
BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Akuntansi, Akuntansi Syariah dan Akuntansi Zakat

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi (accountancy) berasal dari akar kata to accout, yang artinya

adalah “menghitung”. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan

(recording), pengklasifikasian (classifiying), peringkasan (summarizing) transaksi

keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (reporting) hasil-

hasilnya (Mursyidi,2003:11).

American Accounting Association (AAA) dalam Soemarso (2008:5),

mendefinisikan akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan

pelaporan informasi ekonomi, yang memungkinkan adanya penilaian dan

pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan

informasi keuangan tersebut.

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) dalam Sofyan

Syafri Harahap (2005: 4), mendefinisikan akuntansi adalah seni pencatatan,

pengelompokan dan pengikhtisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan

dalam nilai uang.

2.1.2 Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah (Nurhayati dan Wasilah, 2009: 2) ialah proses akuntansi

atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah

SWT. Jadi dapat disimpulkan akuntansi syari’ah adalah kegiatan pencatatan
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terhadap data-data historis yang bersifat moneter berdasarkan nilai-nilai Islam dan

konsep-konsep yang diterapkan dalam Al-Qur’an dan berguna untuk memberikan

informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para

pemakai.

Dari pengertian akuntansi syari’ah yang telah dijelaskan secara teoritis

tidak ada bedanya dengan akuntansi konvensional atau akuntansi barat, hanya saja

dalam akuntansi syari’ah ditekankan pada nilai-nilai Islami yang diatur dalam

bagian mu’amalah dan konsep-konsep yang telah diatur dalam Al-Qur’an sebagai

sumber utamanya. Sedangkan akuntansi konvensional sendiri berasaskan nilai-

nilai kapitalis dan sosialis yang diadopsi dari negara-negara barat.

Tujuan dari akuntansi syari’ah itu sendiri dalam lembaga keuangan

syari’ah menurut Soemitra (2009:23) terdapat dua alasan, yaitu:

1. Lembaga keuangan syari’ah dijalankan dengan kerangka syari’ah, sebagai

akibat dari hakekat transaksi yang berbeda dengan lembaga keuangan

konvensional.

2. Pengguna informasi akuntansi syari’ah pada lembaga keuangan syari’ah

adalah berbeda dengan pengguna informasi akuntansi dilembaga keuangan

konvensional.

Adapun akuntansi dalam pandangan Islam diterangkan dalam Al-Qur’an

surat Al-Baqarah ayat 282:





























































Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya.dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan



(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada
hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau
lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,
Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya
jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka
dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil
maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu,
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih
dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang
kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)
kamu tidak menulisnya.dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli;
dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.jika kamu
lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS.Al-
Baqarah:282)

2.1.3 Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip-prinsip akuntansi syariah terbagi atas 2, yaitu:

2.1.3.1 Berdasarkan pengukuran dan penyingkapan

Prinsip akuntansi syariah berdasarkan pengukuran dan penyingkapannya

terdiri dari:

1. Zakat: penilaian bagian-bagian yang dizakati diukur secara tepat,

dibayarkan kapada mustahik sesuai yang dikehendaki oleh Al-Qur’an

(delapan asnaf) atau zakat dapat pula disalurkan melalui lembaga zakat

yang resmi.

2. Bebas bunga: entitas harus menghindari adanya bunga dalam

pembebanan dari transaksi yang dilakukan.

3. Halal: menghindari bentuk bisnis yang berhubungan dengan hal-hal

yang diharamkan oleh syariah.



2.1.3.2 Berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksana

Prinsip akuntansi syariah berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksana

terdiri dari:

1. Ketakwaan

2. Kebenaran

3. Pertanggungjawaban,(Heibilon.blogspot.com/2012/04/Prinsip-Prinsip-

Akuntansi-Syariah.html).

2.1.4 Perbedaan antara Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional

Menurut Husein Syahatah, dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi

Islam, perbedaannya sebagai berikut:

a. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua

bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva

lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi

menjadi harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock),

selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang.

b. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain

yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan

hanya sebagai prantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau

harga, atau sebagai sumber harga atau nilai.

c. Konsep konvensional mempraktekkan teori pencadangan dan ketelitian

dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta

mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep



Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau

harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk

cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko.

d. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba

dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram,

sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas

pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang

berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber

yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada

tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Laba dari

sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau

dicampurkan pada pokok modal.

e. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada

ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa

laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada

nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi,

jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak

boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh (http://ianabimanyusgm.

blogspot.com/2010/10/perbedaan-akuntansi-syariah-dengan.html).

