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BAB V 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini peneliti melakukan analisa serta pembahasan mengenai 

informasi dan data yang telah terhimpun dalam proses kegiatan wawancara, 

observasi, serta dokumentasi. Data yang telah terhimpun kemudian diidentifikasi 

dan dianalisa dengan mengkomparasi UPZ Masjid An-Nur dengan non-UPZ 

Masjid Al-Falah yang merujuk pada konsep ZCP. Hasil dari komparasi serta 

analisa data akan menampilkan identifikasi pengelolaan dana ZIS pada UPZ 

Masjid An-Nur dengan non-UPZ Masjid Al-Falah dengan meninjau aktivitas, tata 

kelola amil zakat, manajemen penghimpunan, serta pendistribusian dana ZIS 

berbasis Masjid. 

V.I Aktivitas Pengelolaan Dana ZIS Masjid UPZ dan Non-UPZ 

Dalam lingkup kegiatan pada pengelolaan dana ZIS telah dimuat standar 

minimal pada tiap struktur zakat dengan orientasi menggiatkan optimalisasi 

penggunaan zakat telah tertuang dalam ZCP 2 mengenai aktivitas yang diizinkan. 

Standar yang telah ditetapkan tersebut kemudian menjadi rujukan pengelolaan 

dana ZIS pada masjid dalam mengukur optimalisasi serta mengidentifikasi 

perbedaan pengelolaan dana ZIS pada UPZ Masjid An-Nur dengan non-UPZ 

Masjid Al-Falah. Identifikasi aktivitas pengelolaan dana ZIS pada UPZ Masjid 

An-Nur dengan non-UPZ Masjid Al-Falah merujuk pada beberapa kriteria pada 

ZCP 2. 

1. Sumber zakat yang diterima dinyatakan secara jelas dalam undang-undang 

zakat.  

Dalam aktivitas pengelolaan zakat  pada UPZ Masjid An-Nur 

diidentifikasi melakukan pengelolaan beberapa dana kegamaan diantaranya 

zakat fitrah dan zakat profesi. Penetapan dua instrumen pada pengelolaan 

dana zakat pada UPZ Masjid An-Nur tersebut dilakukan berdasarkan 

penyesuaian kondisi masyarakat di lingkungan UPZ Masjid An-Nur. 

Pengelolaan zakat seperti zakat pertanian belum dapat dilaksanakan 

mengingat kepemilikan lahan pertanian di lingkungan UPZ Masjid An-Nur 
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pada umumnya bukan milik individu di lingkungan Masjid sehingga sulit 

diidentifikasi (Azhari, 2021). Sebagaimana Azhari (2021) menegaskan terkait 

potensi zakat di UPZ Masjid An-Nur; 

Kalau zakat kita baru masuk zakat profesi saja dan zakat fitrah, zakat yang lain belum 

masuk seperti zakat pertanian, karena ini petani disini sawah-sawahnya bukan milik 

orang sini. 

Kondisi masyarakat ditinjau dari pekerjaan lebih banyak sebagai buruh 

tani sehingga fokus pengelolaan zakat adalah pada zakat fitrah dan profesi 

yang menyasar para pekerja atau karyawan tetap yang berada pada 

lingkungan masyarakat di sekitar Masjid.  

Dalam aktivitas pengelolaan zakat pada non-UPZ Masjid Al-Falah 

berorientasi kepada penerimaan zakat dalam berbagai jenis zakat secara 

keseluruhan yaitu zakat fitrah, zakat mal, serta zakat profesi. Pengelolaan 

zakat dalam berbagai jenis zakat pada non-UPZ Masjid Al-Falah berdasarkan 

pada kondisi Masjid yang terletak pada jalan raya yang memungkinkan 

jamaah berasal dari mana saja. Sebagaimana Hadjid (2021) terkait 

pengelolaan zakat pada non-UPZ Masjid Al-Falah; 

ya, target utama jamaah masjid al-falah itu sendiri ya, karena kita kan masjid besar 

dan masjid yang bukan di lingkungan komplek. Kalau di lingkungan komplek kan 

otomatis warga sekitar di lingkungan situ, tapi ini kan masjid pinggir jalan raya. Jadi, 

target kita agak luas disamping masyarakat disekitar masjid al-falah, juga jamaah-

jamaah yang mengikuti kajian-kajian di masjid al-falah. 

Hal tersebut mengindikasi jenis zakat dapat diperoleh dari berbagai 

pihak dengan jenis zakat yang bervariasi baik zakat fitrah, zakat mal, serta 

zakat profesi. 

