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BAB II

GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN KEPULUAN MERANTI

A. Sejarah Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdirinya Badan Amil Zakat（BAZ）Kabupaten Kepulauan Meranti di

dirikan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan

Bupati Kepulauan Meranti Nomor 76.A Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2011-2014

yang di ketua oleh Drs.H.Masrul Kasmy, M.Si. Periode 2014-2016 di ketuai oleh

Drs.H.Tengku Akhrial. Periode 2016-sekarang di ketuai oleh Sunarto, M.Ag

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk untuk

mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat,

Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam

kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya

dengan penggalian dan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).

Sebelum BAZ Kabupaten Kepulauan Meranti  dibentuk, pengumpulan dan

pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah ditangani oleh Badan Amil Zakat

Kecamatan Tebing Tinggi yang di ketua oleh H.A.Karim,Z,SH. BAZ Kecamatan

Tebing Tinggi merupakan Unit dari BAZ Kabupaten Bengkalis yang di bentuk

sebelum pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti.20

Pendirian Badan Amil Zakat Kabupaten Kepulauan Meranti mengacu pada

Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia, yaitu :

20 Dokumentasi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti
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1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885 ).

2. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tanggal 18 Juli 2003.

3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji

Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis pengelolaan Zakat.

4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan

Zakat.

5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang  di

sahkan oleh DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2011 yang merupakan hasil

amandemen pengganti UNdang-undang Nomor 38 tahun 1999 karena tidak

sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

6. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 76 Tahun 2011 Tanggal

21 Maret 2011 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti.

7. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 272/HK/KPTS/III/2014

Tertanggal 22 Maret 2014 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti.

8. Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014. Tentang Optimalisasi

Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga

Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan
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Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil

Zakat Nasional.

Setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut bahwa adanya

perubahan nama Badan Amil Zakat (BAZ) menjadi Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) baik tingkat Pusat maupaun Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Maka BAZ Kabupaten Kepulauan Meranti merubah nama BAZ menjadi

BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dengan kode Esbet dari BAZNAS Pusat

01.000000.3.117.001 sebagai Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) bagi Muzakki

dengan keterangan sebagai berikut :

01 : kode Pusat

000000 : Kode nomor urut muzakki

3 : Kode Provinsi

117 : Kode Kabupaten Kepulauan Meranti

001 : Kode Perorangan

002 : Kode Perseroan

Sesuai dengan peraturan bahwa pengelolaan zakat seharusnya hanya

dilakukan oleh petugas yang diangkat atau dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan

Firman Allah Swt yang tercantum dalam surat At-taubah ayat 103. Begitu juga

pada zaman Nabi petugas Zakat di angkat oleh Nabi Muhammad SAW, begitu

pula di zaman para khulafaurrosyidin dan khalifah-khalifah sesudahnya. Hanya di

Negara-negara sekuler pengelola zakat di angkat oleh masyarakat islam setempat.
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Seperti contoh di singapura yang merupakan Negara sekuler petugas zakat

diangkat oleh Majlis Ulama Islam Singapura.

Didalam peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1968 andai kata tidak

dihentikan pelaksanaan pengelola zakat hanya dilakukan oleh BAZ yang dibentuk

oleh pemerintah dan dibentuk hanya di Desa dan Kecamatan sedang di Kabupaten

Kota/Propinsi dan pusat berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 05 tahun

1968 dibentuk Baitul Maal.

Seiring berjalannya waktu BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti

mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat,

Infak, dan Sedekah (ZIS). Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya

perolehan dan meningkatnya pula dana yang disalurkan melalui program-program

yang telah dibentuk.

B. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti

Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki struktur organisasi yaitu

untuk menggambarkan hubungan dan batasan-batasan yang jelas dalam

wewenang dan tanggung jawab dari setiap bagian yang ada dalam organisasi.

Dengan adanya struktur organisasi, akan memudahkan dalam pencapaian tujuan

secara efektif dan efesien. Organisasi yang baik selalu berpegang teguh pada

prinsip-prinsip organisasi yang meliputi perumusan tujuan, pembagian tugas,

pendelegasian wewenang, koordinasi, dan pengawasan. Struktur organisasi
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tergantung pada kondisi lembaga yang bersangkutan serta tujuan pendirian suatu

organisasi.

Organisasi dalam pengertian dinamis adalah suatu proses kerja sama

antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya

manfaat struktur organisasi yaiu dapat memperlihatkan jalur koordinasi kerja

sama antar bagian, para karyawan dapat melihat secara jelas kedudukannya dalam

organisasi, dan dapat menggambarkan jenjang karir yang jelas.

Gambar II.1
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Gambar II.2

Adapun fungsi dan tugas pada masing-masing personil pada struktur

organisasi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain, yaitu:

1. Dewan Pertimbangan

 Fungsi : Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi

tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan

zakat.