2.1.5 Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi,

meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang

berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syari’at yang telah ditentukan



digunakan sebagai pencatatan zakat dan infak/sedekah yang diterima dari muzaki

yang akan disalurkan kepada mustahik melalui lembaga zakat. Akuntansi zakat

berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan

pengalokasian zakat (Osmad Muthaher, 2012: 184).

2.1.6 Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan akuntansi zakat adalah untuk:

a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat,

efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang

dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat.

b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola

zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola

secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat (Osmad

Muthaher, 2012: 185).

2.1.7 Teknik Akuntansi Zakat

Pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntansi yang biasa diadopsi oleh

organisasi, teknik tersebut yaitu akuntansi anggaran, akuntansi komitmen,

akuntansi dana, akuntansi kas dan akuntansi akrual. Dalam tulisan ini hanya dua

yang digunakan yaitu akuntansi kas dan akuntansi dana karena: pertama,

pengelolaan zakat tidak melibatkan rekening utang-piutang dan persediaan



sehingga penggunaan teknik akuntansi kas sudah cukup memadai. Kedua,

akuntansi dengan basis kas cukup sederhana dan mudah sehingga personel yang

tidak berlatar belakang pendidikan tinggi akuntansi dapat melakukannya (Osmad

Muthaher, 2012: 187).

2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi

Zakat, Infak dan Sedekah

2.2.1 Pengakuan dan pengukuran

2.2.1.1 Zakat

a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui

sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar

jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset.

Jurnal:

Dr. Kas-Dana Kas xxx

Dr. Aset Nonkas-Dana Zakat xxx

Kr. Dana Zakat xxx

b. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana

zakat untuk bagian Nonamil. Jurnal:

Dr. Dana Zakat xxx

Kr. Dana-Amil xxx

Kr. Dana Zakat-Nonamil xxx

c. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat

melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana



zakat-Nonamil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka

diakui sebagai penambah dana amil. Jurnal saat mencatat penerimaan fee:

Dr. Kas-Dana Zakat xxx

Kr. Dana Zakat-Nonamil xxx

d. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

1. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil,

jurnal:

Dr. Dana Zakat-Nonamil xxx

Kr. Aset Nonkas xxx

2. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil,

jurnal:

Dr. Dana-Amil-Kerugian xxx

Kr. Aset Nonkas xxx

e. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat

sebesar:

1. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas,

jurnal:

Dr. Dana Zakat-Nonamil xxx

Kr. Kas-Dana Zakat xxx

2. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas,

jurnal:

Dr. Dana Zakat-Nonamil xxx

Kr. Aset Nonkas-Dana Zakat xxx



f. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat,

tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran,

dan penerima.

2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas

penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi

kebijakan.

3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat

berupa aset nonkas.

4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban

pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik.

5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi: sifat

hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan persentase

dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

6. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan

atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

7. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana

infak/sedekah (Sri Nurhayati dan Wasilah,2011: 309-310).

2.2.1.2 Infak dan Sedekah

a. Penerimaan Infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan

diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Jika diterima dalam bentuk kas,

diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai

wajar aset. Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset



lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera

disalurkan, dan dapat berupa barang sekali pakai atau barang yang memiliki

manfaat jangka panjang.

Jurnal:

Dr. Kas-Dana Infak/Sedekah xxx

Dr. Aset Nonkas-Lancar-Dana Infak xxx

Dr. Aset Nonkas-Tidak Lancar-Dana Infak xxx

Kr. Dana Infak/Sedekah xxx

b. Infak yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana

zakat untuk bagian nonamil. Jurnal:

Dr. Dana Infak/Sedekah xxx

Kr. Dana Infak/Sedekah-Amil xxx

Kr. Dana Infak/Sedekah-Nonamil xxx

c. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola

dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak

lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlukan sebagai

pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan

aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Jurnal:

Dr. Dana-Nonamil xxx

Kr. Akum.Peny. Aset Nonlancar xxx

d. Penilaian Aset Nonkas-Lancar sebesar harga perolehan dan Aset Nonkas-

Tidak Lancar sebesar nilai wajar.

e. Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai:



1. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi disebabkan oleh kelalaian

amil. Jurnal:

Dr. Dana Infak/Sedekah-Nonamil xxx

Kr. Aset Nonkas-Dana Infak /sedekah xxx

2. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Dr. Dana Kerugian xxx

Kr. Aset Nonkas-Infak/Sedekah xxx

f. Dana Infak/Sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu

sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan

diakui sebagai penambah dana Infak/Sedekah. Jurnal:

Dr. Kas/Piutang-Infak/Sedekah xxx

Kr. Dana Infak/Sedekah xxx

g. Penyaluran dana Infak/Sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah

sebesar:

1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentu kas. Jurnal:

Dr. Dana Infak/Sedekah-Nonamil xxx

Kr. Kas-Dana Infak/Sedekah xxx

2. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Jurnal:

Dr. Dana Infak/Sedekah-Nonamil xxx

Kr. Aset Nonkas-Dana Infak/Sedekah xxx



h. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang

mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali

aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Jurnal:

Dr. Dana Infak/Sedekah xxx

Kr. Kas-Dana Infak/Sedekah xxx

i. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir

dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana

infak/sedekah.

Jurnal:

Dr. Piutang-Dana Infak/Sedekah xxx

Kr. Kas-Dana Infak/Sedekah xxx

j. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana

zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai

dengan syariah.

k. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana

nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

l. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi

infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

1. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan

infak/sedekah berupa aset nonkas.

2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas

penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan

konsistensi kebijakan.



3. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas

penyaluran, dan penerima.

4. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi

dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan

persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode

pelaporan serta alasanya.

5. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud dinomor empat

diungkapkan secara terpisah.

6. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang

diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase

terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.

7. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah

beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh

penerima infak/sedekah.

8. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak

terikat.

9. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang

meliputi: sifat istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan

persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama

periode.

10. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan

atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnnya.



11. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana

infak/sedekah (Sri Nurhayati dan Wasilah,2011: 310-312).

2.2.2 Penyajian Laporan Keuangan

2.2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Belkaoui (2002: 10), laporan keuangan merupakan suatu ikhtisar

keuangan yang menyediakan informasi yang mendasari keputusan ekonomi.

Maksudnya adalah adanya hubungan langsung suatu relevansi informasi akuntansi

dan alokasi sumber daya secara efesien.

Menurut Bambang Rianto (2008: 3), laporan keuangan adalah suatu

laporan yang memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan.

Dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri pada suatu

saat tertentu dan laporan laba rugi mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama

periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun.

Menurut Budi Rahardjo (2007: 13) laporan keuangan adalah laporan

pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan

perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak yang

berkepentingan (stakeholder) terhadap perusahaan, yaitu pemilik perusahaan

(pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), kreditor (bank atau lembaga

keuangan), maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

2.2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan APB Statement No. 4 (AICPA) tujuan umum laporan

keuangan adalah menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan

posisi keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.



Sedangkan tujuan khususnya adalah memberikan informasi tentang kekayaan,

kewajiban bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta

informasi lainnya yang relevan.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.1, tujuan

laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi

(Sofyan Syarif Harahap, 2011: 125).

Laporan keuangan lembaga amil terdiri atas:

a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

b. Laporan Perubahan Dana

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

d. Laporan Arus Kas

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011: 313).

