
1 

 

Anisa Putri Utami, 2019 
PENGUKURAN INDEKS RAWAN PEMURTADAN (IRP) DAN KELAYAKAN MENDAPATKAN DANA ZAKAT 
TINGKAT KABUPATEN DI JAWA BARAT 
Universitas Pendidikan Indonesia │repository.upi.edu │ perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang universal, humanis, dinamis, kontekstual dan 

akan abadi sepanjang masa. Islam agama yang melengkapi serta menyempurnakan 

ajaran pada agama sebelumnya. Seperti sebuah rumah kekurangan satu buah batu 

bata, Islam melengkapi ajaran agama – agama sebelumnya (Rasyid, 2016). Seorang 

Muslim dituntut agar mengamalkan syariat Islam secara menyeluruh sebagaimana 

dalam Qs. Al-Baqarah ayat 208 : 

ْلمَِ فَِي اْدُخلُوا آَمنُوا الَِّذينََ يُّهَاأََ يَا ْيطَانَِ ُخطَُواتَِ تَتَّبُِعوا َوَلَ َكافَّة َ السِّ ُمبِينَ  َعُدوَ  لَُكمَْ إِنَّهَُ َۚالشَّ  

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, 

dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan 

itu musuh yang nyata bagimu 

Seorang muslim juga tidak boleh menyekutukannya dengan kepercayaan lain 

hal ini terdapat dalam Qs. Ali Imran ayat 85 yang berbunyi : 

ْسََلمَِ َغْيرََ يَْبتَغَِ َوَمنَْ اْلَخاِسِرينََ ِمنََ اْْلِخَرةَِ فِي َوهُوََ ِمْنهَُ يُْقبَلََ فَلَنَْ ِدين ا اْْلِ  

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah 

akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-

orang yang rugi. 

Maraknya aksi terorisme serta kekerasan yang membawa nama Islam 

membuat semua orang mempertanyakan kembali agama Islam sebagai ajaran yang 

damai (Maufur, 2012). Di tengah pemberitaan yang kurang baik tentang Islam, 

sebuah penelitian oleh Pew Research Centers (2015) menyebutkan hal yang 

berbanding terbalik. Dalam risetnya lembaga penelitian tersebut memperkirakan 

Islam akan mengalami kemajuan, dilihat dari penganutnya yang semakin 

bertambah dan diprediksikan pada tahun 2050 umat muslim akan mengalahkan 

umat Kristen. Populasi dunia diprediksi akan mengalami peningkatan menjadi 9,3 

miliar yaitu meningkat 35%. Pada periode yang sama populasi umat Islam juga 

meningkat sebesar 73% karena umat Islam memiliki tingkat kesuburan lebih tinggi. 
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Islam merupakan satu – satunya kelompok agama yang diproyeksikan akan 

mengalami pertumbuhan yang cepat dibandingkan agama lain yang ada di dunia 

dan dibandingkan pertumbuhan populasi dunia. Gambar 1.1 memperlihatkan 

prediksi pertumbuhan populasi penganut agama yang memperlihatkan bahwa Islam 

merupakan agama yang sangat signifikan pertumbuhannya dibandingkan agama 

lain di dunia (Pew Research Centers, 2015).  

 

Gambar 1. 1 

Perkiraan Perubahan Populasi Pemeluk Agama 2010-2050 

sumber : (Pew Research Centers, 2015) 

Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia belakangan 

menunjukan adanya kebangkitan, dilihat dari maraknya fenomena hijrah yang 

terjadi terutama di kalangan anak muda. Banyaknya kajian yang diadakan oleh 

generasi muda serta banyaknya pablik figur yang berhijrah menunjukan 

kebangkitan serta kemajuan Islam yang baik di Indonesia. Namun fenomena 

tersebut belum tentu searah dengan perkembangan dan pertumbuhan populasi umat 

Islam Indonesia. Faktanya persentase umat muslim Indonesia setiap tahunnya 

mengalami penurunan bahkan menurut beberapa riset dalam beberapa puluh tahun 

ke depan bukan hal yang mustahil jika jumlahnya akan terlampaui agama lain 

(Hamid, 2019). 

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, memaparkan 

statistik pertumbuhan umat muslim Indonesia. Sensus penduduk tahun 1990 

menunjukan jumlah umat muslim hanya 87,6 persen. Angka tersebut mengalami 

peningkatan menjadi 88,2 persen pada sensus tahun 2000. Sementara statistik 

pertumbuhan tahunan umat muslim hanya sebesar 1,2 persen. Di sisi lain 
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pertumbuhan umat kristiani dua kali lipatnya, yaitu 2,4 persen setiap tahunnya 

(Saefullah, 2019). 

