar
Saham Jakarta Islamic Indeks (JII)

11

Bisnis.tempo.com, akses 26 desember 2018

12

https://www.rumahzakat.org/zakat/saham-dan-investasi/,akses 26 desember

2018
13

Bursa Efek Indonesia, idx.go.id, 26 desember 2018
https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/05/11/p8kcce384-begini

14

hitungan zakat-saham,akses 26 desember 2018
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Table 1
Daftar Saham Jakarta Islamic Index (JII)
NO KODE
NAMA SAHAM
1 ADARO
Adaro Energi Tbk.
2 AKRA
AKR Corporindo Tbk.
3 ANTM
Aneka Tambang (Persero) Tbk.
4 ASII
Astra Internasional Tbk.
5 BRPT
Barito Pasifik Tbk.
6 BSDE
Bumi Serpong Damai Tbk.
7 CPIN
Charoen phokpand Indonesia Tbk.
8 CTRA
Coputra Development Tbk.
9 EXCL
EL Axiata Tbk.
10 ICBP
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
11 INCP
Vale Indonesia Tbk
12 INDF
Indofood Sukses Makmur Tbk.
13 INDY
Indika Energi Tbk.
14 INTP
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
15 ITMG
Indo Tambagraya Megah Tbk.
16 JSMR
Jasa Marga (Persero) Tbk.
17 KBLF
Kalbe Farma Tbk.
18 LPPF
Matahari Depertement Store Tbk.
19 PGAS
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
20 PTBA
Tambang Batubara Bukut Asam (Persero) Tbk.
21 PTPP
PP (Persero) Tbk.
22 SCMA
Surya Citra Media Tbk.
23 SMGE
Semen Indonesia Tbk.
24 SMRA
Summarecon Agung TBK.
25 TLKM
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
26 TPIA
Chandra Asri Perteohomical Tbk.
27 UNTR
United Tractor Tbk.
28 UNVR
Unilever Indonesia Tbk.
29 WIKA
Wijaya Karya (Persero) Tbk.
30 WSBP
Waskita Beton Preast Tbk.
Sumbe Bursa Efek Indonesia, idx.go.id

Melalui Keputusan Presiden (Kepres) No 8/2001. BAZNAS bertugas
menghimpun dan menyalurkan Zakat Infak dan Sedekah pada tingkat
nasional.Lahirnya UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat,15 Peraturan OJK
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UUD Indonesia, https://hkln.kemenag.go.id, akses 9 februasi 2019
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no. II.K.1 tentang penerbitan Daftar Efek Syariah, kedua adalah saham yang
dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahan publik syariah
berdasarkan peraturan OJK no. 17/POJK.04/201516.Fatwa No 40/DSNMUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah
dibidang pasar modal,17 mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang
berwenang melakukan pengelolaan zakat nasional. BAZNAS sudah berdiri di
514 daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota).Sedangkan HP Sekuritas
terbukti selalu konsisten dan berkomitmen kuat sebagai penyedia jasa keuangan
handal sejak tahun 1990. Menyediakan produk layanan dan jasa keuangan
seperti: Equity Brokerage, Fixed Income, Investment Banking, HP Analytics,
HPX Online Trading. Berbagai penghargaan inovasi teknologi dan Predikat
Sekuritas Terbaik 2017 (kategori Aset Rp100-250M) versi Majalah Investor
telah diraih. Kantor Perwakilan HP Sekuritas terdapat di Jakarta, Bandung,
Surabaya, Medan, dan Bali.18

16

Ojk.go.id/peraturan-pasar-modal, akses 26 desember 2018
Fatwa MUI Saham Syariah, www.syariahsaham.com, akses 9 februari 2019

17

18

Sumber https://www.msn.com/id-id/ekonomi/berita/ada-gerai-zakat-saham-dibei/ar-AAx6u1v, , akses 26 desember 2018
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B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka
dapat ditarik pokok masalah yang akan dikaji lebih dalam bahasan-bahasan
sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi zakat saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
2. Bagaimana peluang,kekuatan, hambatan, kelemahan dan strategi dalam
penerapan program zakat saham?
C. Batasan masalah
Dalam penelitian ini peneliti hanya membahas tentang implementasi zakat
saham melaui program SAZADAH yang dilakukan oleh PT Henan Putihrai
Sekuritas.
D. Tujuan penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini dengan
melihat latar belakang dan rumusan masalah adalah sebagai berikut :
1. Dapat mengetahui sejauh mana impementasi dari program zakat
saham.
2. Dapat mengetahui peluang, kekuatan, hambatan, kelemahan dan
setrategi dalam penerapan zakat saham.
E. Manfaat penelitian
1. Kegunaan praktisi
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan
bagi penulis, pembaca maupun investor.Dengan adanya penelitian ini
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maka penulis, pembaca maupun investor dapat mengetahui adanya
zaakat saham dan obligasi dalam pasar modal.
2. Kegunaan akademisi
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, sumber
diskusi ataupun dapat dijadikan sebagai bahan seminar bagi penelitian
selanjutnya baik itu untuk penulis, pembaca maupun para investor.

F. Kerangka teori
1. Zakat
Dalam Firman Allah dalam Surah Al taubah 11 :

Artinya: Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan
menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang
mengetahui..19
Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar)
dari zaka yang berate barakah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka,
berati tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berati orang itu
baik.
Menurut Lisan al-Arab artinya dasar dari zakat, ditijau dari sudut
bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semua digunakan di

19

Qs, Surah Al maidah 55

12

13

dalam Quran dan Hadis. Tapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lainlain, kata dasar Zaka berati bertambahan dan tumbuh, sehingga bisa
dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu
yang bertambah disebut zaka artinya

bertambah. Bila satu tanaman

tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka disini berati bersih.20
Zakat dari segi istilah fikih berati “ Sejumlah harta tertentu yang
diwajibkan Alloh diserahkan kepada orang-orang yang berhak “
disamping berati “ mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri “. Jumlah
yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang
dikeluarkan itu menambah banyak. Membuat lebih berati, dan
melindungi kekayaan itu dari kebiasaan,”demikian Nawawi mengutip
pendapat wahidi.21
Kata zakat dalam bentuk ma’rifah (defenisi) disebut tigapuluh kali
didalam Quran, diantaranya duapuluh tujuh kali disebutkan dalam suatu
ayat berisi salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang
sama dengan salat tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu firmaNya: dan
orang-orang yang giat menunaikan zakat , setelahnya ayat: Orang-orang
yang khusyu , dalam bersalat.”22Zakat menurut bahasa artinya tumbuh,
berkah, atau kebaikan. Menurut istilah (ahli fiqih) artinya kadar harta

20

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat.(Jakarta;PT Mika Kerjaya Indonesia,2007),hlm. 34
Ibid, hlm. 34-35
22
Ibid,),hlm. 39
21
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tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu
dengan berbagai syarat.23
Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan
terdapat didalam surat-surat yang turun di Mekkah dan sebaliknya dalam
surat-surat yang turun di Madinah.Sebagian ahli mengatakan bahwa kata
zakat yang selalu di hubungkan dengan salat terdapat pada 82 tempat
didalam Quran.Jumlah ini terlalu dibesar-besarkan, sehingga tidak sesuai
dengan perhitungan yang kita sebut tersebut. Tetati bila yang dimaksud
mereka adalah kata kata lain yang sama maksud sama dengan zakat
seperti al-Infaq(peemberian), al-Ma’un(barang-barang kebutuhan), dan
tha’am, al-Miskin(member makan orang miskin dan lain-lain), maka kita
belim mengetahui jumlah secara pasti namun akan berkisar antara 32
sampai 82 tempat.24
2. Saham
Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang
paling popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan
perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi
yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para
investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang
menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal
seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan

Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, ”Fiqih Islam Lengkap”, Jakarta: Rineka
Cipta,2004,hal:98
24
Yusuf Qardawi, Hukum Zakat.(Jakarta;PT Mika Kerjaya Indonesia,2007),hlm. 40-41
23
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terbatas.Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut
memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan,
dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).25
Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal.Definisi saham dalam
konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya
yang diatur dalam fatwa DSN-MUI, undang-undang maupun peraturan
OJK lainnya.26Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal
Indonesia.Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi
saham syariah berdasarkan peraturan OJK no.II.K.1 tentang penerbitan
Daftar Efek Syariah, kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham
syariah oleh emiten atau perusahan publik syariah berdasarkan peraturan
OJK no. 17/POJK.04/2015. Berikut adalah syarat-syarat saham atau
emiten syariah:
1.

Emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi.
b. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
-

Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa

-

Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu

c. Jasa keuangan ribawi, antara lain:
-

Bank berbasis bunga

25

www.idx.co.id, akses 26 desember 2018
Irwan Abdalloh, Pasar modal syariah, Jakarta, PT Elex media kompotindo 2018
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hlm.134
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-

Perusahaan pembiayaan berbasis bunga

d. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar)
dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional
e. Memproduksi,

mendistribusikan,

memperdagangkan,

dan/atau

menyediakan antara lain:
-

Barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi)

-

Barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram lighairihi)
yang ditetapkan oleh DSN MUI

-

Barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat

f. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah)
2. Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
a. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset
tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus), atau
b. total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya
dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan
pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus)
3. Program Sazadah (Sadaqah zakat saham) oleh PT Henan Putihrai
Securities (HPX)
PT Henan Putihrai Securities (HPX) merupakan perusahaan jasa
keuangan yang terintegrasi dan salah satu pemegang saham BEI sejak
tahun 1990. PT Henan Putihrai berasal dari tiga pendirinya, yaitu
HENdrik, ANdreas & Omar

putihrai. Seperti halnya perusahaan

keuangan legenda di Negara Barat (Merrill Lynch, JP Morgan, Goldman
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Sachs & Morgan Stanley), Nama Pendiri melambangkan trustworthiness,
character, integrity, & legacy.Hal-hal tersebut merupakan landasan dari
Eksistensi PT Henan Putihrai.HP bertahun-tahun memposisikan diri
sebagai Pemberi Jasa Keuangan yang unik di niche market.Kompetensi
Inti kami adalah kemampuan mengatasi kebutuhan nasabah dengan
berbagai Keahlian dan Solusi yang kreatif.27
Sazadah terispirasi dari kata sajadah. Filosifi dari sajadah memiliki
makna seluas dari serumit apapun beban hidup, sebesar apapun yang di
perbuat akan mampu ditamping oleh sajadah untuk bersujud memohon
ampunan kepada Maha Pencipta Alloh SWT. Kesamaan ini dengan
dengan logo sajadah adalah program sazadah merupakan wadah untuk
menampung sadaqah dan zakat yang di terima berbagai lapisan
masyarakat, di mana hasil dari sadaqah dan zakat tersebut akan di
salurkan ke BAZNAS.28
a. Implementasi Zakat saham
Zaman modern ini meninggalkan suatu bentuk kekayaan yang
diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industry dan perdagangan di
Dunia, yang di sebut “Saham dan Obligasi”. Saham dan obligasi adalah
surat berharga yang berlaku dalam transaksi-tranaksi perdagangan kusus
yang disebut “ Bursa Kertas-kertas Berharga”. Kertas-kertas berharga ini

