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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No Arab Latin No Arab Latin

1 ا Tidak
dilambangkan

16 ط ṭ

2 ب B 17 ظ Z
3 ت T 18 ع ‘
4 ث S 19 غ G
5 ج J 20 ف F
6 ح H 21 ق Q
7 خ Kh 22 ك K
8 د D 23 ل L
9 ذ Ż 24 م M
10 ر R 25 ن N
11 ز Z 26 و W
12 س S 27 ه H
13 ش Sy 28 ء ’
14 ص S 29 ي Y
15 ض D

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin

 َ◌ Fatḥah A

 ِ◌ Kasrah I

 ُ◌ Dammah U
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b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf

َ◌ ي Fatḥah dan ya Ai

َ◌ و Fatḥah dan wau Au

Contoh:

كیف : kaifa

:ھول  haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda

ي/َ◌ا Fatḥah dan alif atau ya Ā

ِ◌ي Kasrah dan ya Ī

ُ◌ي Dammah dan wau Ū

Contoh:

قَالَ  : qāla

َرَمى : ramā

قِْیلَ  : qīla

یَقُْولُ  : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan

dammah, transliterasinya adalah t.
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b. Ta marbutah mati (ة)

Ta marbutah ,yang mati atau mendapat harkat sukun (ة)

transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh (ة)

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta marbutah .itu ditransliterasikan dengan h (ة)

Contoh:

َرْوَضةُ اَْالْطفَالْ  : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl

◌ْ اَْلَمِدْینَةُ اْلُمنَّوَرة : al-Madīnah al-Munawwarah/

al-Madīnatul Munawwarah

طَْلَحةْ  : Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn

Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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RINGKASAN LAPORAN

Nama : Desi Mulyani
NIM :  150601157
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III

Perbankan Syariah
JuduI : Mekanisme Penyaluran Dan Pengawasan

Beasiswa Penuh Anak Muallaf Di Daerah
Rawan Aqidah Pada Baitul Mal Aceh

Tanggal Sidang : 11 Juli 2018
Tebal LKP : 59 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II : Seri Murni, SE.,M.Si,Ak

Penulis melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh yang beralamat di
jalan T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh), Kec. Kuta Alam
Kota Banda Aceh. Selama penulis melakukan kerja praktik penulis
ditempatkan pada bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan terkadang
penulis juga membantu pada bagian counter piket. Hal tersebut dilakukan
untuk memperlihatkan bentuk dunia kerja di Institusi Perbankan Syariah.
Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah
untuk mengetahui mekanisme penyaluran dan pengawasan beasiswa
penuh anak muallaf di daerah rawan aqidah pada Baitul Mal Aceh.
Program beasiswa ini bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar
bagi anak-anak dari keluarga muallaf yang berasal dari daerah rawan
aqidah. Selain itu, diharapkan juga agar mereka mendapatkan
pemahaman islam dengan lebih baik dan terjaga dari pengaruh keyakinan
sebelumnya. Proses penyaluran beasiswa ini dilakukan dengan beberapa
tahapan antara lain: pengorganisasian, kriteria Mustahik, pendataan,
verifikasi dan validasi, penyaluran, monitoring dan evaluasi, dan
pelaporan. Sedangkan proses pengawasan terhadap beasiswa ini
dilakukan dengan  dua cara  yaitu: internal (dilakukan oleh bidang
pengawasan yang ada di Baitul Mal Aceh) dan eksternal (dilakukan oleh
lembaga terkait seperti: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  Badan
Pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dan juga dari Kantor
Akuntan Publik (KAP). Berdasarkan hasil kerja praktik di lapangan
dapat di simpulkan bahwa mekanisme penyaluran dan pengawasan yang
ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh sudah bisa dinyatakan berhasil karena
sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,  dan
penerima beasiswa tersebut memang berasal dari keluarga muallaf
kurang mampu berdomisili di daerah rawan aqidah.
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BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baitul Mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan

sedekah serta mengoptimal distribusinya sesuai dengan peraturan dan

amanahnya (Soemitra, 2009:451). Baitul Mal Aceh adalah sebuah

lembaga daerah yang non struktural yang memiliki kewenangan untuk

mengelola dan mengembangkan zakat,  wakaf, harta agama dengan

tujuan  untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali-wali pengawasan

terhadap anak yatim piatu dan atau  Pengelolaan harta warisan yang tidak

memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam

empat tingkat,  yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota,  Pemukiman,

dan Gampong. Baitul Mal Aceh adalah Baitul Mal tingkat provinsi yang

keberadaannya telah dimulai sejak april tahun 1973 dengan nama Badan

Penerbit Harta Agama (BPHA) (Baitul Mal Aceh, 2017).

Baitul Mal Aceh sebagai salah satu dari badan pengelola zakat yang

ada di Indonesia, terus berupaya untuk mengembangkan inovasi dalam

pengelolaan dan pemberdayaan zakat dengan menyalurkan  zakat  sesuai

dengan syariah yang sudah jelas ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Al

Hadist dibagi kepada delapan asnaf yang terdiri dari Fakir,  Miskin,

Amil,  Muallaf,  Riqab,  Gharim,  Fi Sabilillah,  dan Ibnu Sabil.  Dan

dalam pelaksanaannya, Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat kedalam 4

(empat) kategori utama  program dan kegiatan  yaitu: pemberdayaan

ekonomi, sosial, dakwah dan syiar islam, dan biaya untuk pendidikan.

Program biaya untuk pendidikan yang ada pada Baitul Mal Aceh

terdiri dari tiga kategori utama program yaitu:  pemberian beasiswa
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penuh,  pemberian bantuan pendidikan berkelanjutan dan bantuan

pendidikan sekali waktu. 1) Pemberian beasiswa penuh yang ada pada

Baitul Mal Aceh terdiri dari: beasiswa penuh tahfizh quran tingkat SMP

dan SMA, beasiswa penuh Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) tingkat

Mahasiswa dan beasiswa penuh untuk anak muallaf yang ada di daerah

rawan aqidah tingkat SMP dan SMA. 2) Pemberian bantuan pendidikan

berkelanjutan terdiri dari: beasiswa berkelanjutan untuk anak miskin,

beasiswa berkelanjutan untuk anak muallaf, beasiswa berkelanjutan

tahfizh qur’an, beasiswa berkelanjutan untuk anak berkebutuhan khusus,

dan beasiswa berkelanjutan untuk mahasiswa berprestasi.  Dan 3)

bantuan pendidikan sekali waktu terdiri dari: bantuan pendidikan untuk

mahasiswa D3/S1 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan studi

akhir LKP/Skripsi,  bantuan pendidikan untuk santri dari keluarga

miskin.1

Berikut program beasiswa penuh yang diberikan kepada  anak

muallaf yang berada di daerah rawan aqidah . Adapun daerah-daerah

yang tergolong rawan aqidah menurut dewan pertimbangan syariah

Baitul Mal Aceh yaitu Simeulue, Singkil, Aceh Tenggara,

Subulussalam, dan Aceh Tamiang. Kelima daerah ini dianggap rawan

aqidah karena dekat dengan perbatasan yang penduduknya banyak dari

non muslim (Baitul Mal Aceh, 2017).

Beasiswa ini bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi

anak-anak dari keluarga muallaf yang berasal dari daerah rawan aqidah.

Selain itu, diharapkan juga agar mereka mendapatkan pemahaman islam

dengan lebih baik dan terjaga dari pengaruh keyakinan sebelumnya, serta

lahirnya da’i yang berasal dari keluarga muallaf yang menjadi ujung

1 Wawancara dengan Ibu Ade Irnami, ST,  Unit Beasiswa Baitul Mal Aceh,
pada tanggal 27 Maret 2018 di Baitul Mal Aceh.
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tombak dakwah syiar islam di daerah rawan aqidah. Anak keluarga

muallaf ini akan disekolahkan di  pesantren- pesantren  modern  yang ada

di Aceh.