Berita penurunan jumlah umat Islam ini didukung oleh fakta dan beberapa 

riset dari lembaga terkait, yakni sebagai berikut : 

1. Hasil riset Yayasan Al – Atsar Al – Islam kota Magelang menunjukan 

bahwa dari tahun 1999 sampai 2000 umat Kristen dan Katolik di Jawa 

Tengah mengalami peningkatan dari satu sampai lima persen diawal tahun 

1990, sekarang naik drastis 20 hingga 25 persen dari keseluruhan jumlah 

masyarakat Indonesia. 

2. Laporan Riset Departemen Dokumentasi dan Penerangan Majelis Agama 

Wali Gereja Indonesia, mulai tahun 1980-an pertumbuhan umat Protestan 

4,5 persen, umat Katolik 4,6 persen, umat Budha 3,1 persen, umat Hindu 

3,3 persen, dan umat Islam hanya 2,75 persen setiap tahunnya. 

3. Dalam buku Gereja dan Reformasi yang diterbitkan Yakoma PGI tahun 

1999 oleh Pendeta Yewanggoe, memaparkan total umat Kristen Indonesia 

(berdasar riset) mencapai jumlah lebih dari 20 persen. Sementara 

berdasarkan data Global Evangelization Movement memaparkan 

pertumbuhan umat Kristiani Indonesia mencapai lebih dari 40.000.000 

orang (Saefullah, 2019). 

Pew Research Center dalam Indeks Rawan Kemurtadan yang dikeluarkan 

Puskas BAZNAS menyebutkan proyeksi penduduk Indonesia berdasarkan agama 

dapat dilihat pada Gambar 1.2 

 

Gambar 1. 2 

Proyeksi Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama 2010 – 2015 

Sumber :  (Pew Research Centers, 2015) 
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Dari Gambar 1.2 terlihat setiap tahunnya terjadi penurunan penganut agama 

Islam dari 2010-2050. Penurunan umat Islam Indonesia tentu akan mempengaruhi 

banyak hal, mulai dari sisi komersial seperti semakin terhambatnya lembaga 

keuangan syariah hingga berkurangnya pendapatan zakat infak sadaqoh dan wakaf 

(ZISWAF) yang akan diperoleh dari segi sosial (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 

2018). 

Setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah umat 

muslim, yaitu faktor kelahiran, migrasi dan perpindahan agama atau murtad 

(Ramadhan, 2019). Dalam jurnalnya Sembulah (2013) menyebutkan faktor yang 

dapat mempengaruhi seseorang berpindah agama, salah satunya yaitu faktor 

ekonomi. Adanya keterbatasan-keterbatasan pada akses ekonomi, menjadi 

pertimbangan seseorang melakukan konversi agama. 

Ilahi (2017) dalam bukunya menyebutkan faktor konversi agama ada lima 

yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor perubahan status, faktor kemiskinan 

dan faktor pendidikan. Pada faktor kemiskinan kondisi sosial ekonomi yang sulit 

adalah faktor yang dapat mempengaruhi dan mendorong seseorang untuk konversi 

agama.  

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bambang Soedibyo 

menyebutkan, fakta terjadinya pemurtadan di tengah masyarakat muslim biasanya 

disebabkan tingkat kesejahteraan. Ia juga menyebutkan bahwa masyarakat yang 

paling miskin merupakan masyarakat yang paling rawan terhadap pemurtadan. 

Muslim yang memiliki kekurangan secara ekonomi akan menjadi obyek 

pemurtadan (Ramadhan, 2019). Amirsyah Tambunan (Wakil Sekjend MUI Pusat) 

menuturkan penyebab klasik pemurtadan di antaranya adalah kemiskinan dan 

ketidakfahaman (Teten, 2019). 

Kemiskinan, keterbelakangan serta kesulitan ekonomi menjadi faktor 

seseorang berpindah keyakinan dari Islam menjadi kristen atau berpindah ke agama 

lainnya (Sururin, 2004). Lalu menurut Qardhowy dampak dari kemiskinan terhadap 

individu dan masyarakat ada lima yaitu : akidah, akhlak, moral (pola pikir), 

keluarga dan kestabilan masyarakat.  
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Kemiskinan merupakan keadaan saat seseorang tidak mampu memenuhi 

seluruh kebutuhan dasar baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, 

maupun kesehatan. Islam menegaskan kemiskinan dapat menjadi awal, bahkan 

penyebab kekufuran (Beik & Arsyianti, 2016).  

