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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

A. Aspek Geografis dan Wilayah Administratif 

Kabupaten Banjarnegara terletak antara 7⁰12’-7⁰31’ Lintang Selatan 

dan 109⁰29’ -109⁰45’50” Bujur Timur. Berada pada jalur pegunungan di 

bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah 

barat ke timur.Batas wilayah administrasi Kabupaten Banjarnegara adalah 

sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang 

b. Sebelah Timur : Kab. Wonosobo 

c. Sebelah Selatan : Kab. Kebumen 

d. Sebelah Barat : Kab. Purbalingga dan Kab. Banyumas 

Wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki luas 1.070 Km2. Kabupaten 

Banjarnegara terbagi dalam 20 kecamatan yang terdiri dari 266 desa dan 12 

kelurahan, serta terbagi dalam 953 dusun, 5.150 Rukun Tetangga (RT) dan 

1.312 Rukun Warga (RW).Kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan 

Banjarnegara dan Kalibening yang terealisasi pada tanggal 1 Juni 2004, yaitu 

Kecamatan Pagedongan dan Kecamatan Pandanarum. Luas wilayah, 

banyaknya desa/kelurahan, dapat dilihat pada tabel berikut: 
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TABEL 4.1 

Banyaknya Desa/Kelurahan, Luas, dan Penduduk 

Menurut Kecamatan di Kab. Banjarnegara Tahun 2015 

No Kecamatan 

Jumlah 

Desa/ 

Kelurahan 

Luas 

(Km2) 

Jumlah 

Penduduk*) 

1 Susukan 15 52.66 53 607 

2 
Purwareja 

Klampok 
8 21.87 41 237 

3 Mandiraja 16 52.61 64 918 

4 Purwanegara 13 73.86 68 053 

5 B a w a n g 18 55.25 55 105 

6 Banjarnegara 13 26.24 66 734 

7 Pagedongan 9 80.51 34 858 

8 S i g a l u h 15 39.56 30 077 

9 Madukara 20 48.20 42 517 

10 Banjarmangu 17 46.36 42 140 

11 Wanadadi 11 28.27 29 138 

12 R a k i t 11 32.45 47 131 

13 Punggelan 17 102.84 73 906 

14 Karangkobar 13 39.07 29 435 

15 Pagentan 16 46.19 35 577 

16 Pejawaran 17 52.25 41 268 

17 B a t u r 8 47.17 38 179 

18 Wanayasa 17 82.01 46 298 

19 Kalibening 16 83.78 41 430 

20 Pandanarum 8 58.56 20 206 

Jumlah 278 1 069.71 901 814 

Sumber Data : BPS Kab Banjarnegara  
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1. KONDISI FISIK WILAYAH 

Kondisi fisik wilayah Kabupaten Banjarnegara dapt diliat dari aspek 

bentukan alam dantopografi. 

a. Bentukan Alam dan Topografi 

Bila ditinjau dari bentuk tata alam dan penyebaran geografis, maka Kabupaten 

Banjarnegara dapat digolongkan dalam tiga wilayah yaitu: 

1. Bagian utara, terdiri dari daerah pegunungan Kendeng dengan relief 

bergelombang dan curam, bagian ini meliputi wilayah Kecamatan Kalibening, 

Karangkobar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Madukara, Banjarmangu dan 

Punggelan; 

2. Bagian tengah, terdiri wilayah dengan relief yang datar merupakan lembah 

sungai Serayu yang subur mencakup sebagian wilayah Kecamatan 

Banjarnegara, Madukara, Bawang, Purwonegoro, Mandiraja, Purworejo 

Klampok, Susukan, Rakit, Wanadadi dan Banjarmangu; 

3. Bagian selatan, terdiri dari wilayah dengan relief yang curam merupakan 

bagian dari pegunungan Serayu meliputi Kecamatan Banjarnegara, Bawang, 

Purwonegoro, Mandiraja Purworejo Klampok dan Susukan. 

Kabupaten Banjarnegara mempunyai ketinggian yang bervariasi, 

meskipun kebanyakan berada pada ketinggian 100 m dpl karena letaknya 

yang berada pada jalur pegunungan, yang sebagian besar berada pada 

ketinggian 100–500 mdpl (37,04%); 500–1.000 mdpl (28,74%); dan>1.000 

mdpl (24,4%); sedangkan wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl 
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hanya seluas 9,82% saja. Adapun ketinggian topografi setiap daerah di 

Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut : 

1. Kurang dari 100 mdpl meliputi luas 9,82 % dari luas wilayah Kabupaten 

yang meliputi Kecamatan Susukan, Purworejo Klampok, Mandiraja, 

Purwonegoro dan Bawang. 

2. Antara 100-500 mdpl, meliputi luas 37,04 % luas wilayah Kabupaten 

Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Susukan, Mandiraja, Purwonegoro, 

Bawang, Banjarmangu, Banjarnegara, Wanadadi, Rakit, Punggelan dan 

Madukara. 

3. Antara 500-1.000 mdpl, meliputi luas 28,74 % dari luas wilayah Kabupaten 

Banjarnegara, yang meliputi Kecamatan Banjarmangu, Sigaluh dan sebagian 

Banjarnegara. 

4. Lebih dari 1.000 mdpl, meliputi luas 24,4 % dari luas wilayah Kabupaten 

Banjarnegara, yang meliputi Kecamatan Karangkobar, Wanayasa, Kalibening, 

Pagentan, Pejawaran dan Batur. 

2. KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA 

Dalam merencanakan suatu daerah tidak dapat terlepas dari masalah 

kependudukan yang ada di suatu wilayah. Kondisi kependudukan suatu 

wilayah yang perlu diperhatikan meliputi laju pertumbuhan penduduk, tingkat 

kepadatan dan struktur penduduk. 
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a. Laju Pertumbuhan Penduduk 

Berdasarkan angka pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun di 

Kabupaten Banjarnegara dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk 

terbesar adalah pada tahun 

2011 yaitu sebesar 0,79% dan pertumbuhan terkecil adalah pada tahun 2020 

yaitu 0,54%. Jika dirinci tiap kecamatan dalam 5 tahun terakhir dan perkiraan 

5 tahun yang akan dating , maka dapat diketahui bahwa rata-rata angka 

pertumbuhan penduduk tertinggi adalah berada di Kecamatan Sigaluh yaitu 

sebesar 1,24% dan pertumbuhan penduduk terendah adalah berada di 

Kecamatan Purwanegara sebesar 0,24%. Untuk lebih lengkapnya jumlah dan 

pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada Tabel 

berikut.



47 
 

TABEL 4.2 

Laju Pertumbuhan Penduduk 

Menurut Kecamatan Kabuaten Banjarnegara 

No Wilayah 
Laju pertumbuhan penduduk (persen) 

Rata-rata 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Kab. Banjarnegara 0.77 0.74 0.7 0.68 0.65 0.62 0.6 0.59 0.54 0.53 0.64 

2 Susukan 0.58 0.54 0.51 0.49 0.45 0.43 0.4 0.39 0.34 0.33 0.44 

3 Klampok 0.61 0.57 0.54 0.52 0.48 0.46 0.43 0.42 0.37 0.36 0.47 

4 Mandiraja 0.42 0.39 0.35 0.33 0.29 0.27 0.24 0.23 0.18 0.16 0.28 

5 Purwanegara 0.35 0.31 0.28 0.26 0.22 0.2 0.17 0.16 0.11 0.1 0.21 

6 Bawang 0.69 0.66 0.62 0.59 0.56 0.54 0.51 0.5 0.45 0.44 0.55 

7 Banjarnegara 1.19 1.16 1.12 1.1 1.07 1.04 1.01 1 0.59 0.94 1.05 

8 Pagedongan 0.63 0.6 0.56 0.54 0.5 0.48 0.45 0.45 0.39 0.37 0.49 

9 Sigaluh 1.38 1.35 1.31 1.29 1.26 1.23 1.2 1.19 1.14 1.14 1.24 

10 Madukara 1.21 1.18 1.14 1.12 1.08 1.06 1.03 1.02 0.97 0.96 1.07 

11 Banjarmangu 1.17 1.14 1.1 1.08 1.05 1.02 0.99 0.98 0.93 0.92 1.03 

12 Wanadadi 0.38 0.35 0.31 0.39 0.25 0.23 0.2 0.19 0.14 0.13 0.24 

13 Rakit 0.52 0.48 0.45 0.43 0.4 0.36 0.34 0.33 0.28 0.27 0.38 

14 Punggelan 0.65 0.62 0.58 0.56 0.53 0.5 0.47 0.46 0.41 0.39 0.51 

15 Karangkobar 1.24 1.21 1.17 1.14 1.12 1.09 1.07 1.05 1 0.99 1.1 

16 Pagentan 0.92 0.89 0.85 0.83 0.8 0.77 0.74 0.73 0.68 0.67 0.78 

17 Pejawaran 0.87 0.84 0.8 0.77 0.74 0.72 0.69 0.68 0.63 0.62 0.73 

18 Batur 0.99 0.96 0.92 0.9 0.86 0.84 0.81 0.8 0.75 0.74 0.85 

19 Wanayasa 0.88 0.85 0.81 0.79 0.75 0.73 0.7 0.69 0.64 0.63 0.74 

20 Kalibening 0.87 0.84 0.8 0.78 0.74 0.72 0.69 0.68 0.63 0.62 0.73 

21 Pandanarum 0.4 0.37 0.33 0.3 0.28 0.25 0.22 0.22 0.16 0.15 0.26 

Rata-Rata 0.79 0.76 0.72 0.7 0.67 0.64 0.61 0.6 0.55 0.54  

Sumber Data : BPS Kab Banjarnegara  
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b. Kepadatan Penduduk 

Jumlah rumah kepadatan penduduk kabupaten banjarnegara sebesar 843 

jiwa/Km2. Kemudia berdasarkan jumlah kepadatan penduduknya maka, 

angka kepadatan penduduktertinggi adalah di Kecamatan Banjarnegara yaitu 

sebesar 2.543 jiwa/Km2, dan angka kepadatan penduduk terendah adalah di 

Kecamatan Pandanarum yaitu sebesar 345 jiwa/Km2. Untuk lebih jelasnya 

mengenai jumlah rumah tangga dan angka kepadatan penduduk diKabupaten 

Banjarnegara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

TABEL 4.3 

Banyaknya Desa/Kelurahan, Kepadatan 

Menurut Kecamatan di Kab. Banjarnegara Tahun 2015 

No Kecamatan Kepadatan 

1 Susukan 1018 

2 Purwareja Klampok 1886 

3 Mandiraja 1234 

4 Purwanegara 921 

5 B a w a n g 997 

6 Banjarnegara 2 543 

7 Pagedongan 433 

8 S i g a l u h 760 

9 Madukara 882 

10 Banjarmangu 909 

11 Wanadadi 1031 

12 R a k i t 1452 

13 Punggelan 719 

14 Karangkobar 753 

15 Pagentan 770 

16 Pejawaran 790 

17 B a t u r 809 

18 Wanayasa 565 

19 Kalibening 495 

20 Pandanarum 345 

Jumlah 843 

Sumber Data : BPS Kab Banjarnegara  
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c. Struktur penduduk 

Struktur penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin dan 

kecamatan di kab.Banjarnegara. 