Baitul Mal Aceh mengadakan pengawasan terhadap penyaluran

beasiswa penuh untuk anak muallaf. Hal ini untuk menjamin bahwa

tujuan-tujuan dari program Baitul Mal dapat tercapai.  Hal tersebut

berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang telah

direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan erat antara

perencanaan dan pengawasan.  Sehingga, pengawasan mempunyai

peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena

mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur,

terarah,  atau tidak. Pengawasan dilakukan untuk menjamin  jalannya

kegiatan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Agar

pengawasan dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka harus

mengikuti prosedur pengawasan. Dalam islam, pengawasan terbagi dua,

yaitu: pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber

dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Kedua,  kontrol dari luar,

pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri,  misalnya dari lembaga

terkait seperti: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan

keuangan dan pembangunan (BPKP) dan juga dari Kantor Akuntan

Publik (KAP). sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme

pegawasan dari pemimpin  yang berkaitan dengan penyelesaian tugas dan

perencanaan tugas dan lain-lain (Fakhruddin, 2008:317).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penulisan laporan kerja praktik (LKP) dengan judul “Mekanisme

Penyaluran dan Pengawasan Beasiswa Penuh Anak Muallaf di

Daerah Rawan Aqidah pada  Baitul Mal Aceh”.
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1.2 Tujuan Laporan kerja Praktif

Tujuan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah Untuk mengetahui

bagaimana Mekanisme Penyaluran dan Pengawasan Beasiswa Penuh

Anak Muallaf di Daerah Rawan Aqidah pada Baitul Mal Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja praktik

Adapun kegunaan Laporan kerja praktik ini antara lain:

1. Khazanah Ilmu pengetahuan

Sebagai bahan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan

yang dapat dimanfaatkan oleh Mahasiswa khususnya Diploma III

Perbankan syariah dan Referensi bagi penerus berikutnya yang

ingin membahas mengenai Mekanisme Penyaluran Dan

Pengawasan Beasiswa Penuh Anak Muallaf  Di Daerah Rawan

Aqidah Pada Baitul Mal Aceh.

2. Masyarakat

Untuk memberikan informasi yang lebih luas terhadap

masyarakat agar dapat lebih mengetahui  mekanisme penyaluran

dan pengawasan terhadap program beasiswa penuh anak muallaf

yang berada didaerah rawan aqidah Pada Baitul Mal Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Untuk meningkatkan ukhwah silaturahmi antara pihak akademik,

mahasiswa magang dengan Instansi Baitul Mal Aceh agar terjalin

hubungan dan persaudaraan yang baik. Dan dapat menjadi acuan

bagi pihak Baitul Mal Aceh dalam melakukan penyaluran dan

pengawasan yang sesuai dengan Islam.
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4. Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program

studi Diploma III Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi Dan

Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan menambah

wawasan bagi penulis mengenai Mekanisme Penyaluran dan

Pengawasan Beasiswa penuh Anak Muallaf Di Daerah Rawan

Aqidah Pada Baitul Mal Aceh.

1.4 Sistematika Penulisan Kerja Praktik

Sistem penulisan laporan kerja praktik pada bab satu penulis

menjelaskan tentang latar belakang yaitu berupa pengenalan dan

pembahasan yang akan dijelaskan.  Selanjutnya, menjelaskan tentang

tujuan Laporan Kerja Praktik (LKP) tujuan yang akan dicapai oleh

penulis dalam menulis LKP, dan berikutnya menjelaskan kegunaan

Laporan Kerja Praktik (LKP) baik itu khazanah ilmu pengetahuan,

masyarakat, instansi tempat kerja praktik dan bagi penulis. Setelah bab

satu disetujui oleh prodi dan sudah dikeluarkan SK maka selanjutnya

penulis mulai menulis bab selanjutnya.

Bab dua penulis akan menjelaskan tinjauan Lokasi Kerja Praktik,

yang disertai dengan sejarah singkat Baitul Mal Aceh, struktur organisasi

Baitul Mal Aceh,  kegiatan usaha Baitul Mal Aceh, dan juga membahas

tentang keadaan personalia Baitul Mal aceh.

Bab tiga, membahas hasil dari Kegiatan Kerja Praktik yang

dilakukan oleh  penulis selama 30 hari kerja di Baitul Mal Aceh yang

terdiri dari beberapa sub pembahasan yaitu kegiatan kerja praktik, bidang

kerja praktik dan juga teori yang berkaitan  yang disertai dengan definisi,
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penjelasan yang sesuai dengan teori-teori lainnya yang berhubungan

denga topik pembahasan yang akan dibahas.

Pada bab empat penulis akan menilai atau mengevaluasi hasil dari

kegiatan kerja praktik yang telah penulis lakukan di Baitul Mal Aceh dan

juga disajikan saran  penulis untuk pihak terkait, dan juga penutup dari

penulisan sistematika Laporan Kerja Praktik.
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BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal

Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki

kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta

agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali

pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan

yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke

dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota,

Kemukiman, dan Gampong (Baitul Mal Aceh, 2017).

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang

keberadaannya telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan

Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973.

Nama lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu

pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada Februari

1993 menjadi BAZIS. Pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal,

dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10

Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh seperti yang

tergambarkan dalam Tabel 2.1 berikut:
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Tabel 2.1
Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh

Tahun Nama Keterangan

April 1973
Badan Penertiban
Harta Agama (BPHA)

Keputusan Gubernur
Nomor 05/1973

Januari 1975
Badan Harta Agama
(BHA)

Keputusan Gubernur

Februari
1993

BAZIS
Keputusan Gubernur
Nomor 02/1993

Januari 2004 Badan Baitul Mal
Keputusan Gubernur
Nomor 18/2003

Januari 2008 Baitul Mal Aceh
Qanun Aceh Nomor
10/2007

Sumber: Data Bagian Hukum Baitul Mal Aceh

Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul

Mal memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya.

2. Melakukan pengumpulan,  penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

3. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf, dan harta agama lainnya.

4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab,

wali pengawas terhadap wali  nasab, dan wali pengampu terhadap

orang dewasa yang tidak cakap melalukan perbuatan hukum.

5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau

ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah, dan

6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk

meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip

saling menguntungkan (Baitul Mal Aceh, 2017).
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Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing Baitul

Mal Aceh berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu

sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi lembaga Amil yang amanah, transparan, dan kredibel.

2. Misi

a. Memberikan pelayanan berkualitas kepada Muzakki, Mustahiq

dan Masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.

b. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta waqaf,

harta agama, dan perwalian/pewarisan.

c. Meningkatkan assessment (penilaian) dan operasional Baitul Mal

Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten atau Kota (BMK), Baitul

Mal Kemukiman (BMKIM), dan Baitul Mal Gampong (BMG)

(Baitul Mal Aceh, 2017).

Untuk mewujudkan visi dan misi yang tersebut diatas, dalam

melaksanakan operasionalnya Baitul Mal Aceh harus mampu

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Baitul Mal Aceh

khususnya para Muzakki. Dengan adanya peningkatan kepercayaan dari

masyarakat, maka akan semakin meningkat pula masyarakat yang

menyerahakan zakat,  infak, maupun sedekah melalui Baitul Mal Aceh.

Hal ini dapat dibuktikan dengan terbentuknya 23 Baitul Mal di seluruh

kabupaten atau kota se-Aceh serta jumlah zakat yang berhasil

dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas

dari peran budaya  organisasi yang ditetapkan pada Baitul Mal Aceh

yaitu:
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1. Transparan

Baitul Mal Aceh menjamin keterbukaan informasi dan kemudahan

akses bagi stakeholder terhadap pengelolaan zakat dan infaq.

2. Amanah

Baitul Mal Aceh berkomitmen bahwa dana zakat dan infaq yang

anda setor akan diterima oleh para Mustahiq yang berhak menerima.

3. Kredibel

Baitul Mal Aceh berupaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan

untuk mengelola dana zakat dan infaq secara profesional dan tepat

sasaran (Baitul Mal Aceh, 2017).

2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Dasar hukum pembentukan Baitul Mal Aceh dicantumkan di dalam

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang

Baitul Mal dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul

Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan

tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan

bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan

Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1

yaitu :

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.

2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

3. Melakukan sosialisasi zakat,  wakaf, dan harta agama lainnya.

4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab,

wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap

orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
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5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau

ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah, dan

6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk

meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip

saling menguntungkan (Baitul Mal Aceh, 2017).

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Baitul Mal Aceh memiliki

kewenangan dan kewajiban yang tercantum Qanun Nomor 10 Tahun

2007 yaitu:

1. Kewenangan Baitul Mal Aceh yang diatur di dalam pasal 10, yaitu:

a. Untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan meliputi:

1) Zakat Mal pada tingkat provinsi meliputi:  BUMN, BUMD

Aceh dan perusahaan swasta besar.