Dalam urusan beragama Islam memang tidak melakukan pemaksaan terhadap 

umatnya. Alquran memberi kebebasan terhadap setiap individu dalam beragama 

dan memilih keyakinannya, diluar kebebasan berpikir, kebebasan menyatakan 

pendapat, kebebasan menuntut ilmu juga kebebasan memiliki harta benda. Setiap 

orang diberi kebebasan dalam memilih keyakinan masing-masing tanpa adanya 

paksaan juga tanpa melakukan paksaan kepada orang lain (Rodin, 2014). 

Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 : 

ْن  يِّ ۚ فاما ْشُد ِمنا اْلغا يَّنا الرُّ با ْد تا يِن ۖ قا اها فِي الدِّ ِ فاقاِد  َلا إِْكرا ُيْؤِمْن بِاَّللَّ اُغوِت وا ْكفُْر بِالطَّ يا

لِيمٌ  ِميٌع عا ُ سا َّللاَّ ا ۗ وا اما لاها ِة اْلُوْثقاٰى َلا اْنفِصا كا بِاْلُعْروا ْمسا  اْستا

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah 

jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa 

yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya 

ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. 

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

Meskipun Islam memberi kebebasan terhadap umatnya, tetapi Allah juga 

menganugerahkan hati dan akal pikiran kepada manusia, sehingga manusia bisa 

menilai mana yang baik dan buruk. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa al-

Qur’anَ memberikanَ kebebasan,َ namunَ memberikanَ pirantiَ kecerdasanَ kepada 

manusia agar menggunakan kebebasannya itu untuk mendapatkan pilihan yang 

terbaik (Sumbulah, 2013). 

Jika memang proses perpindahan agama dari Islam menjadi agama Kristen 

ataupun agama lainnya banyak terjadi di Indonesia, perlu dilakukan tindakan 

preventif maupun kuratif untuk menanggulangi hal tersebut, tindakan tersebut juga 

bisa diartikan sebagai dakwah kepada sesama muslim agar akidah mereka 

terlindungi dan tetap dalam ajaran yang benar yaitu agama Islam (Pusat Kajian 

Strategis BAZNAS, 2018). 
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BAZNAS mendirikan Muallaf Center yang fungsinya tidak hanya untuk 

membina muallaf, namun juga memberikan amanah dari muzakki untuk 

disampaikan kepada salah satu asnaf yaitu muallaf dan asnaf fii sabilillah guna 

melakukan penguatan dakwah (Alibas, 2019). Selain melakukan dakwah program 

lain yang dilakukan oleh BAZNAS adalah membuat program pemberdayaan 

ekonomi yang dilakukan oleh Muallaf Center Baznas yang tercantum dalam salah 

satu programnya yaitu Pemberdayaan usaha muallaf (Badan Amil Zakat Nasional, 

2019) 

Setelah mengetahui bahwa pemurtadan ini banyak terjadi di Indonesia maka 

perlu dilakukan pemetaan daerah mana saja yang rawan akan pemurtadan agar 

program yang sudah dibuat bisa terlaksana dengan efektif dan daerah yang memang 

rawan pemurtadan bisa ditangani dengan segera. Pusat Kajian Starategis Badan 

Amil Zakat Naional (PUSKAS BAZNAS) mengeluarkan sebuah Indeks baru yaitu 

Indeks Rawan Pemurtadan (IRP). IRP didapatkan dengan mengukur dua dimensi 

yakni dimensi keagamaan dan daerah tertinggal. Dari angka tersebut akan 

didapatkan hasil berupa pengelompokan kabupaten atau kota di Indonesia mulai 

dari daerah yang tingkat kerawanannya rendah, cukup tinggi, tinggi sampai sangat 

tinggi. Hasil dari pengelompokan daerah tersebut akan dijadikan sebagai landasan 

dalam pembangunan Muallaf Center Baznas (MCB). Dengan adanya MCB 

diharapkan dapat membantu meminimalisasi kerawanan pemurtadan dan juga 

membantu muallaf yang termasuk salah satu golongan dari asnaf zakat (Pusat 

Kajian Strategis BAZNAS, 2018). 