Format masing-masing laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Laporan Posisi Keuangan

Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan

memperhatikan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

1. Aset
a) Kas dan setara kas
b) Instrument keuangan
c) Piutang
d) Aset tetap

2. Kewajiban



a) Biaya yang masih harus dibayar
b) Kewajiban imbalan kerja

3. Saldo dana
a) Dana zakat
b) Dana infak/sedekah
c) Dana amil
d) Dana nonhalal

Adapun bentuk laporan Posisi Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

BAZ XXX
Per 31 Desember 2XX2

Aset Kewajiban

Aset
Aset lancar
Kas dan setara kas
Instrument keuangan
Piutang

Aset tidak lancar
Aset tetap

Jumlah aset

xxx
xxx
xxx

xxx

xxx

Kewajiban
Kewajibanjangka pendek
Biaya yang masih harus dibayar

Kewajiban jangka panjang
Imbalan kerja jangka panjang

Jumlah kewajiban

Saldo Dana
Dana Zakat
Dana Infak/Sedekah
Dana Amil
Dana Nonhalal
Jumlah Saldo Dana
Jumlah Kewajiban dan Saldo
Dana

xxx

xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

Sumber: PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah



b. Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana

infak/sedekah dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana

mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

1. Dana Zakat
a) Penerimaan dana zakat

i. Bagian dana zakat
ii. Bagian amil

b) Penyaluran dana zakat
i. Amil
ii. Mustahik nonamil

c) Saldo awal dana zakat
d) Saldo akhir dana zakat

2. Dana Infak/Sedekah
a) Penerimaan dana infak/sedekah

i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

b) Penyaluran dana infak/sedekah
i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

c) Saldo awal dana infak/sedekah
d) Saldo akhir dana infak/sedekah

3. Dana Amil
a) Penerimaan dana amil

i. Bagian amil dari dana zakat
ii. Bagian amil dari dana infak/sedekah
iii. Penerimaan lainnya

b) Penggunaan dana amil
c) Saldo awal dana amil
d) Saldo akhir dana amil

4. Dana Nonhalal
a) Penerimaan

i. Bunga bank
ii. Jasa giro



iii. Penerimaan nonhalal lainnya
b) Penggunaan
c) Saldo awal
d) Saldo akhir

Adapun bentuk laporan Perubahan Dana adalah sebagai berikut:



Tabel II.2
Laporan Perubahan Dana

BAZ XXX
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan Rp

DANA ZAKAT
Penerimaan
Penerimaan dari muzakki
Muzakki entitas
Muzakki individual
Hasil penempatan
Jumlah penerimaan dana zakat
Bagian amil atas penerimaan dana zakat
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil

Penyaluran
Fakir-Miskin
Riqab
Gharim
Muallaf
Sabilillah
Ibnu Sabil
Jumlah penyaluran dana zakat
Surplus/defisit (penerimaan-penyaluran)
Saldo awal
Saldo akhir

DANA INFAK/SEDEKAH
Penerimaan
Infak/Sedekah terikat atau muqayyadah
Infak/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah
Hasil pengelolaan
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah

Penyaluran
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah
Surplus (defisit) (penerimaan-penyaluran)
Saldo awal
Saldo akhir

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

(xxx)
xxx

(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx

(xxx)
xxx
xxx

(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
xxx
xxx
xxx
xxx



DANA AMIL
Bagian amil dari dana zakat
Bagian amil dari dana infak/sedekah
Penerimaan lainnya
Jumlah penerimaan dana amil

Penggunaan
Beban pegawai
Beban penyusutan
Beban umum dan administrasi lainnya
Jumlah penggunaan dana amil
Surplus/defisit (penerimaan/penggunaan)
Saldo awal
Saldo akhir

DANA NONHALAL
Penerimaan
Bunga Bank
Jasa Giro
Penerimaan nonhalal lainnya
Jumlah penerimaan dana nonhalal

Penggunaaan
Jumlah penggunaan dana nonhalal
Surplus (defisit)
Saldo awal
Saldo akhir
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan
dana nonhalal.

xxx
xxx
xxx
xxx

(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

(xxx)
xxx
xxx
xxx

xxx
Sumber: PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang

mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan.
b) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi

penyisihan.
c) Penambahan dan pengurangan.
d) Saldo awal
e) Saldo akhir



Adapun Laporan Perubahan Aset Kelolaan adalah sebagai

berikut:

Tabel II.3
Laporan Perubahan Aset Kelolaan

BAZ XXX
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan Saldo
Awal

Penam-
bahan

Pengu-
rangan

Penyi-
sihan

Akum.
Peny.

Saldo
Akhir

Dana
infak/sedekah
aset kelolaan
lancar (misal
piutang
bergulir).