Dalam tinjauan jenis zakat dalam pengelolaan dana zakat pada UPZ 

Masjid An-Nur dan non-UPZ Masjid Al-Falah telah melakukan adaptasi 

penyesuaian terkait pemahaman potensi yang dimiliki tiap lingkungan 

Masjid. Jenis zakat yang dikelola pada UPZ Masjid An-Nur dan non-UPZ 

Masjid Al-Falah merupakan implementasi dari adanya pemetaan terkait 

potensi dari kriteria muzakki dan mustahik pada lingkungan Masjid yang 

kemudian dirumuskan dalam jenis-jenis zakat yang akan dikelola. Hal 

tersebut menjadi langkah yang cukup baik dalam menilai besarnya potensi 

yang akan digunakan dalam menyusun strategi pengeloaan dana zakat guna 
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mencapai optimalisasi. Sebagaimana pengelolaan dari tiap jenis zakat telah 

sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan zakat, 

pasal 4 memuat terkait zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah (Pemerintah 

Republik Indonesia, 2014). 

2. Kriteria umum penghimpunan zakat harus disebutkan dalam undang-undang 

zakat.  

Dalam melakukan penghimpunan zakat yang dilakukan pada UPZ 

Masjid An-Nur melakukan beberapa tinjauan diantaranya pembentukan 

rekening Bank BRIS 1048500907 an. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) An-

Nurdan Bank Muamalat 3130008319 an. UPZ ANNUR. Pembentukan 

rekening ini diindikasi menjadi strategi dalam memudahkan penghimpunan 

zakat (sumber). Kriteria muzaki masih hanya dalam lingkup masyarakat 

sekitar Masjid, disebabkan zakat pada UPZ Masjid An-Nur masih sedikit 

perolehannya. Hal tersebut dikarenakan beberapa pemahaman individu 

merasa sudah membayar zakat saat individu menyumbang dengan kategori 

infak (Azhari, 2021).   

Penghimpunan pada non-UPZ Masjid Al-Falah dilakukan dengan 

pembentukan rekening secara terpisah dari tiap instrumen. Rekening 

menggunakan BSM pada kode bank 451 dengan rekening zakat 7777999154,  

rekening infak 7777999178, serta rekening wakaf 7777999146. Pembentukan 

rekening ini untuk memudahkan sumber dana dan ketepatan alokasi. Kriteria 

muzaki merupakan jamaah masjid serta peserta kajian yang diselenggarakan 

non-UPZ Masjid Al-Falah (Hadjid, 2021). 

Dalam tinjauan kriteria penghimpunan zakat dalam pengelolaan dana 

zakat pada UPZ Masjid An-Nur belum dilakukan secara masif dan ekspansi 

keluar lingkungan masjid An-Nur, kemudian pengelolaan rekening 

zakat,infak dan sedekah menggunakan nomor rekening yang sama. Hal 

tersebut memerlukan konfirmasi pada pihak pengelola UPZ Masjid An-Nur 

terkait peruntukan dana yang ditransfer. Kriteria penghimpunan non-UPZ 

Masjid Al-Falah telah melakukan pengelolaan dana zakat dengan membentuk 

rekening zakat dan infak secara terpisah guna mempermudah tracking sumber 

dana guna dan alokasi dikemudian. Hal ini juga dipertegas dari penelitian 
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terdahulu indikator fungsi masjid sebagai pelaksana pengelolaan zakat sudah 

menunjukkan aspek profesionalitas (Fitria, 2016). Penghimpunan zakat yang 

dilakukan muzakki pada Masjid UPZ dan non-UPZ dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan zakat, mengenai mekanisme 

penghimpunan dana zakat yang dilakukan amil zakat (Pemerintah Republik 

Indonesia, 2014). 

3. Kriteria umum penyaluran zakat harus disebutkan dalam undang-undang 

zakat. 

Kriteria penyaluran zakat pada UPZ Masjid An-Nur memiliki pola 

penyaluran dana zakat yang kegiatan distribusi zakatnya dilakukan secara 

rutin setiapbulannya kepada mustahik yang sudah terdata melalui beberapa 

program kepada penerima manfaat yang sudah didata. Fokus penyaluran  

dana ZIS UPZ Masjid An-Nur berorientasi pada pada kaum dhuafa, yatim 

piatu, guru mengaji, marbot (Azhari, 2021).  

Kriteria penyaluran zakat pada non-UPZ Masjid Al-Falah sebagian 

besar porsinya zakat mal dan profesi yang telah terhimpun didistribusikan 

dalam satu waktu yang ditentukan. Sebagain porsi kecilnya disalurkan pada 

kaum dhuafa serta memprioritaskan distribusi zakat untuk keperluan 

mendesak seperti membayar sewa rumah mustahik serta tunggakan biaya 

pendidikan (Hadjid, 2021).  

