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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Zakat bagi umat Islam merupakan salah satu kewajiban yang harus 

ditunaikan, setelah terpenuhi syarat dan pelaksanaannya sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Drs. H. Syu’aibun, M.Hum. “Zakat adalah ibadah fardhiyah 

yang berimplikasi luas dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, 

pendidikan sehingga meliputi pemahaman tentang konsep pemilikan harta, 

ekonomi dan keadilan dalam berbagai dimensi” (Didin Hafidhuddin, 2002: 8). 

Di dalam Al Quran pun zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga setelah 

syahadat dan sholat. Zakat berasal dari kata zaka, artinya tumbuh subur, 

berkembang, suci dari dosa, dan berkah. Zakat sebagai bagian dari harta yang 

wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (nisab, haul dan kadar) 

kepada orang orang tertentu dengan syarat tertentu pula. Fungsi zakat selain 

sebagai pembersih harta dan jiwa seseorang, ia berfungsi pula untuk 

menyejahterakan masyarakat bahkan dapat menambah serta menumbuh suburkan 

kekayaan, baik bagi si pembayar zakat maupun masyarakat. 
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Sebagaimana tercantum dalam Al Qur’an surat at-Taubah Ayat 103 bahwa 

tujuan zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan diri yang ayatnya 

berbunyi : 

ُ  َسِمیعٌ  َعلِیمٌ  (103) یِھمْ  بَِھا َوَصلِّ  َعلَْیِھمْ  إِنَّ  َصَالَتكَ  َسَكنٌ  لَھُمْ  َوهللاَّ  ِمنْ  أَْمَوالِِھمْ  َصَدقَةً  تُطَھُِّرھُمْ  َوتَُزكِّ
 ُخذْ 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. 

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

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S at-Taubah:103). 

Umat Islam dalam hal ini perlu mewujudkan stabilitas umat disekitarnya 

dengan cara menghidupkan zakat sebagaimana mestinya. Zakat perlu diatur dan 

dikelola secara baik sehingga akan meminimalisir permasalahan umat terkhusus 

masalah ekonomi hal ini termaktub pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat. 

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti 

mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat maksudnya lembaga 

yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Sedangkan 

pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan 
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tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada 

semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

Jika pengelolaan dilakukan secara efektif maka akan berjalan secara lebih 

terarah dan teratur rapi. Konteks pengelolaan zakat meliputi, penghimpunan, 

pengelolaan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengawasan dalam pelaksanaan 

zakat. 

Salah satu instansi di Jawa Barat  yang sesuai dengan keberadaannya 

adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat. Keberadaan zakat 

menjadi hal yang pokok bagi masyarakat Indonesia, terlebih lagi pada tanah Jawa 

Barat yang jumlah penduduk muslim ditanah ini tertinggi di Indonesia dengan 

sekitar 41.763.592 jiwa. Hal ini dapat didaya gunakan oleh pemerintah melalui 

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat untuk dihimpun, dikelola dan 

didistribusikan sebagian hartanya kepada asnaf 8 (delapan) orang orang yang 

berhak menerimanya (mustahiq). 

Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan 

sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat, 

karena tidak jarang orang mengira tentang besarnya jumlah zakat yang terkumpul, 

jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya. Dasar dari harapan tersebut maka 
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digambarkan bahwa jika zakat dijalankan maka kemiskinan yang melilit 

kebanyakan umat Islam dimana-mana dapat dikurangi. 

Provinsi Jawa Barat yang memang luas wilayah geografisnya maka dalam 

hal ini Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat dengan tugasnya mengelola zakat 

di perlukan bantuan untuk menghimpun dan mendistribusikannya atas apa yang 

menjadi kewajiban instansi tersebut. Demi lancarnya tugas dari instansi maka 

Baznas pusat mengeluarkan sebuah kebijakan yang tertuang didalam peraturan 

Baznas salah satunya Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit Pengumpul Zakat adalah satuan 

organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas 

mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, 

instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri 

(pusat.baznas.go.id). 

Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 dalam pasal 4 ayat 1 huruf (e) bahwa 

Baznas Provinsi membentuk UPZ provinsi pada institusi perguruan tinggi, 

pendidikan menengah, atau nama lainnya. Baznas ditingkat provinsi dapat 

membentuk UPZ di perguruan tinggi yang tidak dapat dibentuk oleh Baznas Pusat 

dan Kabupaten/Kota. Perbedaan ini menjadi satu titik temu yang amat penting 

bagi keberadaan UPZ dalam ruang lingkup lembaga pendidikan setingkat 

perguruan tinggi. 