Dana
infak/sedekah
aset kelolaan
tidak lancar
(missal
rumah sakit
atau sekolah).

xxx

xxx

xxx

xxx

(xxx)

(xxx)

(xxx)

-

-

(xxx)

xxx

xxx
Sumber: PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menggambarkan arus

kas masuk dan arus kas keluar pada periode tertentu. Tujuan disusunnya

laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan

pengeluaran kas organisasi pada suatu peroide tertentu yang dibagi

menjadi tiga, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi,

dan dari aktivitas pendanaan. Adapun bentuk Laporan Arus Kas adalah

sebagai berikut:



Tabel II.4
Laporan Arus Kas

BAZ XXX
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Uraian Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan
Penerimaan dari muzakki entitas
Penerimaan dari muzakki individu
Penerimaan dari infak dan sedekah
Penerimaan dari operasional APBD
Penerimaan dari jasa bank

Total Penerimaan

Pengeluaran
Fakir-Miskin
Riqab
Gharimin
Muallaf
Sabilillah
Ibnu Sabil
Bagian amil atas penerimaan dana zakat

Total Pengeluaran
Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan

Penerimaan bagi hasil/investasi (zakat)
Penerimaan bagi hasil/investasi (infak/sedekah)

Total Penerimaan
Pengeluaran

Pembelian Aktiva Tetap
Total Pengeluaran

Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan
Pengeluaran

Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA
KAS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

Sumber: PSAK No. 2 Laporan Arus Kas



e. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan

atas laporan keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai

berikut: Catatan Atas Laporan Keuangan harus disajikan secara

sistematis. Setiap pos dalam Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan

Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas,

Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau

rincian jumlah yang tertera dalam Neraca (Laporan Posisi Keuangan),

Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan

Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi

merupakan kebijakan akuntansi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut: Dasar pengukuran dalam

menyiapkan laporan keuangan, kebijakan akuntansi tertentu yang

diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar.

Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi yang

diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta

pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan

penyajian laporan keuangan secara wajar.



2.3 Zakat

2.3.1 Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang

berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fikih, zakat

berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang

yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu

sendiri (Qardhawi, 1999: 34).

Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta

tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk

dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Nurul

Huda dan Mohamad Heykal,2010: 293).

Allah SWT, berfirman:











Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah
dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama
yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan
zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (QS.Al-
Bayyinah:5).

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta)

untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, infaq berarti



mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang

diperintahkan ajaran Islam (Gusfahmi, 2006:102).

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Ia adalah

pembenaran (pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada Allah SWT dan

Rasul-Nya, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Sedangkan

menurut istilah shadaqah sering disamakan dengan infaq, termasuk didalamnya

hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan

materi, sadaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar material, misalnya “senyum

itu sadaqah” (Gustian Djuanda, 2006: 11).

2.3.2 Landasan Kewajiban Zakat

2.3.2.1 Al-Qur’an

a. QS. Al-Baqarah ayat 43:







Artinya: “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah
bersama dengan orang-orang yang rukuk”.

b. QS. At- Taubah ayat 103:








Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
do’akanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat
memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui”.



c. QS. Al-An’am ayat 141:



















Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung
dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman
yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang
serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya).
makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila
Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik
hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan
janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

2.3.2.2 As-Sunah

a. Rasulullah SAW, bersabda: “Islam dibangun atas 5 rukun: syahadat

tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah,

menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa

ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Rasulullah SAW, bersabda: “Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat)

atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan

batas sesuai kecukupan fuqoro di antara mereka. Orang-orang fakir

tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju

kecuali karena ulah orang-orang kaya di antara mereka. Ingatlah



bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab

mereka dengan pedih”. (HR. Ath-Thabrani).

c. Rasulullah SAW, bersabda: “Barangsiapa yang diberi Allah harta

akan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta itu akan

dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat

berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi warna hitam kelam

dan lalu dikalungkan ke lehernya. Dan ular itu berkata “ saya ini

adalah simpananmu, harta kekayaanmu…” (HR. Bukhari dan

Muslim).

2.3.2.3 Ijma’

Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan

kewajiban zakat bagi yang mengingkarinya berarti kafir dari Islam (Osmad

Muthaher, 2012: 183).

2.3.3 Hukum Zakat

2.3.3.1 Hukum Islam

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima yang merupakan

pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini, orang yang enggan

membayarnya boleh diperangi, orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir.

