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ZAKAT
IaluSuparman*)

ABSTRACT
Th" to?ri of marwgemettt aid accounting role in the institution of zakat administrator was aimed. tn
fnd the basic problern {rrrd W adtninbtrators or BAZ administrator or LAZ adminktrator zohere

tlsy dant giue optimalperfonnance yet. Socbty ( Muzqki)
fezt doubt about t-az afuninistrstor or BAZ
administrator existence. Therefore the adtninistrators mnst work horder to ensure gwernment and
soc-tety The most important thing to be emphasized is accounting (syariah) has to be
firptUd" as the taol
of administrator resrynsfuility fo, oll qctivities. AWlied orrouiting
effecth;e and
eficient worlg fairnex, honesd responsfuility and. qofessionnl.

*, g*oni,

Keyoords : Marwgunent, Accountirug, BAU

1.

IAZ
PENDAHLTLUAN

Tersusunnya dan dikeluarkannya UU Nomor 38 tahun l99g brygal23 September
iniluga sudah diikuti oleh Peraturan lremerr,itatr g:f;
Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 38 i.}rua1tg)9,dan Keputusan Oirektur
Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/zgl Tahun 2000 tentang
"Pedoman Teknis Pengelolaan Z*at, jelas
bahwa pemerintah menyadari akan perkrnya
perangkat berupa sistem pengelolaan dari zakat yang dibayarkan masyarakai sebagai
pelaksanaan kewajiban beragama bagi umat islam.
Dalam perahran perundang undangan di atas diakd adanya dua jenis organisasi
pengelola zakatyattt:1)" Badan Amil Znl<at (BAZ) adalahorganisasi pengeloiaan ,o{utyu11g
dibentuk oleh pemerintah- 2)- Ianbaga Amil Zsket Q-AZ) adalahorgarsasi pengelolaan zalcat
yang dibentuk oleh masyarakatyang dikukuhkan oleh pemerintalr1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU

BAZ yang dibentuk pemerintah ini memiliki tingkatan : Tingkat Nasional yang
dibentuk oleh Presiden, Tingkat Daerah Propinsi yuog aiU"r.tot o1"h-Gob"*rrr, Tingkat
Daerah KabupaEn/ Kota yang dibentuk oleh Bupati/ Walikota, dan Tingkat feca:nltan

yang dibentuk oleh C-amat

setelah terbentuk secara resmi pengurus ahu pengelola dan BAZ
kewajiban yang harus dilakukan di antaranya
-"yusuo laporan tahunan terrnasuk
laporan keuangan, kemudian mempublikasikan lapoian keuangan tahunan yang telah
diaudit oleh akuntan publik atau lembaga penga\ ras pemerintahJrang berwerrang irelalui

media rn;lssa sesuai dung*
*u:rr U.rfro seblah tahun
buku berakhir.
Sedangkan bag] T-AZ yang terberrtuk
fuga mempunyai tingkatan yalrri Tingkat
Nasional dikukulikan oleh Menteri Agama, Tingkat Propinsi-dikukuhkan oleh Gubemur,
*)

staftlengalarProgramMagisterManaleurerr,pascasrajana,universitasMataram

JRM VOL. 8 NO.1 Maret 2008

TingkatKabupaen/ Kotadikukuhkan olehBupati/ Walikota dan padaTingkatKecamatan
dikukuhkan oleh c-amat setelah mendapatkan pengukuhan buh*r LdZ mempunyai
kewajiban di antaranya wajib menyusun Laporan tahunan terutama Laporan keuangan dan
mempublikasikan Iaporan keuangan yang telah diaudit melalui media umssa
Dalam undang-undang pengelolaan zakat dinyatakan
potgmoasan lelas
bahwa pengelola zakat diminta untuk menyampaikan aktivitas berupa pertanggung
jawabannya baik kepada pemerintah maupun kepada
Artinya pengelola
dituntut untuk melakul<an perrcatatan dan pelaporan keuangan dengan baik Akuntabilitas
organisasi pengelola zakat dituniukkan dengan Laporan
serba audit terhadap
Iaporan keuangan tersebut

2-

PERMASALAI{AN DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

Keberadaan organisasi pengelola zakatyangdalam hal ini adalah Badan Amil zakat
(BAZ) atau lembaga Ara[ zakat (-AZ) yang baik yang dimotori oleh pemeritah rurupun
oleh masyarakat sampai saat ini belum menunjukkaru hasil yang optimal sebagai mana
dihatapkan dan diamanatkan undang-undang, karena kesadaran umat muslim Indonesia
akan kewajiban zakat yang masih kurang kepercayaan masyaraat atas pengelola zakat
yang rrasih rendah, sel,ain itu karena keterbukaan dan transparansi informasi serta
pertanggung jawaban atas aktivitas pengelola belum optimat
Direktorat Pemberdayaan Zakat menyatakan terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi
realisasi penghimpun zakat dan kontribusi zakat dalam
masalah kemiskinan, di antaranyal) Belum meratanya kesadman darr
l<epercayam pubkc dalan hal ini para muzaki untuk membayar zakaf infaq dan sedekah
melalui lembaga pengelola zalat yang ada dilingkungannya" 2) Minimnya infrastruktur
dan sumberdaya manusia (rummr resource dan hdgetirug) yang dimiliki Badan Amil Zakat

