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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG  

DANA ZAKAT MA̅L DI YAYASAN NURUL HUDA SURABAYA 

A. Analisis Mekanisme Hutang Piutang Dana Zakat 

Dalam terjadinya hutang piutang dana zakat yang terjadi di 

Yayasan Nurul Huda yaitu seorang amil yang menghutangkan dana zakat 

kepada orang lain tanpa sepengetahuan amil yang lain, seharusnya dana 

tersebut langsung disalurkan kepada orang yang berhak yaitu ketujuh 

mustahik yang telah ditetapkan dalam al-Quran karena mereka para 

mustahik sudah jelas lebih membutuhkan karena telah Allah golongkan 

dalam kitabnya yaitu al-Quran. Dalam kitabnya wahbah zuhaily dijelaskan 

bahwa dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas 

hak milik seperti adanya saksi, bukti tertulis atau pengakuan di hadapan 

hakim.1 

Dalam penjelasannya wahbah zuhaily menjelaskan bahwa syarat-

syarat qarḍ adalah : 

1. Akad qarḍ dilakukan dengan sighat ijab qabul atau bentuk lain yang 

bisa menggantikannya, seperti cara mu’athah (melakukan akad tanpa 

ijab qabul) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut 

syafiiyah cara mu’athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad 

lainnya. 

                                                           
1
Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Adillātuhu, jilid 5 terj Abdul Hayyie al Kattanai, 

(Jakarta: Gema Insani, 2011), 379. 
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2. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. artinya, baik pemberi 

maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku 

dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan 

tabarru’. Karena qarḍ adalah bentuk akad tabarru’. Oleh karena itu 

tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang 

yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang 

dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada 

kebutuhan. Hal ini karena mereka semua bukanlah orang yang 

dibolehkan melakukan akad tabarru’. 

3. Menurut hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mistli. 

Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta 

apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan 

harta qimiy seperti hewan, barang yang bergerak danl ainnya.2 

Qarḍ al Ḥasan atau benevolent loan adalah suatu pinjaman lunak 

yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam 

tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.3 

Sehingga akad qarḍ al ḥasan ini memberikan suatu pinjaman yang 

mengedepankan sikap tolong menolong sesama umat muslim yang 

membutuhkan. Akad qarḍ al ḥasan tidak mengedepankan keuntungan 

dalam pinjamannya karena telah ditegaskan bahwasannya qarḍ al ḥasan 

tidak menuntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman pokok. 

                                                           
2
Ibid., 378 

3 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 41. 
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Pada Yayasan Nurul Huda  tidak mempertegaskan penyertaan 

barang jaminan dan tidak menerapkan biaya administrasi. Menurut Fatwa 

Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qarḍ 

Ketentuan Umum4 : 

1. Al-Qarḍ adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtariḍ) 

yang memerlukan. 

2. Nasabah Al-Qarḍ wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima 

pada waktu yang telah disepakati bersama. 

3. Biaya admninistrasi dibebankan kepada nasabah. 

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang 

perlu. 

5. Nasabah Al-Qarḍ dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan 

sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 

kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah 

memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat : 

a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 

b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. 

Pada Fatwa di atas menjelaskan bahwa dapat meminta jaminan 

kepada pihak peminjam bilamana dianggap diperlukan. Maka apabila 

tidak menerapkan penyertaan barang jaminan dalam pinjaman qarḍ al 

                                                           
4
DSN MUI, Qard ̣, Fatwa DSN MUI. No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qarḍ, 3. 
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ḥasan di Yayasan Nurul Huda, tidak mempengaruhi sah atau  tidaknya 

akad tersebut tanpa menggunakan barang jaminan. 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dana Zakat di 

Yayasan Nurul Huda Surabaya 

Sistem hutang piutang di Yayasan Nurul Huda sudah 

menggunakan qarḍ al ḥasan sebab di Yayasan ini orang  yang berhutang 

tidak dikenakan kelebihan pembayaran diawal akad hanya saja ketika 

diakhir akad atau akad sudah berakhir orang yang berhutang memberikan 

fee atau hadiah sebagai tanda terimakasih dan jumlah kelebihan yang 

diberikan orang yang berhutang tidak ada kesepakatan.  

Sifat Al-Qarḍ tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, 

pendanaaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut : 

1. Al-Qarḍ yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara 

cepat dari berjangka pendek. Talangan dana diatas diambilkan dari 

modal 

2. Al-Qarḍ yang diperlukan untuk membentuk usaha sangat kecil dan 

keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. 

Di samping sumber dana umat, para praktisi dan juga ulama, melihat 

adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qarḍ al ḥasan, 

yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan. Salah satu pertimbangan 

pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah akhaffudhararain 

(mengambil mudarat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana 

umat Islam dibiarkan dilembaga-lembaga non muslim mungkin dapat 
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digunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum 

muslimin arab di Bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya, 

dana yang parker tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk 

penanggulangan bencana alam atau membantu duafa’.5 

Jika bertitik tolak pada penjelasan diatas pada point 2 dijelaskan 

bahwa dana zakat boleh saja dihutangkan untuk memanfaatkan dana orang 

muslim agar bisa manfaat kepada orang muslim yang lain sebab jika dana 

ini dikelola oleh non muslim bisa jadi akan merugikan orang muslim tetapi     

perlu diingat bahwa dana yang dihutangkan tidak boleh mengambil 

keuntungan sebab dalam akad qarḍ tidak diperbolehkan mengambil 

keuntungan dari uang atau dana yang dihutangkan. Diperbolehkan jika 

uang kelebihan yang didapat dari akad qarḍ tersebut untuk biaya 

administrasi atau hadiah dan hal ini tidak terjadi diawal akad melainkan 

terjadi ketika pertengahan akad atau saat berakhirnya akad. 