Penyaluran zakat pada UPZ Masjid An-Nur dan non-UPZ Masjid Al-

Falah memiliki perbedaan yang signifikan. UPZ Masjid An-Nur melakukan 

pendistribusian zakat dilakukan setiap bulannya, kemudian non-UPZ Masjid 

Al-Falah berorientasi melakukan pendistribusian zakat baik zakat mal, serta 

profesi  diakumulasikan untuk kemudian disalurkan  bersamaan saat 

pendistribusian zakat fitrah. Sebagai mana fungsi zakat dinilai sebagai 

mencusikan diri dan harta menjadi evaluasi pada perbedaan terkait penundaan 

pengelolaan waktu distribusi zakat pada masjid. Sisi lain, non-UPZ Masjid 

Al-Falah menerapkan teknis tersebut dalam upaya pengetatan dana zakat 

yang telah dihimpun dapat didistribusikan tepat sasaran dan serta meninjau 

besaran urgensi pada penerima manfaat.   
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Penyaluran zakat pada Masjid UPZ dan non-UPZ telah sesuai 

sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan 

zakat, pasal 25 memuat zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai 

dengan syariat islam. 

4. Pengawas zakat mempublikasikan daftar lembaga zakat resmi.  

UPZ Masjid An-Nur telah secara resmi memiliki legalitas dalam bentuk 

perizinan sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berdasarkan pada SK nomor 

kep.052.B/SKUPZ/BAZNAS/BKS/XII/2019 dengan berinduk pada Baznas 

tingkat Kabupaten Bekasi.  Kemudian, non-UPZ Masjid Al-Falah secara 

resmi belum memiliki izin sebagai lembaga amil  dan zakat yang dikeluarkan 

oleh MUI atau Kemenag. 

Dalam aspek perizinan lembaga zakat, Masjid UPZ telah memiliki izin 

yang telah diterbitkan oleh Baznas serta Masjid dengan kategori non-UPZ 

belum memiliki izin dalam sebuah lembaga zakat. Perizinan legalitas yang 

diterbitkan tersebut menjadi salah satu faktor terkait tingkat kepercayaan 

muzakki dalam menunaikan zakat. Namun beberapa hal yang diidentifikasi 

dapat memitigasi rendahnya tingkat kepercayaan muzakki terhadap peran 

masjid dalam mengelola zakat adalah dengan menerapkan tranparansi dan 

akuntabilitas (Yusra & Riyaldi, 2020). Implementasinya tranparansi dan 

akuntabilitas pada non-UPZ Masjid Al-Falah adalah dengan mengumumkan 

besaran penerimaan dan alokasi dari dana keagamaan yang telah dihimpun.  

5. Lembaga zakat juga mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan 

lainnya yang termuat dalam undang-undang zakat. 

Gambar 12. Sertifikat UPZ Masjid An-Nur 
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Instrumen DSKL yang dikelola pada UPZ Masjid An-Nur selain zakat 

adalah pengelolaan dana infak, sedekah, serta fidyah. Dalam non-UPZ Masjid 

Al-Falah intrumen keagamaan lainnya selain zakat adalah pengelolaan dana 

infak dan sedekah, ifthar (buka puasa), serta fidyah. Pengelolaan dana 

keagamaan lainnya selain zakat yang dilakukan UPZ Masjid An-Nur dan 

non-UPZ Masjid Al-Falah telah diimplementasikan. Hal tersebut menjadi 

identifikasi rujukan mengenai UPZ maupun non-UPZ pada tingkat Masjid 

telah melakukan pengelolaan dana zakat serta dana keagamaan lainnya.  

Pengelolaan dana keagamaan lainnya selain zakat yang dilakukan UPZ 

Masjid An-Nur dan non-UPZ Masjid Al-Falah telah diimplementasikan. Hal 

tersebut menjadi identifikasi rujukan mengenai UPZ maupun non-UPZ pada 

tingkat Masjid telah melakukan pengelolaan dana zakat serta dana keagamaan 

lainnya. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait 

pengelolaan zakat, pasal 28 memuat perihal selain menerima zakat, Baznas 

atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial kegamaan 

lainnya. 

Dalam lima indikator yang digunakan tersebut termuat dalam ZCP 2 terkait 

aktivitas yang diizinkan. Merujuk pada lima indikator dalam ZCP 2 dapat 

diidentifikasi komparasi dari aktivitas pengelolaan dana ZIS pada Masjid UPZ 

dan non-UPZ ditampilkan dalam tabel 3. 

Tabel 3. Komparasi Aktivitas Pengelolaan Dana ZIS Masjid UPZ dan non-UPZ 

Indikator Masjid UPZ Masjid Non-UPZ 

1. Jenis zakat 

sesuai UU zakat 

Zakat profesi dan zakat 

fitrah. 

Seluruh jenis zakat maal 

dan zakat fitrah 

2. Kriteria 

penghimpunan 

dana zakat 

sesuai UU zakat. 

Melalui Sekretariat UPZ 

serta  melalui dua rekening 

yang juga  digunakan dalam 

menghimpun dana 

keagamaan selain zakat. 

Melalui Sekretariat 

Masjid dan melalui 

rekening terpisah dengan 

dana keagamaan lainnya. 