Daerah (BAZDA), sehingga sebagian belum mampu berbuat maksimal untuk
mensosialisasikan zakat dan menggali potensi zakat di daerrihnya.
Nugroho (2005) menyatakan bahwa masalah yang sering menghambat penadkan
dan penghimpuran dana dari masyarakat adalah petsoalan.kepecayaan. Bahwa masalah
yang sering kali muncul dalam penarikan zakat adalah kurangnya kepercayaan dari rakyat
dan masyarakat kepada badan pengelola zakat sendiri Sebab utama dari problem karang
Percayanya publik pada pengelola zakat adalah persoalan kreilibiktas peflgurus pengetola.

Maka hnbngan besar para pengelola adalah terbentuknya lembaga yang memiliki
integribs dan dipercaya umat
Bahkan widodo QaM,2Cflln
bahwa peranan BAZI.A secara umum
bisa iliicatakan belum optfunal, brnpa menafikkan adanya beberapa BAZT.A yang blah
menjalankan fungsinya secara baik. Tetapi sebagian besar belunr Tentunya ini menjadi
bagi para stalcelnlder zakat di negi:ri ini HaI tersebut terjadi disebabkan karena :
a). Kebijakan pemerintah (pu*t dan daerah) yang belum kondusif bagi berkembangnya
Bahwa tlU Pengelolaan zakat belum didukung peraturan pelaksana-nya secara

BADA.

memadai dan kesungguhan dan dukungan pihak-pihak terkait dalam implementasinya
terasa sekali masih kurang. b). Penempatan dan pengangkabn pengurus yang tidak tepat
Karena selalu ada keinginan unhrk mengakomodir berbagai tokoh dan pejabat dalam
kepengnrusan BAZDA" Kebanyakan yang tery'adi justru membuat BAZDA menjadi tidak
bisa berjaian efektif" HaI ini disebabkan tokoh atau pejabat tersebut sudah terlalu sibuk,
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IaIu Suparman : Peran Manajernen ilan Akuntansi

tidak concem, ahu mungkin tidak memahanri masarah zakat c). Konsep
pengembangan
BAZDA yang tidak jelas. Bisa dikataka& sampai sekarang belum ada
konsep
Badan Amil Zakat yang dapat
Eadikan u"or,' i*u nasional Selingga

masing-masing pengurus BAZDA menjalankan tugasnya berdasarkan
pernahaman S,'
interpretasi masing-masing.
Narrun penetapan uu pengeroba'.zo.kat, dapat dipandang sebagai rangkah
maju
*rlam menata kehidrrqan berbangsa, bermasyarakat aan ueragama o"g."'u,.dr'.;
undang brsebut setidalorya pemerintah telah bermalcsud untuk iebih Uertanigung-pwab
perlindungao pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik,
g"f4*
dan amil zakat Para amil zakatakan merasa kbih memiliki kekualn
dan lebih percaya diri
dalam bekerja.

3.

IIOTENSI PENGEMBANGAN BAZ DAN LAZ

Sepuluh tahun sudah fikeluarkannya UU Pengelolaan Zakat,yang
sampai saat ini
diyakini hampir di semua pemerintah daerah (provinsl, kabupatery au,
t"tu1 dmaonesa
telah ada dibentuk BAZDA dan di karangan *asya.at<atpga terah
ada yang
membentuk

Lembaga Afirnzakat1-Azlsecara matematis

buh*. ee2i"ogdibentuk dan dikoordinir
oleh pemerintah, sudah pasti iurnlahnya
Thyut ,umlah iropirsi ditambah iumlah
kabupaen dan

iumlah kecamatan b"hk , bisa ditambah dtl"i desa atau kelurahan.
dari segi iumlah
tfuyu
langat banyak namun apakah badan zakat ini telah beroperasi
dengan baik? Bagaima.a laqlruTral lembagazakaiyangditreasi
oreh masyarakat?.
Banyak h*raparu a_y.s disandarkan
paaavez danlAZ-Masyarakat muslim
yang tergolong
mengharapkan BAZ dar I-AZ menjadi lembaga pemberdaya
masyarakat yang mela-lui program-programnya pengentas kemiskinan
membanfu
pemerintah. selain itu lembaga pengelola zakaL baik BAZ
I_AZ,
dituntut
untuk
-u..p,*
menerapkan prinsipprinsip good gooeftance, yaitu
am;ah,

