
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat menurut bahasa dapat diartikan dengan suci, dan menurut istilah

berarti memperbaiki dan menambah yakni menambah kebaikan dan berkah. Zakat

menurut istilah syara’ ialah nama yang dikeluarkan dari harta atau sesuatu yang

ditetapkan yang kemudian dijelaskan secara konkrit.1

Perkataan zakat berasal dari kata zaka’2artinya tumbuh dengan subur

makna lain dari zaka’ sebagaimana digunakan Al-Qur’an suci dari

dosa.3Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti ia telah membersihkan diri,

jiwa dan hartanya. Ia telah membersihkan jiwanya dari penyakit dengki, iri hati

terhadap orang yang mempuntai harta. Sedangkan pengertian zakat menurut

undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2 zakat adalah harta yang

wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada

yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Mengenai cara memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Allah, ajaran

Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui

zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki.

Dalam Al-Qur’an terdapat 32 kali  kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali

diulang sebutannya dengan memakai kata yang sinonim dengannya yaitu sedekah

1 Arsyad al Bysari, Muhammad, Sabilal Muhtadin, ( Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2005 ), h. 745.

2 Yunus, Mahmud, Kamus Arab Indonesia, ( Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1989 ), h. 156.

3 Ali, M. Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, ( Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1988), h. 37.



atau infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai

kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting.4

Zakat merupakan dorongan keagamaan, niat baik dan ikhlas dalam rangka

ibadah kepada Allah sebagai dasar pendekatan antara jarak si miskin dengan si

kaya, guna mewujudkan tanggung jawab dalam kemakmuran. Kemiskinan pada

hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada.

Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang tampaknya akan terus menjadi

persoalan aktual dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan salah satu masalah

yang selalu dihadapi manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia

kemanusiaan itu sendiri dan indikasi permasalahannya dapat melibatkan

keseluruhan aspek kehidupan manusia. Sebenarnya kemiskinan akan dapat

diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.

Persoalan yang nampak saat ini adalah sangat jelas terlihat adanya kesenjangan,

baik kesenjangan sosial maupun ekonomi antara orang kaya dan orang miskin.

Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan

selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan

selalu ada serta  bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.5

Zakat tidak saja berdimensi ibadah dalam konteks menegakkan syari’ah

Allah SWT, tetapi zakat juga bermakna sosial. Perintah ini sudah sangat jelas

dalam Al Qur’an dan Sunnah Nabi SAW. Harta disebut zakat, karena ia

4 Qodir, Abdurrahman, Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Islam, ( Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 2001),

Cet ke-2 h. 43.

5 Muryadi, Akuntansi Zakat Kontemporer ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003 ), h. 170.



membersihkan manusia dan mengeluarkannya dari dosa membuat hartanya berkah

dan bertambah banyak. Sesudah mengeluarkan zakat, seseorang telah suci (bersih)

diri dari penyakit kikir (bakhil) dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena

tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya. Sebagai landasan kewajiban

mengeluarkan zakat, dijelaskan Allah dalam Suroh At Taubah (9): 103,

١٠٣َسِمیٌع َعلِیٌم 

Artinya: “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”.

Dari penjelasan ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa amil zakat

harus memungut harta zakat bagi orang-orang yang mampu mengeluarkannya.

Bukan hanya menunggu seperti yang banyak dilakukan oleh para amil pada masa

sekarang ini.6

Dalam surah lainnya dijelaskan dalam Surah Ar Rum (30): 39,

ٗبا لِّیَۡربَُوْا فِٓي أَ  ن رِّ َوَمآ َءاتَۡیتُم مِّ

٣٩ٱۡلُمۡضِعفُوَن 

Artinya: “ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia

bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

6 Abu Bakar, Imam Taqiyuddin Bin Al Husaimi, Kifayatul Ahyar ( Surabaya : CV. Bina Iman, 2007 ), h. 386.



keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat

gandakan (pahalanya) ”.

Berdasarkan keterangan ayat diatas, dapat diketahui bahwa dengan

mengeluarkan zakat maka Allah SWT membalas orang yang mengeluarkan zakat

tersebut dengan pahala yang berlipat ganda. Hal ini sesuai dengan firman Allah

dalam surah Al Baqarah (2): 43,

ِكِعیَن  َكٰوةَ َوٱۡرَكُعوْا َمَع ٱلرَّٰ لَٰوةَ َوَءاتُوْا ٱلزَّ ٤٣َوأَقِیُموْا ٱلصَّ

Artinya: “ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku´lah beserta

orang-orang yang ruku ”.