3. Kriteria 

penyaluran dana 

zakat sesuai UU 

zakat. 

Dilakukan pendistribusian 

zakat secara rutin setiap 

bulan. 

60% Zakat 

didistribusikan 

bersamaan saat 

pendistribusian zakat 

fitrah. 

4. lisensi lembaga 

zakat. 

SK nomor 

kep.052.B/SKUPZ/BAZNA

S/BKS/XII/2019, UPZ 

Belum memiliki izin 

resmi sebagai lembaga 

zakat yang diterbitkan 
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yangberinduk pada Baznas 

Kab. Bekasi, 

Kemenag atau lembaga 

Terkait. 

5. Mengelola 

infak, sedekah, 

dan dana 

keagamaan 

lainnya. 

Mengelola dana Infak, 

Sedekah, Fidyah. 

Infak dan sedekah, serta 

ifhtar. 

V.3 Tata Kelola Amil Masjid UPZ dan Non-UPZ 

Dalam tata kelola amil pada pengelolaan dana ZIS telah dimuat pada ZCP 8 

mengenai tata kelola amil yang baik dalam sebuah struktur unit zakat. Indikator 

tersebut menjadi ukuran dalam mengidentifikasi tata kelola amil pada UPZ Masjid 

An-Nur dengan non-UPZ Masjid Al-Falah. 

1. Amil berhak memperoleh bagian zakat tidak lebih dari 1/8 atau 12,5% dari 

total zakat yang terkumpul. 

Tata kelola amil pada UPZ Masjid An-Nur berdasarkan dokumentasi 

yang mendeskripsikan amil pada UPZ Masjid An-Nur telah memperoleh 

bagian zakat sesuai pada porsinya dengan besaran 12,5%. Bagian amil 

tersebut ditinjau dalam aspek kesejahteraan belum dirasa cukup mengingat 

bagian amil pada  UPZ Masjid An-Nur sering di realokasi untuk keperluan 

kegiatan operasional. 

Tata kelola amil dalam non-UPZ Masjid Al-Falah mendefinisikan amil 

pada non-UPZ Masjid Al-Falah telah memperoleh bagian zakat yang  

diperuntukan amil sebesar 12,5% dari total zakat yang dibagikan. Dalam 

pembagian perolehan amil dibagikan berdasarkan tingkat tanggung jawab 

atau jabatan kepanitiaan serta lamanya waktu bekerja dalam mengelola zakat. 

Dalam perolehan bagian amil pada Masjid UPZ maupun non-UPZ telah 

dilakukan perolehan yang sesuai sebagaimana porsi amil sebesar 12,5%. 

Implementasi bagian amil tersebut dinilai belum begitu optimal, hal tersebut 

diidentifikasi oleh beberapa faktor diantaranya total dana zakat pada tingkat 

Masjid yang terhimpun nominalnya tidak terlalu besar, jumlah kepanitiaan 

cenderung tidak sedikit, penggunaan untuk kegiatan operasional.  

2. Pengawas zakat memberikan arahan kepada lembaga zakat terkait 

pengembangan tata kelola amil.  
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Pelaksanaan pengarahan serta evaluasi amil pada UPZ Masjid An-Nur 

masih terbatas pada struktur internal UPZ Masjid An-Nur dengan 

diimplementasikannya pelaksanaan rapat bulanan dan tahunan yang memuat 

evaluasi dan rencana kedepan terkait pengelolaan dana ZIS serta dilakukan 

pelaporan rutin kepada Baznas Bekasi. Pada praktiknya induk Baznas 

Kabupaten Bekasi belum optimal dalam melakukan evaluasi kepada UPZ 

Masjid An-Nur. Hal ini merujuk pada apa yang  diimplementasikan terkait 

belum banyaknya feedback terkait laporan yang diberikan oleh UPZ Masjid 

An-Nur.  

Teknis pembinaan sebagai bentuk arahan yang dilakukan non-UPZ 

Masjid Al-Falah dengan melaksankan kegiatan kajian tentang zakat dan tata 

kelolanya oleh ustadz yang kompeten. Implementasi salah satu kajian 

diantaranya “Studi Kasus & Penerapan Kaidah-kaidah Zakat” oleh ustadz. 

Hendra Hudaya LC,MPd yang kemudian para pengurus, amil serta jamaah 

umum dilibatkan dalam kepersertaan (Hadjid, 2021). 