2) Zakat pendapatan dan jasa/honorium dari :

a) Pejabat/PNS/TNI-POLRI, karyawan pemerintah pusat

yang berada di Ibu kota Provinsi.

b) Pejabat/PNS/karyawan lingkup Pemerintah Aceh.

c) Pimpinan dan anggota DPRA.

d) Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar

pada tingkat provinsi, dan

e) Ketua, anggota dan karyawan lembaga dan badan daerah

tingkat provinsi.

3) Harta agama dan harta waqaf yang berlingkup provinsi.

4) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana

dimaksud pada point a dan b yang ditetapkan dengan

Keputusan Baitul Mal Aceh.
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5) Meminta laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari

Baitul Mal Kabupaten/Kota.

6) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan

Baitul Mal Kabupaten/Kota.

2. Kewajiban Baitul Mal Aceh yang diatur didalam pasal 11, yaitu:

a. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara periodik

setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.

b. Menginformasikan pertaggungjawaban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada masyarakat (Baitul Mal Aceh, 2017).

Dalam melaksanakan tugas, Baitul Mal Aceh terbagi kedalam 3

unsur yaitu:

1. Badan Pelaksana

Baitul Mal Aceh memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana

zakat dan infaq secara transparan,  profesional, serta terus

berkomitmen untuk menjaga kepercayaan para muzakki yang telah

menyerahkan zakat dan infaqnya, sehingga dapat dinikmati oleh

para mustahiq di seluruh Aceh.

a. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 92

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pelaksana Baitul Mal Aceh.

b. Susunan Organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh

Susunan organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh tahun 2017

terdiri dari:

1) Kepala : Zamzami Abdulrani, S.Sos : : Zamzami Abdulrani, S. SBidang Pengumpulan

2) Kepala Bidang : Jusma Eri, SHI., MH
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Kasubbid.Pembukuan dan-

Pelaporan : Nurma, SE. Ak

Kasubbid.Inventarisasi dan-

Pendataan : Muhammad Iqbal, SE

3) Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

Kepala Bidang : Ade Irnami, ST

Kasubbid. Sosialisasi : Hayatullah Zuboidi, S.Sos.I

Kasubbid. Pengembangan : Bobby Novrizan, S.Si

4) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Kepala Bidang : Risky Aulia, S.Pd.I

Kasubbid. Pendistribusian : Syukriah Fahdriani, SP.,MM

Kasubbid. Pendayagunaan : Shafwan Bendadeh, SHI.,M.Sh

5) Bidang Perwalian

Kepala Bidang : Putra Misbah, SHI

Kasubbid. Hukum dan-

Advokasi :

Kasubbid. Sertifikasi dan-

Perwalian : Murdani Amiruddin, S.Pd.I

6) Bidang Pengawasan

Kepala Bidang : Lisa Farida, SE

Kasubbid. Monitoring dan-

Evaluasi : Dina Setia Ningsih, A.Ma

Kasubbid.Pengendalian dan-

Verifikasi : Muchsin, A. Md

7) Bendahara Penerimaan : Dian Darlina, A. Md

8) Bendahara Pengeluaraan : Muaffat, SHI
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c. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Kepala Badan Pelaksana

Kepala Baitul Mal Aceh mempunyai tugas melakukan

pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan

pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan

zakat, harta waqaf, harta agama serta menjadi wali pengawas

sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan,

Kepala Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi:

a) Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik.

b) Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta waqaf dan harta

agama.

c) Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta

waqaf dan harta agama.

d) Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat,

harta waqaf dan harta agama produktif.

e) Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta

waqaf dan harta agama produktif.

f) Pelaksanaan penelitian,  inventarisasi, klasifikasi,

klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta waqaf dan

harta agama.

g) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan

perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

h) Pelaksanaan penerimaan zakat, harta waqaf dan harta

agama.
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i) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi

terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat,  harta waqaf

dan harta agama, dan

j) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Pengumpulan

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melakukan

penyuluhan,  pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat

yang harus dipungut serta penyelenggaraan administrasi

pembukuan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

a) Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk

menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari

unit pengumpul zakat, perusahaan dan perorangan.

b) Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar.

c) Pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat,

waqaf dan harta agama.

d) Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, waqaf dan

harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan

akuntansi.

e) Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.

f) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi

terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, waqaf dan

harta agama, dan

g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh kepala Baitul Mal Aceh.
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3) Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

Bidang Sosialisasi dan Pengembangan mempunyai tugas

melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka menjaga,

memelihara harta agama dan  memasyarakatkan kewajiban

membayar zakat serta menjalin kerjasama antara ulama,

umara, muzakki dan mustahik untuk pengembangan harta

agama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Bidang Sosialisasi dan Pengembangan menyelenggarakan

fungsi:

a) Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan

pengembangan.

b) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada

masyarakat.

c) Pelaksanaan pengembangan zakat, waqaf, harta agama,

infaq dan shadaqah.

d) Pelaksanaan hubungan kerjasama ulama-ulama dalam

rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat.

e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

f) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi

terkait harta agama, infaq dan shadaqah, dan

g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh kepala Baitul Mal Aceh.

4) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas

melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai
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dengan asnaf yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan

pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

menyelenggarakan fungsi:

a) Pelaksanaan pendataan mustahik sesuai dengan ketentuan

syariat.

b) Pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat baik

zakat konsumtif maupun zakat produktif.

c) Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit

pengelolaan zakat produktif.

d) Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan

mustahik.

e) Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan

pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi.

f) Pelaksanaan pelaporan secara periodik.

g) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi

terkait lainnya di bidang pendistribusian dan

pendayagunaan zakat, dan

h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

5) Bidang Perwalian

Bidang Perwalian mempunyai tugas melakukan fasilitasi

bantuan dan advokasi hukum, pembuatan sertifikasi terhadap

harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Bidang Perwalian menyelenggarakan fungsi:

a) Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan dan

advokasi hukum.

b) Pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta

waqaf, wasiat, warisan,  shadaqah,  infaq, denda

pengadilan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul

Mal untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

c) Pelaksanaan pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Pelaksanaan pengamanan harta agama terutama harta tetap

yang berada di lingkungan masyarakat.

e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara

periodik.

f) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi

terkait lainnya di bidang pemberdayaan harta agama dan

perwalian, dan

g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

6) Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan mempunyai tugas melakukan monitoring,

evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan

muzakki, mustahiq dan pengelolaan zakat, harta waqaf dan

harta agama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Bidang Pengawasan menyelengarakan fungsi:
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a) Pelaksanaan monitoring terhadap pendataan muzakki,

mustahiq dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.

b) Pelaksanaan evaluasi terhadap pendataan muzakki,

mustahik dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.

c) Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi terhadap

pendataan muzakki, mustahiq dan pengelolaan zakat,

waqaf dan harta agama.

d) Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.

e) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi

terkait lainnya di bidang pendataan muzakki, mustahiq

dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama, dan

f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh Kepala Baitul Mal Aceh (Baitul Mal Aceh, 2017).

2. Sekretariat Baitul Mal Aceh

Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah penyelenggara administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi Badan Pelaksanaan dan menyediakan serta

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah.

a. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darusalam Nomor  33

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

b. Susunan Organisasi Sekretariat Baitul Mal Aceh

Susunan organisasi Sekretariat Baitul Mal Aceh tahun 2017

terdiri dari :
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1) Kepala Sekretariat : T. Sulaiman, SE

2) Bagian Umum

Kepala Bagian : Drs. Khairunnas

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian :

Kasubbag. Rumah Tangga : Yuwita, SH, MH

Kasubbag. Program dan Perencanaan : Badriah,S.Hut

3) Bagian Keuangan

Kepala Bagian : Dra. Sabriana, M.Si

Kasubbag. Anggaran : Dra. Haslinda, M.Si

Kasubbag. Verifikasi : Chairai Yarah, SE, Ak

Kasubbag. Pembukuan : Fachrur Razi, SP, MM

4) Bagian Hukum dan Hubungan Umat

Kepala Bagian : T. M. Ridwan, SH

Kasubbag. Hukum : Juanda, ST

Kasubbag. Hubungan Umat : Drs. Permata

Kasubbag. Persidangan : Dra. Hasmili suarni

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 pasal 74 mempunyai

tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,

administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

BMA dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli

yang diperlukan BMA sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Baitul Mal Aceh

mempunyai fungsi:

1) Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh.
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2) Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan

teknologi informasi.

3) Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis

dilingkungan Baitul Mal Aceh.

4) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian,

perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan

Sekretariat Baitul Mal Aceh.

5) Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum

dan hubungan umat.

6) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan

publikasi.

7) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait

lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi

Sekretariat Baitul Mal Aceh, dan

8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan Baitul Mal Aceh.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian pada

Sekretariat Baitul Mal Aceh dapat dilihat sebagai berikut:

1) Kepala Sekretariat

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai tugas

melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum,

perlengkapan, peralatan,  kerumahtanggaan,  perpustakaan,

keuangan, kepegawaian, ketatalaksaan, hukum dan

perundang-undangan, hubungan ummat/masyarakat,

persidangan, risalah dan mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta
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mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul

Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

a) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan

urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan,

kerumahtanggaan,  kepegawaian, ketatalaksanaan dan

pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Baitul

Mal Aceh.

b) Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan

penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran,

penatausahaan adminsitrasi keuangan  dan menyusun

laporan keuangan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

c) Bagian Hukum dan Hubungan Umat

Bagian Hukum dan Hubungan Umat mempunyai tugas

menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan dan telaah di

bidang hokum dan peraturan perundang-undangan,

pelaksanaan hubungan umat/masyarakat dan protokoler

dan dokumentasi (Baitul Mal Aceh, 2017).

3. Dewan Pertimbangan Syariah

Dewan pertimbangan syariah hadir untuk memberikan pertimbangan

syar’i terhadap persoalan zakat, infaq dan harta keagamaan lainnya

serta memberikan kekuatan dan dukungan moral kepada Badan

Pelaksana Baitul Mal Aceh dalam mengelola dana zakat dan infaq.
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a. Dasar Hukum

Peraturan  Gubernur Aceh Nomor 02 Tahun 2011 tentang Dewan

Pertimbangan Syariah.

b. Susunan Organisasi Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh

Susunan organisasi Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal

Aceh tahun 2017  terdiri dari :

1) Ketua            : Prof. Dr. Alyasa Abubakar, MA

2) Sekretaris : T. Sulaiman, SE

3) Anggota : DR. H. M. Jamil Ibrahim, SH, MH

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D

Drs. H. T. Harmawan, M.Si

Drs. H. Said Mahdhar

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberi pembinaan,

pengawasan dan pertimbangan syar’i kepada Baitul Mal Aceh

dalam melakukan pengelolaan zakat,  waqaf, infaq dan shadaqah

serta harta agama lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 4, Dewan

Pertimbangan mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan pemberian pertimbangan syar’i kepada Baitul

Mal Aceh.

2) Pelaksanaan pemberian pertimbangan, nasihat (muwashi)

baik asistensi maupun advokasi syar’i yang berkaitan dengan

hak dan kewajiban Baitul Mal Aceh.

3) Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, waqaf, infaq

dan shadaqah serta harta agama lainnya.
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4) Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan zakat, waqaf,

infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya, dan

5) Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Gubernur

terhadap kinerja Baitul Mal Aceh.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas,

Dewan Pertimbangan mempunyai kewenangan:

1) Merumuskan kebijakan umum di bidang pengelolaan zakat,

waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.

2) Menetapkan nishab zakat penghasilan/profesi sesuai tingkat

perkembangan harga emas di pasaran seluruh Aceh, dan

3) Menyelesaikan perbedaan penafsiran tentang amil zakat,

muzakki, mustahiq dan harta wajib zakat, infaq, pengelolaan

harta waqaf, serta harta (Baitul Mal Aceh, 2017).

2.3 Kegitan Usaha Baitul Mal Aceh

2.3.1 Penerimaan Zakat

Dalam hal penerimaan zakat Baitul Mal Aceh tidak hanya

mengumpulkan zakat profesi saja akan tetapi Baitul Mal Aceh juga

menerima pengumpulan zakat seperti zakat perdagangan,  zakat

emas/perak, zakat pertambangan, zakat barang temuan, dan zakat

pendapatan atau zakat penghasilan lainnya. Semua itu apabila telah

memenuhi syarat yang telah ditetapkan maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Beberapa cara penerimaan zakat pada Baitul Mal Aceh yaitu sebagai

berikut:

1. Diantarkan langsung oleh si pembayar zakat ke kantor Baitul Mal

Aceh.
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2. Di jemput dana zakat tersebut oleh tim dari kantor Baitul Mal Aceh

ke tempat-tempat orang yang mau membayar zakat.

3. Mentransfer dana zakat melalui No Rekening zakat pada bank yang

telah ditentukan oleh Baitul Mal aceh.

4. Membayar zakat melalui ATM (Baitul Mal Aceh, 2017).

2.3.2 Penyaluran Zakat

Dalam upaya mengoptimalkan fungsi sebagai lembaga pengelola

zakat, Baitul Mal Aceh memiliki beberapa cara pendistribusian zakat

yaitu pendistribusian zakat bersifat produktif dan konsumtif. Zakat

bersifat produktif adalah memberikan dana zakat kepada mustahik dalam

bentuk modal usaha secara terprogram. Pemberian modal tersebut

dengan cara (mudarabah) maupun pinjaman kebaikan semata-mata

(qardul al-hasan) kepada petani. Pelaksanaan program ini meliputi

penggemukan sapi, pemeliharaan kambing, pemberian alat pertanian,

pembelian becak dan pemberian modal bagi pedagang kecil. Zakat

bersifat konsumtif adalah penyaluran dana zakat untuk memenuhi semua

kebutuhan menusia selain modal usaha, pendistribusian konsumtif

dengan program meliputi program santunan fakir uzur, program rawan

aqidah, program bantuan bencana alam, program kesehatan dan program

santunan konsumtif.

Dalam penyaluran zakat Baitul Mal Aceh telah melakukan kegiatan

evaluasi dan verifikasi terhadap calon para penerimaan bantuan dana

zakat tetap (senif fakir). Adapun mekanisme yang dilakukan dalam

kegiatan monitoring dan evaluasi adalah:

1. Mewancarai langsung asnaf-asnaf dan/atau keluarganya tentang

pemenuhan kebutuhan hidup dasar dirinya, keluarganya,
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tanggungannya serta kekayaan yang dimilikinya, termasuk kondisi

tempat tinggalnya.

2. Memiliki ketarangan tambahan dari perangkat gampong (keuchik

atau sekretaris desa) dimana asnaf-asnaf calon penerimaan bantuan

tetap dana zakat berdomisili berkaitan dengan validitas keterangan

yang di berikan  kepada penerima yang bersangkutan atau

keluargannya (Baitul Mal Aceh, 2017).

Tabel 2.2
Penerimaan Zakat dan Infaq Baitul Mal Aceh Periode 2013 S.d 2017

TAHUN ZAKAT INFAQ
2013 Rp. 11.385.431.670,00 Rp. 26.006.282.834,00
2014 Rp. 25.176.003.088,00 Rp. 21.600.956.235,00
2015 Rp. 27.312.498.282,00 Rp. 21.264.480.978,00
2016 Rp. 27.970.836.358,00 Rp. 22.455.881.595,00
2017 Rp. 53.427.890.290,00 Rp. 23.602.012.262,00

Sumber:  Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh Tahun 2017

Tabel 2.3
Rencana Alokasi Penyaluran Dana Zakat Per Asnaf Tahun 2017

No Asnaf *Presentase (%) Jumlah( Rp)
1 Fakir 26,84 9.625.800.000,00
2 Miskin 31,28 11.219.368.000,00
3 Amil 3,00 1.075.932.000,00
4 Muallaf 5,80 2.079.900.000,00
5 Riqab 0 0
6 Gharimin 1,09 390.000.000,00
7 Fisabilillah 0,47 170.000.000,00
8 Ibnu Sabil 31,52 11.303.400.000,00

Jumlah 100,00 35.864.400.000,00
*Berdasarkan SK Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh 2017
Sumber: Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh Tahun 2017
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Tabel 2.4
Realisasi Penyaluran Dana Zakat Per Asnaf Tahun 2017

No Asnaf *Presentase (%) Jumlah( Rp)
1 Fakir 95,2 9.161.800.000,00
2 Miskin 96,4 10.818.090.000,00
3 Amil 56,5 608.355.000,00
4 Muallaf 89,4 1.858.776.000,00
5 Riqab 0 0
6 Gharimin 23,5 91.783.000,00
7 Fisabilillah 58,8 100.000.000,00
8 Ibnu Sabil 93,2 10.536.857.500,00

Jumlah 92,5 33.184.661.500,00
Sumber: Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh Tahun 2017

Tabel 2.5
Sisa Penyaluran Dana Zakat Per Asnaf Tahun 2017

No Asnaf *Presentase (%) Jumlah( Rp)
1 Fakir 4,8 464.000.000,00
2 Miskin 3,6 401.278,00
3 Amil 43,5 467.577.000,00
4 Muallaf 10,6 309.500.000,00
5 Riqab 0 0
6 Gharimin 76,5 298.217.000,00
7 Fisabilillah 41,2 70.000.000,00
8 Ibnu Sabil 6,8 766.542.500,00

Jumlah 7,5 2.679.738.500,00
Sumber: Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh Tahun 2017

Adapun dana zakat yang tidak disalurkan pada tahun 2017 sebesar

Rp. 2.679.738.500,- (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta

Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sekitar

7,5% disebabkan karena beberapa hal, salah satunya karena mustahik

telah meninggal dunia dan tidak sempat diganti karena harus melalui
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proses dari awal (pendataan,  verifikasi,  penyaluran,  monitoring dan

evaluasi) (Baitul Mal Aceh, 2017).