r{ur,

profesionaritas, dan

hansparan serta konsisteru
Hasil pengamatan Widodo (2007) nampak bahwa sebagian fuar&azdayang
ada

di

seluruh Indonesia temyata belum memiliki d.., rnoroupkn
Ii"t * marajemen keuangan
dan akuntansi y*g seharusnya. FIal tersebut lebih dik;enakan
ketidaktahuan p..,*;o
tentunya menpdi tantangan yang harus dijawab dan dicarikan
solusinya. Ii*"rru
Jni
bagaimana pun, sistem manajemen keuangan aan atu.,taosi
y*g baik merupakan salah
satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan aari masyara*aikepada
pengelola BAZ

ataruLAZ

Untuk melihat peluang pengembangan lembaga BAZ ablo r-AZ baltwalndonesia
mgrupakan negara dengan masYarakatmuslim terbesar di dunia.
Dalam suahr riset, potmsi
z*at dlftrdonesia adalah sekibr Rp 19 triliuru
l"g, iika kita menghitunj infaq,
shodaqolr, dan wakaf" e{inya ada iuatu poF*.- aana uJrrlt
yang sangat besar, yang
seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan or*yu*r.ui
Namun t".,yutuui
fnu:trykkT bahwa ffnsynutan zakatyang terdata *t itri rembaga pengetota zatcat
sekitar Rp 250 milyar It' artinya hJnyalah 1,g% dari
1*I#
wtensi zakat yang ada.
Pertanyaarury+ mengapa ini bisa terjadi ?

Adfah Q0f/) zal,at memiliki potensi yang begitu besar rnmun tak
memiliki
[".[r.i"i, di negeri ini oleh karena itu

kekuatan aPapun dalam menangani masalah

79

JRM VOL. 8 NO.1 Maret 2008

adanya klausul zakat mengurangi pajak menjadi'beS3t" penting. Karena temyata potensi
zakat di Irrdonesia memrrut Djamal doa menc apat a\gl<a Ul9 triliun per hhun.
B"grt" pula hasil snrvey yang dilakukan oleh PIRAC (Pirblik Interest Research and
Advocary Center) terhadap 1837 responden yang beragama Islam di 11 kota besar di
Indonesia pada tahun 2ffi0 yang meliputi Jak:rrta, Bandung, Semarang Surabaya, ldedaru
Padang, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak dan Balikpapao menunjukakan bahwa

tingkatzakatmasyarakatyangdisurveimerrunjukkanangkayangtinggi,%

% merryatakan

dirinya sebagai muzaki dengan rata-rata nil,ai zakat sebesar Rp 1%.200.00/ muzaki/tahuo
dengan nilai berkisar anbra Rp t14.000.00 - Rp 339.000,00/tahun
Widodo (2m4 hasil risetorya menyatakan bahwa ada 3 hal yang menjadi
penyebabnya yaitu : Pertmna, TidakTaLu. Maksudrrya ada sebagian dari masyarakat yang
tidaktahu bahwa dia harus merrbayarzakaL Merekahanya tahubahwazakatituhanyalah
zakat fitrah di bulan ramadhan Bahwa ada kewajiban membayar zakat-z*at lainnya
mereka behrm tahu.
Kefiua, Tidak Mqu. Terdapat sebagian masyarakat yang enggan untuk membayar
zakal Ada sebagran masyarakat yang berperilaku kikir, mereka merasa harta yang mereka
peroleh adalah merupakan hasil usahanya sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu
mengeluarkan zakal Kita harapkan jenis orang seperti tidak terlalu banyak"
Ketiga, Tidak Percaya. Sebagian masyarakat mengeluarkan kewajiban zakalltya
langsung kepada mushhik, dikarenakan mereka tidak atau kurang percaya kepada
lembaga pengelola zalatyangada,balkBAz maupnn I-AZ. Selain itu mereka merasa lebih
afdhol jika bisa memberikan la*gs*g kepada musbhik yang bersangkutan-

4

ZAKAT DAN SIFATNYA

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam dan merupakan rukun Islam

Allah dalam Al Qulan mengatakan : "Diriknttlah Shql,at dnn tunsikanlah zakat dwt rulqlldah
bersmrw dengan oraru-or{mg yang rukuk" (QSAlbaqmah 43). Dalam surat lain
disebutkan:" Kfltalanlnh kepada haruba-hambalo.t yarug telnh beriman, hendnldah mereka mendiriltaru

izki yang kami beril{ntt lcep ada merekn (QS. Ibrqlim, 31)
Rnsuluhah squr lrr.:rsatdta yang diriwaya&an Bl!&nri dm Muslim dari Abdutlah biru
Llmnr A*nya: "Islwn dfuangun stos lima rukun: Syalwdat tiada Tuhon lcecuali ALlalx dfrn
Muhsnttnad. saut utusan Allalq menegal<kan shalat, membaym zakst, ntetrufifrlen lwji dan punsa
shalat, menafulrkan s&agian