Sebagaimana tugas UPZ untuk menghimpun, mengelola, mendistribusikan 

dan mendayagunakan zakat infak dan sedekah, maka keberadaan UPZ di 
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perguruan tinggi adalah bentuk fungsional yang berorientasikan keadilan sosial 

dan ekonomi bagi kemaslahatan umat yang berhak menerimanya (mustahiq). 

Elemen elemen penting yang masuk dalam kategori mustahik di tataran perguruan 

tinggi adalah mahasiswa dan karyawan, karena mahasiswa masuk dalam kategori 

fi sabilillah dan  fakir miskin serta karyawan yang mengalami masalah finansial. 

Menurut data dari Universitas Padjadjaran bagian keuangan bahwa hanya 

2% mahasiswa mengalami kendala keuangan dari tolak ukur yang mendapatkan 

bidikmisi. Hal tersebut akan berdampak pada drop outnya mahasiswa. Kendala 

lain yakni kenaikan biaya kuliah setiap tahun selalu mengalami kenaikan. 

Mahasiswa adalah orang yang terdidik dan terpelajar dimana negara wajib untuk 

mencerdaskan bangsanya sampai di jenjang pendidikan tinggi karena di zaman 

milenial seperti sekarang ini suasana dunia begitu canggih dan elit, untuk 

melampauinya butuh pendidikan yang lebih ekstra dan harus ada perhatian dari 

pemerintah. Sebagaimana yang tertuang didalam alinea ke 4 UUD 1945 pada 

pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan” dan “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan 

dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. 

Salah satu UPZ yang berada dalam wewenang Baznas Provinsi Jawa Barat 

sekaligus UPZ yang pertama kali dibentuk oleh Baznas Jawa Barat di tataran 

perguran tinggi serta  memiliki peta rancangan dan susunan dengan target 

utamanya menjadi standar acuan pengelolaan unit penghimpun zakat di perguruan 

tinggi, terutama di PTN (Perguruan Tinggi Negeri) Badan Hukum pada 2020 

mendatang adalah UPZ Universitas Padjadjaran (jabartribunnews.com : 2017). 
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Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 tersebut pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 

tentang tugas dan fungsi UPZ yang sebagaimana dimaksudkan adalah untuk 

membantu menghimpun mengelola, mendistribusikan dan lain sebagainya. Dana 

zakat infak dan sedekah yang dihimpun tersebut diperoleh dari pemotongan gaji 

pegawai dan dosen (payroll system), remunerasi dan sertifikasi dosen yang ada di 

Unpad dan dapat ditransfer ke rekening bank yang telah ditetapkan UPZ Unpad 

serta bisa memanfaatkan aplikasi QR Code e-Wallet atau e-Money setiap bulannya 

yang nantinya akan didistribusikan kepada para mustahik (orang yang berhak 

menerima zakat). 

Dana zakat infak dan sedekah tersebut dihimpun oleh UPZ Unpad dalam 

sebulan yang digabungkan melalui pemotongan gaji, remunerasi dan sertifikasi 

gaji pegawai dan dosen terhitung pada bulan Maret 2018 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Dana Zakat, Infak dan Sedekah UPZ Universitas Padjadjaran 

No Metode Zakat Infak Sedekah Jumlah 

1. Payroll System - - - Rp. 0 

2. Remunerasi Rp. 12.979.068 Rp. 2.300.905 - Rp. 15.279.973 

3. Sertifikasi Rp. 2.382.462 - - Rp. 2.382.462 

Total Rp. 17.662.435 

Sumber : UPZ Unpad (Maret: 2018) 
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Di bulan Maret ini dana ZIS (Zakat Infak dan Sedekah) terhitung sekitar 

17 jutaan lebih yang dihimpun oleh UPZ Unpad yang kemudian dikelola lalu 

disetorkan terlebih dahulu ke Baznas Provinsi untuk disimpan 30% nya, 

selanjutnya sisa dana 70% tersebut diberikan kembali oleh Baznas Provinsi 

kepada UPZ Unpad yang kemudian didistribusikan kepada para mustahik. Dana 

yang 70% tersebut dikelola oleh UPZ Unpad dalam pembagian untuk dana 

operasional (amil dan inventaris) 13% dan sisanya disalurkan kepada para 

mustahik. Tahap penyaluran/pendistribusian zakat infak dan sedekah ini telah 

ditentukan oleh pihak UPZ Unpad yang didistribusikan melalui dua program. 

