Tahun 1997 adalah masa yang paling buruk yang dialami Indonesia. Pada tahun inilah krisis
moneter sebagai pintu gerbang dari segala permasalahan kompleks yang terjadi di Indonesia mulai
merubah kondisi Indonesia ke masa yang paling buruk.
Inflasi mendadak melonjak pada tangga yang sangat tinggi, pengaruhnya bahan kebutuhan
masyarakat melejit sampai pada tinggal di luar batas kemampuan daya beli sebagian besar
masyarakat Indonesia. Sampai membawa ke titik paling nadir. Sontak angka kemiskinan di
Indonesia melonjak tajam. Dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia 60% nya hidup dalam garis
kemiskinan.
Kalau kita cermati fenomena yang berkembang di masyarakat, saat itu banyak orang-orang yang
tidak mampu makan sehari-harinya, yang menyedihkan lagi banyak kasus bunuh diri massal satu
keluarga karena berhari-hari sudah tidak mampu membeli beras, kasus gizi buruk, putus sekolah,
rendahnya mutu SDM di Indonesia. Inilah awal hancurnya ekonomi global Indonesia. Naudzubillaah.
Perekonomian Indonesia redup seiring dengan terjadinya krisis moneter yang sangat berdampak
buruk terhadap berbagai bidang kehidupan negara dan masyarakat yang akhirnya melahirkan krisis
multi dimensi yang berkepanjangan yang dampaknya masih dirasakan sampai sekarang.
Di sisi lain, dalam diri kaum muslimin ada potensi besar yang belum dikelola dengan baik. Potensi
zakat, infaq dan shadaqah kaum muslimin. Seperti sejarah telah memberikan pelajaran terbaik bagi
kita. Bagaimana pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, telah terwujud kondisi masyarakat
yang paling ideal, kesejahteraan, kemapanan kaum muslimin saat itu sangat terjamin. Semua itu
dari optimalisasi pengelolaan dana ummat dengan sangat amanah untuk kesejahteraan kaum
muslimin.
Di Indonesia saat ini dengan 80% penduduknya adalah muslim, untuk zakat profesi saja potensinya
adalah 6,3 trilyun/tahun. Dari seluruh potensi zakat maal yang ada bisa tergali sebesar 19,6
triyun/tahun.
Angka tersebut adalah potensi yang sangat luar biasa. Masalahnya saat ini potensi tersebut belum
terkelola dengan baik. Dari potensi yang ada, saat ini baru berhasil digali sebesar 2,4 milyar artinya
masih sangat kecil potensi ini teroptimalkan.
Jika Potensi Zakat yang ada di Indonesia seluruhnya bisa digali dan dimaksimalkan terutama melalui
badan Amil Zakat, bukan tidak mungkin kesejahteraan bangsa Indonesia akan bisa terwujud dalam
waktu singkat.
Sahabat Zakat mari sejahterakan Indonesia dengan Zakat. Zakat kita telah memberdayakan
Indonesia. Meski tetap saja, masih ada pekerjaan rumah yang besar bagi lembaga-lembaga
pengelola zakat agar optimalisasi zakat dapat berdampak signifikan bagi mobilitas kegiatan
perekonomian bangsa.
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