
 

 

 

 

1 PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang 

 
Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan ibadah yang 

menandakan ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT, ibadah zakat 

mengandung dua dimensi, yaitu dimensi vertikal (hablumminAllah) dan dimensi 

horizontal (hablumminannas). Al-Qur’an menyebutkan kewajiban berzakat 

sebanyak 82 kali, ini menandakan bahwa zakat mempunyai peranan penting bagi 

kehidupan umat manusia.  

Zakat sebagai salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang 

disyariatkan oleh ajaran Islam, dalam perkembangan selanjutnya berfungsi 

sebagai penggerak roda perekonomian umat melalui sektor-sektor produktif yang 

dikelola oleh penerimanya (Khatimah 2005).  

Menurut Syatir et al. (2013) bahwa zakat dapat menjadi sebuah media 

untuk mengontrol kesenjangan pendapatan, serta menjembatani celah antara 

golongan muslim kaya dengan muslim papa, antara muzaki dengan mustahik, 

sehingga tidak terjadi monopoli dan penumpukan kekayaan pada sebagian kecil 

golongan muslim tertentu. Allah berfirman dalam Q.S Al-Hasyr (59):7 yaitu 

“ supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara 

kamu”. 

Dalam upaya membantu perekonomian negara, potensi zakat harus digali 

secara optimal. Pada hakekatnya zakat merupakan pranata keagamaan yang 

mempunyai tujuan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bagi umat muslim 

Mukhlis dan Beik (2013) , Sari (2013), Bakar dan Rashid (2010). 

Dalam sejarah Islam yang tercantum dalam Al-Qur’an bahwa kewajiban 

berzakat sudah ada pada masa Nabi Ibrahim a.s, Nabi Ishak a.s, Nabi Yakub a.s, 

Nabi Ismail a.s, Nabi Isa a.s dan Nabi Muhammad SAW, Allah menyempurnakan 

perintah zakat dan telah mewajibkan zakat kepada hamba-Nya, Allah 

menjelaskan seluruh perintah-Nya di dalam Firman-Nya yang tertuang dalam Al-

Qur’an (Indrijatiningrum 2005). Menurut Samsiah (2013) dalam sejarah tidak 

ditemukan orang menjadi miskin semata-mata karena gemar berzakat, bahkan hal 

yang sering terjadi adalah orang kaya menjadi miskin karena kebakhilannya.  

Upaya pemerintah dalam pemberdayaan zakat secara optimal yaitu 

dengan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 

Pemerintah memberikan amanah kepada BAZNAS dalam upaya melakukan 

pengelolaan zakat secara nasional. Dalam upaya pengelolaan zakat, BAZNAS 

dibantu oleh BAZ dan LAZ. Salah satu poin terpenting terkait dalam UU No. 23 

tahun 2011 yaitu BAZ dan LAZ wajib mengeluarkan bukti setor zakat kepada 

setiap muzakki. Bukti setor zakat yang diterima muzaki dapat digunakan sebagai 

pengurang pajak penghasilan dalam SPT tahunan. Apabila kewajiban ini 

dilanggar, hal ini bisa berdampak pada reputasi BAZ dan LAZ itu sendiri, yang 

berimbas pada reputasi BAZNAS.   

BAZ atau LAZ yang terdaftar sebagai badan atau lembaga pengurang 

pajak penghasilan sebanyak 20, hal ini diatur dalam peraturan dirjen pajak No 
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PER-33/PJ/2011  badan atau lembaga zakat tersebut meliputi satu Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 15 Lembaga Amil Zakat (LAZ), 3 Lembaga 

Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh (LAZIS) dan satu lembaga sumbangan Agama 

Kristen Indonesia.  

BAZ dan LAZ yang tidak menjalankan tugasnya secara profesional rentan 

terjadi kesalahan dalam penyaluran zakat. Seorang mustahik bisa saja 

mendapatkan dana zakat lebih dari satu kali. Ada kemungkinan penerima zakat 

tersebut tidak layak sebagai penerima zakat sesungguhnya. Kesalahan dalam 

penyaluran zakat tidak boleh dianggap remeh ataupun sepele, kesalahan ini dapat 

menimbulkan risiko yang fatal, pada dasarnya zakat harus disalurkan sesuai 

dengan ketentuan Allah SWT yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an surah At-

Taubah:60 yaitu tentang delapan golongan penerima zakat. 