Zakat ini diwajibkan pada tahun kedua hijrah (Abdul Aziz, 2010: 213).

2.3.3.2 Hukum Positif

Berdasarkan peraturan perundang-undangan zakat, zakat diatur

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Adapun isinya diantaranya:



a. Pengertian pengelolaan zakat menurut UU No.23 Tahun 2011

Pengelolaan zakat adalah suatu aktivitas mengatur fungsi

planning, actuating, controlling, dan organizing untuk

mengumpulkan zakat kemudian didistribusikan kepada mustahik dan

mendayagunakan sebaik-baiknya. Dalam pasal 2, dijelaskan bahwa

pengelolaan zakat haruslah berazaskan:

1. Syariat Islam

2. Amanah

3. Kemanfaatan

4. Keadilan

5. Kepastian Hukum

6. Terintegrasi

7. Akuntabilitas

b. Tujuan Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 23 Tahun 2011

Adapun tujuannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3,

yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam

pengelolaan zakat.

2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

c. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Zakat Menurut

UU No. 23 Tahun 2011



Adapun manajemen dalam mengelola zakat, untuk

melaksanakan tugas dan fungsi dijelaskan dalam pasal 7 bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat menyelenggarakan

fungsi: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pendistribusian,

pendayagunaan zakat, pelaporan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan pengelolaan zakat.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, bekerja sama dengan pihak terkait

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada

presiden melalui Menteri dan kepada DPR RI paling sedikit satu

kali dalam satu tahun.

2.3.4 Syarat dan Jenis Zakat

2.3.4.1 Syarat-syarat wajib zakat

Menurut Yusuf Qardhawi, syarat wajib zakat, yaitu:

a. Kepemilikan yang bersifat penuh.

b. Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang.

c. Harta harus mencapai nisab.

d. Harta zakat harus lebih dari kebutuhan pokok.

e. Harta zakat harus bebas dari sisa utang.

f. Harta aset zakat harus berada dalam kepemilikan selama setahun

penuh (haul) (Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010: 297).

2.3.4.2 Jenis-jenis Zakat

Ada 2 jenis zakat, yaitu:



a. Zakat Jiwa/Zakat Fitrah: adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap

muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan.

b. Zakat Harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang

tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan,

hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja

(profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri

(Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011: 284-285).

2.3.5 Pihak-pihak yang Terkait dengan Zakat

2.3.5.1 Muzakki

Merupakan orang atau pihak yang melakukan pembayaran zakat. Adapun

kewajiban muzakki adalah:

a. Mencatat harta kekayaan yang dimiliknya

b. Menghitung zakat dengan benar

c. Membayarkan zakat kepada amil zakat

d. Meniatkan membayar zakat karena Allah SWT

e. Melafalkan akad pada saat membayar zakat

f. Menunaikan infak dan sedekah jika harta masih berlebih (Nurul Huda

dan Mohamad Heykal, 2010: 298-299).

2.3.5.2 Mustahik

Mustahik adalah mereka-mereka yang berhak untuk menerima

pembayaran zakat. Zakat harus dibagikan kepada:

a. Orang-orang Fakir

b. Orang-orang Miskin



c. Kelompok Amil Zakat

d. Kelompok Muallaf

e. Kelompok Riqab (budak)

f. Kelompok Gharimin (orang yang berutang)

g. Kelompok Fi Sabilillah

h. Kelompok Ibnu Sabil (Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010: 300-

303).

2.3.6 Pendayagunaan dan Manfaat Zakat

2.3.6.1 Pendayagunaan Zakat

Dana yang dikumpulkan dapat digunakan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, meliputi:

a. Bidang sarana ibadah

b. Bidang Pendidikan

c. Bidang kesehatan

d. Bidang pelayanan sosial

e. Bidang ekonomi

2.3.6.2 Manfaat Zakat

Menurut Nurul Huda dan Mohamad Heykal (2010: 298) manfaat zakat

dalam kehidupan masyarakat Islam adalah:

a. Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial.

b. Sebagai sarana pembersihan harta.

c. Sebagai pengembangan potensi umat

d. Dukungan moral bagi muallaf.



e. Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati.

f. Sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa.

g. Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam

sebagai ibadah “maaliyah”.