27

http://henenputihrai.com , 2 januari 2019
http://henenputihrai.com
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oleh ahli-ahli keuangan diberi nama “Nilai terbawa” dan menegkan pajak
atas pendapatanya yang terus mengalir.29
Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan
bahkan berkaitan dengan kepemilikan adalah saham.Pemegang saham
adalah pemilik perusahaan yang mewakili kepada manajemen untuk
menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun, yang biasa
pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diketahui
keuntungan (deviden) perusahaan, termasu juga kerugian perusahaan,
pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat terhadap saham tersebut. 30
Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu
pelaksanaan/ penerapan. Sedangkan pengertian umumnya adalah suatu
tindakan atau pelaksanaan rencana yang disusun secara cermat dan rinci.
Yusuf al-Qaradhawi mengumumkan dua pendapat yang berkaitan
dengan kwajiban zakat pada saham tersebut.Pertama, jika perusahaan itu
merupakan perusahaan industry murni, artinya tidak melakukan
perdagangan, maka sahamnya tidak wajib dizakati. Misalnya perusahaan
Hotel, biro perjalanan, dan angkutan (laut,darat,udara).Alasanya adalah
saham-saham itu terletak pada alat-alat , perlengkapan, gedung-gedung,
sarana dan prasarana lainya. Akan tetapi keuntungan yang di maksud ke
dalam harta para pemilkik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan
berama harta lainya.Pendapat ini di kemukaakan oleh Syaikh Abdul

29

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat.(Jakarta;PT Mika Kerjaya Indonesia,2007),hlm. 491
Didin Hafidhuddin,Zakat Dalam
Perekonomian Modern,(Jakarta;gema insani
press,2002), hlm.103
30
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Rahman Isa31. Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan
dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa
melakukan kegiatan pengelolaan seperti perusahaan yang menjual hasilhasil idustri perusahaan dagang internasional, perusahaan export-impor,
maka saham-sahamnya atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya.
Hal yang sama berlaku pada perusaahan industry dan dagang, seperti
perusahan yang mengimpor bahan-bahan mentah, contohnya perusahaan
minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutra, perusahaan besi dan
baja dan perusahaan kimia.
Menurut Abduraman Isa, kreteria wajib zakat atas saham-saham dan
jugaa obligasi adalah harta yang dapat diperjuaal belikan, karena itu
pemiliknya mendapat keuntungan dari hasil penjualnya, sama seperti
barang dagang lainya karena saham dan obligasi termasuk dalam kategori
barang dan sekaligus obyek zakat.
Kedua pendapatbtersebut, hemat penulis, tidak bertentangan , karena
keduanya menyatakan bahwa saham itu , meskipun dengan pendekatan
yang berbeda termasuk kedalam sumber zakat. Pendapat pertama,
mengharuskan

menggabungngkan dengan harta lainyang dimiliki

pemegang saham, lalu di keluarkan zakatnya, jika sudah mencapai nisab
dan berwaktu satu tahun.sedangkan pendapat kedua, secara langsung
menyatakan bahwa saham meupakan sumber zakat, yaitu termasuk dalam

31

Ibid, hlm.104
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zakat perdagangan. Dari sudut hukum, saham termasuk kedalam harta
yang wajib dizakatnya.32
Berdasarkan keterangan diatas, zakat saham dianalogikan pada zakat
perdagangan, baik nisab maupun kadarnya, yaitu nisabnya senilai 85
gram emasdan kadarnya seberat 2,5%. Muktamar Internasional Pertama
tentang Zakat (Kwuwaait, 29 rajab 1404) menyatakan bahwa jika
perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum deviden dibagikan
kepada para pemegang saham, maka para pemegang saham tidak perlu
lagi mengeluarkan zaakatnya. Jika belum mengeluarkan, maka tentu para
pemegang saham yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya.Dan hal ini
harus dituangkan dalam peratutan perusahaan.33
b.

Cara mengeluarkan zakat saham
Kita dalam hal ini menemukan dua pendapat para ilmuan sekarang

tentang zakat saham dan obligasi tersebut, tetapi mereka yang menulis
tentang hal ini sedikit sekali.
1)

Pendapat pertama
Pendapat pertama ini memndang saham dan oblogasi berdasarkan

jenis industry prusahaan yang mengeluarkanya: apakah perusahaan itu
perusahaan industry, perdagangan, atau campuran keduanya. Saham
bisa dinilai setelah perusahaan mencerminkan sebagian kekayaan itu
diketahui.berdasarkan hal itulah ditetapkan prusahaan itu wajib zakat

32

Didin Hafidhuddin,Zakat Dalam Perekonomian Modern,(Jakarta;gema insani
press,2002), hlm.104
33
Didin Hafidhuddin,Zakat Dalam Perekonomian Modern,(Jakarta;gema insani
press,2002), hlm.105
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atau tidak. Pendapat ini khususnya di kemukakakn oleh Syekh Abdul
Rahman Isa dalam bukunya al-Muamalat al-Hadidha wa Ahkamuha. Ia
berkata sebagai berikut: “Banya orang yang memiliki saham perusahaan
tidak mengetahui zakat saham-sahamnya itu. Ada yang mengira bahwa
saham-saham itu tidak wajib zakat, tetapi itu salah.Ada pula yang
mengira saham-saham itu mutlak wajib zakat, tetapi itu juga salah.Yang
benar adalah harus dilihat dari bentuk saham sesuai dengan perusahaan
yang menerbitkanya.”34 Bila perusahaan itu perusahaan industry murni,
artinya tidak melakukan kegiatan dagang, perusahan cuci, pendinginan,
hotel, biro, iklan dan hotel maka sahamnya tidak wajib zakat. Oleh
karena

harga

sahamnyaterletak

pada

alat-alat,

perlengkapan-

perlengkapan , gedung-gedung dan lain-lainya yang berfungsi seprti itu.
Tetpi keutngan di satukan dalam kekayaan pemilik-pemilik saham itu
dan zakatnya di keluarkan sebagai zakat kekayaan.35
Bila perusahaan ini merupakan perusahaan dagang murni yang
membeli dan menjual barang tanpa mwlakukan kegiatan pengelaan,
misalnya perusahaan menjual hasil industri perusahaan dagang
internasional, perusahan export impor atau merupakan perusahaan
industry dagang seperti , perusahaan yang membeli dan mengimpor
bahan baku mengelolanya kemudian menjualnya, seperti perusahaanperusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutra ,
perusahaan-perusahaan baja dan besi, dan perusahaan-perusahaan
34

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat.(Jakarta;PT Mika Kerjaya Indonesia,2007),hlm. 492
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kimia, maka saham perusahaan itu wajib zakat. Kreteria wajibzakat
saham-saham perusahaan adalah bahwa perusahan-perusahan itu harus
melakukan kegiatan dagang baik juga melakukan kegiatan industry atau
tidak.Saham itu di hitung dari harga sekarang dengan pemotongan
(khashm) harga gedung-gedung alat-alat, dan peralatan-peralatan yang
dimiliki perusahaan itu. Seruluh nilai gedung-gedung, alat-alat itu
dinilai sekitar lbih kurang seper empat kekayaan keseluruhan ,
kemudian dipotong jumlah seluruh saham, kemudian zakat dikeluarkan
sisanya. Dan jumlah kekayaan bersih itu dapt diketahui neraca
perusahaan yang biasanya dimuat setiap tahun dikoran-koran.
Berdasarkan hal itu, orang yang terakhir dapat tidak terkena
kewajiban zakat selama lamanya, baik atas saham maupun atas
keuntungan yang diperolehnya, sedangkan yang pertama tadi secara
mutlak terkena kewajiban zakat setiap tahun, baik atas sahamnya
maupun dari keuntungan yang diperolehnya. Ketentuan itu tidak sesuai
dengan perinsip keadilan hokum yang tidak membedakan dua hal yang
sama. Dalam bab delapan tentang “zakat investasi gedung, pabrik dan
lain-lain” kita sudah menjelaskan bahwa dalam masalah itu, kecuali
pendapatan tradisional yang di kenal itu, terdapat tiga pendapat:36
a) Pendapat yang memandang pabrik dan gedung, adalah kekayaan
yang sama kedududukanya dengan kekayaan dagang, karena itu