Pertama, program cinta literasi yang dibagi menjadi dua; (a) Cinta kata : yakni 

program peningkatan literasi keislaman melalui beasiswa uang buku sebesar Rp. 

100.000/bulan, (b) Cinta Qur’an: Pembinaan musyrif/ah Lembaga Pengembangan 

Tilawatil Qur’an untuk mendapatkan sanad keilmuan. Kedua, program santunan. 

Pendistribusian zakat, infak dan sedekah kepada para mustahik yang 

dilakukan oleh UPZ Universitas Padjadjaran terbagi kedalam pembagian sebagai 

berikut : 

Tabel 1.2 

Alokasi dana zakat, infak dan sedekah kepada mustahik 

No Asnaf Alokasi Target Internal Kampus Target Eksternal Kampus 

1. Fakir 15% 10 90 

2. Miskin 15% 50 50 
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3. Amil 15% 100 0 

4. Fisabilillah 40% 90 10 

5. Ibnu Sabil 10% 50 50 

6. Mualaf 5% 50 50 

Sumber : UPZ Unpad (Infografis: 2017) 

Unit Pengumpul Zakat di Universitas Padjadjaran mendistribusikan dana 

zakat, infak dan sedekah yang telah ditentukan sebagai berikut : (1) Fi Sabilillah ; 

11,4 juta yang berupa penyaluran dana tunai pembelian buku untuk 57 orang 

mahasiswa untuk 2 bulan berjalan, masing masing Rp. 100. 000, (2) Fakir dan 

Miskin; 19,25 juta penyebaran paket sembako sebanyak 90 paket, (3) Amilin 

(Operasional Kantor); 7,6 juta.  

Pembagian dana zakat, infak dan sedekah serta program program yang ada 

di UPZ Unpad masih belum benar benar memecahkan problem inti yang dialami 

oleh masyarakat internal kampus (mahasiswa dan karyawan) di dalam 

mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Yusuf Al Qardhawi (2005: 30) bahwa “secara umum target utama dari 

aplikasi zakat adalah mengentaskan kemisikinan secara keseluruhan”. Oleh karena 

itu zakat sangat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Program tersebut hanya program rutinan biasa yang tidak melihat mahasiswa/i 

dan karyawan mana yang benar benar membutuhkan dan sedang mengalami 

masalah finansial yang serius. 
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Mahasiswa aktif yang terdaftar di Universitas Padjadjaran berjumlah 

kurang lebih tiga puluh ribuan. Dari jumlah tersebut 2% masuk dalam kategori 

kurang mampu. Parameter yang digunakan untuk menentukan kategori “kurang 

mampu” yakni salah satunya dilihat dari mahasiswa penerima program beasiswa 

bidikmisi. Di dalam kampus tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan 

kebijakan mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang di kategori kategorikan, 

namun hal tersebut tidak menjadi faktor dominan mahasiswa yang kurang mampu 

untuk tetap melanjutkan perkuliahannya karena bebannya bukan di pembayaran 

UKT saja melainkan banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Mahasiswa 

yang berhenti di sebabkan biaya dan juga mereka tidak mendapatkan beasiswa, 

tentu dari hal tersebut tugas UPZ masih belum optimal di dalam menghimpun, 

mengelola, khususnya mendistribusikan dan mendayagunakan kepada para 

mustahik. 

Beberapa agenda untuk melakukan evaluasi telah dilakukan oleh pihak 

Baznas Provinsi maupun dari pengurus UPZ nya itu sendiri yang mengacu pada 

landasan peraturan Baznas Pusat Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan 

tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Adapun pelaksanaan dilapangan seperti 

yang dikemukakan diatas, didalam cara pengelolaannya, pendistribusian dan 

pendayagunaannya masih belum optimal sehingga beberapa asnaf tidak terbagi 

dengan rata dan untuk evaluasi selalu membahas mengenai hal tersebut. Evaluasi 

yang telah dilakukan oleh yang berwenang memberikan perbaikan perbaikan dan 

menilai sejauh mana kinerja pelaksanaannya terhadap kebijakan yang telah dibuat/ 

target yang seharusnya terjadi dilapangan. 
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Sebagai UPZ yang memiliki prinsip memicu kampus kampus lain, 

diharapkan UPZ Unpad dapat menghimpun, mengelola, mendistribusikan dan 

mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah sebagaimana mestinya agar dapat 

memotivasi perguruan tinggi lainnya untuk segera membentuk UPZ, lantaran 

keberadaan UPZ begitu penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan 

khususnya ekonomi. Tentunya, dari uraian permasalahan tersebut, ada hal yang 

perlu di evaluasi dari kebijakan Peraturan Nomor 2 tahun 2016 tentang 

pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat atas hasil dari keberadaan UPZ 

yang ada di Unpad. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah terkait dengan Peraturan 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja yang studi kasusnya di 