TABEL 4.4 

Penduduk Menurut Jenis Kelamin  

Menurut Kecamatan di Kab. Banjarnegara 2015 

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Rasio Jenis 

Kelamin 

1 Susukan 26576 27031 98,32 

2 Purwareja Klampok 20368 20869 97,60 

3 Mandiraja 32154 32764 98,14 

4 Purwanegara 33625 34428 97,67 

5 B a w a n g 27505 27600 99,66 

6 Banjarnegara 33519 33215 100,92 

7 Pagedongan 17424 17434 99,94 

8 S i g a l u h 15331 14746 103,97 

9 Madukara 21476 21041 102,07 

10 Banjarmangu 21305 20835 102,26 

11 Wanadadi 14424 14714 98,03 

12 R a k i t 23369 23762 98,35 

13 Punggelan 36933 36973 99,89 

14 Karangkobar 14980 14455 103,63 

15 Pagentan 18001 17576 102,42 

16 Pejawaran 20939 20329 103,00 

17 B a t u r 19360 18819 102,87 

18 Wanayasa 23675 22623 104,65 

19 Kalibening 20755 20675 100,39 

20 Pandanarum 10106 10100 100,06 

Jumlah 451825 449989 100,41 

Tahun 2014 450374 448522 100,41 

Tahun 2013 447219 445228 100,45 

Tahun2012 444837 442452 100,27 

Sumber Data : BPS Kab Banjarnegara  
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3. PENDIDIKAN 

Fasilitas pendidikan di Kabupaten Banjarnegara meliputi TK, SD, SMP, 

SMA dan politeknik, Kondisi fasilitas pendidikan di Kabupaten Banjarnegara 

dapat didiskripsikan sebagai berikut: 

a. Fasiilitas Pendidikan Umum 

1. Fasilitas pendidikan playgroup dan taman kanak-kanak di Kabupaten 

Banjarnegara pada tahun 2013 sebanyak 757 unit, yang tersebar di seluruh 

wilayah kabupaten, Persebaran playgroup terbesar berada di Kecamatan Rakit 

sebanyak 59 unit, kemudian Kecamatan susukan sebesar 52 unit,Sedangkan 

fasilitas pkaygroup terkecil di kecamatan karangkobar dan pandanarum 

sebanyak 19 unit, 

2. Fasilitas SD baik negeri maupun swasta berjumlah 850 unit pada 

Tahun 2013, dengan penyebaran terbesar pada Kecamatan punggelan 70 unit 

dan terkecil pada Kecamatan Pandanarum 23 SD negeri, 

3.  Fasilitas SMP berjumlah 144 unit pada Tahun 2013, dengan 

penyebaran terbesar pada Kecamatan Banjarnegara (13 unit) dan terkecil pada 

Kecamatan Pandanarum, batur dan sigaluh dengan (4 unit), 

4. Fasilitas SMA dan SMK  baik negeri maupun swasta di Kabupaten 

Banjarnegara berjumlah 50 unitpada Tahun dengan penyebaran terbanyak di 

kecamatan banjarnegara dengan 11 unit, disusul klampok dengan 7 unit 

5. Politeknik Banjarnegara terdapat di Kecamatan Madukara, 
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6. STIE Taman Siswa dan STIMIK Tunas Bangsa terdapat di Kecamatan 

Banjarnegara 

TABEL 4.5 

Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan Kab. Banjarnegara 2013 

No Kecamatan 
PlayGroup

/TK 
SD SLTP SLTA 

1 Susukan 52 54 5 0 

2 Purwareja Klampok 47 44 6 7 

3 Mandiraja 45 60 11 2 

4 Purwanegara 49 58 9 1 

5 B a w a n g 50 51 7 6 

6 Banjarnegara 49 43 13 11 

7 Pagedongan 34 39 8 2 

8 S i g a l u h 41 26 4 3 

9 Madukara 49 36 8 1 

10 Banjarmangu 40 41 5 1 

11 Wanadadi 21 33 6 3 

12 R a k i t 59 53 7 2 

13 Punggelan 46 70 11 1 

14 Karangkobar 19 32 6 3 

15 Pagentan 31 32 6 0 

16 Pejawaran 27 39 8 2 

17 B a t u r 21 28 4 1 

18 Wanayasa 38 45 7 2 

19 Kalibening 22 40 9 2 

20 Pandanarum 19 23 4 0 

Jumlah 757 850 144 50 

Sumber Data : BPS Kab Banjarnegara  
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4. SOSIAL MASYARAKAT 