2.3.7 Perbedaan dan Persamaan antara Zakat dengan Pajak

2.3.7.1 Perbedaan zakat dengan pajak

Menurut Heri Sudarsono (2003: 237),  antara zakat dan pajak terdapat

beberapa perbedaan. Perbedaan-perbedaaan tersebut adalah:

Tabel II.5
Perbedaan Zakat dengan Pajak

Zakat Pajak

1) Merupakan kewajiban agama dan
merupakan suatu bentuk ibadah.

2) Diwajibkan kepada seluruh umat
Islam saja di suatu Negara.

3) Kewajiban agama bagi umat
Islam yang harus dibayar dalam
keadaan seperti apapun.

4) Sumber dan besar zakat
ditentukan berdasarkan kitab suci
Al-Qur’an dan Sunnah dan tidak
boleh diubah oleh seseorang
maupun pemerintah.

5) Zakat dikenakan bukan terhadap
uang saja tetapi juga terhadap
barang-barang komersial, hasil
pertanian, ternak, barang
tambang, dan ornamen.

1) Merupakan kebijakan ekonomi yang
diterapkan untuk memperoleh
pendapatan bagi pemerintah.

2) Dikenakan kepada seluruh
masyarakat tanpa
mempertimbangkan agama, maupun
ras.

3) Dapat ditangguhkan oleh pemerintah
yang berkuasa.

4) Besarnya pajak dapat diubah dari
waktu kewaktu berdasarkan
keperluan pemerintah suatu Negara.

5) Pembelanjaan pajak biasa dapat
diubah atau dimodifikasi menurut
kebutuhan pemerintah.

6) Pajak biasa memberikan manfaat
kepada orang kaya sekaligus kepada
orang miskin.

7) Pajak dikenakan terhadap uang.
Sumber: Heri Sudarsono (2003)

2.3.7.2 Persamaan zakat dengan pajak

Adapun persamaannya, sebagai berikut:

a. Bersifat wajib dan mengikat atas harta yang ditentukan.



b. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi.

c. Zakat dan pajak memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membantu

penyelesaian masalah ekonomi.

d. Tidak ada janji akan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia.

e. Zakat dan pajak dikelola oleh Negara pada pemerintahan Islam (Sri

Nurhayati dan Wasilah, 2011: 280-281).

2.4 Amil Zakat

2.4.1 Pengertian Amil Zakat

Menurut Nurul Huda dan Mohamad Heykal (2010: 301), amil zakat atau

pengumpul zakat yaitu mereka yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang

diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan

urusan zakat. Termasuk dalam hal ini adalah mengumpulkan dana zakat serta

membagikannya kepada para mustahik penerima dana zakat. Pihak yang

ditunjukkan sebagai amil zakat diharapkan sebagai pihak yang tidak perlu

diragukan kejujurannya, karena dana zakat yang menjadi bagian dari amil tidak

boleh langsung diambil oleh para petugas amil, akan tetapi harus mendapatkan

persetujuan dari atasan para petugas amil tersebut.

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua

berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat. Yaitu mendata

orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya.

2.4.2 Syarat-Syarat Amil Zakat

Adapun syarat-syarat amil zakat menurut Sri Nurhayati dan Wasilah

(2011:302), yaitu sebagai berikut:



1. Beragama Islam

2. Mukallaf

3. Memiliki sifat amanah / jujur

4. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-

baiknya.

5. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat.

6. Orang yang merdeka bukan budak.

2.4.3 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

2.4.3.1 Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Menurut Gustian Djuanda (2006: 3) Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan

sadaqah.

Sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

zakat.

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri

Agama RI Nomor 115 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Direktur Jendral

Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

2.4.3.2 Macam-Macam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)



a. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang

dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan

pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan

mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Andri

Soemitro, 2010: 419).

Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut:

1. Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.

2. Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas Usul Kepala Kantor

Wilayah Departemen Agama Provinsi.

3. Daerah Kabupaten/Kota, dibentuk oleh Bupati/Walikota atas usul

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

4. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan.

Struktur Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri dari 3 bagian, yaitu

Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan, dan Badan Pelaksana.

Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) tersebut ditetapkan setelah

melalui tahapan sebagai berikut:

1. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama,

cendikia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, Lembaga

Swadaya Masyarakat terkait, dan pemerintah.