36

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat.(Jakarta;PT Mika Kerjaya Indonesia,2007),hlm. 496
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harus di hitung harga setiap tahun dan mengeluarkan zakatnya
sebesar 2,5%.
b) Pendapat mengetakan bahwa zakat yang di pungut dari
pendapatan dan keuntunganya, berdasarkan pandangan bahwa ia
di kategorikan kekayaan yang bersifat penggunaan, lalu di pungut
zakatnya sebagai zakat uang.
c) Pendapat yang menganalogikan dengan tanah pertanian dengan
demikian harus di kelurakan zakatnya 10% atau 5% atas
pendapatan bersih.
Pendapat terakhir adalah kita pandang lebih kuat. Menurut
pandanagn saya memperbeda-bedakan perusahaan-perusahaan industri
atau semi industry perusahaan-perusahaan dagang, dimana yang
pertama dibebaskan kewajiban zakat

sedangkan yang kdua tidak,

adalah tindakan yang tidak ada landasanya yang jelas tidak sumber dari
Quran, sunnah, ijmak, dan qias yang benar. Tidak ada landasan
mengumut zakat dari saham-saham yang ditanam dalam perusahaan
dagang yang membebaskan dari yang ditanam dari perusahaan industry,
karena saham-saham baik pada pertama maupun kedua sama-sama
merupakan modal yang bertumbuh yang memberikan keuntungan
tahunan yang terus mengalir.
Bila kita mengambil pendapat, yang melihat saham sesuai dengan
jenis perusahaan dagang dimana ia merupakan bagian dari modal
perusahaan, maka saya lebih cenderung disini untuk memperlakukan
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perusahaan-perusahaan itu, bagai manapun bentunya, sama dengan
pribadi-pribadi bila mereka mempunyai pula pabrik-pabrik dan tokotoko seperti yang dimiliki oleh perusahan-perusahaan itu. Perusahanperusahan industry atau semi industry yang saya maksud adalah
perusahaan-perusahaan yang modalnya terletak dalam perlengkapan,
peralatan, gedung-gedung, dan alat-alat lain misalnya, percetakan,
pabrik, hotel, mobil, penerbangan dan lain-lain. Tindaklahdi pungut
zakatnya dari saham-saham tetapi keuntungan bersinya sebesar 10%,
sesuai dengan pendapatt yang kita pandang kuat dalam hal zakat
investasi dan sesuai dengan sikap kita kita ambil mengenai pabrik, hotel
dan lain-lainya bila merupakan kepunyaan orang-orang yang kita
kemukakakan sebelumnya ini.37
Tetapi perusahaan-perusahan dagang, yaitu perusahaan yang
modalnya terletak dalam bentuk orang yang diperjual belikan dan
materinya tidak tetap, dipungut zakat dari sahamnya, sesuai harga yang
berlaku di pasar, ditambah dari keuntunganya, sedangkan besar
zakatnya adalah 2,5% setelah nilai peralatan yang masuk dalam saham,
dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan penegasan kita mengenai harta
perdagangan: zakat dikeluarkan atas kekayaan yang terus mengalir dan
bergerak. Perlakuan terhadap-perusahan-perusahaan dagang ini sama
dengan perlakuan terhadap toko-toko dagang yang dipunyai oleh
perorangan, tidak beda sedikitpun.

37

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat.(Jakarta;PT Mika Kerjaya Indonesia,2007),hlm.492
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2) Pendapat kedua
Disamping pendapat pertama diatas terdapat pula pendapat lain.
Yaitu pendapat yang tidak memandang saham dengan sesuai jenis
perusahaanya, yang berakibat saham suatu perusahaan berbeda dengan
perusahaan jenis lain, tetapi memandang perusahaan itu satu jenis dan
member satu hokum pula tanpa melihat perusahaan apa yang
menerbutkanya.
Ulama-ulama besar seperti Abu Zahra,Abdul Rahman Hasan,
Khalafat. Berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah kekayaan yang
diperjual belikan, karena pemiliknya memperjualbelikan dengan
menjual dan mambelinya dan dari pekerjaan itulah pemilik memperoleh
keuntungan persis seperti perdagangan dengan barang daganganya,
karenaharaga yang sebenarnya yang berlaku di pasar berbeda dengan
harga yang tertulis dalam kegiatan jual beli.berdasarkan pandangan itu,
maka saham dan obligasi termasuk dalam kategori barang dagang,
karena itu benar bila masuk dalam objek zakat seperti kekayaan dagang
lainya dan nilai sama dengan barang dagang.
Hal ini zakat di pungut tiap pengunjung tahu sebesar 2,5% dari nilai
saham-saham, sesuai dengan harga pasar pada saat itu setelah di tambah
dengan keuntungan, dengan syarat pokok dan kecukupan nisbah. Hal
itu setelah kebutuhan sehari-hari,disesuaikan dengan kondisi pemilik
saham bila tidak memiliki sumber mata pencarian seperti janda dan
anak yatim, dikeluarkan dan kemudian dikeluarkan zakat dari sisa.
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Pendekatan ini tampaknya lebih baik dari pendekatan pertama, ditinjau
dari segi orang-orang tersebut. Karena setiap pemilik saham dapat
mengetahui berapa nilai saham dan keuntungan yang diperolh setiap
tahun, lalu dengan mudah zakatnya dapat di keluarkan.38
Ulama-ulama besar seperti Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan
Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah
harta yang diperjualbelikan karena pemiliknya memperjualbalikannya
dan dari perniagaan tersebut pemilik memperoleh keuntungan persis
seperti pedagang dengan barang dagangannya. Golongan Syafi’iyah,
Hanafiyah dan Malikiyah. Mewajibkan pungutan zakat pada uang
kertas dan surat-surat berharga lainnya karena uang kertas, rekening
bank dan surat-surat berharga lainnya disamakan dengan emas dan
perak, karena sama-sama memiliki fungsi sebagai alat tukar menukar
barang dan merupakan harta benda yang bernilai ekonomis dan
berkembang, yaitu mengandung unsur maliyah dan unsur nama’ atau
istinma’.
Sedangkan menurut golongan Hanabilah, tidak wajib zakat pada
harta tersebut karena bukan merupakan emas dan perak, sedangkan
yang diwajibkan zakat adalah emas dan perak.Adapun mengenai zakat
obligasi, Malik dan Abu Yusuf mengemukakan bahwa zakatnya dibayar
setelah mencapai satu tahun pada pemegangnya. Golongan kedua antara
lain seperti Abu Zahrah, Abdur Rahman Hasan, dan Abdul Wahab
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Yusuf Qardawi, Hukum Zakat.(Jakarta;PT Mika Kerjaya Indonesia,2007),hlm. 496
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Khallaf mengatakan bahwa saham dan obligasi adalah surat berharga
yang bisa diperjualbelikan sehingga dapat disamakan dengan barang
dagangan dan merupakan harta kekayaan. Bila saham dan obligasi
dianggap sama dengan barang dagangan, maka zakatnya juga
disamakan dengan barang dagangan, yaitu sebesar 2,5 %. Saham dan
obligasi, al-Qur’an tidak menyebutkan secara jelas namun kita dapat
melihat kembali Didalam buku “Fiqh dan Manajemen Zakat di
Indonesia” disebutkan bahwa zakat saham dan obligasidianalogikan
pada zakat perdagangan, baik nisab maupun ukurannya, yaitu senilai 85
gram emas dan zakatnya sebesar 2,5 %.39
3) Ketentuan

dan

Tata

Cara

Penghitungan

Zakat

Saham

Perusahaan
Dalam penghitungan zakat saham perusahaan, terdapat dua
kondisi yaitu (1) dividen saham yang dibagikan kepada pemilik saham
sudah dikenakan zakat oleh perusahaan diawal dan (2) dividen saham
belum dikenakan zakat oleh perusahaan diawal. Sedangkan untuk
penjelasan detail mengenai zakat saham perusahaan, setidaknya terdapat empat cara penghitungan, sebagai berikut:
Pertama, untuk saham yang ditanam pada perusahaan-perusahaan
penghasil produk bagi konsumen maka cara mengeluarkan zakatnya
adalah sama dengan zakat profesi / penghasilan. Dimana keuntungan
bersih perusahaan dizakati dengan kadar 2,5% per tahun. Sedangkan
Ririn Fauziah,”Pemikiran Yusuf Qardhawai tentang zakat saham dan obligasi”, Skripsi
Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2010
39
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untuk saham yang ditanam pada perusahan-perusahaan yang bergerak
pada perdagangan dan jasa, maka cara mengeluarkan zakatnya adalah
dari nilai sahamnya secara langsung dengan kadar 2,5% per tahun.
Kedua, zakat saham bergantung dari tujuan saham tersebut
dikelola.Saham yang dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari
perusahaan pertanian, maka zakatnya adalah zakat pertanian yakni 1/10
atau 1/5 dari keuntungan.Jika sahamnya dikelola pada perusahaan
peternakan, maka ketentuan zakatnya adalah zakat peternakan,
tergantung dari jenis hewan ternaknya atau dianalogikan dengan objek
ternak. Jika sahamnya dikelola pada perusahaan bidang produksi dan
jasa, maka zakatnya adalah zakat penghasilan yakni 2,5% dari total
penghasilan bersih. Jika sahamnya sendiri yang menjadi objek jualbelinya, maka zakatnya adalah zakat urud tijaarah atau zakat barang
dagangan dimana nilai valuasi saham tersebut akan dihitung saat haul
(mencapai satu tahun) dan wajib dizakati 2,5% dari nilaisahamnya.
Ketiga, cara zakat saham perusahaan adalah dibayarkan
sebagaimana
perusahaannya,

zakat
yakni

penghasilan
keuntungan

terlepas
bersih

dari

apapun

perusahaan

jenis
dibagi

kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut dikali dengan kadar
2,5%.Dr. Yusuf Al-Qardhawi menambahkan khusus bagi perusahaan
produksi atau perusahaan yang menghasilkan produk-produk yang
dipakai konsumen maka zakatnya adalah 1/10 dari keuntungannya.
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Keempat, zakat saham perusahaan harus dikelola oleh perusahaan
itu sendiri secara entitas (lembaga/badan hukum) dan kolektif, dengan
status zakatnya adalah zakat penghasilan, yakni keuntungan bersih
perusahaan dikali dengan kadar 2,5%. Namun, jika tidak adanya
landasan hukum yang mewadahi entitas untuk mengelola zakat saham
secara kolektif, maka zakat saham menjadi tanggungan pribadi pemilik
saham berdasarkan porsi kepemilikannya dalam perusahaan tersebut.
Jadi, penghitungannya yaitu kadar zakat penghasilan atau keuntungan
bersih perusahaan dibagi kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut
dikali dengan kadar 2,5%.
4) Simulasi Nishab Zakat Saham
Table 2
Nishab Zakat Saham
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Sumber; Buku panduan zakal saham
5) Simulasi Nishab Zakat Saham
Table 3
Simulasi Zakat Profesi
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Tabel 4
Simulasi Zakat Kekayaan