Rstta.dhan".

untuk melaksanakan kewajiban zakat sebagaimara melaksanakan fuadah shalat {ima

waktu setnri semalam).
Zakatsecaraetimologis berarti membersihkan, bertambalt berkembang biak Dalam
AIQulan disebutkan : "Ambillah mkat dari xbagian harta ffizreka- Dengan zalut itu kamu
membersihlun dsn meftsucil(an mereka don doakanlqh merela knrera xsunggimya da'amu dtpat
memberil<qn ketenmgan bagi mereka- Dffi Allsh mala mendengar lngt malw mengetalrui. (Q5. at
Taubah,103)"
Dari ayat tersetrut terdapat beberapa hal yang menarik seperti
terdapat
perinhh yang tegas untuk menuaikan zakat teruta:rra diingatkan bagi muzakki, kemudian

BO

n

:
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penguasa atau pemerintah yang harus memungut zakat dari para Muzakki Kedua bagi
yang melaksanakan kewajiban zakat ini clapat dibersihkan dan disucikan artinya mereka
diangkat derajabrya oleh Allah karena mereka tergolong orang yang taqwa. Ketiga bagi

yangrnelaksanakankewajibanzakat dijanjiolehAllahakandiberikanketenangan
Ayat ini merupakan pemberian tugas oleh Allah kepada hambanya yang sekaligus
oleh Allah memberikan penghargaan laog"rng. Namun mengapa masih banyak umat
Islamyang belum marL belum tahu, danbelum nurmpu melaksanakan kewajibanzakatini.
Nampalcrya ketauhidan kita kepada Allah yang belum bagusBerikut dipaparkan secara singkatbeberapa sifut zakat
Pertamasubyekzakat,bahwakewajiban zakatkhusus dibebankan kepada orang Islam
dan mempunyai harba satu nisab (Babs Minimum Kena Zakat), diluar kebutuhan primer"
Kedudukannya sebagai'ibadah itu menjadi motivasi yang kuat terhadap umat Islam dalam
petaksanaannya Walaupun demikian bagi perusahaan yang memiliki badan hukum yang
independen dari pemegang saham, perusalaan ini dapat dianggap merupakan subjek
wajir'zal<aL
Keduaobyek zakat,bahwahartayang dikenakan

wajb za7<atadalahsegala bendayang

bernilai ekonomis, yaitu segala barang yang berharga yang dapat dipergunakan untuk
memenuhi kebutuhan hidup
dan dapat diperkembangkan" Batas merupakan
harta
yang
diperlukan
dan
pendapatan
yang menrberikan kebutuhan dasar dari
turnlah
pemilik dan keluarganya. Harta yang merupakan harta yang dimiliki dengan sempurna,
tidak ada kontrol dari pihak lain.

Ketiga kadar wajfu,bahwa zakat mempunyai nishab tertentu memrrut syara' yang
dikenakan pada setiap ienis harta yang dizakati dengan kadau" 2,s'/, sampai 20%;5r.]b65;ar
2,5% unfuk emas-perak (ouog) dan barang dagangao 5% untuk hasil perbanian yang diairi
dengan biaya dan te*ga berat, 10% untuk hasil pertanian yang diairi tanpa biaya dan
tenaga berat, 20% untuk barang tarnbang dan harta karun (rikaz: harb terpendam,
peniggalan dari orang-orang dahulu). Perubahan ekonomi dan sosial seperti sekarang ini
tidak dapat dijadikan alasan untuk
atau menambah kadar yang telah
ditentukan oleh syara' sementara pajak dalam seluruh keadaannya tunduk kepada
pertimbangan dan kebijaksaraan per€uasa"

Keempat Pendryagurwan, bahwa alokasi pendayagunaal zakat sudah mendapat
ketentuan dari Allah SWT., yaitu dalam QS at-Taubah 60, yang tersebut dengan nama
"delapan ashnaf yaitu fakir, miskin amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabi(,.
Tegasny+ alokasi pendayagunaan za7<at merupakan ketentuan yang diwajibkan Allah
SWT. Dalam aplilalcsinya dapat meliputi orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi

seperti anak-anakyatim piatq orang jompo
caca! orang yang memrntutilmu,
pondok pesantren, anak terlantar, orang yang dililit hutang pengungsi yang terlanbr dan
korban berrcana alam.
Kelima Badan PengeLobt, bahwa Allah dalam aleulan es. at-Taubah lrCf,, yang

berkewajiban

zakatadalahPemerintah.K^b.'klutdz'berbentukamar,pertnah,

sedangkan perintah itu pada dasamya menunfukkan waiib.