Adapun orang yang berhak menerima zakat antara lain sebagai

berikut:

1. Fakir, merupakan orang-orang yang tidak memiliki harta untuk

kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak mampu bekerja ataupun

berikhtiar.

2. Miskin, merupakan golongan orang-orang yang memiliki

penghasilan, namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-

hari atau kekurangan.

3. Amil, merupakan orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan

dan membagi-bagikan zakat kepada orang-orang yang berhak

menerimanya atau panitia zakat/lembaga zakat.

4. Muallaf, adalah orang yang baru masuk kedalam Agama Islam dan

masih membutuhkan bimbingan karena keimanannya masih lemah.

5. Rikab, hamba sahaya atau dapat disebut juga budak adalah orang-

orang yang belum merdeka dan dimerdekakan.

6. Gharimin, merupakan orang yang memiliki hutang piutang, namun

tidak mampu untuk membayarnya.

7. Fisabilillah, yaitu orang-orang yang berijtihad di jalan Allah.

8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang

kehabisan bekal yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanan

(Baitul Mal Aceh, 2017).
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2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh memiliki 1 orang pimpinan dan mempunyai 53

orang karyawan pria  serta 27 orang karyawan wanita dengan jumlah

seluruh karyawan yaitu 80 orang. Dari keseluruhan karyawan tersebut

memiliki jenjang pendidikan yang berdeda-beda, yakni Strata 2 (S2),

Strata 1 (S1),  Diploma (D3),  Diploma (D2),  SLTA. Adapun Karyawan

yang memiliki jenjang pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 10 orang dan

karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 1 ( S1) berjumlah 44

orang. Sedangkan karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Diploma

(D3) berjumlah 9 orang,  jenjang pendidikan Diploma (D2) berjumlah 3

orang dan karyawan yang memiliki jenjang Pendidikan SLTA berjumlah

14 orang. Setiap jenjang pendidikan yang dimiliki oleh setiap karyawan

menentukan posisi kerjanya yang disesuaikan dengan keahlian dan

pengalaman yang dimiliki oleh setiap karyawan.

Pegawai Baitul Mal Aceh terdiri dari tiga status utama yaitu Pegawai

Negeri Sipil (PNS), Pegawai Kontrak Sekretariat (Non PNS) dan

Pegawai Badan Pelaksana. Adapun karyawan yang berstatus Pengawai

Negeri Sipil (PNS) berjumlah 28 orang, sedangkan karyawan yang

berstatus Pengawai Kontrak Sekretariat (Non PNS) berjumlah 36 orang

dan karyawan yang berstatus Pegawai Badan Pelaksana berjumlah 16

orang. Baitul Mal Aceh juga memiliki Relawan Amir Zakat yang terdiri

dari 3 unit Beasiswa, 7 unit Fakir Uzur dan 4 unit ZIS Produktif. Berikut

tabel 2.4 keadaan personalia Baitul Mal Aceh 2017 yang terdiri dari:
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Tabel 2.6
Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh Tahun 2017

No Uraian Jumlah
1. Jenis kelamin

a. Pria
b. Wanita
Jumlah

53
27
80

2. Pendidikan
a. S2
b. S1
c. D3
d. D2
e. SLTA

10
44
9
3

14
3. Status Kepegawaian

a. PNS
b. Non PNS
c. Pegawai Badan Pelaksana

28
36
16

4. Relawan Amir Zakat
a. Unit Beasiswa
b. Unit Fakir Uzur
c. Unit ZIS Produktif

3
7
4

Sumber: Laporan Baitul Mal Aceh Tahun 2017
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BAB TIGA

KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja praktik

Selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik pada Baitul

Mal Aceh dalam jangka waktu  kurang lebih satu setengah bulan atau 30

(tiga puluh) hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-

raniry, terhitung mulai tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal

12 April 2018, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang

sangat berharga dan dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang

telah didapatkan di bangku perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari

bantuan serta bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan serta

karyawati Baitul Mal Aceh.

Prosedur yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh adalah setiap

peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di

Baitul Mal Aceh, serta membantu kegiatan harian karyawan/karyawati

Baitul Mal Aceh pada bagiannya masing-masing sampai dengan waktu

jam kantor selesai. Penulis juga diminta untuk mengikuti kegiatan lain

yang akan mendukung pengembangan diri dalam mendapatkan

pengetahuan dan ilmu baru mengenai praktik kerja secara nyata di

lapangan.

Selama mengikuti magang pada Baitul Mal Aceh penulis

ditempatkan pada bidang  Pendistribusian dan Pendayagunaan (PP)

terkadang penulis juga membantu di bagian piket. Hal tersebut dilakukan

untuk memperlihatkan bentuk dunia kerja di Institusi Perbankan Syariah.

Akan tetapi, tidak semua kegiatan di bidang Pendistribusian dan
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Pendayagunaan dikerjakan oleh penulis karena terbatasnya waktu kerja

praktik yang penulis lakukan.

3.1.1 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan (PP)

Kegiatan kerja praktik  yang penulis lakukan selama ditempatkan di

Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan (PP) di  Baitul Mal Aceh

antara lain, sebagai berikut:

a. Mengimput data Mustahik Zakat, Infaq dan Sedekah Produktif

(ZISPRO) berdasarkan tanggal dan nomor urutan.

b. Menyalin ulang data Mustahik Zakat, Infaq dan Sedekah Produktif

(ZISPRO) yang telah diimput ke buku besar.

c. Mempersiapkan berkas Mustahik Zakat, Infaq dan Sedekah

Produktif (ZISPRO) untuk dikirim ke bank.

d. Memfotokopikan KTP dan KK milik Mustahik.

e. Mengawasi Mahasiswa/Mahasiswi UNSYIAH dan UIN AR-

RANIRY yang melakukan tanda tangan untuk program beasiswa

satu keluarga satu sarjana lanjutan  tahun 2016-2017.

f. Menerima fotocopi Slip Spp dan Transkrip Nilai

Mahasiswa/Mahasiswi UNSYIAH dan UIN AR-RANIRY yang

menerima program beasiswa satu keluarga satu sarjana lanjutan

tahun 2016-2017.

g. Mempersiapkan formulir untuk Mustahik penerima Bantuan

Santunan Ramadhan tahun 2018.

h. Menstempel basah formulir Bantuan Satunan Ramadhan untuk

Mustahik tahun 2018.
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3.1.2 Counter Piket

Kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik pada bagian

piket di Baitul Mal Aceh antara lain,  sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan kepada Mustahik dan mengarahkan sesuai

kebutuhan/ keperluan Mustahik.

b. Menerima uang  setoran angsuran zakat, infaq dan sedekah

produktif (ZISPRO) dari para Mustahik dengan memberikan slip

setoran kepada para Mustahik yang ditanda tangani oleh piket dan

kemudian di stempel basah.

c. Menghitung uang setoran angsuran dari Mustahik zakat, infaq dan

sedekah produkif (ZISPRO) yang akan disetorkan kepada bendahara

bidang pengumpulan ZISPRO.

d. Memberikan formulir kepada para Mustahik yang akan

memperpanjang pegambil pembiayaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Produktif (ZISPRO) dan menjelaskan kepada Mustahik untuk

melekapi persyaratan yang telah ditetapkan dan dilampirkan pada

formulir.

e. Menerima pengembalian formulir dari  para Mustahik yang akan

memperpanjang pengambilan pembiayaan Zakat, Infaq dan Sedekah

(ZISPRO) dan mengecek kelengkapan persyaratan yang telah

ditetapkan dan dilampirkan pada formulir.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dalam  melakukan Kegiatan Kerja Praktik pada Baitul Mal Aceh,

penulis ditempatkan dibidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

terkadang penulis juga membantu di bagian piket. Selama  menempati

posisi pada bidang kerja praktik ini, penulis melakukan sekaligus
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mengamati proses berlangsungnya pelayanan yang diberikan oleh setiap

karyawan/karyawati kepada para Mustahik.