Menjaga reputasi bagi lembaga amil sangat penting. Dengan 

terpeliharanya reputasi yang baik dan terpercaya maka dapat memudahkan amil 

dalam upaya pengumpulan dana zakat dari para muzaki. Apabila amil tidak 

menyalurkan zakat sesuai dengan delapan ashnaf, maka akan berdampak pada 

kredibilitas amil dan akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada 

amil serta dapat mempengaruhi pencitraan lembaga yang berdampak pada 

timbulnya risiko kehilangan muzaki.  

Sebagai contoh, dalam penyaluran zakat untuk biaya pendidikan, jika amil 

tidak menyalurkan dana zakat (zakat pendidikan) tepat waktu berdampak pada 

siswa yang putus sekolah ataupun dapat dikeluarkan dari sekolah. Seandainya 

kejadian ini terjadi pada sepuluh siswa, seratus siswa atau bahkan seribu siswa 

dampak yang ditimbulkan sangat besar sekali, bisa berisiko pada kebodohan pada 

generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia. Dampak lebih besarnya lagi 

yaitu bangsa Indonesia akan mudah dibodohi oleh bangsa lain, sehingga 

memudahkan bangsa asing menjajah Indonesia. 

Perlu dilakukan tindakan mitigasi yang tepat untuk mengatasi 

keterlambatan dalam penyaluran dana zakat. Misalnya dengan cara menghubungi 

otoritas sekolah/kampus tempat belajar mustahik yang bersangkutan. Jika ini 

yang dilakukan maka perlu diatur siapa petugas amil yang bertanggung jawab 

untuk menghubungi pihak sekolah/kampus dan menyampaikan informasi 

keterlambatan pencairan ini (Beik 2015 dalam Media Indonesia).  

Contoh lainnya adalah risiko dari penghimpunan dana zakat. Misalnya 

risiko kurangnya informasi pengelolaan zakat yang dilakukan lembaga kepada 

para muzaki, padahal mereka telah berzakat secara rutin kepada lembaga. Untuk 

itu, perlu dilakukan tindakan mitigasi yang tepat. Misalnya, dengan 

menyegerakan laporan rutin pengelolaa zakat kepada muzakki secara langsung 

dengan disertai permohonan maaf atas keterlambatan penyampaian informasi ini. 

Hal tersebut harus dimasukan kedalam standar prosedur operasional lembaga 

(Beik 2015 dalam Media Indonesia).  

Pada beberapa contoh kasus risiko diatas, risiko yang terjadi pada 

pengelolaan zakat bukanlah permasalahan ataupun risiko yang sederhana 

sehingga perlu dilakukan pengkajian risiko lebih mendalam. Tepatnya, perlu 

dilakukan manejemen risiko. Sejauh ini belum pernah dilakukan pengkajian 

mendalam mengenai manajemen risiko pada suatu badan amil zakat. Dengan 

dilakukan manajemen risiko, maka dapat diketahui lebih detail mengenai setiap 
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risiko yang terjadi baik dari segi reputasi dan kehilangan muzakki, risiko 

penyaluran, risiko operasional, ataupun risiko transfer antar negara.  

Pada umumnya risiko terjadi pada setiap organisasi, perusahan, bisnis 

ataupun kegiatan sosial. Penelitian tentang manajemen risiko pada lembaga zakat 

tidak lazim atau belum ternah terdengar di masyarakat. Hal ini tidak menutup 

kemungkinan bahwa risiko juga bisa terjadi pada BAZNAS. Penelitian ini 

merupakan penelitaan pertama yang mengangkat permasalahan yang ada pada 

lembaga perzakatan.   

Menurut Suhendra, Oswari, Setiawan (2013) bahwa pada dasarnya, risiko 

tidak dapat dihindari dari aktivitas bisnis perusahaan, sehingga diperlukan 

manajemen risiko untuk mengatasi permasalahan ini. Pada umum manajemen 

risiko terjadi pada bidang usaha besar seperti Bank, perusahaan tekstil, 

perusahaan jasa penerbangan ataupun lainnya. Risiko yang biasanya terjadi pada 

perbankan meliputi sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai 

keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran 

kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso dan berbagai bentuk 

keputusan finansial lainnya, dimana itu telah menimbulkan kerugian bagi 

perbankan tersebut, kerugain terbesar adalah dalam bentuk finansial (Fahmi 

2010). 

Berdasarkan pertemuan perdana International Working Group on Zakat 

Core Principle (IWGZCP), disepakati bahwa identifikasi risiko dalam 

pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan 

mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat.  Ada empat jenis risiko yang telah 

terdentifikasi dan dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam 

memitigasi risiko-risiko tersebut. Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzaki, 

kedua risiko penyaluran, ketiga risiko operasional, dan keempat risiko transfer 

antar negara (Beik 2014).  