5"

TUGAS DAN F{.]NGSI BAZ DAN LAZ

Dasar hukum formal keberadaan kedua jenis lembaga zakat ini adalah LfU Nomor
199 anggal23 September 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU ini juga sudah

38 tahun
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diikuti oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No
38 tahn 1999, rerta Keputusan Direktff Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan
Flaji No. D / 29lTahun2000 tmtang Pedoman Teknis Pengelolaan Z*aL
Dalam undang-undang, Peraturan Pemeintah dan Kepufusan Dirjen tersebut,
diuraikan tenbng tugas, fungsi dan tanggung jawab pengelola BAZ dar. I-AZ. Dalam
undang-undang diuraikan tentang tugas pokok pengelola BAZ dar. I-AZ adalah
merrgumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan
agama. Kemudian dalam mel,aksanakan tugasnya, BAZ dar. LAZ bertanggung iawab
kepada pemerintah sesuai dengan tingkatarmya.

Untuk lebih operasonalnya tugas, wewenang dan tanggung jawab BAZ danl-Az
diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 581 TAHUN 1999-Tugas pokok BAZ
baik tingkat propirsi, kabupaten/ kota da kecamatan adalah: a). Menyelenggarakan tugas
administratif dan teknis pengumpula& pendistriibusian dan pendayagr:naan zakat b).
Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan unfuk penyusunan rencarul
pengelolaan z*at c)" Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan zakat d). Menyelenggarakan tugas penelitian dan
pengembangan, komunikasi, informasl dan edukasi pengeloLaan zakat . Lebih laniut
dinyatakan bahwa Ketua badan pelaksana badan arrtil zakat di semua tingkatan bertindak
danbertanggung jawabuntuk danatas na:rrabadanamilzakatke dalammaupunkeluar
dalam pengumpulan
I(emudian untuk I-AZ b:lah diatur lingkup
zakattermasukharta selainzakatseperti: infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafaral
Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat rlnhrk musthahiq dilakukan berdasarkan
persyarabn sebagai berikut a)- F{asil pendataan dan penelitian kebenaran musthahiq
delapan asnaf yaitu fakfu, miskinamil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil b)"
mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebuhrhan dasar secara
ekonomi dan sangat memerlukan banfuan- .). mendahulukan musthahiq dalam
wilayahnya masing-masing
Pendayagunaan hasil pengurrputan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan

zakatsudah
berdasarkanpersyaratansebagaiberikut a). apabila
nyata
yang berpeluang
dan ternyata masih terdapat kelebihan b)" terdapat r:saha-usaha
menguntungkan c). mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan"
Dalam Kepmen Agama RI tersebut telah diatur tentang laporan pengelola BAZ dan
tugasnya
T,AZ- Bahwa kedua organisasi ini memberikan laporan bhunan

Iaporan tersebut sebagai bentuk
kepada pemerinhh sesuai dengan
pertanggung jawabannya baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat Artinya
pengelola dituntut untuk melakukan perrcatatan dan pelaporan keuangan dengan baikAkuntabilias organisasi pengelota zakat dituniukkan dengan Laporan keuangan yang telah
diaudiL

6.

PERLUNYA AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

Dalam bermuamalah atau melakukan kegiatan hansaksi (ekonomi) temyata kita
diwajibkan unhrk melakukan pencatatan-pencab.tan sebagai bentuk kegiatan akunansi
yang dapat membantu sebagai alat konkol terutama dalam menunaikan kewajiban,
Dasar utama kita dituntut untuk melaksanakan akuntansi ini adalah Firman Allah
dalam Al-Qulan yang berbicara tentang pencatatan ahu akuntansi di antaranya Q9. Al-
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Baqarah ?82 yauag artinya

:" HAi

orang-orang yang beriman, apabila ksnru bermumnalah tidok

tunsiuntukwakfuyang ditefitukqn,hendakJahseorangrymrlis di antarakmnumerruliskarurrya
dengan berur. Daru janganlah perutlis enggan menuliskannya xbagaimatw Allalt telalt
mengaj a*anny o mal<a hndaklsh ia menulb. ....."
Dalam QS. An-Nisa 29, menyatakan "Hai orrng orang ywtg beriman janganlah kwnu
saling ruernakan hsrta seswramu dengan jalan yang batil keuali dengan jalnn prniagaan yang
secara

berlafu dmgan rulco sama suka di antaral(fltnu."