Mekanisme arahan maupun evaluasi yang dilakukan dalam tata kerja 

amil telah dilakukan dalam Masjid UPZ maupun non-UPZ. Diidentifikasi 

adanya perbedaan jenis arahan dan evaluasi yang dilakukan Masjid UPZ dan 

non-UPZ. Bentuk arahan sebagai tata kelola amil pada UPZ dilakukannya 

kegiatan rapat bulanan sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan serta 

rencana strategi penghimpunan dana zis kedepannya. Teknis arahan dan 

evaluasi yang dilakukan Masjid non-UPZ dengan melakanakan kegiatan 

terkait studi kasus zakat. Hal tersebut dapat disimpulkan bentuk arahan pada 

amil telah dilaksanan serta menjadi indikasi pengelolaan dana zakat mulai 

diarahkan kepada aspek profesionalitas ditinjau dari ZCP 8 mengenai tata 

kelola amil. 

3. Pengawas zakat mewajibkan pengurus lembaga zakat untuk menentapkan 

standar dalam rekrutmen amil. 

Dalam penetapan amil pada UPZ Masjid An-Nur dengan melibatkan 

seluruh lapisan masyarakat yang memegang peranan sebagai pengelola zakat 

sebelum UPZ Masjid An-Nur dibentuk serta melibatkan pejabat setempat 

sebagai bagian dari struktur organisasi UPZ Masjid An-Nur (Azhari, 2021) 



47 

 

Arpin Hadi, 2021 

IDENTIFIKASI PENGELOLAAN DANA ZIS BERBASIS MASJID (Studi Komparatif Masjid UPZ dan Non-UPZ) 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

Kriteria penetapan dalam mekanisme kerja amil pada non-UPZ Masjid 

Al-Falah diantaranya; dibentuk panitia yang meliputi ketua atau penanggung 

jawab, sekretaris, bendahara,petugas penerimaan serta petugas distribusi. 

Kepanitiaan tersebut bersumber dari jamaah yang aktif dan mampu 

melakukan tugas amil. Teknis amil dalam pengelolaan dana ZIS dengan 

membuatkan tanda terima kemudian melafazkan niat serta doa untuk muzaki. 

Dalam struktur dan persyaratan tata kelola amil pada UPZ telah 

ditetapkan serta secara resmi telah tercantum pada Peraturan Baznas terkait 

peraturan Nomor 2 Tahun 2016 perihal pembentukan serta tata kerja unit 

pengumpul zakat merupakan satuan organisasi bentukan Baznas, tingkat 

provinsi, ataupun kabupaten/kota dalam hal membantu mengumpulkan zakat 

(BAZNAS, 2016). Pada struktur dan persyaratan tata kelola amil dilakukan 

secara sederhana dengan membentuk kepanitiaan yang terdiri dari 

ketua/penanggung jawab, sekretaris, bendahara, petugas penerimaan, serta 

petugas penyaluran. Struktur kepanitiaan tersebut dipilih dari pengurus dan 

jamaah yang aktif dan mampu melaksanakan fungsi sebagai petugas zakat. 

Dalam penetapan struktur dan persyaratan amil disimpulkan pada Masjid 

UPZ telah dibentuk struktur dan syarat amil oleh lembaga terkait serta pada 

Masjid non-UPZ dalam menetapkan struktur dan syarat amil masih dalam 

perekrutan sederhana. 

Dengan meninjau aspek efektifitas petugas amil pada Masjid UPZ dan 

non-UPZ diimplementasikan dengan pembentukan petugas amil dengan 

masing-masing bidang. Dalam upaya efektifitas amil dibentuk bidang secara 

terpisah diantaranya penghimpunan dan penyaluran. 

Dalam empat indikator yang digunakan tersebut termuat dalam ZCP 8 

terkait tata kelola amil yang baik. Merujuk pada empat indikator dalam ZCP 8 

dapat diidentifikasi komparasi dari tata kelola amil pada Masjid UPZ dan non-

UPZ ditampilkan dalam bentuk tabel 4. 
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Tabel 4. Komparasi Tata Kelola Amil Masjid UPZ dan Non-UPZ 

Indikator  Masjid UPZ Masjid Non-UPZ 

1. Perolehan bagian 

amil zakat 
12,5% 12,5% 

2. Arahan  dan 

supervisi kepada 

amil zakat 

Kegiatan Rapat dan 

pelaporan rutin bulanan 

Mengadakan kegiatan 

secara internal terkait 

kajian tema zakat 

3. Struktur dan 

persyaratan amil 

Struktur dan tata kerjanya 

dimuat dalam PerBaznas 

Nomor 2 Tahun 2016  

Struktur dan tata kerja 

dilakukan secara 

sederhana, dibentuk 

kepantiaan berasal dari 

pengurus Masjid dan 

Jamaah aktif 

4. Efektifitas amil 

dalam pengelolaan 

zakat 

Bidang pengembangan, 

bidang pemberdayaan, 

bidang pengumpulan, 

serta bidang penyaluran. 