Barang yang dibolehkan dalam qarḍ yaitu harta yang satuan 

barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti 

barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang 

tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain.6 

Sesuai dengan al-Quran surat al- Baqarah ayat 188, sebagai berikut :  

َنُكْم ِ�ْلَباِطِل َوتُْدُلْوا ِ�َآ ِاَىل  ْن اَْمَوالِ  َوالَ َ�ُْكُلْوآ اَْمَواَلُكْم بـَيـْ  نَّاسِ اْحلُكَّاِم لَِتْأُكُلْوا َفرِيـًْقا ّمِ

 ِ�ْالِمثِْ َواَنـُْتْم تـَْعَلُمْونَ 

                                                           
5Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2012) , 336 
6Wahbah Zuhaily, Fiqih Islam Jilid 5, 377  
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Artinya :“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang 
batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para 
hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta 
orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Qs. Al-
Baqarah : 188) 

 
Atas dasar ini maka perjudian, penipuan, perampasan, 

pengingkaran hak, dan lain-lain tidak diperbolehkan. selain itu, jika ada 

yang melangsungkan akad, maka pihak yang bertransaksi haruslah pemilik 

barang tersebut atau wakil dari pemilik barang tersebut atau wakil dari 

pemilik barang atau yang diberi wasiat.7 

Jelas bahwa amil zakat di Yayasan Nurul Huda melakukan praktik 

hutang piutang dengan menggunakan dana yang bukan miliknya penuh, 

amil berwenang mendayagunakan dana  zakat tersebut, selama mustahik 

telah mendapatkan hak miliknya dengan cara didistribusikan terlebih 

dahulu, sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 

2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam hal ini hak mustahik tergolong 

pada posisi hak pertengahan, di mana ia dapat menuntut kepemilikan atas 

dana zakat tersebut. 

Praktik hutang piutang di Yayasan Nurul Huda Surabaya, ditinjau 

dengan menggunakan maṣlahah mursalah tidak tepat. Karena, faktanya 

hampir separuh peminjam menunggak dalam pengembalian utangnya, 

bahkan kebanyakan adalah bukan dari kalangan mustahik, yang lebih 

berhak atas dana zakat itu agar mereka dapat menjadi muzakki. Ditinjau 

dengan teori saad aż żarī’ah, praktik peminjaman zakat māl di Yayasan 

                                                           
7
 Imam  al- Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, alih bahasa Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azam, 

2008), hal 788. 
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Nurul Huda, dengan sistem yang sudah diterapkan sekarang tidak tepat, 

bahkan perlu dihindari agar tidak terjadi kemafsadatan. Akan tetapi, akan 

menjadi maslahat jika pengelolaannya menggunakan sistem yang tepat dan 

tertata, khususnya menyikapi peminjam yang menunggak, ditambah 

kebanyakan bukan dari kalangan mustahik. akhirnya dana berhenti di 

tangan peminjam tersebut, dan mustahik akan lebih sulit untuk menjadi 

muzakki. Selain itu, praktek ini akan lebih maslahah jika dilakukan setelah 

mustahik mendapat hak-haknya dari zakat.   

Dalil berlakunya qarḍ al ḥasan terdapat pada al-Quran surat al-

Hadīd ayat 11, sebagai berikut; 

 َ   اَْجٌر َكِرْیمٌ  ِعفَھُ لَھُ ًولًھُۤ  قَْرًضا َحَسنًا فَیُضٰ ًمْن ذًال�ِذْي یُْقِرُض ا�ّٰ
Artinya:“Siapakah yang maumeminjamkan kepada Allah pinjaman yang 

baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu 
untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (al-
Hadīd: 11).8 

 
 Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengajak berinfaq pada 

jalan-Nya serta menjanjikan kepada orang yang mau melakukannya 

dengan harapan mendapat pahala, maka Tuhannya akan melipatgandakan 

pahala infaq itu dengan memberikan satu kebajikan menjadi tujuh ratus 

kali dan akan memperoleh balasan yang tidak terhingga di dalam surga.9 

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseur 

untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta 

dijalan Allah. Selaras  dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga 

                                                           
8Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah..., 538. 
9Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan), Jilid 9, (Jakarta: 
Widya Cahaya, 2011), 674. 
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diseur untuk “meminjamkan kepada sesame manusia”, sebagai bagian dari 

kehidupan bermasyarakat.10 

Maka dari itu hutang piutang yang terjadi di Yayasan Nurul Huda 

harus sesuai dengan ketentuan qarḍ al ḥasan agar tidak keluar dari 

ketentuan syariah. 

Selaras dengan hukum yang berlaku untuk akad qarḍ al ḥasan 

dalam fatwa DSN ditentukan bahwa dalam hal yang demikian LKS dapat: 

a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian 

b. Menghapus write off sebagian atau seluruh kewajibannya. 

                                                           
10 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, 132. 