Pada ayat lain Dalam QS. An-Nisa 135 dikatakan 'Walwi orang orntgyangberiman
jqdilalx kwrru orang orang yang berur bensr Wflegak l<eadilfri ffiertiadi sal(si karena Alkh, binrpun
tcrhada? diima sendiri dan kaum l<zrabatntu- lika ia kaya ffinupun miskin ffialu Allnll lebh tahu
lemaslahntawya- Mnka janganlah kamu mengilaii haua nnfiu ksrena ingin menyirnpeng duri
l<ebenaran. .-.."

Dalam Al Qulan jelas memberikan petuniut< bahwa ada perintah Allah untuk
melakukan sistem pencatatan akuntansi yang bkanannya adalah untuk tujuan
kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua atau lebih pihak yang mempunyai hubungan
muamalah. Islam mengharuskan melakukan pencatatan unhrk fuiu* keadilan dan
kebenaran
Flarahap (2003) menyatakan tekanan Islam dalam melakukan pencatatan adalah 1).
Menpdi bukti dilakukannya tuansaksi (muamalah) yang menjadi dasar nantinya dalam
menyelesaikan persoalan selaniubrya. 2). Menjaga agar tidak t*judi manipulasi atau
penipuan baik dalam trarsaksi maupun hasil dari transaksi itu.
Akuntansi juga merupakan upaya untuk merrjaga terciptanya keadilan clalam

jawaban dan
sebagai
menjamin akurasinya" Pengelolaan kekayaan negara atau kekayaan masyarakat rnelalui
BAZ dala LAZ, yrya memerlukan akuntansi yang lebih tetti karena menyangkut harta
yang harus dipertanggung jawabkan, baik kepada pemerintah, masyarikat
maupun
kepada Allah.
Muzakki)
Pengelolaan BAZ abru t-AZ dengan kegiatanrrya menghimpun Zalat, Infak dan
Shadoqah dari para Muzakki kemudian
kembali kepada yang berhak
ftnra asnaQ, tentu memerlukan sistem informasi dan pertanggung jawaban yang benar,
jujur, adil dan traruparan Kejujuran sangat memerlukan hansparansi dan sistem pelaporan
yang dipercayai oleh masyarakat (muzakki).
Banyak orang menganggap bahwa salah satu fuog"i akunhnsi Islam yang paling
penting adalah Akuntansi Zaka, bahkaniustru ada yang menganggap Akuntansi Islam itu
adalah untuk menghitung zakaL Paru pakar menekankan pentingnya isu zakat dalam
Akuntansi Islam, sehingga metode penilaian dan prinsip akr:ntansi harus ditetapkan untuk
maksud perhitungan zakat
Harahap (2001) menganggap bahwa akuntansi Istam tidak hanya terbatas pada
menghitung dan melaporkan zakatini bhpi jauh lebih luas daripada i@ karena akuntansi
Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga Akuntarsi Istam juga harus
dapatmerrciptakan kehidupanyanglslami sesuai syariat dan norma-norma Islam.
Akunhbilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan Iaporan keuangan
serta audit terhadap laporan keuangan tersebul Namun banyak pembaca dan auditor tak
tahu ke mara harus mengacu pada saat mereka membaca dan melakukan
terhadap Iaporan
tersebut Pasalrrya setiap organisasi pengelola zakat memiliki
acuan yang beragam dalam membuat laporan keuangannya.
masyarakat karena akunhnsi memelihara cahtan
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Diperlukan adanya pedouran akuntansi yang akan memudalrkan para pengguna
laporan keuangan baik pembuat, pembaca [urupun auditor unfuk menggunakan laporan
keuangan tersebut Tidak hanya ih1 pedoman akuntansi yang sama akan melahirkan
tinggnya tingkat komparasi anhr organisasi pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat
(BAQ maupun I-embaga Amil Zal<at {-AZ).
Dengan adanya pedoman akuntansi yang sama maka tingkat komparasi akan lebih
mudah ditentukaru 'Jadi bisa dipastikan mana organisasi pengelola za(<atyarqlebih bagus
kirrcrjanya baik dalam penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran atau pendistribusian
dana.

Zakat merupakan suatu sumber dana yang sangat potensi dan sumber

yang dapat diandalkan dalam upaya membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat
miskin Potensi dana dan pembiayaan dari Zakat selama ini tidak atau kurang ditata secara
baik, khususnya drlam hal pengumpulan, penggunaan dana dan pendistribusianrrya. Perlu
ada suahr tatanan aturan yang sistematis dan transparan dalam pengumpulan dan
pendistribusian atau peman{aatan ZakaL

S.bug"i ananah yang diatur dalam AlQuraru peraturan mengenai pengelolaan
Zakat diharapkan dapat meningkatkan keadaan Muzakki atas kewajibannya membayar
Z,akatagar dirinya c{apat terhindar dari ancaman dan atau azab Allah, karena harus disadari
bahwa dalam harta seseorang terdapat hak fakir rniskirt selain itu pengelola Z,akat yrya
dapat bekeria lebih profesional guna optimalisasi kegunaan ZakaL