Bidang pengumpulan 

dan bidang penyaluran 

V.3 Mekanisme Penghimpunan Dana ZIS Masjid UPZ dan Non-UPZ 

Mekanisme penghimpun dana ZIS pada Masjid UPZ An-Nur dan non-UPZ 

Al-Falah yang telah dideskripsikan diukur pada indikator ZCP 9 terkait 

manajemen pengumpulan. Dalam teknis penghimpunan dimuat beberapa 

komparasi yang menjadi kesimpulan terkait manajemen penghimpunan pada 

Masjid UPZ dan non-UPZ yang dimuat dalam bentuk narasi. 

1. Pengawas zakat menentukan jumlah batas (nisab) mengacu pada pendapatan 

atau tingkat akumulasi harta berdasarkan syari’at. 

Mekanisme penghimpunan dana ZIS pada UPZ Masjid An-Nur dalam 

aspek nisab mengacu pada edaran Baznas Bekasi yang diajukan ke MUI 

kemudian dimuat berdasarkan fatwa MUI telah ditetapkan besaran nisab 

zakat fitrah untuk Kabupaten Bekasi sebesar 3,5 liter beras dan uang dengan 

nominal Rp35 ribu. UPZ Masjid An-Nur dalam perhitungan nisab zakat 

profesi dan mal bersedia melakukan perhitungan jika muzakki menghendaki 

dihitung besaran zakat yang harus ditunaikannya.. Namun pada umumnya 

pihak UPZ Masjid An-Nur tidak menanyakan berapa harta dan pendapatan 

yang didapat dari tiap muzakki (Azhari, 2021) 

Mekanisme penghimpunan dana ZIS pada non-UPZ Masjid Al-Falah 

dengan meninjau aspek nisab menggunakan besaran 3 kilogram beras per 
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jiwa atau uang dengan besaran nominal Rp50 ribu sedangkan emas dan perak 

sesuai pada nisab yang berlaku. Langkah kebijakan terkait sosialisasi 

penghimpunan ZIS non-UPZ Masjid Al-Falah melalui beberapa skema 

diantaranya pembuatan flyer, baliho atau spanduk, postingan flyer di media 

sosial whatsapp, instagram, website resmi, serta lips pada saat kajian dan 

sebelum khutbah Jum’at (Hadjid, 2021).  

Pelaksanaan teknis perhitungan besaran zakat mal dan profesi  yang 

dilakukan UPZ Masjid An-Nur dan non-UPZ Masjid Al-Falah belum 

melakukan perhitungan nisab pada keseluruhan muzakki. Penyediaan sarana 

transfer zakat  mengidentifikasi perhitungan tersebut dinilai menjadi faktor 

kendala dalam kemudahan tiap muzakki ketika menunaikan zakat dilakukan 

perhitungan besaran zakat yang harus ditunaikan. Namun, dimungkinkan 

UPZ Masjid An-Nur dan non-UPZ Masjid Al-Falah melakukan perhitungan 

besaran zakat mal dan profesi yang harus ditunaikan dan telah dikehendaki 

muzakki untuk dilakukan perhitungan Sebagaimana nisab wajib zakat yang 

telah ditetapkan untuk periode 2021 merujuk pada SK Ketua Baznas RI 

Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa 

sebesar Rp6.664.868 per bulan. Kemudian perhitungan zakat fitrah pada UPZ 

Masjid An-Nur dan non-UPZ Masjid Al-Falah telah mengikuti arahan yang 

telah ditetapkan Baznas dengan besaran 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras 

perjiwa, Baznas daerah telah menetapkan besaran zakat fitrah untu Jakarta 

sebesar Rp40 ribu per jiwa dimuat dalam SK Ketua Baznas No.7 Tahun 2021 

Tentang Zakat Fitrah Untuk Wilayah Ibukota DKI Jakarta dan Sekitarnya. 

Kemudian berdasarkan Surat Edaran Nomor 228/BAZNAS-JABAR/IV/2021 

dimuat besaran zakat fitrah berkisar Rp25 ribu hingga Rp50 ribu. Dalam 

Teknis Perhitungan zakat fitrah Masjid dengan kategori non-UPZ juga telah 

mengikuti ketetapan batas yang telah ditentukan oleh Baznas. 

2. Lembaga zakat memiliki kebijakan dan langkah strategis dalam mengevaluasi 

berbagai jenis harta wajib zakat secara berkala. 

UPZ Masjid An-Nur melakukan  langkah kebijakan terkait sosialisasi 

dengan pengumuman peneriman ZIS saat pelaksaan ibadah sholat Jum’at, 

antar individu, serta berjalan melalui media sosial. Dari ketiga sosialisasi 
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yang dilakukan diindikasi media sosial memegang peranan penting dalam 

penerimaan dana ZIS, dengan capaian  diantaranya penerimaan zakat fitrah 

dari perusahaan asing (Azhari, 2021). Target muzakki pada UPZ Masjid An-

Nur diidentifikasi cenderung sedikit melihat kondisi ekonomi. Dalam 

menyiasasi hal tersebut UPZ Masjid An-Nur aktif melakukan penghimpunan 

infak yang besarannya tidak ada minimal nominal. Kemudian pemberian 

sertifikat pada para donatur diidentifikasi sebagai strategi dalam langkah guna 

menjaga para donatur untuk menjadi donatur tetap pada UPZ Masjid An-Nur. 