 Tugas :

1. Menetapkan garis-garis kebijakan Umum BAZNAS bersama Komisi

Pengawas dan Badan Pelaksana.

2. Mengeluarkan fatwa syariah baik di minta maupun tidak berkaitan

dengan hukum zakatyang wajib di ikuti oleh pengurus BAZNAS.

3. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan

Pelaksana dan Komisi Pengawas.
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4. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang

pengelolaan zakat.

2. Badan Pelaksana

 Fungsi : Melaksanakan kebijakan BAZNAS dalam program

pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

 Tugas :

1. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan,

penyaluran dan pendayagunaan.

2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja.

3. Menyusun laporan tahunan.

4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan

tingkatannya.

5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZNAS

baik kedalam maupun keluar.

3. Bagian Badan Pelaksana

a. Tugas Devisi Pengumpulan

Mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah baik perorangan

maupun badan.

1. Membentuk UPZ pada Instansi, lembaga Pemerintah Daerah,

BUMN, BUMD dan Perusahaan.

2. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak di wilayah kerjanya

dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzakki.
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3. Menyebarkan program zakat melalui berbagai media seperti iklan,

ceramah, seminar, khutbah dll.

b. Tugas Devisi Pendistribusian

1. Menyalurkan zakat yang telah di kumpulkan kepada yang berhak

menerimanya.

2. Menyalurkan zakat harus bersifat hibah dan harus memperhatikan

skala prioritas di wilayahnya.

3. Menyalurkan zakat dapat bersifat bantuan sesaat yaitu membantu

mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang

mendesak (darurat).

4. Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon  mustahiq

yang akan menerima zakat.

c. Tugas Devisi Pendayagunaan

1. Menyalurkan zakat bersifat bantuan pemberdayaan yaitu dalam

meningkatkan kesejahteraan mustahiq secara perorangan atau

kelompok melalui program yang berkesinambungan.

2. Menyusun dan menetapkan prosedur program pendayagunaan zakat

untuk usaha produktif dengan memperhatikan hal-hal sbb :

a. Melakukan studi kelayakan

b. Menetapkan jenis usaha produktif

c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

e. Mengadakan evaluasi dan membuat laporan



28

3. Memprioritaskan mustahiq yang akan berusaha yang berpeluang

menguntungkan.

4. Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahiq

yang akan menerima zakat produktif.

d. Tugas Devisi Pengembangan

1. Melaksanakan penelitian tentang pengembangan zakat.

2. Memberikan informasi dan edukasi tentang zakat.

3. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dengan berbagai pihak tentang

zakat.

4. Melaksanakan sosialisasi mengenai Peraturan perundang-undangan

tentang zakat, infaq dan shadaqah.

e. Komisi Pengawas

 Fungsi : Melaksanakan pengawasan internal atas operasional

kegiatan yang di laksanakan Badan Pelaksana

 Tugas :

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah di sahkan.

2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah

ditetapkan.

3. Mengawasi operasional kegiatan yang di laksanakan Badan

Pelaksana.

4. Melakukan pemeriksaan operasional kegiatan.Menunjuk

akuntan publik.
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C. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Visi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti

Sebagai Motor Penggerak Pemberdayaan Umat.

2. Misi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti

 Mengumpulkan dana zakat dari para muzakki.

 Mengelola dana BAZNAS secara amanah, profesional dan proporsional.

 Mendistribusikan dan mendayagunakan dana BAZNAS sesuai dengan

syariat Islam.

 Menjalankan amanah religius, konstitusi dan ilmu pengetahuan.21

D. Kegiatan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Layanan penerimaan titipan zakat para muzakki pada setiap hari jam kerja.

2. Layanan penyaluran dan pengelolaan zakat yang mengacu pada aturan al-

Qur’an dan al- Hadits, baik  zakat konsumtif maupun produktif.

3. Layanan informasi dan juga sebagai wadah konsultasi bagi BAZNAS pada

tingkat Kecamatan Sekabupaten Kepulauan Meranti.

4. Pendataan dan konsensus bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya

para mustahiq dengan melibatkan Kepala Desa, Camat, Dinas Sosial serta

dinas- dinas terkait sebagai mitra kerja.

5. Layanan program jemput zakat untuk mempermudah para muzakki pada

setiap instansi yang sudah membentuk UPZ–UPZ.

6. Memberikan pelaporan dan pertanggung jawaban untuk semua bentuk

kegiatan.22

21 Ibid.
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E. Program BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti

BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti Merupakan suatu Badan yang

bergerak dalam bidang pelayanan, pengumpulan, penyaluran/pendistribusian,

pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah. BAZNAS Kabupaten Kepulauan

Meranti Daerah Selatpanjang  beralamat di Komplek Masjid Agung Darul Ulum

Jln. Siak Sri Indrapura Selatpanjang.