Dengan mengenal sebagian st{at rakat tersebut sudah barang tentu akunhnsi
sebagai alat manalemen yang disusun mengarah kepada sifat dan prinsip zakat
Perhitungan zakat ditenhrkan dari nilai real kekayaan yang dimiliki para Muzakki" Oleh
karena itu maka
individu atau orgardsasi perusatuan diuku dengan
menggunakan nilai sekarang atau harga pasar yar€ berlaku. Dengan menggunakan dasar
pengukurart ini maka konsep konsevatisme menjadi tidak sesuai sebagai dasar perhitungan
zakaL

Berbagai bentuk kegiahn ahu tugas yang wajib dilaksanakan pengelola BAZ
rurupun LAZ sebagaimana diuaikan dari Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 581
Tahun 1999-, bahwa yang dianggap paling penting sebagai bahan pengawasan dan
jawaban manajemen adalah berupa :
1). Pendataan dan inventarisir masyarakat yang tergolong Muzakki rurupun Mustahiq
wilayah kerja masing-masing, pada setiap periode tahun

di

2). Pengumpulan zakat termasuk infak dan sadhoqah (ZIS) dari para Muzakki dan
penyaluran atau pendistribusian zakat tersebut kepada para Mustahiq (arnaq yang ada

diwilayahkerjanya.
3). Menyusun Laporan

hhunan terutama Iaporan keuangan nS yang difuiukan atau
dilaporkan kepadaStakeholder (pemerintah, DPR dan masyarakat Muzakki) yang ada
di wilayah kerja" Laporan keuangan hendaloeya diaudit oleh akuntan publik sebagai

jaminankebenaran
4). Mempublikasikan kepada masyarakat umum semua aktivtas yang dilaporkan terutarna

kegiahn keuangannya sebagai bentuk pertanggr:ng pwaban pengelolaan abs BAZ
atau T-AZ di wilayah masing-masing.

I-AZ

Dari keempat kegiahn utama di atas akan nampak bahwa para pengelol,a BAZ abiu
telah menunjul&an sifat yang paling mendasar yakni iujur, tanggung jawab,
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transparan atau inforrnatif serta profesional dalam merrjalankan
organisasi
zakat HaI ini menjadi cennirum dan pegangan para Muzakki clalam *u"itui or["ni"*l
pengelolazakat

7.
untuk dapat

MEMPERKUAT MANAIEMEN BAZ dar;.LAZ
terlaksananya bebagai kegiatan utama dat'.

BAZ ab.a LAZ

sebagaimana Ersebutdi atas maka pimpinan ahu ketua sedapat mungkin memperhatikan
beberapa hal:

1"

Menerapkanmanajemenpartisipatif.
r) semua unsur yang terlibat datam organisasi
pemahaman, penafsiran
dan persepsi y*g sama ahs peraturan yang memayunginya (undang-undang,

b)

c)

Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah).
Semua unsur yang terlibat dalam organisasi harus diit<utkan berpartisipasi dalam
men)rusun program kerja dan pedoman kerja (ternrasuk Visi, Misi, Sasaran dan
Tuiuan) sehingga semua anggota memahami apa yang dkerjakan Suti.p kegiatan
memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas.

Semua unsur yang terlibat dalam organisasi mendapatkan tugas yang sesuai
dengan kompetensi yang di Iandasi sifat dan sikap
iuiur, uertanggung;awab,
informatif, istiqomah, profeional serta IKHLAS.
2- Organisasi Pengelola Zakatbaik BAZahu LAZ hendaknyamemilikisistemakunansi
dan manajemen
yang baik- sebagai sebuah rembaga pubrik yang mengerora
dana masyaraka| OPZ harus memiliki sistem akuntaxsi dan manajemen keuirgan
yang baik Sebagaimana dinyatakan widodo eCf,6), bahwa para pengelola akan

: 1)" Akuntabititas dan toansparansi teUifr mudah
dilakukan, karena berbagailaporan keuangan dapatlebih mudah dibuat dengan akurat
dan tepat waktu 2). Keamanan dana relatif lebih terjamin, karena terdapat system
kontrol yang jelas. Semua transaksi relatif akan tebih mudah ditelusud a;. firsienS aan
efektivibs relatif lebih mudah dilakukan
3. Dilakukannya Auditatas aktivitas BAZ danl-AZ
Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diaudikrya BAZ dan I-AZ
memPeroleh manfaat berupa

sudah menjadi keniscayaan. Baik oleh auditor intemat maupun ekstemal Auditor
intemal diwakili oleh Komisi Pengawas ahu internal auditor. Sedangkan auditor
ekstemal dapat diwakili oleh Kantor Akunan Publik atau lembaga audilindependen
lainnya.
Ruang lingkup audit meliputi : a). Aspek keuangan b). Aspek kinerja lainnya (efisiensi
dan efektvitas) c). Pelaksanaan prinsipprinsip syad'ah Islam d). tlenerapan peraturan