Pada bagian ini, penulis melihat banyaknya Mustahik mengajukan

permohonan bantuan diantaranya bantuan rumah dhuafa, bantuan orang

yang kehabisan bekal, bantuan untuk orang sakit, bantuan alat kerja,

bantuan untuk syiar dan dakwah organisasi islam dan bantuan beasiswa

penuh untuk anak muallaf di daerah rawan aqidah.

3.2.1 Program Beasiswa Penuh Anak Muallaf di Daerah Rawan

Aqidah

Program Beasiswa ini khusus ditujukan kepada anak-anak dari

keluarga muallaf (baru masuk islam) yang kondisi ekonominya

memprihatinkan. Tujuan utama program ini adalah upaya penyelamatan

aqidah anak-anak keluarga muallaf dengan memberikan pendidikan

agama berkualitas sehingga mereka dapat dibina, dipantau dan

dievaluasi.

Program ini berusaha untuk menjamin masa depan anak-anak

tersebut tetap dalam bimbingan Islam dan tidak terpengaruh untuk

kembali ke ajaran sebelumnya.  Disamping itu, program ini secara

mendasar adalah upaya untuk memperkokoh keislaman keluarga muallaf

agar bisa menjalani hari-harinya dengan baik dan aman.

1. Tujuan

a. Meningkatkan kualitas pendidikan anak muallaf dari keluarga

miskin.

b. Memberi pendidikan tentang Islam bagi anak muallaf.

c. Memberi kesempatan yang sama untuk setiap anak dalam

berprestasi dan memperoleh pendidikan yang layak.
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d. Meringankan beban ekonomi bagi keluarga muallaf miskin dalam

menyediakan fasilitas pendidikan anak-anaknya.

e. Mempersiapkan anak muallaf untuk menjadi ujung tombak

penyebaran agama Islam terutama bagi mereka yang berasal dari

daerah rawan aqidah.

2. Sasarannya

a. Calon siswa atau siswi tingkat SMP/MTS dan SMA/MA.

b. Berasal dari keluarga muallaf.

c. Berdomisili di daerah rawan aqidah yaitu Aceh Singkil, Aceh

Tenggara, Aceh Tamiang, Kota Subulussalam dan Simeulue.

3. Realisasi kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Program ini dilaksanakan Baitul Mal Aceh melalui Bidang

Pendistribusian dan Pendayagunaan yang datanya diverifikasi

oleh Bidang Pengawasan. Program ini juga bekerjasama dengan

Baitul Mal Kabupaten/kota (Baitul Mal Aceh Singkil, Baitul Mal

Aceh Tenggara, Baitul Mal Aceh Tamiang, Baitul Mal

Subulussalam dan Baitul Mal Simeulue) dalam pendataan anak

muallaf yang akan diberikan beasiswa.

Untuk pihak penyelenggara pendidikan, Baitul Mal Aceh bekerja

sama  dengan 4 (empat) dayah/pesantren yaitu : Pesantren Darul

Ikhsan, pesantren Baitul Arqam, Pesantren Daruzzahidin, dan

Islamic Solidarity School (ISS).

b. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :
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Tabel 3.1
Jangka Waktu Pelaksanaan Program Beasiswa Penuh Anak

Muallaf di Daerah Rawan Aqidah

No Kegiatan Waktu
1 Pengiriman surat ke Baitul Mal

Kab/Kota didaerah rawan aqidah
7 hari

2 Pendataan oleh Baitul Mal Kab/kota 14 hari
3 Merekap data dari Baitul Mal

Kab/Kota
1 hari

4 Memverifikasi dan validasi data yang
dikirim Baitul Mal Kab/Kota

14 hari

5 Menfasitasi anak-anak penerima
beasiswa ke pesantren yang di tunjuk
oleh Baitul Mal Aceh

1 hari

6 Penyaluran beasiswa Setiap
bulan

Sumber : TOR Baitul Bal Aceh 2017

c. Tempat Pelaksanaan

1) Pesantren Darul Ikhsan Gampong Siem Kecamatan

Darussalam Aceh Besar.

2) Pesantren Baitul Salam Arqam Gampong Tumpok Blang,

Kecamatan Kuta Makmur, Sibreh, Aceh Besar.

3) Pesantren Daruzzahidin Gampong Lamceu, Kecamatan Kuta

Baro, Aceh Besar.

4) Islamic Solidarity School (ISS), Jl. Transmigran Rt 6, Bukit

Meusara,  Kec. Kota Jantho,  Aceh Besar.

d. Jumlah Penerima Manfaat (Mustahik)

Untuk program Beasiswa Penuh Anak Muallaf Tahun 2017

diberikan kepada 14 orang santri tingkat SMP dan 20 orang santri

tingkat SMA dan untuk Program  Beasiswa Penuh Anak Muallaf

Lanjutan tahun 2014, 2015, dan 2016 dengan total diberikan



37

sebanyak 42 orang santri tingkat SMP dan 43 orang santri tingkat

SMA.

Tabel 3.2
Jumlah Penerima Beasiswa Penuh Anak Muallaf di Daerah

Rawan AqidahTingkat SMP/MTS dan SMA/MA Periode
Tahun 2014 S.d 2017

NO Tingkatan

Jumlah penerima Beasiswa

2014 2015 2016 2017

1 SMP/MTS 12 8 22 14

2 SMA/MA 7 15 21 20

Sumber: Laporan Baitul Mal Aceh Tahun 2017

e. Kendala

1) Ada beberapa Baitul Mal Kabupaten yang tidak serius dalam

merespon program beasiswa ini yang berakibat ketidak siapan

Baitul Mal Kabupaten dalam melakukan pendataan anak

muallaf.

2) Rasa takut yang berlebihan dari orang tua anak muallaf untuk

melepaskan anaknya sekolah di pesantren yang ada di Banda

Aceh dan Aceh Besar.

3) Latar belakang pendidikan anak muallaf sebelumnya yang

masih sangat kurang, baik pengetahuan agama dan

kemampuan akademik sehingga ketika menjalani proses

belajar di dayah/pesantren mengalami ketertinggalan

dibandingkan dengan santri yang lain.
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f. Rekomendasi

1) Untuk mengatisipasi ketidaksiapan Baitul Mal Kabupaten,

diharapkan Baitul Mal Aceh dapat menambah tim relawan

khusus yang bersedia melakukan pendataan terhadap anak

muallaf di daerah rawan aqidah sehingga program ini dapat

berjalan dengan lancar.

2) Mengingat pentingnya program ini, diharapkan Baitul Mal

Aceh dapat meningkatkan sosialisasi dan pemahaman agar

orang tua anak muallaf tidak khawatir untuk melepaskan

anaknya untuk menuntut pendidikan di pesantren yang berada

di Banda Aceh dan Aceh Besar. Dan kedepannya diharapkan

Baitul Mal Aceh dapat menambah mitra kerjasama terhadap

lembaga penyedia pendidikan yang berada di daerah rawan

aqidah.

3) Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan santri pada

program ini diperlukannya penambahan anggaran untuk biaya

pendidikan tambahan seperti (les private) guna meningkatkan

daya saing santri.

3.2.2 Mekanisme Penyaluran Beasiswa Penuh Anak Muallaf Di

Daerah Rawan Aqidah

Mekanisme penyaluran dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala

Baitul Mal Aceh tentang penetapan Mustahik penerima zakat untuk

masing-masing program. Kegiatan penyaluran dari persiapan

administrasi dan proses penyaluran dikoordinir oleh unit Beasiswa

sebagai pelaksana program. Penyaluran Beasiswa dilakukan dengan
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transfer via  rekening kepada nomor rekening masing-masing Mustahik

secara rapel setiap bulan.