Tabel 5
Konversi ke Zakat Saham

Sumber: Buku panduan zakat saham

G. Tinjauan pustaka
Pembahasan telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dapat
dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan dan informasi yang sedang dikaji
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dan diteliti melalui khazanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian
tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya.Abdullah Al-Mushlih40 dalam
bukunya10 yang berjudul Fikih Ekonomi Keuangan Islam menjelaskan secara
sistematis tentang bentuk-bentuk ekonomi modern yang saat ini sedang
populer dikalangan masyarakat, begitu juga dengan pembahasan tentang jenis
zakat-zakat modern yang sebelumnya tidak pernah dilakukan dizaman
Rasulullah. Dalam buku ini dijelaskan pula tentang permasalahan baru yang
bermunculan

tentang

berbagai

pendapat

jenis

zakat

maupun

cara

mengeluarkan zakat.
Dalam buku ini dijelaskan pula tentang zakat saham dan investasi
yang meliputi pengertian saham dan investasi serta menjelaskan tatacara
pemegang saham perusahaan maupun perusahaan itu sendiri yang mengelola
tentang pengeluaran zakatnya.Disini juga dijelaskan tentang hasil dari
Muktamar kedua dari Lembaga Pengajian Islam yang berhasil menemukan
solusi serta pendapat dari permasalahan yang ada berdasarkan pendapat para
ulama.
Penelitian tentang Pemikiran Yusuf Qardawi tentang Zakat Saham dan
Obligasi.Menjelaskan bahwa barang yang wajib di zakatkan adalah barang
yang berkembang dan dapat menghasilkan pemasukan sengga menurutnya
saham dan obligasi sumber zakat.41

40

Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta,
Darul Haq, 2004)
41
Yusuf Qardawi, Hukum Zakat.(Jakarta;PT Mika Kerjaya Indonesia,2007),hlm. 496
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Eka Nata Permana, Hetti Nur Isnaini dan Indah Nurhabibah dalam
penelitianya menulis penelitian tentang Ketertarikan Investor Pasar Modal
Syariah Dalam ber-Zakat, Infak, Sadaqah dengan reksadana saham.42
HPX Syariah, buku panduan SAZADAH Shadaqah Zakat Saham,
Program SaZadah yaitu Shadaqah dan Zakat Dari Nasabah merupakan
pengembangan terbaru dari PT Henan Putihrai Sekuritas dari program
pelopor sebelumnya.Program SaZadah bertujuan untuk lebih meningkatkan
antusiasme masyarakat untuk berinvestasi dan berbagi, dan tidak terbatas
hanya kepada investor syariah namun membuka peluang kepada seluruh
investor untuk dapat ikut berpartisipasi sebagai donatur.
Penelitian tentang Zakat Saham dan Obligasi dalam Perspektif Hukum
Islam.Menjelaskan Jenis perusahaan yang wajib dikeluarkan zakat sahamnya
nya, yaitu perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barangbarang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang
menjual hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan eksporimpor.43
Burhanuddin S, dalam bukunya Pasar Modal Syari‟ah, menjelaskan
secara mendetail tentang pasar modal syari‟ah yang berangkat dari
permasalahan hukum pasar modal syari‟ah, pengertian serta unsur-unsur
pasar modal syari‟ah dan yang terpenting tentang instrumen dalam transaksi
pasar modal yaitu saham dan obligasi. Dalam hal ini juga dijelaskan tentang
42

Eka Nata Permana, Hetti Nur Isnaini dan Indah Nur Habibah, Ketertarikan investor
pasar modal syariah dalam ber-zakat, infak dan sadaqah dengan reksadana ZIS, 2018
43
Luluk Siti Fatimah.Zakat Saham dan Obligasi dalam Perspektif Hukum Islam .Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018
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kewenangan DSN dalam mengawal pasar modal syari‟ah yang beroperasi di
indonesia, dan juga membahas tentang larangan-larangan bertransaksi dalam
pasar modal syari‟ah.44
H. Kerangka Berfikir
1. Saham Syariah
Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling
popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika
memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham
merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena
saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat
didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan
usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan
modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan
perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS).45
Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah di Pasar Modal. Definisi saham dalam konteks saham
syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam
fatwa DSN-MUI, undang-undang maupun peraturan OJK lainnya.46 Ada dua
jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham
yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan
peraturan OJK no. II.K.1 tentang penerbitan Daftar Efek Syariah, kedua
adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau
perusahan publik syariah berdasarkan peraturan OJK no. 17/POJK.04/2015. 47

Burhanuddin S, Pasar Modal Syari‟ah, (Yogyakarta, UII Press, 2009)
www.idx.co.id, akses 26 desember 2018
46
Irwan Abdalloh, Pasar modal syariah, Jakarta, PT Elex media kompotindo 2018 Hlm.
44
45
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Ojk.go.id/peraturan-pasar-modal, akses 26 desember 2018
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Dengan adanya pasar modal di Indonesia yang memiliki kapitalisasi pasar
cukup besar peneliti ingin mengetahiu potensi zakat saham di pasar saham
Indonesia yang saat ini di lakukan oleh PT Henan Putihrai Securities (HPX)
yang bekerja sama dengan Indonesia Stock Exchage (IDX), DSN-MUI,
BAZNAS, dan OJK, program itu loucing pada September 2017 yang di
namakan program SAZADAH.
Sazadah terispirasi dari kata sajadah. Filosifi dari sajadah memiliki
makna seluas dari serumit apapun beban hidup, sebesar apapun yang di perbuat
akan mampu ditamping oleh sajadah untuk bersujud memohon ampunan
kepada Maha Pencipta Allah SWT. Kesamaan ini dengan dengan logo sajadah
adalah program sazadah merupakan wadah untuk menampung sadaqah dan
zakat yang di terima berbagai lapisan masyarakat, di mana hasil dari sadaqah
dan zakat tersebut akan di salurkan ke BAZNAS.48

48

http://henenputihrai.com
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BAB II
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan penelitian
Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualikatif deskriftif.
Metode kualikatif digunakan untuk membengun analisa pengembangan pada
impelementasi zakat saham di Bursa Efek Indonesia.49
B. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder dan primer
yang diperoleh dari wawancara (indepth interview) dengan pakar dan peraktisi
yang memiliki pemahaman yang dibahas, dilanjut dengan pengisian kuesioner
pada pertemuan kedua dengan responden. Data siap olah dalam Analytic Network
Process (ANP).
C. Narasumber ( Key Information)
Dipilihnya responden pada penelitian dilakukan dengan pertimbangan
pemahaman responden terhadap permasalahan dalam implementasi zakat
saham.Jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari pakar dan praktisi.Syarat
responden yang valid dalam metode ANP adalah mereka yang pakar dan ahli
dibidangnya.Oleh karena itu responden dipilih dalam survey ini adalah mereka
yang pakar/ahli dan praktisi dalam pasare modal syariah.50
1. Bapak Irwan Abdallaoh, ketua devisi syaraiah Bursa Efek Indonesia.
2. Bapak

Heri

Gunawan

Muhammad,

pakar

pasar

modal

syariah

Rifka Mustafida, “Beanchless Banking:Menuju Peran Perbankan Dalam Mencapai
Financial Inclusion”jurnal, sekolah tinggi ekonomi islam TAZKIA, hlm ,24
50
Ibid, hlm, 24
49
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3. Bapak Agus, PT Henan Putihrai Securities.
4. Bapak AZharudin Latif, DSN-MUI
5. Ibu Fasha Fauziah, Bursa Efek Indonesia
6. Bapak Alexander Charles, peraktisi pasar modal
D. Teknik Pengumpulan Data
Metode penelitian dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif-kuantitatif
dengan melakukan oservasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. yang
bertujuan untuk diketahuinya nilai dan pandangan para pakar, ahli dan praktisi
pasar modal syariah dalam implementasi zakat saham.
E. Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini diuraikan analysis SWOT (Strenght, Weakness,
Opportunity, Treat) dari pakar dan praktisi. Selain itu metode yang digunakan
adalah ANP ( AnalyticNetwork Process) dengan software “Super Decision”.
F. Gambaran umum metode ANP
Analytic Network Process adalah teori matematis dalam pengambilan
keputusan yang mampu menganalisa pengaruh melalui asumsi-asumsi untuk
menyelesaikan berbagai bentuk permasalahan.Metode ini digunakan dalam bentuk
penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian komplektisitas masalah
dengan penguraian sintesis yang disertai adanya skala prioritas yang
menghasilkan pengaruh prioritas terbesar.ANP juga mampu menjelaskan model
faktor-faktor dependence serta feedback nya secara sistematik.Pengambilan
keputusan dalam aplikasi ANP yaitu dengan melakukan pertimbangan dan
validasi atas pengalaman empirical.
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G. Landasan ANP
ANP memiliki empat aksioma yang menjadi landasan teori, antara lain:51
a. Respirokal, aksioma ini menyatakan bahwa jika PC (EA, EB) adalah nilai
perbandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya
C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen induknya C, yang
menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang
dimiliki elemen B, maka PC (EB,EA) = 1/Pc (EA,EB). Misalkan jika A
lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya 1/5 dari besar A.
b.

Homogenitias, menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan
dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu
besar, yang dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam
menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan.
Table 6
Tabel The Fundamental Scale Of Absolute Numbers

51

Skala Numerik

Skala Penilaian
Verbal

1
2
3
4
5
6
7

Equal Importance

weak
Moderate Importance
Moderate plus
Strong Importance

Strong plus

8

Very Strong or Demonstrated
Importance
Very, very Strong

9

Extreme Importance

Aam Slamet Rusydiana & Abrista Devi, “Analytic Network Process: Pengantar Teori
dan Aplikasi” journal, Sharia Economic Applied Research and Training (SMART), Bgogor,2013
hlm 16
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Tabel 7
Tebel Penjelasan Skala ANP
Skala
1

Definisi
Sama
Pentingnya

3

Agak lebih
penting

Penjelasan
Kedua elemen sama pentingnya dalam hal
tujuan strategi dan solusi dalam
implementasi zakat saham di Bursa Efek
Indonesia
Elemen yang satu agak lebih penting di atas
elemen lainnya dalam hal tujuan strategi
dan solusi dalam implementasi zakat saham
di Bursa Efek Indonesia

5

Lebih penting

Elemen yang satu lebih penting diatas
elemen lainnya dalam hal tujuan strategi
dan solusi dalam implementasi zakat saham
di Bursa Efek Indonesia

7

Sangat lebih
penting

Elemen yang satu amat lebih penting di atas
elemen lainnya dalam hal tujuan strategi
dan solusi dalam implementasi zakat saham
di Bursa Efek Indonesia

9

Tingkat yang
paling ekstrem
untuk ukuran
sangat penting

2, 4 ,6, dan
8

Nilai tengah
antara dua
keputusan yang
berdekatan

Berbalikan

Jika elemen x mempunyai nilai kepentingan lebih tinggi dari
y, maka y memiliki nilai berbalikan jika dibandingkan
dengan x
Rasio yang didapat langsung dari pengukuran

Rasio

Elemen yang satu memiliki tingkat paling
ekstrem tingkat kepentingannya
dibandingkan elemen lainnya dalam hal
tujuan strategi dan solusi dalam
implementasi zakat saham di Bursa Efek
Indonesia
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c. Prioritas, yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan
skala interval [0.1] dan sebagai ukuran dominasi relatif.
d. Dependence

condition,

diasumsikan

bahwa

susunan

dapat

dikomposisikan ke dalam komponen-komponen yang membentuk
bagian berupa cluster.52
H. Perinsip-perinsip dasar ANP
Prinsip-prinsip dasar ANP terdiri dari tiga prinsip, yaitu dekomposisi, penilaian
komparasi (comparative judgements), dan komposisi hierarkis atau sintesis dari
prioritas.53
1.