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT mensejajarkan antara

perintah shalat dan zakat. Jadi melaksanakn atau mendirikan shalat harus di iringi

dengan menunaikan zakat. Selanjutnya, dalam upaya optimalisasi pengelolaan

zakat, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan

keputusan Menteri Agama RI Nomor 115 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kemudian keputusan Menteri Agama Nomor 115 Tahun 2011 terntang

peleksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

pasal 1 ayat 9 menerangkan bahwa “ Unit Pengumpul Zakat” yang selanjutnya

disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk

membantu pengumpulan zakat. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Pasal 9 Ayat 6



menerangkan bahwa UPZ dibentuk dengan keputusan ketua badan pelaksana

BAZ sesuai dengan tingkatnya.

Ayat 8 menerangkan bahwa “Unit Pengumpul Zakat” melakukan

pengumpulan dana zakat, infaq, sadakah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diunit

masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh badan amil zakat

dan hasil disetorkan kepada bagian pengumpulan badan pelaksana BAZ, karena

UPZ tidak bertugas mendayagunakannya.7

Berbeda halnya dengan UPZ-UPZ se lingkungan BAZ kecamatan Koto

Gasib, UPZ dibentuk oleh masyarakat dengan periodesasi yang ditentukan oleh

masyarakat sendiri.8 Ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011. Dimana dipasal ini disebutkan periodesasi jabatan diatur

selama 5 tahun.

Perhatian penulis dilapangan ada 5 UPZ dengan 5UPZ desa dan 5 UPZ

perusahaan dari 11 desa dan 5 perusahaan dikecamatan Koto Gasib yang

mengelola zakat oleh UPZ didesa dan perusahaan masing-masing tanpa

mengindahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini. Didesa Empang

Pandan misalnya, dimana didesa inilah letak BAZ Kecamatan Koto Gasib namun

sampai pada tahun 1434 Hini para pengurus belum juga mengaplikasikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini. Ironisnya, setiap kali diundang oleh

pengurus BAZ Kecamatan Koto Gasib mereka cenderung enggan untuk hadir.

Padahal salah satu tujuan dari undangan tersebut adalah sosialisasi tentang

7 Ibid.

8 Ihsan Taufiqi, S. Sy Ketua UPZ Buatan II, Wawancara, Koto Gasib Juli 2014.



Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Sementara itu didesa tetangga dari desa

Empang Pandan yaitu desa Tasik Seminai dan desa Sengkemang para pengurus

mengaku bahwa sejauh ini belum ada upaya yang konkrit dari para pengurus BAZ

Kecamatan Koto Gasib dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 ini.

Dalam pada masa transisi kepengurusan BAZ Kecamatan Koto Gasib yang

baru dilaksanakan pada tanggal 10 Ramadhan 1434 H ini, salah satu kebijakan

yang diputuskan oleh pengurus BAZ Kecamatan Koto Gasib adalah “Setiap UPZ

se lingkungan Kecamatan Koto Gasib berkewajiban menyerahkan hasil zakat mal

kepada BAZ Kecamatan Koto Gasib sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta

Rupiah) untuk kemudian didistribusikan melalui BAZ Kecamatan Koto Gasib.

Keputusan ini tidak di indahkan oleh jajaran pengurus UPZ se lingkungan

Kecamatan Koto Gasib.9

Bahkan untuk pengelolaannya dilakukan pada tingkatan UPZ dimana

menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 9 Ayat 8 UPZ tidak

bertugas mendayagunakan zakat tersebut. Namun itu adalah wewenang BAZ yang

mendistribusikannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

pasal 1  ayat 9 yang berbunyi: Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat

UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu

pengumpulan zakat.

9 Afrizal, S. Pd. I Ketua BAZ Kecamatan Koto Gasib, Wawancara, Koto Gasib Agustus 2014.



Pasal 15

1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan

kabupaten/kota dibentuk Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota

2) Baznas provinsi dibntuk oleh menteri atau usul gubernur setelah dapat

pertimbangan Baznas

3) Baznas kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk

atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas

Pasal 16

1) Dalam melaksanakan tugas da fungsinya, Baznas, Baznas Provinsi, dan

Baznas Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi

pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik negara, badan

usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik

Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat

kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Pasal 17

1) Untuk membantu Baznas dalam pelaksanaan, pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat membentuk LAZ.