1.

perundang-undangan
PublikasiKegiatan
Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari
pertanggungjawaban dan trarsparan-nya pengelota. Caranya dapat melalui media
rnassa seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, dikirim langsung kepada
para

donatur, atau ditempel

di

papan pengumuman yang ada

ai ta',ir ovz

yuog

bersangkutan- Hal-hat yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, luporui
kegiahn, nama-nama penerima banfu an, dan lain sebagainya.
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Untuk lebih eksisnya BAZ danl-AZ menjalankan program kerja di lapangan maka
herrdaknya membangunsinergi dengan melakukan kerjasauu derrgan pihak-pihak seperti:
fengur; M*iid dan Baitul Maal, yang dibentuk oleh masyarakat yang ada di wilayah
ini relatip berpengalaman dalant mengelola zakat
kerj]nya Ke dua lembaga
infak dan sadhaqah (ZS).
rranya sija pengurus Masjid biasanya menghimpun daru, ZIS ini sekali dalam
setahuru *a*gturr Baihil Maal Wa Tamwil yang ada di daerah keberadaarmya masih

kurangoptimalbaikdarisegi
iumfahyangdibentukurasyarakatmaupunaktivitasnya
. untukmenggerakkanPengurusMasiiddanBaitulMaal,makasangatbaik
bila program yang dimulai dari BAZNAS, BAZDN iluupun I'AZ, dapt
dan-memfungsikan kedua lembaga tersebul Melahri kerjasama ini pemerintah dapat
membuat suafu Gerakan Sadar Zakat secara Nasional.

8.

PENUTUP

Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan negara atau daerah yang
memiliki potensi sangat besar di Indonesi+ karena penduduk yang mayoritas muslimSebagaimana dirrraklumi bahwa pemberdayaan zakat mulai dilakukan oleh pemerintah
sejak sepufuh tahun lah1 karena diharapkal oleh pemerinah unhlk pengentasan
kemiskinan.
Menyadari hal i@ pemerintah dan masyarakat membentuk organisasi pengelolaan
zakat (BAZ danl-A}.; yang dalam aktivibsnya sampai saat ini belum menuniukkan hasil
yang optimal sebagaimana diharapkan- Masalah yang dihadapi berasal dari masyarakat
dan kurang sadar atas mengeluarkan zakat sebagai suatu
yang kurang
t"*uiiUu11 beragama Masyarakat masih banyak yang enggan mengeluarkan zakat melalui
organisasi yang telah dibenhrk baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat karena
rrnsih kurang percaya atas pengelolaan zakat melalui B AZ ab:u I-AZ Ketidak percayaan banyak pihak terutama masyarakat atas penyelenggaraan
pengelolaan organisasi zakat PAJ, dan atau I-AZ) tidak dapat disangkal, karena lembaga
Lrsebut belum menerapkan sepenuhnya manajemen dan sistem pencatatan akunhnsi
yang seharusnya- Kerrauan dan kesungguhan dari pengelola unfuk menerapkan akuntansi
dan keyakinan pihak pengelola bahwa ada
yang
-p.ri"t bernr tetap diperlukan. Kesadaran
atau akuntansi yaog tujuannya adalah
pencatatan
sistem
n Allah untuk melakukan
pihak yang mempunyai hubungan
antar
kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan
untuk to1u* keadilan dan
nwffialitl Islam mengharuskan melakukan
kebenaran
Melalcukan pencataanakuntansi diperlukan karena menjadi bukti dilakukannya
kansalsi (mumn-ala$, dan dapat menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan bail
dalam transaksi ruupun hasil dari transaksi. Bahwa akunhnsi dapat menjaga terciptanya
karena akuntansi merrelihara catabn sebagai pertanggunl
keadilan dalam

jawaban dan menjamin akurasinya-

mengumpulkan z.akat, Tnfal
BAZ abr:u LAZ dengan
dan Shadoqah dari para Muzakki, kemudian mendistribusikan atau menyalurkanny'
kembali kepada yang berhak, tentu memerlukan sistem informasi dan pertanggu4
Pengelolaan

jawaban
yang berrar, jujur, adil dan transparan. Pengeloliaan kekayaan masyarakat melalt
-gAZ
au11 LAZ, memerlukan manajemen profesional dan akuntansiy*g lebih teliti karen

:

Peran Manajemen dan Akuntansi

menyangkut harta masyarakat yang harus
pemerinalr,masyarcl<at(It4uzalda)naupundihadapanAllah.
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