Divisi dalam melaksanakan tugas sebagai BAZNAS Kabupaten Kepulauan

Meranti, mempunyai pengurus Badan pelaksana terdiri dari: Ketua, sekretaris,

bendahara, divisi pengumpulan, divisi pengembangan, divisi pendistribusian dan

Pendayagunaan, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Instansi

pemerintah/Swasta/Muzakki. Jumlah staf BAZNAS Kabupaten Kepulauan

Meranti  sebanyak 7 orang. Adapun wilayah Kerja BAZNAS Kabupaten

Kepulauan Meranti adalah wilayah Se-kabupaten Selatpanjang khususnya dan

pada umumnya bagi umat islam yang ada di Indonesia maupun dunia.

Zakat merupakan rukun islam yang ke tiga yang berbentuk ibadah maliyah

ijtima’iyyah (dimensi ekonomi dan sosial) dan kewajiban ini diperuntukkan bagi

mereka yang mampu (sudah sampai pada takaran khaul dan nisabnya menurut

ketentuan syariat).  Zakat mempunyai arti sosial karena merupakan pemberian

sebagian harta kepada orang lain yang berhak atau yang membutuhkan. Zakat

dalam arti ekonomi karena memiliki fungsi pemberdayaan dalam hal

meningkatkan taraf hidup fakir miskin.

22 Ibid.
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Sayangnya, yang sering dikedepankan dalam praktik masyarakat adalah

fungsi zakat dari sisi ubudiah saja, di mana penunaian zakat lebih dipandang

sebagai satu bentuk ibadah fertikal untuk kebaikan semata bagi individu penunai

zakat/muzakki. Padahal, dalam konteks masyarakat dengan pembangunan

ekonomi yang sedang digalakkan, fungsi zakat secara sosial lebih terasa memiliki

urgensi untuk dikedepankan.

Dalam hal ini, zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi

jembatan sosial dan sarana pemberdayaan masyarakat miskin. Beberapa kebijakan

dan estimasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu

dengan membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di seluruh SKPD, Instansi

dengan tujuan memaksimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat dengan

menerapkan sistem bagi hasil 30%.

Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan

beberapa program yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Meranti Agamis : Mengirimkan Da’i diwilayah terisolir untuk pembinaan

pendidikan agama khususnya para Mualaf ( Desa Selat akar, Kepau Baru,

Sonde dan Sesap) dengan jumlah persentase 15% dari zakat yang terhimpun.

2. Meranti Cemerlang : Mengadakan beasiswa bagi kaum dhuafa’ disetiap

sekolah dengan mengfungsikan dana bagi hasil 30% disekolah yang sudah

membentuk UPZ dan menghimpun dana zakat, dengan jumlah persentase

15% dari zakat yang terhimpun.
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3. Meranti Sehat : Membantu meringankan biaya transportasi masyarakat

miskin dalam perobatan khususnya bagi pasien Dengan mengunakan

Ambulance Laut yang harus dirujuk diluar wilayah kabupaten kepulauan

meranti, tentunya dengan mekanisme yang telah ditentukan, dengan jumlah

persentase 20% dari zakat yang terhimpun.

4. Meranti Produktif : Dengan memberikan bantuan modal usaha mikro tanpa

agunan dan bunga bagi mereka yang tidak mampu dan berkeinginan untuk

bewirausaha, serta memberikan pendampingan dan pengawasan yang

bekerjasama dengan perbankan syariah dalam pengelolaan dana tersebut.

dengan jumlah persentase 20% dari zakat yang terhimpun.

5. Meranti Peduli : Memberikan bantuan kepada mustahiq yang mendapatkan

musibah seperti korban kebakaran, banjir dan musafir serta rumah yang sudah

tidak layak huni (sangat darurat), dengan jumlah persentase 15% dari zakat

yang terhimpun.

6. Meranti Konsumtif : Memberikan bantuan kepada kaum Duafa’ khususnya

para orang tua jompo yang bersifat konsumtif yang biasanya disalurkan

menjelang bulan suci Ramadhan, dengan jumlah persentase  15% dari zakat

yang terhimpun.23

F. Teknik Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah

1. UPZ mengantar ke BAZNAS

2. BAZNAS menjemput ke UPZ

3. Muzakki (Perorang) antar ke BAZNAS

23 Ibid.
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4. BAZNAS menjemput ke Muzakki (Perorang)

5. Melalui Rekening BAZNAS

Sedangkan Sasaran Penyaluran Zakat dan Infaq sebagai berikut:

 Zakat : Fakir, Miskin, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Gharimin dan Mu’allaf.

 Infaq : Pembangunan fsilitas umat seperti Masjid, Madrasah, dan

pengembangan pendidikan dakwah.