Prinsip dekomposisi diterapkan untuk menstrukturkan masalah yang
kompleks menjadi kerangka hierarki atau jaringan cluster, subcluster, sus-sub cluster, dan seterusnya. Dengan kata lain
dekomposisi adalah memodelkan masalah ke dalam kerangka ANP.

2.

Prinsip

penilaian

perbandingan

komparasi

pasangan

diterapkan

(pairwise

untuk

comparison)

membangun
dari

semua

kombinasi elemen-elemen dalam cluster dilihat dari cluster
induknya.

Pembandingan

pasangan

ini

digunakan

untuk

mendapatkan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam suatu cluster
dilihat dari cluster induknya.
3.

Prinsip komposisi hierarkis atau sintesis diterapkan untuk mengalikan
prioritas lokal dari elemen-elemen dalam cluster dengan prioritas
52

Aam Slamet Rusydiana & Abrista Devi, “Analytic Network Process: Pengantar Teori
dan Aplikasi” journal, Sharia Economic Applied Research and Training (SMART), Bgogor,2013
hlm 16
53
Ibid,hlm 29
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‘global’ dari elemen induk, yang akan menghasilkan prioritas global
seluruh hierarki dan menjumlahkannya untuk menghasilkan prioritas
global untuk elemen terendah biasanya merupakan aternatif.
I.

Analisis ANP
Metodelogi ANP memiliki tiga tiga fungsi uatama sebagai berikut:
1.

Melakukan strukturisasi pada kompleksitas. Dalam penelitiannya, Saaty
menemukan adanya pola-pola yang sama dalam sejumlah contoh
tentang bagaimana manusia memecahkan sebuah kompleksitas dari
masa ke masa. Dimana kompleksitas distruktur secara hierarkis ke
dalam cluster-cluster yang homogen dari faktor-faktor

2. Pengukuran dalam skala rasio. Metodologi pengambilan keputusan
yang terdahulu pada umumnya menggunakan pengukuran level rendah
(pengukuran ordinal atau interval), sedangkan metodologi ANP
menggunakan pengukuran skala rasio yang diyakini paling akurat
dalam mengukur faktor- faktor yang membentuk hierarki. Level
pengukuran dari terendah ke tertinggi adalah nominal, ordinal, interval,
dan rasio. Setiap level pengukuran memiliki semua arti yang dimiliki
level yang lebih rendah dengan tambahan arti yang baru. Pengukuran
interval tidak memiliki arti rasio, namun memiliki arti interval, ordinal,
dan nominal. Pengukuran rasio diperlukan untuk mencerminkan
proporsi. Untuk menjaga kesederhanaan metodologi, Saaty30 mengusulkan
penggunaan penilaian rasio dari setiap pasang faktor dalam hierarki untuk
mendapatkan (tidak secara langsung memberikan nilai) pengukuran skala
rasio. Setiap metodologi dengan struktur hieraki harus menggunakan prioritas
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skala rasio untuk elemen diatas level terendah dari hierarki. Hal ini penting
karena prioritas (atau bobot) dari elemen di level manapun dari hierarki
ditentukan dengan mengalikan prioritas dari elemen pada level dengan
prioritas dari elemen induknya. Karena hasil perkalian dari dua pengukuran
level interval secara matematis tidak memiliki arti, skala rasio diperlukan
untuk perkalian ini. AHP/ANP menggunakan skala rasio pada semua level
terendah dari hierarki/jaringan, termasuk level terendah (alternatif dalam
model pilihan). Skala rasio ini menjadi semakin penting jika prioritas tidak
hanya digunakan untuk aplikasi pilihan, namun untuk aplikasi-aplikasi lain,
seperti untuk aplikasi alokasi sumber daya

3. Sintesis. Sintesis merupakan kebalikan dari analisis. Pengertian analisis
berarti mengurai suatu entitas material atau abstrak ke dalam elemenelemennya, maka sintesis berarti menyatukan semua bagian menjadi satu
kesatuan. Karena kompleksitas, situasi keputusan penting, atau prakiraan, atau
alokasi sumber daya, sering melibatkan terlalu banyak dimensi bagi manusia
untuk dapat melakukan sintesis. secara intuitif, kita memerlukan suatu

cara untuk melakukan sintesis dari banyak dimensi. Meskipun ANP
memfasilitasi kegiatan analisis, fungsi yang lebih penting lagi dalam
ANP adalah kemampuannya untuk membantu kita dalam melakukan
pengukuran dan sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hierarki dan
jaringan.
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J. Tahapan penelitian
Gambar 1
Tahapan pada metode ANP antara lain :54

a. Kontruksi model
Untuk membangun ANP model dalam fase 1, yang didasarkan pada
literature teoritik dan empirik ulasan masalah, buka kuesioner dikirim
melalui email ke 5 praktisi (pasar modal syariah) dari berbagai sekuritas
dan PT Henan Putihrai Securities. Follow-up dilakukan melalui indepth wawancara untuk mengumpulkan informasi yang lebih rinci
untuk

dapat

memahami

masalahmasalah

nyata.Berdasarkan

ini

pemahaman yang komprehensif, ANP jaringan adalah maju dan lebih
halus oleh validasi dari ahli dan/atau bankir Islam. Jaringan ANP

Rifka Mustafida, “beanchless banking:menuju peran perbankan dalam mencapai
financial inclusion”jurnal, sekolah tinggi ekonomi islam TAZKIA
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kemudian dimasukkan dengan cara untuk komputer yang menggunakan
perangkat lunak superdecisions.
b. Kuantifikasi model
Untuk mengukur dan mengukur ANP model atau jaringan dalam
tahap 2, pair-wise kuesioner yang diambil berdasarkan pada akhir
jaringan ANP dirancang dalam tahap 1, yang telah secara otomatis
dibentuk pada perangkat lunak superdecisions.Untuk memastikan
bahwa kuesioner yang bekerja efektif dalam inkonsistensi diijinkan,
kuesioner pengujian dilakukan untuk responden.Dalam langkah ini,
modifikasi kuesioner mungkin diperlukan untuk meningkatkan nya
efektivitas untuk mengumpulkan data yang sesuai.Selanjutnya, pairwise survei ahli dan Bankir Islam dilakukan menggunakan kuesioner
akhir pair-wise. Pair-Wise data yang dikumpulkan kemudian
dimasukkan ke jaringan ANP di superdecisions software dapat
diproses

menjadi

menghasilkan

output

berupa

prioritas

dan

supermatrices. Responden setiap akan dimasukkan ke dalam satu
jaringan ANP tersendiri.
c. Sintesis dan Analisis
Pada fase 3, hasil atau sintesis jaringan ANP di perangkat lunak
superdecisions untuk masing-masing termohon dapat dihasilkan. Data
kemudian diekspor ke excel worksheet menjadi dimanipulasi untuk
menghasilkan output yang diinginkan. Untuk menghasilkan hasil
'konsensus ilmiah', deret berarti semua responden tanggapan dihitung,
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re-inputted jaringan ANP dalam perangkat lunak superdecisions, dan
re synthesized. Untuk memastikan bahwa semua hasil benar, validasi
dilakukan
Konkordans

untuk
dapat

setiap

langkah

dihitung

untuk

prosedur.Koefisien
menilai

perjanjian

Kendal
antara

responden.Akhirnya, interpretasi rinci (individu) dan hasil (rata-rata
Geometris) yang secara keseluruhan dapat menarik Kesimpulan dan
menjadi rekomendasi kebijakan.

BAB III
GAMBARAN UMUM
ZAKAT SAHAM
A. Sejarah Bursa Efek Indonesia
Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia
merdeka.Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial
Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia.Pasar modal ketika itu
didirikan oleh pemerintah Hidia Belanda untuk kepentingan pemerintah
kolonial atau VOC.
Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan
pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan
pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kefakuman.Hal
tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan perang
dunia ke II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada
pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan
operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal
pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami
pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan
pemerintah. Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia
dapat dilihat sebagai berikut:
1.

(Desember 1912) Bursa efek pertama di Indonesia di bentuk di Batavia
oleh pemerintah Hidia Belanda.

2.

(1914-1918) Bursa efek di Batavia ditutup selama perang Dunia I
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3.

(1925-1942) Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama Bursa efek di
Semarang dan Surabaya.

4.

(Awal tahun 1939) karena isu politik (perang Dunia II) Bursa Efek di
Semarang dan Surabaya ditutup.

5.

(1942-1952) Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama perang Dunia
II.

6.

(1956) Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin
tidak aktif.

7.

(1956-1977) Perdagangan di Bursa Efek vakum.

8.

(10 Agustus 1977) Bursa Efek diremikan kembali oleh Presiden
Soeharto, BEJ dijadikan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksanaan Pasar
Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go
public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama.

9.

(1977-1987) Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten
hingga 1987 baru mencapai 24 perusahaan. Masyarakat lebih memilih
instrument perbankan dibandingkan instrument pasar modal.