Universitas Padjadjaran, maka peneliti mengidentifikasikan beberapa masalah di 

dalam penelitian ini yang di antaranya adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan evaluasi yang telah dilakukan oleh pihak UPZ Unpad masih 

belum optimal. 

2. Dampak dari kebijakan di UPZ Unpad mengenai tugas dan fungsinya 

masih belum menyentuh keseluruhan komponen mustahik yang ada di 

internal Unpad. 

C. Rumusan Masalah 

Untuk memudahkah peneliti dalam proses kajian penelitian, maka peneliti 

merumuskan permasalahan yang ada atas hasil dari turunan identifikasi masalah. 
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1. Bagaimana proses pelaksanaan evaluasi yang telah dilakukan oleh pihak 

UPZ Unpad ? 

2. Bagaimana kendala - kendala evaluasi yang dihadapi oleh pihak UPZ 

Unpad ? 

3. Bagaimana dampak implikasi dari kendala terhadap eksistensi UPZ Unpad 

? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan proses pelaksanaan evaluasi yang 

telah dilakukan oleh pihak UPZ Unpad 

2. Untuk mengetahui dan menggambarkan kendala - kendala evaluasi yang 

dihadapi oleh pihak UPZ Unpad 

3. Untuk mengetahui dan menggambarkan dampak impilkasi dari kendala 

terhadap eksistensi UPZ Unpad. 

E. Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya kegiatan penelitian yang di lakukan ini, di harapkan dapat 

memberikan kegunaan, baik secara teoretis ataupun praktis, yaitu sebagai berikut :  

1. Kegunaan secara teoretis 

a. Bagi Penulis 

1) Untuk meningkatkan wawasan keilmuan dalam ruang lingkup 

Administrasi Publik dan khususnya di ranah Kebijakan Publik, yang 

berorientasikan kajian pendalaman. 
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2) Untuk mengembangkan konsep konsep ilmu dan pengetahuan yang telah 

di miliki oleh penulis tentang ilmu Administrasi Publik dan khususnya di 

ranah Kebijakan Publik dan mencari bukti konkret di setiap 

lembaga/instansi pemerintahan yang ada di Indonesia. 

b. Bagi Lembaga Unit Pengumpul Zakat di Universitas Padjadjaran 

1) Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan yang 

dimiliki peneliti bagi para pengurus dalam menjalankan amanah program. 

2) Kegiatan penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan 

pemahaman tentang teori kebijakan publik yang ada di dalam pelaksanaan 

zakat. 

c. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

1) Kegiatan penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan gagasan yang 

luas didalam ruang lingkup studi kebijakan publik. 

2) Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa/I yang 

ada di FISIP khususnya di jurusan Administrasi Publik. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi penulis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperbaiki tingkat intelektual 

dan ilmu pengetahuan serta wawasan yang universal di ruang lingkup kebijakan 

publik dalam program studi administrasi publik, dan juga sebagai bahan masukan 

bagi peneliti agar dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki selama 

penelitian ini untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dimanapun dan 

kapanpun. 
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b. Bagi Lembaga Unit Pengumpul Zakat Universitas Padjadjaran 

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan 

masukkan kepada pengurus Unit Pengumpul Zakat Universitas Padjadjaran 

didalam tugas dan fungsi yang telah diatur pada peraturan kebijakan Baznas 

Pusat. 

c. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Bandung 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan untuk 

mahasiswa/I yang akan melakukan sebuah penelitian sebagai tugas dari dosen 

pengampu ataupun tugas akhir skripsi, dan juga hasil dari penelitian ini 

diharapkan mampu menjalin tali silaturahmi yang erat antara Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik UIN Bandung dan Unit Pengumpul Zakat Universitas 

Padjadjaran Jatinangor Sumedang. 
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