Pasal 18

1)  Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang

ditunjuk oleh Menteri



2)   Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberkan apabila

memenuhi persyaratan paling sedikit.

a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola

bidang pendidikan, dakwah, dan sosial

b. Berbentuk lembaga berbadan hukum

c. Mendapat rekomendasi dari Baznas

d. Memiliki pengawas syari’at

e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk

melaksanakan kegiatannya

f. Bersifat nirlaba

g. Memiliki program untuk mendaya gunakan zakat bagi kesejahteraan

umat

h. Bersedia diaudit syari’at dan keuangan secara berkala.10

Menurut keterangan Amir, S. Pd. I sebagai Ketua BAZ Koto Gasib bahwa

banyaknya UPZ di Koto Gasib yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011. Seperti Pasal 1 Ayat 9, Pasal 18 Ayat 1, dan Pasal 10, padahal salah satu

tugas UPZ adalah menyerahkan hasil pengumpulan zakat ke BAZ, kemudian

beliau menambahkan bahwa sulitnya mengumpulkan laporan kegiatan

pengumpulan dan penyaluran zakat oleh UPZ walau sudah beberapa kali dikirim

surat sehingga kesulitan dalam melaksanakan koordinasi karena tidak ada laporan

tersebut dan koordinasi itu pula sangat diharapkan oleh BAZ Kecamatan Koto

10 Anggota Ikapi, Undang-Undang Pengelolaan Zakaf dan Wakaf ( Bandung : Fokusmedia, 2012 ), h. 8-9.



Gasib, agar pelaksanaan dapat diterapkan Undang-Undang yang telah

ditentukan.11

Seharusnya dalam jangka waktu sekarang keberadaan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011 telah menunjukkan kemajuan, paling tidak ada karya nyata

bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sudah efektif dalam pengelolaan

zakat dikecamatan Koto Gasib. Namun berdasarkan pengamatan penulis

dikecamatan Koto Gasib pengelolaan zakat sesuai Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 hingga kini belum terlaksana dengan baik. Pengelolaan zakat belum

terpadu, kurang koordinasi dan komunikasi antara Badan Amil Zakat belum

terjalin komunikasi yang baik sebagaimana mestinya, penjangkauan kemiskinan

kurang diperhatikan, sementara dari pihak fakir miskin sendiri dalam

menggunakan zakat yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya

misalnya kepada sesuatu yag produktif.

Melihat realisasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini, penulis

tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan tentang pengelolaan

zakat kecamatan Koto Gasib dalam menerapkan Undang-Undang, penulis tertarik

untuk meneliti dengan judul:

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT (Study UNIT PENGUMPUL ZAKAT SE

LINGKUNGAN BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN KOTO GASIB)

11 Amir, S. Pd. I Wakil  Ketua BAZ Koto Gasib, Wawancara, Koto Gasib Mei 2014.



B. Batasan Masalah

Melihat terlalu luasnya penelitian ini, maka untuk memudahkan dalam

melakukan penelitian, penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yakni

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

dikecamatan Koto Gasib yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim Desa Empang

Pandan.

C. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti sesuai dari latar belakang, maka

masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat oleh UPZ se lingkungan BAZ

Kecamatan Koto Gasib?

b. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksaan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZ Kecamatan Koto Gasib?

c. Bagaimana pengelolaan zakat pada BAZ Kecamatan Koto Gasib dan

pendistribusiannya ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang pengelolaan zakat oleh BAZ Kecamatan Koto Gasib

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksaan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZ Kecamatan Koto Gasib



c. Untuk mengetahui pengelolaan zakat pada BAZ Kecamatan Koto Gasib

dan  pendistribusiannya berdasarkan Undang-Undang NO 23 Tahun 2011

2.   Kegunaan Penelitian

a. Untuk menyelesaikan tugas akhir peneliti dan mendapat gelar Sarjana

Strata 1 (S1), difakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum pada jurusan Ahwal

Al Sakhsiyyah

b. Sebagai sumbangan pemikiran, masukan dan pengabdian masyarakat

khususnya dalam hal pengelolaan zakat, menghubungkan koordinasi

antara pemerintah dengan masyarakat yang meningkatkan hasil dan daya

guna zakat untuk mengetahui kemiskinan masyarakat

c. Sebagai bahan masukan bagi BAZ Kecamatan Koto Gasib dan

pemerintah tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan zakat dikecamatan

Koto Gasib.