10. (1987) Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87)
yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan
Penawaran Umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia.
11. (1988-1990) Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal
diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat
meningkat.
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12. (2 Juni 1988) Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan
dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan
organisasinya terdiri dari broker dan dialer.
13. (Desember 1988) Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88
(PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go publik
dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.
14. (16 Juni 1989) Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola
oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.
15. (13 Juli 1992) Swastanisasi BEJ. BAPEPAM merubah menjadi Badan
Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ.
16. (22 Mei 1995) Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan
sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems).
17. (10 November 1995) Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini mulai diberlakukan
muali Januari 1996.
18. (1995) Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya.
19. (2000) Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai
diaplikasikan di pasar modal Indonesia.
20. (2002) BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh
(remote trading)
21. (2007) Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta
(BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI)
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(02 Maret 2009) Peluncuran Perdana Sistem Perdaganan Baru PT Bursa Efek
Indonesia: JATS-NextG.55
B.

Sejarah Singkat PT Henan Putihrai Sekuritas
PT Henan Putihrai (HP) merupakan perusahaan jasa keuangan yang

terintegrasi dan salah satu pemegang saham BEI sejak tahun 1990. PT Henan
Putihrai berasal dari tiga pendirinya, yaitu HENdrik, ANdreas &
Omar PUTIHRAI. Seperti halnya perusahaan keuangan legenda di Negara
Barat (Merrill Lynch, JP Morgan, Goldman Sachs & Morgan Stanley), Nama
Pendiri

melambangkan

TRUSTWORTHINESS,

CHARACTER,

INTEGRITY, & LEGACY.Hal-hal tersebut merupakan landasan dari
Eksistensi PT Henan Putihrai.56
HP bertahun-tahun memposisikan diri sebagai Pemberi Jasa Keuangan
yang unik di niche market.Kompetensi Inti kami adalah kemampuan
mengatasi kebutuhan nasabah dengan berbagai Keahlian dan Solusi yang
kreatif. Sejak diberlakukannya strategi pengembangan ke sektor primer 2
tahun silam, Perusahaan bertujuan membawa strategi investasi dan
keterampilan manajemen portofolio kepada investor ritel dengan membuat
Produk & Jasa yang bersifat Akomodatif, Praktis & Informatif.
Ruang lingkup kegiatan usaha Henan Putihrai adalah bergerak dalam
bidang perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek serta usaha-usaha
lainnya yang tidak menyimpang dari aktivitas usaha pasar modal. Henan
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http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/sejarah.aspx, diakses pada tanggal 29
Maret 2019
56

www.henanputihrai.com
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Putihrai memperoleh ijin usaha sebagai perantara pedagang efek dan
penjamin emisi efek, masing-masing pada tanggal 24 Nopember 1992 dan 31
Agustus 2007, dan juga pada awal tahun 2016 (01 Februari 2016)
memperoleh Surat Persetujuan Memperdagangkan (SPM) Kontrak Berjangka
dan Opsi dan bertindak sebagai Liquidity Provider Kontrak Berjangka Indeks
LQ 45.57
Selama 28 tahun PT Henan Putihrai (HP Financials) telah berkembang
menjadi perusahaan penyedia jasa keuangan terintegrasi yang terkemuka di
pasar modal Indonesia. Fokus dalam mengelola berbagai produk investasi
saham dan reksadana dengan kinerja mumpuni dan selalu berinovasi. HP
Sekuritas, berfokus pada pengelolaan perdagangan saham dengan didukung
oleh tim HP Research yang kuat. Dilengkapi dengan berbagai produk yang
dibentuk untuk membantu memudahkan nasabah dalam melakukan
perdagangan saham baik online maupun offline. Berbagai inovasi dan fitur
baru juga terus dikembangkan untuk menambah daya saing dari produk HP
Sekuritas. Salah satunya melalui produk HPX Syariah dengan fitur BERKAH
dan SAZADAH.
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: www.henanputihrai.com
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Gambar 2
Setruktur PT Henan Putihrai Sekuritas (HP)

Sumber: www.henanputihrai.com.
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BAB IV
PEMBAHASAN
A. Implementasi Zakat Saham
1. Analis zakat saham
Sebagaimana diketahui, saham adalah surat berharga yang
menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan.58 Dengan
demikian, apabila seseorang membeli saham sama halnya ia membeli
sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut dan berhak atas keuntungan
perusahaan dalam bentuk dividen pada saat perusahaan membukukan
keuntungannya. Konsep kepemilikan saham syariah adalah kepemilikan
secara hokum (qabd hukmi) artinya meskipun trasaksi saham syariah di
lakukan di kemudian hari ( pada saat ini adalah dua hari setelah teransaksi
atau T+2) tetapi secara huku, saham syariah yang sudah dibeli sudah
menjadi milik investor sehingga bolehdi jual kembali sebelum T+2.59
Dalam pembahasan forum-forum ulama dunia, keputusan fatwa baik
secara ijtihad al-fardiyah (perorangan) ataupun ijtihad al-jamaai (lembaga
fatwa), juga dari buku-buku karya ulama mu’tabar, telah disepakati bahwa
hukum mengeluarkan zakat atas kepemilikan saham adalah wajib bagi
yang telah mencapai haul dan nishab.60 Ketentuan mengenai wajib zakat
perusahaan telah ditetapkan dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat 2 huruf h bahwa zakat perusahaan adalah
58

IrwanAbdalloh, Pasar Modal Syariah, (Jakarta, PT Elek Media Komputindo,

2018), hlm. 81
59
60

Ibid, hlm. 75
HPX Syariah, Buku Panduan SAZADAH, 2017, hlm 9
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salah satu sumber zakat mal yang wajib dibayarkan. Dimana zakat mal
tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau
badan usaha (Pasal 4 ayat 3). Kalaupun ada perbedaan pendekatan dalam
penghitungan zakat perusahaan di berbagai negara Islam atau berpenduduk
mayoritas Muslim, maka dapat diberlakukan kaidah fiqh.61
Karena itu dalam konteks Indonesia, keputusan dan ketetapan
pemerintah terkait zakat perusahaan ini seharusnya dapat menghilangkan
perbedaan pendapat. Untuk ketentuan dan tata cara penghitungan zakat
perusahaan di Indonesia sendiri, telah diatur dan ditetapkan oleh
pemerintah dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat
Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
Secara umum, zakat perusahaan ini mengikuti kaidah zakat perdagangan.
Namun, untuk ketentuan tata cara penghitungan zakat perusahaannya, akan
berbeda mengikuti karakteristik dan sektor usahanya. Detail penghitungan
zakat perusahaan berdasarkan sektor usahanya akan dibahas lebih lanjut
pada rilis selanjutnya.62 Dalam penghitungan zakat saham perusahaan,
terdapat dua kondisi yaitu (1) dividen saham yang dibagikan kepada
pemilik saham sudah dikenakan zakat oleh perusahaan diawal dan (2)
dividen saham belum dikenakan zakat oleh perusahaan diawal. Sedangkan

61

IrwanAbdalloh, Pasar Modal Syariah, (Jakarta, PT Elek Media Komputindo, 2018),
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HPX Syariah, Buku Panduan SAZADAH, 2017, hlm 12

hlm. 81
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untuk penjelasan detail mengenai zakat saham perusahaan, setidaknya terdapat empat cara penghitungan.
Zakat saham bergantung dari tujuan saham tersebut dikelola.
Saham yang dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan
pertanian, maka zakatnya adalah zakat pertanian yakni 1/10 atau 1/5 dari
keuntungan. Jika sahamnya dikelola pada perusahaan peternakan, maka
ketentuan zakatnya adalah zakat peternakan, tergantung dari jenis hewan
ternaknya atau dianalogikan dengan objek ternak. Jika sahamnya dikelola
pada perusahaan bidang produksi dan jasa, maka zakatnya adalah zakat
penghasilan yakni 2,5% dari total penghasilan bersih. Jika sahamnya
sendiri yang menjadi objek jual-belinya, maka zakatnya adalah zakat urud
tijaarah atau zakat barang dagangan dimana nilai valuasi saham tersebut
akan dihitung saat haul (mencapai satu tahun) dan wajib dizakati 2,5% dari
nilai sahamnya
Zakat saham merupakan suatu terobosan baru yang dapat
dikatakana sebagai pilantropy saham. Pilantropy saham ini merupakan
pengembangan secara social dimana pasar modal cenderung dilihat secara
kapitalis.63 Merupakan salah satu jalan keluar dari membersihkan harta
yang di miliki kaum muslimin terutama untuk mereka yang berkecimpung
di pasar modal terutama di pasar modal syariah.64 Saham dinilai sebagai
suatu aset dari suatu perusahaan yang potensial, yang dimaksud ialah zakat
dari saham dapat berkembang dari tingkat pengembalian dari perusahaan
63

Wawancara Heri Gunawan Muhammad tanggal 23 april 2019
Wawancara Fasha Fauziah, tanggal 11 maret 2019
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berupa deviden dan capital gain. Apabila asset pada saham kita sudah
mencapai haul dan nisabnya maka investor saham dalam pembayaran
zakatnya dalam bentuk saham. Dalam hal ini saham zakat saham yang
harus di bayarkan harus masuk dalam dalam Jakarta Islamic Index (JII).
Dalam Jakarta Islamic index (JII) ada 30 jenis saham yang merupakan
istrumen dari pembayaran jenis sahamnya. Bagi investor syariah yang
melakukan pembayaran zakat saham harus membeli terlebih dahulu saham
yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII).
Dihapkan banyak investor saham syariah yang akan melakukan
zakat

saham

yang

bisa

membuat

perkembangan

ekonomi

dan

memperkenakan istrumen keuangan kepada masyarakat selain diperbankan
karena implementasi keuangan di Indonesia sekitar 3% dan untuk pasar
modal 0,3%. Selain itu potensi dari pasar saham ini cukup besar yaitu 7234
Triliun per februari 2019 dan 1867,6 T untuk kapitalisasi yang termasuk
dalam saham syariah di Indonesia

sehingga dengan kapitalisasipasar

saham syariah yang besar jika ini di tarik zakat 2,5% saja sudah cukup
potensial.65 Investor yang sudah memiliki saham syariah tersebut dapat di
shitung assetnya sudah mencapai haul dan nisabnya atau belum, untuk
mengetahui obyek saham yang kena zakat.