a. Fasilitas Pelayanan Umum 

Fasilitas pelayanan umum yaitu pelayanan perkantoran dari pemerintah 

pemerintah yang mendukung pada kegiatan pelayanan umum yang meliputi 

pelayanan pemerintahan danpelayanan kewarganegaraan yang meliputi hak 

dan kewajiban sebagai warga negara, Pelayanan umum dari perkantoran milik 

pemerintah meliputi keamanan, birokrasi, dan pelayanan umumlainnya, 

dengan bangunan gedung berupa 1 buah kantor Pemerintah Daerah 

Kabupaten, 20kantor Kecamatan, dan 278 kantor Kepala Desa/Kelurahan, 

Perkantoran lainnya meliputi kantor-kantor Dinas dilingkungan Kabupaten 

Banjarnegara, kantor-kantor Dinas dan Departemen, Kanto rPolisi dan 

Hankam, Fasilitas pelayanan umum ini telah tersebar sesuai dengan skala 

pelayanannya, untuk skala pelayanan kabupaten hampir semua fasilitas ada di 

Kecamatan Banjarnegara sebaga iIbukota Kabupaten, sedangkan untuk 

fasilitas pelayanan umum dengan skala kecamatan ada di Ibu Kota Kecamatan 

masing-masing. 

b. Kebudayaan Masyarakat 

Dalam perang Diponegoro, R,Tumenggung Dipoyudo IV berjasa kepada 

pemerintahmataram, sehingga di usulkan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono 

VII untuk di tetapkan menjadi bupati banjar berdasarkan Resolutie Governeor 

General Buitenzorg tanggal 22 agustus 1831 nomor I, untuk mengisi jabatan 

Bupati Banjar yang telah dihapus setatusnya yang berkedudukan di 
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Banjarmangu dan dikenal dengan Banjarwatulembu dan usul tersebut 

disetujui, Persoalan meluapnya Sungai Serayu menjadi kendala yang 

menyulitkan komunikasi dengan Kasunanan Surakarta, Kesulitan ini menjadi 

sangat dirasakan menjadi beban bagi bupati ketika beliau harus menghadiri 

Pasewakan Agung pada saat-saat tertentu di Kasultanan Surakarta, Untuk 

mengatasi masalah ini diputuskan untuk memindahkan ibukota kabupaten ke 

selatan Sungai Serayu, Daerah Banjar (sekarang Kota Banjarnegara) menjadi 

pilihan untuk ditetapkan sebagai ibukota yang baru, Kondisi daerah yang baru 

ini merupakan persawahan yang luas dengan beberapa lereng yang curam, Di 

daerah persawahan (Banjar) inilah didirikan ibukota kabupaten (Negara) yang 

baru sehingga nama daerah ini menjadi Banjarnegara (Banjar : Sawah, Negara 

: Kota) 

5. KONSUMSI DAN TINGKAT KEMISKINAN 

TABEL 4.6 

Pengeluaran per Kapita per Bulan di Banjarnegara  

2009 – 2012 (ribu rupiah) 

No 
Pengeluaran 

per Kapita 
2009 2010 2011 2012 

1 Makanan 150,10 170,10 176,90 203,00 

2 
Bukan 

Makanan 
110,90 116,00 170,90 179,30 

3 Jumlah 261,00 286,10 347,80 382,30 

Sumber Data : BPS Kab Banjarnegara  
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B. Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam 

Kata produktif secara bahasa berasal dari Bahasa Inggris ”productive” yang 

memiliki arti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak 

menghasilkan barang-barang berharga. Pengertian zakat produktif 

sendirimemiliki arti pendistribusian zakat yang bersifat produktif (terus 

tersalurkan kepada mustahiq). Pemahaman lebih jelasnya yaitu bagaimana 

cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada tepat sasaran (efektif) 

dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara’. Zakat 

produktif yang lebih baik dalam hal ini dimana harta atau dana yang diberikan 

kepada para mustahiq tidak dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

saja, tetapi lebih baik jika dikembangkan dan digunakan sebagai modal usaha 

atau membangun sebuah usaha. Sehingga dengan usaha yang dibangun 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus, tidak lagi 

mengharapkan bantuan dana zakat. Selainitu juga dengan membangun usaha 

memberikan dampak yang baik kepada sesame dengan membantu 

menyediakan lapangan kerja baru. 

a. Peran negara terhadap lembaga zakat 

Dalam sejarah Islam Lembaga Zakat dikenal dengan nama Baitul Maal. 

Lembaga ini telah ada sejak Khalifah Umar bin Khatab, sebagai sebuah 

institusi yang memobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk 

upaya-upaya pembangunan peningkatan harkat, derajat, dan martabat atau 

perbaikan kualitas hidup kaum dhu’afa dan umat manusia pada umumnya. 
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Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh begitu lama, namun belum 

dikembangkan secara profesional. Dalam perjalanannya, lembaga ini juga 

dihadapkan dengan beberapa masalah yang ada dalam kehidupan umat Islam 

sehari-hari, antara lain adalah : 

1. Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam bentuk usaha yang 

bergerak dalam penghimpunan dana umat. Disebabkan karena adanya rasa 

takut jika dana yang mereka berikan akan disewengkan atau disalah gunakan 

karena sistem kontrol yang masih lemah.Para muzakki ini lebih memilih 

untuk menyalurkan langsung kepada para mustahiq. 

2. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang pada umumnya 

lebih antusias pada zakat fitrah dibandingkan zakat pada umumnya. 

3. Tidak sebandingnya jumlah dana yang terhimpun dengan kebutuhan umat, 

ini disebabkan karena jumlah muzakki yang berzakat melalui lembaga 

sangatlah sedikit. 