E. Metode Penelitian

1.   Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan study lapangan dengan memilih lokasi penelitian

pada BAZ Kecamatan Koto Gasib yang beralamat dijalan Sultan Syarif

Kasim Desa Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib.12

2.    Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah pengurus BAZ Kecamatan

Koto Gasib dan pengurus UPZ se lingkungan BAZ Koto Gasib, sedangkan

objeknya adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Tentang Pengelolaaan Zakat.

3. Populasi dan Sampel

Populasi13 adalah seluruh pengurus BAZ Kecamatan Koto Gasib yang

berjumlah 20 orang. Sampelnya adalah penulis mengambil 10% dari 20

orang pengurus sehingga berjumlah 2 orang pengurus, maka teknik

pengambilan sampel ini disebut Purposive Sampling.14

4. Sumber Data

a.   Data Primer yaitu yang diperoleh langsung dari BAZ Kecamatan Koto

Gasib dan UPZ se lingkungan BAZ Kecamatan Koto Gasib.

12 Observasi, 17 Februari 2014.

13 Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, jadi penelitian populasi adalah penelitian yang dilakukan

dengan menggunakan semua subyek penelitian sebagai sumber data. Lihat Hartono, Metodologi Penelitian, ( Pekanbaru :

Zannafa Publishing, 2011 ), h. 55.

14 Purposive Sampling dikenal juga dengan sampling pertimbangan ialah teknik sampling yang digunakan

peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan teetentu dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk

tujuan tertentu. Lihat Riduan, Dasar-Dasar Statistik, ( Bandung : Alfabeta, 2010 ), h. 20.



b.  Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan

respons yang ada kaitannya, dokumen dan arsip yang berkaitan erat

dengan masalah yang diteliti, berbentuk buku daftar, serta dilaksanakan

penelaah-an terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai

berikut:

a. Interview atau wawancara yaitu penulis melakukan wawancara kepada

pihak pengurus BAZ Kecamatan Koto Gasib dan UPZ se lingkungan

BAZ Kecamatan Koto Gasib.

b. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung

kelapangan, untuk melihat dan mengamati objek dan subjek penelitian.

c. Dokumentasi yaitu penulis mencari data melalui dokumen yang

terhimpun dalam arsip dengan mengumpulkan hasil-hasil pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

oleh BAZ Kecamatan Koto Gasib dan dokumen fhoto-fhoto

kegiatannya.

6. Analisa Data

Setelah semua data berhasil terkumpul, selanjutnya penulis menganalisa

data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:



a. Analisa deduktif, penulis melakukan penganalisaan data atau fenomena

yang bersifat umum kemudian di analisis untuk mendapatkan

kesimpulan yang bersifat khusus

b. Analisa induktif, pemulis melakukan penganalisaan atau fenomena yang

bersifat khusus kemudian di analisis untuk mendapatkan kesimpulan

yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian disusun dengan sistem yang di atur sedemikian rupa agar

mengarah pada pembahasan yang sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun

sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Merupakan BAB pendahuluan yang berisikan tentang latar

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: Merupakan BAB gambaran umum Badan Amil Zakat Kecamatan

Koto Gasib, yaitu terdiri dari sejarah berdirinya Badan Amil Zakat

Kecamatan Koto Gasib, Visi dan Misi Badan Amil Zakat

Kecamatan Koto Gasib,  struktur organisasi Badan Amil Zakat

Kecamatan Koto Gasib, program dan kegiatan Badan Amil Zakat

Kecamatan Koto Gasib.

BAB III: Merupakan BAB tinjauan teoritis tentang zakat dan pengelolaannya

yang terdiri dari pengertian zakat, dasar hukum zakat dan hikmah



zakat, harta yang wajib dikeluarkan zakat, pengelolaan zakat, dan

permasalahannya, serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

BAB IV: Merupakan BAB terdiri dari pembahasan mengenai pelaksanaan

Pengelolaan Zakat, faktor pendukung dan penghambat pelaksaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Zakat, dan pendistribusiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2011

BAB V: Merupakan BAB penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran
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