65

Wawancara Fasha Fauziah, tanggal 11 maret 2019
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Pembersihan harta di pasar modal atau zakat saham ini bukan
dari keuntungan dan deviden saja tetapi dari saham itu sendiri
termasuk dari objek saham bisa dikenai zakat jika sudah mencapai
satu tahun.66 Dan saham yang bisa dizakati untuk adalah saham yang
terdaftar di dalam efek syariah atau terdaftar dalam Daftar Efek
Syariah (DES) .
Bila investor memiliki saham yang tidak terdaftar didalam
Dafatar Efek sariah (DES) maka saham tersebut tidak perlu di zakati
karena keuntungnya secara konvensional dan itu bukan keuntungan
yang syar’i sedangkan zakat dari mal yang bersih. 67 Bila ada investor
yang tidak bisa melakukan zakat dapat diarahkan kepada sadaqah,
infak dan wakaf saham yang saat ini

sudah disedikan.68 Untuk

melukan shadaqah dan infak saham yaitu saham yang terdaftar
dalam Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) , yaitu sekitar 60 %
dari keseluruhan saham yang ada di Index Harga Saham Gabungan
(IHSG). Dari sini muncul kerja sama antra PT Henan Putihrai
Securities (HPX),DSN-MUI, Bursa Efek Indonesia dan BAZNAS
untuk menarik zakat saham dalam program SAZADAH

dengan

tujuan agar barang yang didapat berkembang. 69 Sehingga para
investor bisa melukan zakat saham guna membersikan harta mereka.

66

Wawancara Azharuddin Latif 20 Maret 2019
Wawancara Azharuddin Latif 20 Maret 2019
68
Wawancara Alexander Charles 17 maret 2019
69
Wawancara Agus 13 maret 2019
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B. Analisis SWOT
Tahapan penelitian yang digunakan dengan membuat matrik analis
SWOT. Analis SWOT dibuat dari beberapa alternative internal ( kekuatan,
peluang, kelemahan dan hambatan) yang kemudian di oleh menggunakan
metode Analytic Network Process (ANP) dengngan menggunakan software
supperdesicions.
Berikut analisis SWOT yang diungkapkan responden terkait dengan
program Shadaqoh Zakat Saham.
Tabel 8
Analisis Swot
Strenght
Zakat potensial
Kemudahan akses
Efesiensi pembayaran

Weakness
Kurangnya sosialisai
Account Syariah
Tidak semua sekuritas memiliki
system sazadah
Membantu perkembangan Regulasi akun konvensional
ekonomi bagi penerima
zakat
Di bawah pengawasan
pemerintah
Efesiensi pembayaran
Opportunity
Treat
Kapitalisasi yang besar
Investor yang bergantung pada
beroker
Capital gain
Kurangnya kesadaran membayar zakat
Deviden
Reksadana saham
Saham termsuk objek zakat
Bertambahnya
investor
baru
Program SPMS

Sejalan diterapkannya Zakat Saham dalam peogram sodaqoh
Zakat Saham (SAZADAH) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT
Henan Putuhrai Securities (HP) kurang berjalan maksimal.
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dikarenakan adanya permasalahan yang dimiliki Bursa Efek
Indonesia. Permasalahan tersebut terrangkum dalam analisis swot di
mana ada peluang, kekuatan, kelemahan dan hambatan dalam
implementasi zakat saham. kemudian dari hasil wawancara dan
kuesioner maka penulis memberikan setrategi zakat saham agar lebih
optimal.
Ganbar 3
Gambar Jaringan ANP
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C. Hasil Analytic Network Process (ANP)
Hasil yang diperoleh memperlihatkan secara statistik konsensus dari pakar
dan praktisi terkait masalah dan solusi pada penerapan Zakat Saham di
Indonesia. Pada Gambar di bawah ini, untuk hasil prioritas masalah yang
menjadi hambatan dari Zakat Saham.
Secara keseluruhan, sebagaimana hasil dari pakar dan praktisi yang
menjadi responden menganggap bahwa masalah sumber daya manusia menjadi
point yang terpenting dan harus dibenahi, disusul oleh masalah informasi dan
teknologi dan terakhir masalah sosial masyarakat. Berikut hasil lengkap
perhitungan terkait dengan cluster.
Gambar 4
Cluster Kekuatan
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Cluster pada kekuatan dengan W: 0,2, dari hasil wawancara dan
kuesioner yang diberikan kepada responden mebantu perekonomian
menjadi prioritas tertinggi dari beberapa faktor yang terdapat dalam aspek
kekuatan.70 Karena dengan adanya zakat saham ini bagi muzaki bisa
membantu secara ekonomi jika pengelolaan dari zakat saham optimal
dengan harapan pengembalian dari perusahaan seperti deviden dan capital
gain.71 Karena saham termasuk dalam instrument investasi yang
memberikan retrun cukup besar jika bisa di kelola dengan baik, selain
memberikan retrun investor juga dapat ikut serta dalam rapat umum
pemegag saham yang dilakukan oleh perusahan yang dimiliki. Hal ini
selaras dengan penelitian sebelumnya tentang “Ketertarikan investor pasar
modal syariah dalam ber-zakat, infak dan sadaqah dengan reksadana
ZIS”72
Setelah membantu perekonomian cluster kedua adalah zakat
potensial, mengapa potensial karena dalam hal ini objek zakat ini berupa
surat berharga dari perusahaan dimana perusahan tentu meiliki pruduksi
produk tertentu yang dapat menghasilkan keutungan bagi perusahaan itu
sendri dan juga bagi investornya di sinilah yang di maksud dari zakat
potensial.Hal ini juga selaras dengan penelitian kenedi dan team riset
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Aam Slamet Rusydiana & Abrista Devi, “Analytic Network Process: Pengantar Teori
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Henan Putihrai Securities,sodaqoh zakat saham, 2017.73 Bagi penerima
zakat saham ini diwajibkan membukan account saham. Harapkan
penerima zakat dapat mengelolanya dengan baik sehingga zakat tersebut
dapat berkembang.
Cluster selanjutnya adalah efesiensi pembayaran, investor yang
sudah menghitung asset portovolionya maka investor dapat membayar
langsung zakatnya dalam situs SAZADAH dan mengisi formulir yang
sudah disediakan, pengisian disesuaikan dengan kebutuhan. Cluster adalah
berbadan hokum zakat saham ini sudah ada badan hukumnya dimana di
wakili oleh BAZNAS.
Gambar 5
Cluster peluang
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Selanjutnya untuk cluster peluang dengan W: 0,5361 yang menjadi
prioritas adalah saham objek zakat karena disini berkaitan dengan asset
kena zakat. Yaitu saham itu sendri yang terkena zakat, misalkan seorang
meiliki dana diportovolionya Rp 45.000.000,00 nominal tersebut sudah
mencapai haul dan nisab dari zakat saham yang setara dengan 85 gram
emas atau sekitar Rp 42.000.000,00.74 Maka nominal tersebut harus sudah
dihitung zakatnya dan melakukan pembayaran zakat melaui PT Henan
Putihrai Securities, hal selaras dengan penelitian sebelumnya dari team
riset Self Regulatory Organization (SRO) menuai berkah investasi di pasar
modal syariah kini dari hulu hingga hilir sesui perinsip syariah.75
Dan artikel pustaka pasar modal, saham syariah sebagai objek
wakaf setelah berlakunya undang-undang Nomor 41 tentang wakaf
.76Kedua yaitu deviden yang dibagikan perusahaan ketika mendapat
keuntungan. Maka dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS),
untuk menentukan pembagian deviden kepada invetor saham, jika dalam
RUPS ini perusahaan sudah melakukan

pembayar zakat sebelum

pembagian deviden maka invertor saham tersebut tidak dikenai zakat
saham.77 Selajutnya adalah bertambahnya investor baru di pasar modal,

Iskandar Putong, “Teknik Pemanfaatan Aanalisis Swot Tanpa Skala Industri (A-swotTsi)”, Journal, Fakultas Ekonomi, Universitas Bina Nusantara, 2003
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dengan adanya penerimaan zakat ini maka aka nada prmbukaan account
saham syariah yang baru sehingga membantu ingklusi dari Bursa Efek
Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Gambar 6
Cluster kelemahan
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Selanjutnya untuk cluster pada kelemahan dengan W: 0,25, pada
cluster kelemahan yang menjadi prioritasnya adalah kurangnya sosialisai
mengenai zakat saham, masalah yang terjadi dalam zakat saham ialah
kurangnya sosialisasi dari pihak pihak terkait kepada investor yang sudah
memiliki dana cukup besar untuk melakukan pembayaran zakat saham,
karena banyak sosialisasi yang kurang tepat sarasan yaitu sosialisasi
kepada investor-investor baru mengenai zakat,infaq serta shadaqoh
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saham. selaras dengan penelitian dari team riset Self Regulatory
Organization (SRO) menuai berkah investasi di pasar modal syariah kini
dari hulu hingga hilir sesui perinsip syariah.78 karena sebagain besar
invetor pasar modal tidak mengetahui mengenai zakat saham. dan yang
kedua yaitu account syariah dalam seruruh jumlah Single Investor
Identification (SID) jumlah invetor syariah -+ sekitar 43 000 investor
per-desember 2018.79 Dengan jumlah account saham syariah yang masih
sedikit ini juga menjadi hkelemahan dari penarikan zakat saham. Dari
total Single Investor Identification (SID) banyak investor muslim yang
tidk memiliki account saham syariah. Selanjutnya tidak semua
perusahaan sekuritas memiliki system pembayaran zakat dan tidak semua
sekuritas meiliki system Shariah Online Trading System (SOTS).
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Gambar 7
Cluster hambatan
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Selanjutnya untuk cluster hambatan dengan W: 0,2050 dan yang
menjadi prioritas adalah kurangnya keadaran investor dalam membayar
zakat, investor pasar modal banyak yang tidak mengerti bagaimana cara
membayar zakat dan perhitungan zakat saham itu sendiri. dalam hal ini
kembali kepada investor itu sendiri terkait perhitungan zakat mal yang
harus dia bayarkan. Karena dalam hal ini pihak yang menjalankan tidak
dapat memaksa atau memberikan saksi kpada investor yang tidak
membayar zakat. Hal ini selaras dengan artikel pustaka pasar modal,
saham syariah sebagai objek wakaf setelah berlakunya undang-undang
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Nomor 41 tentang wakaf.80 Yang kedua adalah reksadana saham dimana
banyak invetor reksadana menyerahkan penuh dananya kepada Manager
Investasi (MI) sehingga investor tidak ada kesadaran membayar zakat.
Yang terakhir adalah reksadana saham, dalam asset manajemen dana
nasabah yang terhimpun cukup besar tetapi para manajer investasi tidak
memberikan arahan kepda nasabahnya akan pembayaran zakat dari asset
yang dimilikinya.