Menurut Hafidhuddin dan Beik (2010) dan Andriyanto (2011) bahwa 

pengelolaan zakat yang profesional, terpercaya dan transparan menjadi sebuah 

instrumen penting yang dapat memakmurkan dan mengangkat derajat kaum 

muslim. Selain itu manfaat zakat lebih luas yaitu zakat berguna, bukan hanya 

bagi Negara Indonesia saja tetapi untuk seluruh penduduk muslim dunia.  

Manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi setiap perusahaan 

(Darmawi 2008) oleh sebab itu dengan memahami bahwa zakat memiliki 

maslahah yang sangat besar bagi umat, maka perlu dilakukan penelitian terhadap 

manajemen risiko pada BAZNAS. Lembaga amil yang dijadikan objek penelitian 

adalah BAZNAS hal ini dikarenkan BAZNAS memiliki jangkauan yang sangat 

luas dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat serta mencakup skala nasional.  

Pada Tabel 1 dapat dilihat potensi penerimaan zakat pada BAZNAS. Dari 

tahun ketahun penerimaan zakat pada BAZNAS mengalami peningkatan hampir 

40% pertahun. Penerimaan zakat pada BAZNAS dapat dilihat pada Tabel 1, 

penerimaan zakat yang berhasil dikumpulkan dari tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2014. 
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Tabel 1 Penerimaan zakat pada BAZNAS tahun 2010-2014 

Penerimaan/ 

Tahun 
2010 2011 2012S 2013 2014 

SJumlah 

Penerimaan 

Zakat 
23.661.022.281 32.986.949.797 40.387.972.149 50.741.735.215 65.514.706.536 

Sumber: Laporan keuangan BAZNAS (2014) diolah 

 

 Pada Tabel 1 terlihat bahwa BAZNAS memiliki reputasi yang baik di 

mata masyarakat, hal ini terlihat dengan meningkatnya penerimaan dana zakat 

dari tahun ke tahun.  

 

Rumusan Masalah 

BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang mempunyai kapasitas 

menggerakkan zakat di tanah air. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu - 

satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 

tahun 2001, sebagai pengukuh peranan BAZNAS dalam undang-undang Nomor 

23 Tahun 2011 yang menyebutkan “pengelolaan zakat dilakukan terintegrasi 

melalui peranan koordinasi yang dilakukan BAZNAS di tingkat pusat”.  

Lembaga pengelola zakat mempunyai peranan yang sangat strategis untuk 

melaksanakan ketentuan syariah yang terkait dengan kewajiban menunaikan 

zakat dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Perlu dilakukan 

penelitian untuk menganalisa manajemen risiko pada pengelolaan zakat pada 

BAZNAS. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi refrensi bagi lembaga zakat 

lainnya. Pada peneilitian ini akan dilakukan analisa yang meliputi: 

1. Faktor-faktor apa saja yang membentuk terjadinya risiko pada pengelolaan 

BAZNAS ?  

2. Dampak apa yang dapat ditimbulkan dari risiko tersebut terhadap manajemen 

operasional BAZNAS ? 

3. Bagaimana upaya yang perlu dilaksanakan untuk mitigasi risiko? 

     

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya risiko pada BAZNAS 

2. Melakukan pemetaan dari kemungkinan (probability) dan dampak (impact) 

risiko yang terjadi pada risiko pengumpulan dana zakat, pengelolaan dana 

zakat dan distribusi dana zakat  

3. Merumuskan upaya-upaya untuk melakukan mitigasi risiko pada BAZNAS 

 

Manfaat Penelitian 

Dari penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat bagi lembaga zakat, 

muzakki maupun mustahik: 

1. Mitigasi risiko pada BAZNAS 
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2. Meningkatkan dan memperbaiki sistem pengelolan manajemen,  sehingga 

bisa mencegah risiko yang akan timbul. 

3. Dapat meningkatkan reputasi BAZNAS di mata masyarakat, sehingga 

memberikan kemudahan pada BAZNAS dalam pengumpulan dana zakat.  

 

 

Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk melakukan analisa manajemen risiko 

pada kinerja manajemen operasional BAZNAS dalam menjalankan akfitasnya 

sebagai lembaga amil zakat, yakni meliputi pengumpulan dana zakat, 

pengelolaan dana zakat dan penyaluran / pendistribusian dana zakat 

 