2. Menyusun kriteria calon pengurus.



3. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat

(BAZ) secara luas kepada masyarakat.

4. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan

keahliannya.

5. Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan

secara resmi.

Beberapa kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus Badan

Amil Zakat (BAZ) antara lain: memiliki sifat amanah, mempunyai visi

dan misi, berdedikasi, profesional, berintegrasi tinggi, mempunyai

program kerja dan tentu saja paham fiqh zakat.

Fungsi dari masing-masing struktur di Badan Amil Zakat

(BAZ) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dewan pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa,

saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan

pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

2. Komisi pengawas memiliki fungsi melaksanakan

pengawasan/internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan

Badan Pelaksana.

3. Badan Pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan

Badan Amil Zakat (BAZ) dalam program pengumpulan,

penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

Badan Amil Zakat (BAZ) mempunyai kewajiban yang harus

dilaksanakan, yaitu:



1. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah

dibuat.

2. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.

3. Mempublikasikan laporan keuangan

4. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan

Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.

5. Merencanakan kegiatan tahunan.

6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat

yang diperoleh didaerah masing-masing sesuai dengan

tingkatannya.

Jika para pengeloala Badan Amil Zakat (BAZ) tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut diatas, maka

keberadaannya dapat ditinjau ulang. Mekanisme peninjauan ulang ini

dilakukan dengan beberapa tahapan:

1. Diberikan peringatan tertulis oleh pemerintah yang

membentuknya sebanyak maksimal tiga kali.

2. Jika peringatan telah diberikan sebanyak tiga kali dan tidak ada

perbaikan, pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) tersebut

ditinjau ulang serta pemerintah dapat membentuk kembali Badan

Amil Zakat (BAZ) dengan susunan pengurus baru, sesuai dengan

mekanisme yang berlaku (Gustian Djuanda, 2006: 4-6).

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)



Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Lembaga

Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang

memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat.

Lembaga amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang

sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh

pemerintah.

Sebagaimana  Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat

memiliki berbagai tingkatan, yaitu:

1. Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama.

2. Daerah Provinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.

3. Daerah Kabupaten atau Kota, dikukuhkan oleh Bupati atau

Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten

atau Kota.

4. Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor

Urusan Agama Kecamatan.

Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah lembaga

Amil Zakat (LAZ) harus memenuhi dan melampirkan persyaratan

sebagai berikut:

1. Akte pendirian (berbadan hukum).

2. Data muzakki dan mustahik.

3. Daftar susunan pengurus.



4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan

jangka panjang.

5. Neraca atau laporan posisi keuangan.

6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Setelah mendapatkan pengukuhan, Lembaga Amil Zakat (LAZ)

memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang

telah dibuat.

2. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.

3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui

media massa.

4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Jika sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak lagi memenuhi

persyaratan pengukuhan dan tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana diatas, pengukuhannya dapat ditinjau ulang bahkan

sampai dicabut. Mekanisme peninjauan ulang terhadap Lembaga Amil

Zakat (LAZ) dilakukan dengan memberikan peringatan tertulis sampai

tiga kali. Bila telah tiga kali diperingatkan secara tertulis tidak ada

perbaikan, akan dilakukan pencabutan pengukuhan (Gustian Djuanda,

2006: 6-9).

2.4.4 Fungsi dan Tugas Pokok Amil Zakat

Fungsi dan tugas pokok amil zakat adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan



a. Fungsi: Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi

kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan

Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

b. Tugas Pokok

1. Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.

2. Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi

Pengawas.

3. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak

berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh

pengurus Badan Amil Zakat.

4. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada

Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun

tidak.

5. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja

Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.

6. Menunjuk Akuntan Publik.

2.   Komisi Pengawas

a. Fungsi: Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional

kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

b. Tugas Pokok

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.



2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah

ditetapkan Dewan Pertimbangan.

3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan

Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan.

4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.

3. Badan Pelaksana

a. Fungsi: Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.

b. Tugas Pokok

1. Membuat rencana kerja.

2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan

rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan

yang telah ditetapkan.

3. Menyusun laporan tahunan.

4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada

pemerintah.

5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan

Amil Zakat ke dalam maupun ke luar (Heri Sudarsono, 2004:

241).