Target muzakki pada non-UPZ Masjid Al-Falah diidentifikasi 

diantaranya jamaah Masjid Al-Falah, peserta kajian. Target non-UPZ Masjid 

Al-Falah cenderung luas mengingat lokasi masjid yang berada di jalan raya 

bukan pada llingkungan komplek (Hadjid, 2021). 

Pelaksanaan teknis penghimpunan dana zakat terkait evaluasi jenis aset 

pada UPZ Masjid An-Nur dan non-UPZ Masjid Al-Falah telah melakukan 

sosialisasi serta target dalam menyasar potensi dana ZIS dengan melakukan 

penyesuaian terhadap kriteria lapisan masyarakat dalam tiap lingkungan 

Masjid. Hal tersebut sebagai indikasi bentuk identifikasi potensi zakat yang 

dimiliki tiap daerah untuk dapat diserap menjadi aset zakat. 

3. Pengawas zakat menentukan jangka waktu penghimpunan zakat (kecuali pada 

saat bencana). 

Waktu penghimpunan dana ZIS pada UPZ Masjid An-Nur tidak 

memiliki penjadwalan serta batasan waktu, rekapitulasi penghimpunan dana 

dilakukan dalam periode satu bulan dengan tetap mengakumulasi periode 

penerimaan dana ZIS bulan sebelumnya. Kemudian distribusi ZIS dilakukan 

adaptasi saat terjadi bencana banjir di wilayah bekasi. 

Selain zakat fitrah yang sudah ditetapkan waktunya, waktu 

penghimpunan dana ZIS pada non-UPZ Masjid Al-Falah tidak memiliki 

penjadwalan serta batasan waktu, rekapitulasi penghimpunan dana dilakukan 

dalam periode satu minggu dengan akumulasi penghimpunan dana dilakukan 

setiap Jum’at dan diumumkan saat ibadah sholat Jum’at. Non-UPZ Masjid 

Al-Falah juga melakukan adaptasi pada pada ZIS saat terjadi bencana 

dibeberapa daerah. 
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Meninjau waktu pelaksanaan penghimpunan UPZ Masjid An-Nur dan 

non-UPZ Masjid Al-Falah telah dilakukan sesuai teknis berdasarkan kriteria 

dari tiap instrumen dana ZIS yang dikelola. Penerimaan dana Zakat maal, 

zakat profesi, infak, serta sedekah  dapat rutin dan zakat Fitrah dilakukan 

penerimaan saat bulan Ramadhan. 

4. Pengawas Zakat menjamin Lembaga zakat melakukan penghimpunan secara 

proaktif. 

Dana infak pada instrumen penghimpunan dana ZIS UPZ Masjid An-

Nur memiliki besaran perolehan tertinggi. Identifikasi strategi yang dilakukan 

dalam merespon besaran porsi dana ZIS UPZ Masjid An-Nur adalah 

mengalihfungsikan alokasi dana infak diperuntukkan untuk objek mustahik 

zakat.Besarnya dana infak. Diidentifikasi adanya pelaksanaan program rutin 

UPZ Masjid An-Nur terkait penghimpunan dana infak. Celengan Berkah 

menjadi platform penghimpunan dana infak pada UPZ Masjid An-Nur 

(Azhari, 2021).  

Program khusus terkait penghimpunan dana infak anak yatim juga 

dibentuk sebagai platform yang dikhususkan diperuntukkan untuk anak 

yatim. Besaran perolehan dana zakat lebih rendah dari dana infak dikarenakan 

tinjauan umum mengenai kondisi ekonomi dari tiap lapisan masyarakat 

diidentifikasi belum memenuhi nisab serta faktor lain juga terkait tidak 

adanya batasan minimal nominal infak.  

Gambar 13. Program Infak UPZ Masjid An-Nur 
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Perolehan dana infak pada non-UPZ Masjid Al-Falah masih lebih tinggi 

intensitasnya dibanding dana zakat. Identifikasi besarnya dana infak adalah 

faktor pemasukan infak yang rutin setiap hari dengan besaran bervariasi. 

Prasarana sebagai pendukung infak diantaranya melalui tromol, serta 

sebagian lain dihimpun melalui rekening khusus infak terpisah dengan zakat.  

Meninjau besaran porsi dana zakat UPZ Masjid An-Nur dan non-UPZ 

Masjid Al-Falah diidentifikasi lebih rendah dibanding dana infak 

sebagaimana tercantum dalam indikator pada ZCP 9 memuat bahwa dengan 

tujuan utama mengentas kemiskinan, lembaga zakat harus memprioritaskan 

porsi dana zakat lebih besar dengan dana amal lainnya, hal tersebut 

mengindikasi belum terimplementasi pada UPZ Masjid An-Nur dan non-UPZ 

Masjid Al-Falah.  