Berikut tahapan-tahapan dalam penyaluran program Beasiwa Penuh

Anak Muallaf di Daerah Rawan Aqidah

1. Pengorganisasian

a. Program ini dikelola oleh  Unit Beasiswa Baitul Mal Aceh yang

kedudukannya dibawah Kepala Baitul Mal Aceh.

b. Program ini kerjasama Baitul Mal Aceh dengan lembaga mitra

dalam hal ini Pesantren Baitul Aqram, Pesantren Daruzzahidin,

Pesantren Darul Ikhsan dan Islamic Solidarity School (ISS) serta

tidak tertutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan

pesantren/dayah lain yang memiliki komitmen dalam membina

anak muallaf.

c. Dalam melakukan pendataan calon penerima beasiswa  Baitul

Mal Aceh bekerjasama dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota.

d. Dalam rekrutmen calon penerima beasiswa Baitul Mal Aceh juga

dapat bekerja sama dengan institusi/lembaga terkait.

e. Verifikasi dan Validasi calon penerima beasiswa dilaksanakan

oleh Baitul Mal Aceh.

f. Kepala Baitul Mal Aceh menetapkan calon penerima beasiswa

dan pesantren sebagai mitra.

2. Kriteria Mustahik

a. Berasal dari keluarga muallaf dan berstatus miskin.

b. Berdomisili di provinsi Aceh.

c. Bersedia mengikuti dan melanjutkan pendidikan di tingkat

SMP/MTS dan SMA/MA (pesantren) yang ada di daerah Banda

Aceh/Aceh Besar hingga selesai.
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d. Bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan Baitul Mal Aceh

dan pihak penyelenggara pendidikan.

e. Siswa/siswi penerima beasiswa harus melengkapi persyaratan

sebagai berikut :

1) Fotokopi Kartu Keluarga sebanyak 2 lembar.

2) Surat keterangan dari keluarga muallaf.

3) Surat keterangan miskin.

4) Fotocopy KTP orang tua/wali sebanyak 2 lembar.

5) Fotocopy ijazah dan Daftar Nilai yang telah dilegalisir

masing-masing 5 lembar.

6) Pas photo warna 3x4 sebanyak 5 lembar.

7) Mengisi formulir yang disediakan.

3. Pendataan

a. Pendataan calon penerima beasiswa dilakukan oleh unit beasiswa

Baitul Mal Aceh bekerjasama dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota

atau lembaga terkait.

b. Dalam melaksanakan pendataan Baitul Mal Kabupaten/Kota atau

lembaga terkait berpedoman pada kriteria yang telah ditetapkan

Baitul Mal Aceh.

c. Berkas dan data yang diterima akan dihimpun dan direkap

menjadi data primer dan diserahkan ke bidang pengawasan untuk

diverifikasi dan validasi.

4. Verifikasi dan Validasi

a. Verifikasi dan validasi dilakukan oleh Bidang Pengawasan Baitul

Mal Aceh

b. Bidang pengawasan menerima Berita Acara Penyerahan data

anak muallaf dari keluarga miskin dari Unit Beasiswa.
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c. Bidang pengawasan membentuk Tim Verifikasi melalui Surat

Tugas  Kepala Baitul Mal Aceh

d. Verifikasi dan Validasi dilakukan dengan cara:

1) Menganalisa bahan kelengkapan administrasi calon penerima

beasiswa, berupa: Formulir, Surat Keterangan Miskin, Rapor

Terakhir/ijazah, Kartu Keluarga dan surat keterangan Muallaf.

2) Melakukan wawancara kepada calon penerima beasiswa dan

orang tua calon penerima beasiswa.

e. Tim menyerahkan laporan dan Daftar Hasil Verifikasi (DHV)

kepada Bidang Pengawasan.

f. Hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada kepala Baitul

Mal Aceh untuk ditetapkan dalam keputusan.

g. Keputusan tersebut menjadi pengumuman resmi yang

dikeluarkan Baitul Mal Aceh.

5. Penyaluran

a. Penyaluran biaya pendidikan dilakukan melalui rekening bank

khusus pihak pesantren/dayah jumlah dananya disesuaikan

dengan ketetapan penyelenggara pendidikan, sedangkan biaya

uang saku disalurkan melalui rekening santri sesuai dengan

ketetapan Baitul Mal Aceh.

b. Penyaluran beasiswa tingkat SMP/MTS dan SMA/MA dilakukan

berkelanjutan hingga selesai menempuh pendidikan selama 3

tahun.
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Tabel 3.3
Rincian Jumlah Penyaluran Dana Beasiswa Penuh Anak

Muallaf di Daerah Rawan Aqidah

No Rincian Jumlah
(RP)

Frekuensi Satuan

1 Biaya Masuk 2.650.000 1 Kali
2 Biaya

Pendidikan
700.000 5 Bulan

3 Uang Saku 400.000 5 Bulan
4 Biaya

Perlengkapan
Santri

2.000.000 1 Kali

5 Biaya
Pembelian Buku
Bacaan

400.000 1 Kali

6 Biaya Transport
Santri

300.000 1 Kali

7 Biaya Transport
Orang Tua
Santri

600.000 1 Kali

Sumber: Laporan Baitul Mal Aceh Tahun 2017

6. Monitoring  dan Evaluasi

a. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh bidang pengawasan pada

saat program berjalan dan setiap akhir tahun.

b. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara kunjungan

lapangan dan mewawancari penerima beasiswa, pesantren mitra,

Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat dan orang tua/wali siswa.

c. Bidang pengawasan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi

kepada  Kepala Baitul Mal Aceh.

d. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan masukan untuk

evaluasi akhir tahun Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.
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7. Pelaporan

a. Laporan keuangan

1) Bendahara pengeluaran pembantu membuat laporan keuangan

yang mencakup daftar penerima beasiswa dan jumlah dana

diterima persiswa.

2) Laporan keuangan disampaikan kepada kepala Baitul Mal

Aceh.

b. Laporan kegiatan

1) Bidang pendistribusian dan pendayagunaan melalui unit

Beasiswa membuat laporan kegiatan yang mencakup

pendahuluan, realisasi kegiatan, hasil yang dicapai,

kesimpulan dan saran.

2) Laporan kegiatan dengan melampirkan foto-foto pendukung

(Baitul Mal Aceh, 2017).

3.2.3 Mekanisme Pengawasan Beasiswa Penuh Anak Muallaf Di

Daerah Rawan Aqidah.

Sebuah lembaga yang kuat dan profesional ditompang oleh kekuatan

sistem manajemen yang handal, dan salah satu sistem penyangganya

adalah pegawasan (controlling-system) yang baik. Proses pengawasan

yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh berbasis pengawasan melekat

(waskat), dimana seluruh proses aktivitas pengelolaan zakat dan infaq di

Baitul Mal Aceh dari hulu ke hilir dimonitoring sepenuhnya dengan ketat

sesuai dengan standar operation prosedure (SOP) yang ada.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh,

menyebutkan bahwa Baitul Mal Aceh wajib melakukan pengawasan
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internal sebagai wujud good governance yang mendukung iklim kerja

yang lebih baik. Proses pengawasan internal ini dilakukan oleh Bidang

Pengawasan Baitul Mal Aceh. Sedangkan untuk pengawasan eksternal

dilakukan oleh lembaga terkait antara lain Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK),  Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dan

juga dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Baitul Mal

Aceh.

Kegiatan pengawasan dan pengendalian program Beasiswa Penuh

Anak Muallaf Di Daerah Rawan Aqidah dilakukan dengan

memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Kelayakan calon Mustahik penerima manfaat zakat sesuai dengan

kriteria yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh.

2. Kesesuaian program pelaksanaan program dilapangan sesuai dengan

rencana awal, aturan yang berlaku, output dan outcome yang

diperoleh serta dampak yang dihasilkan, dan

3. Kesepahaman antara Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal

Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan visi dan misi Baitul Mal,

baik yang menyangkut dengan regulasi maupun mekanisme

pengelolaan ZISWAF secara menyeluruh (Baitul Mal Aceh, 2015).

3.3 Teori Yang Berkaitan.

3.3.1  Pengertian Zakat

Zakat merupakan  pungutan wajib atas individu yang memiliki harta

wajib zakat yang melebihi nishab (muzzaki), dan didistribusikan  kepada

delapan golongan penerima zakat (mustahik), yaitu: fakir, miskin, fi

sabilillah, ibnussabil, amil, gharimin, hamba sahaya, dan muallaf.

Dari segi bahasa, zakat berarti al-barakatu (keberkahan), al-nama
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(pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian), dan ash-

shahalu (keberesan). Dari segi istilah, zakat merupakan bagian dari harta

dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada

pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan

persyaratan tertentu pula (Ascarya, 2008:9).

Kata-kata zakat disebut tidak kurang dari pada 32 kali dalam

Alquran.  Sebagian besar di antaranya beriringan dengan perintah shalat.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dan betapa erat hubungan

dengan ibadah shalat yang juga adalah salah satu dari rukun Islam yang

lima (Rijal, 2014:1).