4. Adanya rasa jemu pada muzakki, karena dalam periode yang pendek 

dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana. 

5. Adanya kekhawatiran dari adanya kasus-kasus penggunaan dana umat yang 

disalahgunakan.  

Semestinya kekhawatiran seperti di atas tidak perlu terjadi, jika lembaga-

lembaga zakat tersebut benar-benar menjadi tiang agama dan sekaligus 

menjadi tiang ekonomi dari semua umat manusia.Tugas Negara adalah 

bertanggung jawab atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.Diharapkan 
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dengan ikut sertanya campur tangan pemerintah dalam zakat, maka akan 

mempermudah dan membantu tugas-tugas tersebut. Berikut merupakan dalil 

Allah SWT yang didalamnya menjelaskan peran pemerintah atau negara 

dalam mengelola zakat : 

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.” (QS. At-Taubah: 103) 

 

Beberapa ahli hukum Islam menjelaskan bahwa negara berkewajiban dan 

bertanggung jawab dalam mengelola zakat. Menurut Yusuf Qardhawi ada 

lima alasan mengapa Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk 

mengelola zakat, atau dengan kata lain adanya pihak ketiga dalam 

pengelolaan zakat (memungut zakat dan membagikannya kepada yang 

berhak), yaitu : 

1) Banyak orang yang telah mati jiwanya dan buta mata hatinya, tidak sadar 

bahwa di bertanggung jawab atas kehidupan para fakir serta bahwa sebagian 

harta yang dimiliki merupakan hak milik para fakir. Maka inilah tugas Negara 

untuk membuka mata hati dan jiwa para manusia. 

2) Agar terpelihara hubungan baik antara muzakki dan mustahiq, tujuannya 

untuk menjaga kehormatan dan martabat para mustahiq. Peran pemerintah 

dalam hal ini yaitu menjaga para muzakki agar terhindar dari perkataan 

yangmenyakitkan dari pihak muzakki. 

3) Agar pendistribusiannya tidak kacau dan tidak salah sasaran. 
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4) Terjadinya pemerataan dalam pendistribusian, tidak hanya kepada para 

fakir tetapi juga merata kepada seluruh anggota yang berhak menerima zakat. 

5) Zakat merupakan sumber dana terpenting dan permanen yang dapat 

membantu pemerintah dalam mengayomi dan membawa rakyatnya dalam 

kemakmuran dan keadilan yang beradab. 

Akibat dari zakat ini memberikan pengaruh yang baik, contohnya pada aspek 

sosial-ekonomi yaitu terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan 

pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan. Selain itu juga 

akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang ”growth with equity”, 

peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan 

serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Zakat dan berbagai 

bentuk ibadah sadaqah lainnya memiliki potensi potensial sebagai sumber 

pembelanjaan dalam masyarakat muslim dan sumber daya untuk mengatasi 

berbagai macam social cost yang diakibatkan dari hubungan antar manusia 

dan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan incame 

economic growth with equity. Dampaknya secara tidak langsung adalah 

mencegah menghapus adanya praktek riba, akan membangun kerja sama 

ekonomi, akan menciptakan sistem jaminan sosial dan yang terpenting dapat 

mengangkat ekonomi rakyat lemah. Tampaklah betapa pentingnya peran 

negara dalam mengatur lembaga zakat, agar fungsi ekonomi, sosial dan 

pendidikan yang terkandung dalam zakat dapat terwujud.Menurut Zainal 

Abidin terdapat lima hal yang menjadi tugas pemerintah, yaitu : menghindari 
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ancaman kelaparan, menjamin pekerjaan, memberantas kefakiran, 

mengadakan organisasi-organsasi sosial, menjadikan rakyat para muzakki. 

Untuk itu upaya pelaksanaan pengelolaan zakat secara produktif 

akanmewujudkan fungsi zakat yang sebenarnya. 

b. Sejarah pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia 

Proses pembentukan lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia, pada 

umumnya di ilhami oleh pidato dari Presiden Soeharto, pada tanggal 26 

Oktober 1968 saat perayaan Isra dan Miraj’ di Istana Merdeka, Jakarta. Inti 

dari pidato tersebut menjelaskan tentang pentingnya zakat akan kehidupan 

duniawi dan ukhrawi serta dengan adanya mobilisasi zakat warga muslim 

dapat membantu pembangunan ekonomi, sosial dan keagamaan. Dampak dari 

pidato tersebut adalah adanya respon positif dari Gubernur DKI Jakarta yang 

kemudianmendirikan BAZIS oleh Pemerintah DKI Jakarta pada tanggal 5 

Desember 1968dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota 

JakartaNo. Cb-14/8/18/68. Badan ini dibentuk berdasarkan syariat Islam dan 

beroperasi dalam wilayah DKI Jakarta. Pada perkembangannya, dalam kurun 

waktu tahun 1970 sampai 1980 terbentuklah BAZIS Sumatera Barat, 

Sumatera Selatan, yangkemudian diikuti oleh daerah yang lain, seperti 

Kaltim, Kalsel, termasuk Jawa Barat pada tahun 1974. Pada awalnya, pidato 

Presiden Soeharto tersebut berawal dari anjuran sebelas ulama terkemuka dan 

berpengaruh yang mengajukan permohonan penting danhistoris sebagai 

kewajiban keagamaan dan sosial serta manfaat zakat bagi umatIslam, negara 
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serta bangsa secara keseluruhan. Demi terwujudnya keadilan social dan 

pembangunan nasional di segala bidang. Departemen Agama mengeluarkan 

beberapa peraturan, yang pertama peraturan Menteri Agama No.4/1968 

tertanggal 15 Juli 1968 tentang pembentukan Amil Zakat, dan yang kedua 

adalah peraturan Menteri Agama No.5/1968 tentang pembentukan Baitul 

Maal (perbendaharaan) ditingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kotamadya. 