Pengukuran IRP ini dirasa penting karena BAZNAS selain bertugas untuk 

menerima dan menyalurkan dana zakat, juga memiliki visi dakwah. Tindakan 

prefentif dan kuratif harus dilakukan oleh lembaga zakat dalam melakukan upaya 

dakwah terkait isu pemurtadan di suatu wilayah. Direktur Pusat Kajian Strategis 

Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), Irfan Syauqi Beik memaparkan isu 

pemurtadan merupakan hal yang penting untuk dibahas karena berpengaruh 

terhadap kinerja zakat pada khususnya serta kondisi Islam pada umumnya. Hasil 

kajian tersebut dapat memberikan gambaran bagi BAZNAS agar memberikan 

perhatian lebih kepada daerah yang rawan akan pemurdatan. Program yang 
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dilaksanakan pun bisa lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu tersebut 

(Nasrullah, 2019). 

Penulis tertarik untuk melakukan pengukuran IRP pada tingkat Kabupaten di 

Jawa Barat berdasar pada beberapa pemberitaan yang penulis baca di media masa 

terkait isu kristenisasi yang ada di Indonesia khususnya di Jawa Barat yang 

menyebutkan bahwa Jawa Barat menjadi sasaran utama daerah kristenisasi. Hal ini 

di benarkan oleh Bernard Abdul Jabbar yang merupakan Mantan Pendeta yang saat 

ini menjadi Sekjen Komisi Nasional Anti Pemurtadan (KNAP), beliau 

menyampaikan bahwa negara Indonesia merupakan target nomor dua dunia, dan 

nomor satu di Asia Pasifik. Lalu beliau juga memaparkan bahwa Indonesia 

merupakan penyumbang terbesar Kristenisasi di Dunia. Sementara di dalam negara 

Indonesia sendiri, Jawa Barat merupakan provinsi yang berada pada posisi teratas, 

dan setelahnya Sumatera Barat yang menjadi sasaran kristenisasi (Persis.or.id, 

2019). 

Selain itu sebuah publikasi yang ditulis oleh Heriansyah dan Prayudyanto 

memaparkan sebuah data berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 (SP2010) 

jumlah penduduk Jawa Barat yang beragama Islam sebanyak 41.763.592 jiwa lalu 

dibandingkan dengan jumlah penduduk yang beragama Islam pada tahun 2014 

yaitu sebanyak 40.907.538 (Jawa Barat Dalam Angka 2015), artinya telah terjadi 

penurunan penduduk Islam sebanyak 856.054 jiwa selama kurun waktu empat 

tahun. Sementara dalam waktu yang sama telah terjadi peningkatan pemeluk agama 

lain yaitu Katolik sebanyak 1.927.127 jiwa (Heriansyah & Prayudyanto, 2017). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan pengukuran 

Indeks Rawan Pemurtadan Tingkat Kabupaten di Jawa Barat. Dengan demikian 

judul penelitian skripsi ini adalah “Pengukuran Indeks Rawan Pemurtadan 

(IRP) dan Kelayakan Mendapatkan Dana Zakat Tingkat Kabupaten di Jawa 

Barat” 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Pertumbuhan umat Islam dunia diprediksikan akan mengalami kenaikan, 

namun pertumbuhan umat muslim di Indonesia justru mengalami penurunan 

(Pew Research Centers, 2015).  

2. Penyebab penurunan jumlah umat Islam, salah satunya adalah konversi 

agama (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018). 

3. Jawa Barat merupakan provinsi yang menjadi target utama kristenisasi di 

Indonesia (Persis.or.id, 2019) 

4. Perlu diadakan pengukuran Indeks Rawan Pemurtadan (IRP) agar diketahui 

daerah mana saja yang harus lebih diperhatikan dan dibangun Muallaf Center 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disusun pertanyaan 

penelitian berikut: 

1. Bagaimana nilai Indeks Rawan Pemurtadan di Provinsi Jawa Barat? 

2. Berapa bobot nilai Indeks Rawan Pemurtadan (IRP) setiap Kabupaten/kota di 

Jawa Barat? 

3. Bagaimana pengelompokkan daerah rawan pemurtadan di Jawa Barat ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah model konseptual 

yang dapat menggambarkan dan mengukur Indeks Rawan Pemurtadan (IRP) 

tingkat Kabupaten di Jawa Barat, menganalisis kerawanan pemurtadan tingkat 

kabupaten di Jawa Barat.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan teori, konsep ilmiah maupun referensi dalam bidang 

pengelolaan zakat, khususnya dalam aspek penghitungan indeks rawan 

pemurtadan.  
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2. Kegunaan praktis, diharapkan bisa menambah informasi bagi penulis juga 

dapat berguna bagi para stakeholders pengelola zakat di Indonesia terutama 

lembaga zakat dalam memprioritaskan daerah mana yang urgent dalam 

pendistribusian zakat dan harus dibangun Muallaf Center BAZNAS (MCB) 

serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan untuk 

penelitian-penelitan selanjutnya. 

 