Membayar zakat hukumnya adalah wajib, dimana zakat itu memiliki

banyak tujuan salah satunya adalah untuk mempererat hubungan

silaturrahmi dalam masyarakat. Saat ini dalam kehidupan masyarakat

sehari-hari selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam ekonomi,

sehingga melahirkan adanya golongan ekonomi lemah dan ekonomi kuat.

Dalam keadaan masyarakat adanya golongan fakir miskin lebih banyak

dibandingkan golongan kaya (Mufraini, 2006:78).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu

unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam.  Oleh sebab itu hukum zakat

adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-

syarat tertentu.  Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat,

haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-

Qur’an dan As-Sunnah,  sekaligus merupakan amal sosial

kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan

perkembangan ummat manusia (Bariadi, 2005:7-9).
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3.3.2  Pengertian Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang dirayu untuk memeluk islam serta

orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam dan juga orang-

orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih

memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka

meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan

lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan

hati mereka dalam memeluk islam serta yang akan menciptakan

lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril dan

materil (Huda, 2010:293-295).

3.3.3  Pengertian Beasiswa

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan

kepada perorangan, mahasiswa atau pelajar yang digunakan demi

keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Dalam dunia pendidikan

beasiswa sering diberikan kepada pelajar atau mahasiswa berprestasi, ada

pula beasiswa yang diberikan untuk memberikan Apresiasi terhadap

pelajar yang berprestasi tetapi kurang mampu dalam bidang ekonomi

untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi (Baitul Mal

Aceh, 2017).

Dana beasiswa untuk anak muallaf bersumber dari dana zakat,

program pemberdayaan muallaf melalui pendidikan ini merupakan

program rutin Baitul Mal Aceh setiap tahunnya, dengan tujuan

memutuskan mata rantai kemiskinan di Aceh sehingga tidak mewarisi

kemiskinan dari orang tuanya (Baitul Mal Aceh, 2015).
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3.3.4  Landasan Hukum Zakat

1. Surat  Al-Baqarah ayat 110

لَٰوةَ  َكٰوةَۚ َوَما تُقَدِّ َوأَقِیُموْا ٱلصَّ ۡن َخۡیرَوَءاتُوْا ٱلزَّ ُموْا ِألَنفُِسُكم مِّ

Artinya: ”Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan apa-
apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu
akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya
Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

2. Surat At-Taubah ayat 11

لَٰوةَ َوَءاتَوُ  یِنۗ فَإِن تَابُوْا َوأَقَاُموْا ٱلصَّ نُُكۡم فِي ٱلدِّ َكٰوةَ فَإِۡخَوٰ ْا ٱلزَّ
ِت لِقَۡوٖم یَۡعلَُموَن   ُل ٱۡألٓیَٰ َونُفَصِّ

Artinya: “jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan
menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang (mau)
mengetahui”.

Adapun dasar hukum berdasarkan sunnah yaitu:

1. “ Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: Aku diberitahu oleh Abu Sufyan

ra. lalu ia menyebutkan hadits Nabi Saw, ia mengatakan: “Nabi

Saw menyuruh kita supaya mendirikan shalat, menunaikan zakat,

silaturahmi (menghubungi keluarga) dan ifaf (yakni menahan diri

dari perbuatan buruk)”

2. “ Dari abu Ayyub ra. Bahwasannya seseorang berkata kepada Nabi

Saw: “beritahukanlah kepadaku amal yang dapat memasukkan saya

ke surga”. ia berkata: Apakah itu, apakah itu?” Nabi Saw

bersabda: Apakah Keperluannya? Kamu menyebah Allah, tidak

menyekutukan-Nya dengan sesuatupun, kamu mendirikan shalat,

mengeluarkan zakat, dan menyambung keluarga silaturahmi”.
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3.3.5  Landasan Hukum Zakat Untuk Muallaf

Q.S. At-Taubah ayat 60:

ِملِیَن َعلَۡیھَا َوٱۡلُمَؤلَّفَة ِكیِن َوٱۡلَعٰ ُت لِۡلفُقََرآِء َوٱۡلَمَسٰ َدقَٰ ۞إِنََّما ٱلصَّ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf
yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang
yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,
dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik di Baitul Mal

Aceh, penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan

dalam kegiatan praktik sebelumnya. Selama penulis melakukan Kerja

Praktik banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada di Baitul

Mal Aceh, diantanya adalah kerja sama tim, kedisiplinan dan sistem

pelayanan yang sangat baik. Menurut penulis lembaga keuangan ini

sudah menjalankan operasional kegiatan usahanya baik menghimpun

dana dari para Muzakki maupun menyalurkan dana untuk para Mustahik

sudah sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pada saat Penulis ditempatkan pada Bagian Pendistribusian dan

Pendayagunaan, penulis banyak membantu dalam hal menginput data,

mempersiapkan data Mustahik, menerima angsuran setoran mustahik dan

lain-lain yang berhubungan dengan Bidang Pendistribusian dan

Pendayagunaan. Dalam Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Baitul Mal Aceh telah melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat
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sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan

pelaporan. Baitul Mal Aceh harus meningkatkan pengawasan terhadap

para penerima beasiswa khususnya bagi anak muallaf yang ada di daerah

rawan aqidah guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak

Aceh dari keluarga muallaf agar dapat memutuskan mata rantai

kemiskinan sehingga mereka tidak mewarisi kemiskinan dari orang

tuanya.

Adapun kekurangan yang penulis dapatkan selama Kerja Praktik

adalah terbatasnya pegawai pada kantor Baitul Mal Aceh, hal ini

disebabkan kuranganya pegawai khusus dibagian pelayanan yang

melayani Muzzaki dan Mustahik, pegawai dibagian pelayanan adalah

pegawai piket yang dari bagian lain sehingga pada saat ada Muzzaki dan

Mustahik pegawainya harus dipanggil ke ruangannya, dan hal tersebut

dapat menganggu kelancaran aktivitas kinerja karyawan di Baitul Mal

Aceh.
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BAB EMPAT

PENUTUP

4.1  Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan Kerja Praktik, penulis dapat mengambil

kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme penyaluran dan pengawasan Program Beasiswa Penuh

Anak Muallaf Di Daerah Rawan Aqidah pada Baitul Mal Aceh

sangatlah terstruktur sesuai dengan manajemen yang dibuat oleh

Kepala Baitul Mal Aceh sebagai pimpinan. Dalam menjalankan

program beasiswa penuh anak muallaf di daerah rawan aqidah ini

Baitul Mal Aceh mempunyai prosedur penyaluran dan pengawasan

yang sangat bagus dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Program beasiswa penuh untuk anak muallaf di daerah rawan aqidah

ini dijalankan dengan beberapa tahapan yaitu: pengorganisasian,

kriteria Mustahik, pendataan, verifikasi dan validasi, penyaluran,

monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Program beasiswa penuh

anak muallaf ini sangat dibutuhkan oleh muallaf yang kurang

mampu dalam hal pendidikan anak-anaknya, dan untuk

membentengi aqidah anak-anak muallaf dari ajaran sebelumnya

guna mempersiapkan anak muallaf untuk menjadi ujung tombak

penyebaran agama Islam terutama bagi mereka yang berasal dari

daerah rawan aqidah.

3. Mekanisme penyaluran dan pengawasan yang ditetapkan oleh Baitul

Mal Aceh sudah bisa dinyatakan berhasil karena sudah dijalankan

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan penerima
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beasiswa tersebut memang berasal dari keluarga kurang mampu dan

berdomisili di daerah rawan aqidah.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah Kerja Praktik ini berakhir adalah

sebagai berikut:

1. Untuk pihak Baitul Mal Aceh diharapkan agar terus memberi

pelayanan yang terbaik demi untuk mempertahankan Muzzaki yang

telah menyalurkan zakatnya di Baitul Mal Aceh.

2. Mengingat kurangnya pegawai di bagian pelayanan di harapkan

Baitul Mal Aceh dapat memanfaatkan pegawai yang ada di setiap

bagiannya untuk ditetapkan di bagian pelayanan (piket) secara

bergulir.

3. Mengingat pentingnya program beasiswa penuh anak muallaf di

daerah rawan aqidah, di harapkan program ini dipertahankan dan

ditingkatkan lagi jumlah mustahik penerima beasiswa penuh ini.

4. Bagi Masyarakat yang belum tergugah hatinya, marilah untuk

mengeluarkan haknya untuk membayar zakat atau mengeluarkan

harta lainnya untuk masyarakat yang lebih membutuhkan.
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