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7 Langkah Sederhana Cegah Penularan dan Penyebaran Covid-19 
Menurut FKH IPB University

J
umlah penderita positif Covid-19 di Indonesia terus 

bertambah. Berdasarkan data yang diumumkan 

Pemerintah RI, per tanggal 17 Maret 2020, sudah 

ada 172 pasien yang positif Covid-19, 7 meninggal dunia 

dan 9 pasien yang sembuh. Ribuan orang ingin 

memeriksakan dirinya ke rumah sakit yang dianjurkan.

Untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid 19, 

Divisi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Epidemiologi, 

Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB University berikan 

tujuh lagkah sederhana yang bisa diterapkan masyarakat. 

Tujuh langkah sederhana tersebut adalah:

1. Menjaga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

seperti konsumsi makanan bersih dan sehat, olahraga 

yang teratur dan membuang sampah pada tempatnya.

2. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, 

minimum 30 detik pada saat: sebelum dan sesudah 

makan, setelah memegang hewan, benda atau 

permukaan yang kotor.

3. Jika batuk atau bersin: tutup mulut dengan lengan atas 

atau tisu dan tisu dibuang pada tempat sampah.

4. Mengunakan masker jika sedang sakit flu atau batuk.

5. Jika demam atau ada gejala flu, segera lakukan 

pemeriksaan ke klinik IPB University atau ke klinik 

kesehatan terdekat.

6. Sebaiknya tidak berjabat tangan (bersalaman) dan 

menempelkan wajah saat bertemu, cukup dengan 

menangkupkan kedua telapak tangan di depan dada.

7. Hindari tempat-tempat ramai dan kerumunan 

masyarakat jika tidak ada kebutuhan mendesak.

KITA WAJIB WASPADA

TETAPI TIDAK PERLU PANIK
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Dosen IPB University: Zakat dan Wakaf 
Sebagai Instrumen Sosial Islam dalam Pengentasan Kemiskinan

emiskinan masih merupakan permasalahan di 

KIndonesia dan dari tahun ke tahun belum 

terselesaikan dengan optimal. Badan Pusat 

Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai 

ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan 

dasar, baik makanan maupun bukan makanan (termasuk 

pendidikan).

Data menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2019, jumlah 

penduduk kategori miskin di Indonesia mencapai 25.14 

juta jiwa atau 9.41 persen. Walaupun angka ini menurun 

sebesar 0.25 persen dibandingkan pada bulan September 

2018, tingkat kemiskinan masih tinggi dan tetap menjadi 

permasalahan yang harus diselesaikan tak hanya oleh 

pemerintah namun juga oleh semua pihak.

Instrumen  keuangan sosial Islam yang dapat membantu 

adalah zakat dan wakaf yang sangat potensial membantu 

program pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan 

ekonomi di Indonesia. Hanya  saja, banyak di antara kita 

yang belum mengetahui tentang zakat dan wakaf, lalu apa 

sebenarnya perbedaan keduanya?

Dosen dari Departemen Ekonomi Syariah, Dr M Iqbal 

Irfany dan dosen dari Departemen Ilmu Ekonomi, Dr Alla 

Asmara, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB 

University mengupas mengenai konsep zakat dan wakaf 

sebagai instrumen sosial Islam yang dapat membantu 

dalam mengoptimalkan pengentasan kemiskinan di 

Indonesia.

Menurut Dr Iqbal, konsep zakat dalam pelaksanaannya 

terbagi menjadi zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah 

merupakan kewajiban berzakat bagi setiap individu baik 

untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum 

dewasa dan dibayarkan di saat bulan Ramadhan 

menjelang Idul Fitri. 

"Sedangkan zakat maal adalah zakat harta yang wajib 

dibayarkan bagi harta yang sudah mencapai nisab (batas 

harta minimum yang wajib dizakati) dan haul (periode 

dimana harta harus dikeluarkan zakatnya)," katanya.

Ia menambahkan, besaran harta yang wajib untuk 

dizakatkan berbeda-beda sesuai dengan harta yang 

dizakatkan. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras 

atau makanan pokok sekira 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. 

Sedangkan besaran zakat maal yang harus ditunaikan 

menyesuaikan dengan jenis harta benda yang dizakatkan.

Ia menjelaskan, zakat wajib dikeluarkan oleh muslim 

sebagai muzakki (orang yang wajib membayar zakat) dan 



3

disalurkan kepada para mustahiq (penerima zakat) yang 

terbagi menjadi delapan ashnaf (golongan). Delapan asnaf 

itu diantaranya adalah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, 

riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang terlilit hutang), 

orang yang sedang berada di jalan Allah dan ibnu sabil 

(orang yang sedang dalam perjalanan). 