Perkembangan selanjutnya dasar hukum dari Badan Amil, Zakat, Infaq dan 

Shadaqah terus dikembangkan agar terwujud keadilan sosial dan 

pembangunan yang diharapkan, hingga  Undang-Undang No.38 tahun 1999 

yang khusus mengatur tentang pengelolaan dana zakat. 

c. Pengelolaan zakat  

 Dalam ayat Al-Qur’an disebutkan bahwa orang yang berhak dan 

berwenang untuk mengelola zakat adalah petugas khusus yang ditunjuk oleh 

pemerintah atau pemerintah itu sendiri yang bertanggung jawab penuh atas 

pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian hingga sampai kepasa 

mustahiq. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat At-

Taubah ayat 60 yang artinya: 

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, 

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan 

Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.” 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima 

zakat adalah AMIL (pengurus zakat). Imam Qurthubi berpendapat bahwa amil 

adalah orang-orang yang diutus atau ditugaskan oleh pemerintah dengan 

tugasmencatat, mengambil, menulis, menghitung zakat yang kemudian di 

distribusikan kepada mustahiq zakat. 

Agar zakat dapat terselanggara dengan baik, maka negara atau pemerintah 

bertanggung jawab untuk membentuk petugas zakat maupun lembaga zakat 

yangteratur dan berkesinambungan. Negara berkewajiban mengatur dan 

mengangkat orang-orang yang secara khusus menangani masalah zakat yang 

terdiri dari parapengumpul zakat, penyimpan, penulis, penghitung, pembagi 

zakat, dan sebagainya. Petugas amil ini nantinya bertugas mendata orang-

orang yang wajib berzakat, macam harta yang mereka miliki dan beberapa 

besar zakatnya, menagihpara wajib zakat, kemudian menyimpan dan 

menjaganya untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas distributor zakat 

untuk dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Untuk mencapai 

keidealan terlaksananya zakat, orang-orang yang ditunjukuntuk mengurusi 

masalah zakat harus mempunyai syarat-syarat, seperti : 

1. Beragama Islam, 

2. Sudah dewasa (mukallaf), 

3. Sehat akal fikirannya, 

4. Jujur, 

5. Memahami hukum zakat, 
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6. Mampu melaksanakan tugas dan lain sebagainya. 

Pada prinsipnya, menangai masalah zakat, infaq, dan shadaqah dengan baik 

ternyata sangat membutuhkan organisasi atau lembaga maupun petugas 

admisnistari yang profesional. Maka tentunya sangat dibutuhkan 

konsepadministrasi atau manajemen yang profesional agar tercapai target 

zakat secaraefektif dan optimal. Berdasarkan pasal 6, 7, 8, 9, 10 UU No.38 

Tahun 1999 jo.Pasal 1 s.d. pasal 12, pasal 21, 22, 23, dan 24, KMA No.581 

tahun 1999,organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh : 

1. Badan Amil Zakat (BAZ) 

 Badan amil zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang 

dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. 

Kepengurusan badan initerdiri atas unsur masyarakat yang meliputi unsur 

ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan wakil 

pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendaya 

gunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama serta dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggung jawab penuhkepada pemerintah sesuai dengan 

tingkatannya.Ada beberapa tingkatan di dalam BAZ, yaitu : 

a. Dewan Pertimbangan, berfungsi memberikan pertimbangan fatwa, saran, 

dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai 

pengelolaan zakat. 

b. Komisi Pengawas, berfungsi melaksanakan pengawasan internal atas 

operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. 
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c. Badan Pelaksana, berfungsi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan badan 

amil zakat dalam program pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan zakat. 

 Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil 

ZakatPropinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat 

Kecamatan (pasal 6 undang-undang jo. Pasal 2 dst, KMA RI). Untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Badan Amil Zakat di semua 

tingkatan membentuk unit pengumpul zakat (pasal 8 KMA). Masa tugas 

kepengurusan Badan Amil Zakat adalah selama 3 (tiga) tahun (pasal 13 

KMA).Tanggung jawab dan tata kerja Badan Amil Zakat : 

a. Ketua badan pelaksana BAZ bertindak dan bertanggung jawab untuk dan 

atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar (pasal 14 KMA). 

b. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Badan Amil zakat 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan 

masing-masing,serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar 

Badan Amil Zakat di semua tingkatan (pasal 15 KMA). 

c. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat 

bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya 

masingmasingdan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 

tugasbawahan (pasal 16 KMA). 

d. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat 

bertanggung jawab mengikuti dan mematuhi ketentuan serta 
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bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan 

berkala tepatpada waktunya (pasal 17 KMA). 

e.Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan Badan Amil Zakat 

menyampaikanlaporan kepada ketua Badan Amil Zakat melalui sekretaris, 

dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan-

laporan berkalaBadan Amil Zakat (pasal 18 KMA). 

f. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Badan Amil Zakat wajib diolah 

dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut danuntuk 

memberikan arahan kepada bawahannya (pasal 19 KMA). 

g. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi Badan 

Amil Zakat dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam 

rangkapemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib 

mengadakanrapat berkala (pasal 20 KMA). 

h. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat memberikan laporan 

tahunan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (pasal 31 KMA). 