Gambar 8
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w: 0,25
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05

0
kerjasama antar
aggota bursa

80

penabahan
edukasi zakat
saham pada
acara gathering

penambahan
fitur sazadah

perluasan
jaringan baznas

artikel pustaka pasar modal, saham syariah sebagai objek wakaf setelah berlakunya
undang-undang Nomor 41 tentang wakaf.
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Selanjutnya untuk cluster setrategi dengan W: 0,25 dan yang
menjadi prioritas adalah edukasi investor mengenai zakat saham, dengan
adanya edukasi-edukasi yang di berikan dari pihak-pihak terkait, sekurits
juga harus melakukan edukasi kepada nasabahnya untuk membayar zakat
karena dalam hal ini sekuritas yang mengetahui banyak dana nasanah
yang ada diportovolio sahamnya. Sehingga dengan begitu edukasi dan
arahan untuk membayar zakat ini lebih efesien dan tepat sasaran karena
yang di berikan edukasi memang sudah mencapai haul dan nisabnya.
Dari segala pruduk pasar modal selain yang terkena zakat dalam
saham. Didalam pasar modal banyak objek yang dapat menjadi potensial
zakat seperti deviden, capital gain, saham itu sendiri, waran, Exchange
Traded Fund (ETF) yang masih produk turunan dari pasar modal. Jika
para investor taat akan pembayaran zakat saham maka ini menjadi
terobosan

baru

dari

pertumbuhan

ekonomi

masyarakat.

Serta

memperkenalkan kepada masyarakat mengenal edukasi bidang keuangan
selain bank yaitu pasar modal. hal ini selaras dengan penelitian
sebelumnya Eka nata permana, hetti nur isnaini dan indah nur habibah.
Ketertarikan investor pasar modal syariah dalam ber-zakat, infak
dan sadaqah dengan reksadana ZIS. 81Yang kedua adalah kerjasama antar
anggota bursa yang dimaksud anggota bursa adalah sekuritas-sekuritas
yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI), jadi setiap anggota bursa yang
memliki invetor yang memiliki dana besar yang diperkirakn sudah
81

Eka Nata Permana, Hetti Nur Isnaini Dan Indah Nur Habibah, Ketertarikan investor
pasar modal syariah dalam ber-zakat, infak dan sadaqah dengan reksadana ZIS
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mencapai haul dan nisab dari zakat saham. Dalam investor para anggota
bursa dalam hal ini diwakili oleh broker atau sekuritas harus
mensosialisasikan kepada nasabah muslimnya untuk mengingatkan atas
pembayaran zakat dari saham yang dimiliki agar penarikat zakat saham
dapat lebih optimal.
Penambahan fitur SAZADAH pada perusahaan sekuritas yang
sudah memiliki Sharia Online Tradig System (SOTS), di Bursa Efek
Indnesia (BEI) ada 76 sekuritas dan yang miliki Sharia Online Tradig
System (SOTS) yaitu 16 perusahaan sekuritas, diharapakan perusahaan
sekuritas yang lain dapat membuat system akun saham syariah yang
dapat mendongkrak ekonomi syariah di Indonesia.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Analisis SWOT
Zakat saham perusahaan, terdapat dua kondisi yaitu (1) dividen saham

yang dibagikan kepada pemilik saham sudah dikenakan zakat oleh
perusahaan diawal dan (2) dividen saham belum dikenakan zakat oleh
perusahaan diawal.
2. Dari hasil penelitian implementasi zakat saham di Bursa Efek
Indonesia dapat disimpulkan sebagai berukut.
Hasil dari dilakukannya penelitian terhadap implementasi zakat saham
memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan terkait
impementasi zakat saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan
prioritas peluang, kekuatan, hambatan, dan kelemahan. Pada aspek
kekuatan

yang dihasilkan

yakni

dihasilkan

adalah

membatu

perekonomian , dan pada prioritas pada aspek peluang yakni saham
adalah objek zakat selanjutnya prioritas dari aspek kelemahan adalah
kurangnya sosialisasi kepada investor saham berikutnya prioritas dari
aspek hambatan yakni kurangnya kesadaran investor saham dalam
membayar zakat.
Dari hasil kelarifikasi masalah yang terjadi di lapngan maka
penulis melukan wawancara dan membuat kuesinoer untuk mencari
sulusi dari permasalahan tersebut seperti setrategi. Dalam prioritas
69

70

aspek strategi yakni penambahan edukasi zakat saham pada investor
dalam acara rutinatas anggota bursa yaitu Gathring, kedua adalah
kerja sama antar anggota bursa ketiga adalah perluasan jaringan
baznas dan yang terakhir adalah penambahan fitur shadaqoh zakat
saham (SAZADAH).

B. Saran

Berkenaan dengan hal yang berhubungan pada penelitian ini, penulis ingin
menyampaikan beberapa saran yang dianggap perlu, yakni;

1. Dengan penelitian ini diharapkan para invetor saham bisa menunaikan
kewajibanya membayar zakat, karena dalam hal ini saham merupakan
asset yang potensial sehingga dalam hal ini saham itu sendiri termasuk
dalam objek zakat.
2. Diharapkan adanya komitmen yang sama dari Anggota Bursa,
sekuritas, baznas dan pihak regulator terhadap pengembangan zakat
saham . Guna mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan
memajukan pasar modal Indonesia.
3. Diharapkan penelitian dengan metode yang sama (ANP) dapat lebih
banyak melibatkan para pakar, praktisi dan regulator yang dianggap
berkepentingan terkait program sadaqah zakat saham (SAZADAH)
oleh PT Henan Putihrai Securities.

71

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:
Al-Quran dan Terjemah, Semarang; CV. Toha Putra, 2018
Abdul Fatah Idrisdan Abu Ahmadi, Fiqih Islam Lengkap, (Jakarta: Rineka
Cipta,2004)
Abdullah Al-MushlihdanShalah Ash-Shawi, Fikih Ekonom iKeuangan Islam,
(Jakarta, DarulHaq, 2004)
Burhanuddin S, Pasar Modal Syari‟ah, (Yogyakarta, UII Press, 2009)
Didin Hafidtudin, Problematika Zakat Kontemporer; Artikel proses politik social
bangsa, Jakarta, Forum Zakat, 2003.
DidinHafidhuddin,zakat
Press,2002)

dalam

perekonomian

modern,(Jakart,

Gemainsani

HPX Syariah, Buku Panduan Sazadah, 2017
IrwanAbdalloh, Pasar Modal Syariah, (Jakarta, PT Elek Media Komputindo,
2018)
Jogiyanto Hartono, Teori Portovolio dan AnalisisInvestasi (Yogyakarta:
BPFE,2017)
Muhammad Hasbi al-Siddieqy, Pedoman Zakat, Jarta; N.V. Bulan Bintang, 1953
Sayuti Una, Pedoman Penulisan skripsi (edisi revisi), Jambi; Syariah Press; 2014
Sugiono. Metodeke bijakan, (Bandung, Albeta 2017)
Yusuf Qardawi, Hukum Zakat.(Jakarta;PT Mika Kerjaya Indonesia,2007)
Lain-lain:
Aam Slamet Rusydiana & Abrista Devi, Analytic Network Process:
PengantarTeoridanAplikasi. journal, Sharia Economic Applied Research
and Training (SMART), Bgogor,2013hlm 16.
Bursa Efek Indonesia, idx.go.id

72

Fatwa MUI SahamSyariah, www.syariahsaham.com
http://henenputihrai.com
http://pid.baznas.go.id/wpcontent/peraturan/001_Undang_Undang_Nomor_23_Ta
hun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_OK.pdf
Iskandar Putong, “Teknik Pemanfaatan Aanalisis Swot Tanpa Skala Industri (Aswot-Tsi)”, Journal, Fakultas Ekonomi, Universitas Bina Nusantara, 2003
LulukSiti
Fatimah.Zakat
SahamdanObligasidalamPerspektifHukum
Islam.FakultasIlmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2018
Muhammad ridho, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat SahamMenurut Yusuf
Al Qardhawi Dan WahbahAz-Zuhaili, FakultasSyari’ahUniversitas Islam
NegeriRadenIntan, Lampung.
Ojk.go.id/peraturan-pasar-modal
RefkyFielnanda, “analisiskesiapanpenerapan branchless banking bank
syariahdenganpendekatan analytic network process bopr (anpbocr)”
tesiskeuangandanperbankansyariah, Yogyakarta 2016.
Rifka Mustafida, “Beanchless Banking:Menuju Peran Perbankan Dalam
Mencapai Financial Inclusion”jurnal, sekolah tinggi ekonomi islam
TAZKIA
RirinFauziah. Pemikiran Yusuf Qardhawaitentang zakat sahamdanobligasi,
Sumber :https://www.rumahzakat.org/zakat/saham-dan-investasi/
Sumberhttps://www.msn.com/id-id/ekonomi/berita/ada-gerai-zakat-saham-dibei/ar-AAx6u1v
UUD Indonesia, https://hkln.kemenag.go.id
Www.ksei.co.id
Zuhrotun Nisak, “Analisis Swot Untuk Menentukan Setrategi Komprtitif” journal,
2013

Lampiran jaringan ANP

Lampiran pengisian kuesioner

72

Lampiran kuesioner responden

Lampiran wawancara peraktisi pasar modal

73

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap

: Dwi Mustofa

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir

: Pinang Jaya 09 Oktober 1996

Alamat

: Perumahan Yeyes Lestari 3, Blok E50,
Kelurahan Kenali Besar,

Kec. Aalambarajo,

Kota Jambi, Provinsi Jambi
Nama Ayah

: Suwardi

Nama Ibu

: Jumiati

Pekerjaan Orgtua

: Tani

Alamat Orangtua

: RT 10 RW 01, Pinang Jaya,Kec. Pelangiran
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

PENDIDIKAN
2003-2009

: SDN 013 Pelangiran

2009-2012

: SMP Budi Mulya Teluk Belengkong

2012-2015

: SMA MA’ARIF Nurul Hidayah Teluk Belengkong