Sementara Dr Alla Asmara menyampaikan, konsep wakaf 

berbeda dengan zakat. Dalam pelaksanaannya, wakaf 

terbilang cukup fleksibel. Mulai dari harta benda yang 

diwakafkan hingga peruntukannya. Walaupun demikian, 

pelaksanaan wakaf tetap harus mengikuti beberapa 

persyaratan. 

"Syarat ini merupakan hal yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu wakaf. Setidaknya terdapat empat 

persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah 

benda wakaf harus mempunyai nilai dan dapat digunakan 

dalam jual beli, pinjam meminjam serta sebagai hadiah. 

Tidak sah bagi harta benda yang tidak mempunyai nilai,” 

ujarnya.

Ia menambahkan, benda wakaf harus berupa benda yang 

jelas dari segi wujud dan batasannya, sehingga benda 

yang tidak diketahui secara pasti wujudnya dan 

mengandung sengketa di dalamnya tidak dapat 

diwakafkan. Lalu persyaratan yang terakhir adalah benda 

wakaf harus kekal, zatnya tidak boleh habis sewaktu-

waktu. Sehingga mendermakan harta benda yang akan 

habis (zatnya) seperti makanan atau minuman dianggap 

tidak memenuhi persyaratan wakaf.

Kemudian Dr Iqbal dan Dr Alla menjelaskan perbedaan 

zakat dan wakaf. Kedua instrumen keuangan sosial Islami 

ini sangat berguna untuk membantu mengoptimalkan 

pengentasan kemiskinan di Indonesia. Keduanya 

merupakan konsep pendistribusian harta benda yang adil 

dari kedua belah pihak. Satu pihak mendapatkan manfaat 

dari harta benda serta pihak lainnya diuntungkan dengan 

pahala yang terus mengalir. 

Namun, antara zakat dan wakaf memiliki beberapa 

perbedaan, di antaranya adalah zakat hukumnya wajib dan 

merupakan salah satu dari rukun Islam. Sedangkan wakaf 

hukumnya sunnah muakkad (sangat dianjurkan). Jadi zakat 

merupakan hal yang harus dilaksanakan karena zakat 

merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mampu. 

Adapun wakaf, walaupun sifatnya tidak wajib, jika 

dilaksanakan maka seseorang akan mendapatkan 

kemuliaan dari amal wakafnya tersebut.

Besaran harta yang dizakatkan dan diwakafkan juga 

berbeda. Besaran harta zakat sudah ditentukan sesuai 

dengan syariat Islam, seperti zakat fitrah yang sudah 

ditetapkan besarannya yaitu 2,5 kg beras atau 3,5 liter 

beras. Adapun besaran harta wakaf tidak memiliki 

ketentuan pastinya, yakni tidak dibatasi minimum dan 

maksimumnya. Bahkan seseorang, mahasiswa misalnya,  

sudah bisa berwakaf dengan wakaf uang sebesar Rp 5 

ribu.

Jadi terlepas dari semua perbedaan tersebut, zakat dan 

wakaf sama-sama bertujuan baik untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat tidak mampu, terutama dapat 

membantu mengentaskan kemiskinan. Utamanya kita 

akan mendapatkan pahala yang akan tetap mengalir 

bahkan ketika  sudah meninggal. Karena dengan wakaf,  

akan mengekalkan amal hingga akhirat. (Abi NA/Awl/Zul)

Akses 
berita IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
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Mahasiswa IPB University 
Juara 1 Kompetisi Inovasi, Sains dan Teknologi

im mahasiswa IPB University berhasil meraih 

TJuara 1 dalam lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional, 

Innovation Science and Technology National 

Competition (Instinct) ke-4, (12-14/3). Kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Jurusan 

Fisika Universitas Sumatera Utara (USU) ini 

memperebutkan piala Dekan Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) USU.

Tim dari IPB University ini antara lain Muhamad Raafi 

Thahirah (mahasiswa Teknik Komputer Sekolah 

Vokasi/SV), Muhammad Azman (Sekolah Bisnis) serta 

Putri Gayatri (Fakultas Ekologi Manusia).

Menurut Raafi, dalam lomba ini mereka membuat karya 

tulis berjudul Techno-Empowomen (TEMPO) Platform 

Pemberdayaan Perempuan Wirausaha. Karya tulis ini 

memaparkan tentang aplikasi one stop platform untuk 

memberdayakan perempuan wirausaha dengan fitur 

upgrading softskills hingga akses permodalan online 

dengan skema crowd provider. Perencanaan gagasan ini 

dibimbing oleh dosen, Fithriyyah Shalihati, SE, MM.

”Techno-Empowomen (TEMPO) Platform ini dapat 

memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia terutama perempuan wirausaha 

melalui media video edukasi softskills, fitur-fitur sharing 

and tips, hingga coaching bersama konselor bisnis. Saya 

harap setelah lomba karya ilmiah ini, aplikasinya dapat 

direalisasikan dan bersinergi dengan pemerintah dan 

stakeholder terkait,” ujarnya. (dh/Zul)
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