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

 Lembaga amil zakat (LAZ) juga merupakan salah satu organisasi 

pengelola zakat (OPZ) yang resmi dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh 

pemerintah.Lembaga amil zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang 

sepenuhnyadibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang 

bergerak di bidangda’wah, pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan umat 

Islam.Seperti halnya BAZ,LAZ juga mempunyai tugas pokok mengumpulkan, 
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mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan 

agama. Dalam Undang-UndangNo.38 tahun 1999, LAZ hanya dikenal dengan 

dua tingkatan, yaitu pertama adalah LAZ Pusat merupakan LAZ yang 

dikukuhkan oleh Menteri Agama, dan yang kedua adalah LAZ daerah 

provinsi merupakan LAZ yang dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala 

Kantor Wilayah Depag Provinsi. Sedangkan keberadaan LAZ yang selama ini 

ada di masyarakat, seperti di masjid, langgar, mushalla, sekolah, dan lain 

sebagainya tidak dibenarkan, kecuali telah memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan.Tujuan dari adanya LAZ adalah : 

a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai 

dengan tuntunan agama. 

b. Meningkatkan fungsi pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan 

kesejahteraan dan keadilan sosial. 

c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Lembaga Amil Zakat yang 

diusulkan kepada pemerintah untuk mendapatpengukuhan, harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut (pasal 22 KMA) : 

1) Berbadan hukum. 

2) Memiliki data muzaki dan mustahiq. 

3) Memiliki program kerja. 

4) Memiliki pembukuan. 

5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.  

 



65 
 

3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 

 Unit pengumpul zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk 

oleh BAZ disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat, infaq, 

shadaqah,hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan tujuan melayani muzakki 

atau aghniya yang berada di Desa atau Kelurahan, Instansi-instansi 

pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. UPZ 

merupakan ujung tombak dari BAZ yang berada di Povinsi, Kabupaten/Kota, 

dan Kecamatan. Agar BAZ disemua tingkatan dalam operasionalnya tidak 

tumpang tindih dalam pembentukan UPZ dan tidak saling berebut lahan 

pengumpulan ZIS, maka dibuat peraturan yang diatur oleh Keputusan Dirjen 

Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000, yaitu: 

a. Pembentukan UPZ oleh BAZNAS hanya pada instansi/ Lembaga 

Pemerintah Pusat, BUMN, dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di 

Ibukota Negara dan Pada Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri. 

b. Pembentukan UPZ oleh BAZDA Provinsi hanya pada Instansi/Lembaga 

Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan Swasta yang 

berkedudukan di Ibukota Provinsi. 

c. Pembentukan UPZ oleh BAZDA Kabupaten/Kota hanya pada 

Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Perusahaan 

Swasta yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota. 
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d. Pembentukan UPZ oleh BAZ Kecamatan hanya pada Instansi/Lembaga 

Pemerintah Daerah, BUMD, dan perusahaan Swasta yang berkedudukan di 

wilayah Kecamatan dan juga membentuk UPZ di tiap-tiap Desa/Kelurahan. 

d. Pengumpulan Zakat 

1. Harta yang dikelola oleh Badan Amil Zakat 

Harta yang dapat diterima untuk dikelola oleh Badan Amil Zakat, adalah 

(pasal 11 jis 13 undang-undang, pasal 27 KMA) : 

a. Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim, atau 

badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama 

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 

b. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada 

bulan Ramadhan, oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang 

ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada 

hari raya Idul Fitri. 

c. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, di luar 

zakat, untuk kemaslahatan umum. 

d. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang 

dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum. 

e. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan 

yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau 

lembaga amil zakat. 
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f. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi 

wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan 

pelunasan utang-utangnya, jika ada. 

g. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang 

diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

h. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada amil zakat atau lembaga 

amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama. 

Harta yang dikenai zakat sesuai dengan pasal 11 ayat (2) yaitu : 

a. Emas, perak, dan uang. 

b. Perdagangan dan perusahaan. 

c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan. 

d. Hasil pertambangan. 

e. Hasil perternakan. 

f. Hasil pendapatan dan jasa. 

g. Rikaz. 

Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya, ditetapkan 

berdasarkan hukum agama (pasal 11 ayat 2 undang-undang). 
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2. Cara mengumpulkan zakat 

 Tentang cara pengumpulan zakat diatur sebagai berikut (pasal 12, 13, 

14 undang-undang jo pasal 26 KMA) : 

a. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara 

menerima atau mengambil dari muzakki, atas dasar pemberitahuan dari 

muzakki. 

b. Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban 

zakatnya, berdasarkan hukum agama. 

c. Badan Amil Zakat dapat memberikan bantuan kepada muzakki untuk 

menghitung zakatnya. 

d. Zakat yang dibayakan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat 

dikurangkan laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang 

bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul zakat pada BAZ 

Nasional, BAZ Propinsi, BAZ Kabupaten/ Kota, BAZ Kecamatan secara 

langsung, atau melalui rekening pada bank. 

3. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat 

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat adalah 

sebagi berikut (pasal 25 KMA) : 

a. BAZ Nasional mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga 

pemerintah tingkat pusat, swasta nasional, dan luar negeri. 
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b. BAZ Provinsi mengumpulkan zakat dari muzakki pada 

instansi/lembagapemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan, dan dinas 

daerah propinsi. 

c. BAZ Kabupaten/Kota mengumpulkan zakat dari muzakki pada 

instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan, dan dinas 

daerah kabupaten/kota. 

d. BAZ Kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga 

pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta 

pengusaha di pasar. 

4. Pendayagunaan zakat 

Pendayagunaan zakat diatur sebagai berikut (pasal 16, 17 undang-undang jo 

pasal 28, 29 KMA) : 

a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq, sesuai dengan 

ketentuan agama. 

Dalam penjelasan pasal 16 disebutkan, bahwa mustahiq delapan ashnaf ialah 

fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil, yang di 

dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya 

secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang 

yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit 

utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam. 

b. Pendayagunaan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan 

berikut : 
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- Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu 

fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. 

- Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan 

dasar secara ekonomi dan sangatlah memerlukan bantuan. 

- Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing. 

c. Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan 

dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. 

d. Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, 

didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. 

e. Pendayagunaan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan 

persyaratan sebagai berikut : 

- Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq, sudah terpenuhi dan ternyata 

masih terdapat kelebihan. 

- Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan. 

- Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. 

f. Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai 

berikut : 

- Melakukan studi kelayakan. 

- Menetapkan jenis usaha produktif. 

- Melakukan bimbingan dan penyuluhan. 

- Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. 

- Mengadakan evaluasi. 
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- Membuat pelaporan. 

 

5. Pengawasan zakat 

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat diatur sebagai 

berikut (pasal 18, 19, 20 undang-undang) : 

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dilakukan oleh 

unsur pengawas, yang berkedudukan di semua tingkatan Badan Amil Zakat. 

b. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat, unsur 

pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik. 

c. Dalam rangka pengawasan, Badan Amil Zakat memberikan laporan 

tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia 

atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya. 

d. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan 

Lembaga Amil Zakat. 

6. Sanksi 

Ketentuan sanksi pengelolaan zakat diatur dalam pasal 21 sebagai berikut: 

a. Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau 

mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, dan 

kafarat sebagaimana diamksud dalam pasal 8, pasal 12, dan pasal 13 dalam 

undangundang ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga 

bulandan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta 

rupiah). 
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b. Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran. 

Setiap petugas Badan Amil Zakat dan petugas Lembaga Amil Zakat yang 

Melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

C. BAZ (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Kabupaten 

Banjarnegara 

 Zakat adalah salah satu sumber dana umat yang sangat potensial. 

Mengingat jumlah kaum muslimin di Indonesia yang mayoritas.Oleh 

karenanya kehadiran manajemen pengelola zakat yang efektif dan efisien 

menjadi sangat penting.Pemerintah melalui UU No.38 th. 1999 sudah 

melakukan sosialisasi dan gerakansadar zakat nasional.Dari UU tersebut 

muncul istilah Badan Amil Zakat yang manajemennya dilakukan oleh 

pemerintah.Sementara yang semi swasta adalah Lembaga Amil Zakat.Dalam 

rangka meningkatkan daya guna, hasil guna, serta peran masyarakat 

khususnya Umat Islam dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Banjarnegara. 

Maka dipandang perlu adanya pembentukan suatu lembaga yang bertujuan 

memberikan pembinaan, pertimbangan, saran dan pendapat dalamrangka 

kebijaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat kepada masyarakat yang 

berhak. Disadari bahwa untuk menjadikan Badan Amil Zakat Kabupaten 

Banjarnegara sebagai lembaga pengelola zakat yang amanah dan profesional 

memerlukan kerjakeras dan pemikiran dari semua pihak.Dengan berlindung di 

bawah naungan BAZ propinsi Jawa Tengah. Diharapkan kinerja BAZ 



73 
 

semakin optimal, maka harus sesering mungkin dilakukan rapat-rapat dalam 

melaksanakan program BAZ. Baik yang berkenan dengan penghimpunan 

maupun penyaluran. Disepakati bahwaprinsip kerja BAZ Kabupaten 

Banjarnegara kedepan adalah sebesar-besarnya mengumpulkan dana ZIS dan 

dari dana yang terkumpul seoptimal mungkin segera didistribusikan atau 

didayagunakan. 

Untuk mendukung agar capaian-capaian di atas terwujud, dibuatlah beberapa 

program kerja BAZ Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut : 

a. Pelatihan kepengawasan BAZ . 

b.Mengadakan internal audit guna membantu Badan Pelaksana 

menertibkanlaporan keuangan. 

c. Sosialisasi UU No.38 Tahun 1999 ke Unit Pengumpulan Zakat dan instansi 

pemerintah. 

d. Menertibkan edaran tentang menghitung zakat dan instansi pemerintah. 

e. Sosialisasi profil BAZ melalui pertemuan bersama di Musholla, 

Masjid,Instansi, dsb. 

f. Pemberian Beasiswa untuk SD, MI, SLTP, MTs, SMU, dan MA. 

g. Mengadakan pesantren Ramadhan. 

h. Pemberian santunan kepada siswa-siswi panti asuhan dan operasional untuk 

panti asuhan se-Kabupaten Banjarnegara 

i. bekerja sama dengan koperasi guna mangadakan kredit. 

 