Diidentifikasi pada empat indikator dalam ZCP 9 dapat diidentifikasi 

komparasi dari manajemen penghimpunan pada Masjid UPZ dan non-UPZ 

ditampilkan dalam bentuk tabel. 

Tabel 5. Komparasi Mekanisme Penghimpunan ZIS Masjid UPZ dan Non-UPZ 

Indikator  Masjid UPZ Masjid Non-UPZ 

1. Nisab zakat atau 

tingkat akumulasi 

harta 

Zakat fitrah sebesar 3,5 

liter beras / Rp35 ribu, 

Zakat Mal dan Profesi 

belum dilakukan 

perhitungan kepada 

setiap muzakki yang 

berzakat berapa 

akumulasi zakat yang 

harus ditunaikan. 

Zakat fitrah sebesar 3 

kg / Rp50 ribu, 

Zakat lainnya belum 

dilakukan perhitungan 

kepada setiap muzakki 

yang berzakat berapa 

akumulasi zakat yang 

harus ditunaikan,  

2. Evaluasi jenis aset 

zakat 

Sosialisasi penerimaan 

zakat melalui media  

1. ibadah sholat 

Jum’at,  

2. antar individu,  

3. serta berjalan 

melalui media 

sosial. 

Melakukan sosialisasi 

kepada jamaah Masjid 

Al-Falah, peserta kajian 

dengan media ibadah  

1. sholat Jum’at,  

2. lips saat kajian,   

3. serta sosial media. 

3. Jangka waktu 

penghimpunan 

Zakat Fitrah dilakukan 

saat Ramadhan, Zakat 
lainnya, infak, dan 

sedekah dihimpun 

secara rutin setiap 

bulannya  

Zakat Fitrah dilakukan 

saat Ramadhan, Zakat 
lainnya, infak, dan 

sedekah dihimpun 

secara rutin setiap 

bulannya 
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4. Memprioritaskan 

porsi dana zakat lebih 

besar dibanding dana 

amal lainnya 

Dana infak memperoleh 

besarn tertinggi 

Dana infak memperoleh 

besarn tertinggi 

V.4 Mekanisme Pendistribusian Dana ZIS Masjid UPZ dan Non-UPZ 

Mekanisme pendistribusian dana ZIS pada Masjid UPZ An-Nur dan non-

UPZ Al-Falah diukur menggunakan indikator ZCP 10 terkait manajemen 

distribusi.  

1. Pengawas zakat meminta lembaga zakat untuk merumuskan kebijakan dalam 

penyaluran zakat kepada asnaf yang ditetapkan dalam QS At-Taubah ayat 60. 

Teknis pendistribusian pada UPZ Masjid An-Nur diimplementasikan 

pada beberapa program yang dilakukan dalam skema rutin setiap bulan. Pada 

mekanisme pendistribusian zakat UPZ Masjid An-Nur dibentuk tim sigap 

yang membawahi bidang penyaluran. Beberapa program pendistribusian 

dibedakan berdasarkan peruntukan dari tiap jenis dana ZIS. Diidentifikasi 

dari laporan keuangan program pendistribusian dana zakat diperuntukkan 

untuk pelaksanaan program senyum dhuafa.  Program senyum dhuafa  

diantaranya merupakan kegiatan santunan rutin kepada kaum dhuafa yang 

berada di lingkungan UPZ Masjid An-Nur. Dalam program senyum dhuafa 

diidentifikasi beberapa kegiatannya bersumber dari adanya realokasi dana 

infak digunakan kepada penerima manfaat zakat. Adapun kegiatannya 

diantaranya santunan rutin bulanan petugas kebersihan makam, perawatan 

makam, biaya perawatan makam, bantuan dana pengobatan, pemberian alat 

bantu jalan, santunan kematian, santunan rutin petugas amil jenazah.  

Gambar 14. Distribusi Zakat UPZ Masjid An-Nur 



54 

 

Arpin Hadi, 2021 

IDENTIFIKASI PENGELOLAAN DANA ZIS BERBASIS MASJID (Studi Komparatif Masjid UPZ dan Non-UPZ) 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

Selain alokasi infak untuk penerima manfaat zakat, infak juga 

disalurkan melalui beberapa program diantaranya program Indonesia mengaji 

yang merupakan kegiatan santunan rutin bulanan yang diperuntukkan kepada 

guru ngaji serta program serta program perduli rumah Allah yang 

diperuntukkan untuk santunan rutin bulanan marbot Masjid atau Musholla. 

Penghimpunan infak khusus yatim juga didistribusikan kepada program 

cinta anak yatim dengan kegiatan pembinaan serta santunan yatim rutin 

bulanan. Dalam kegiatan program cinta anak yatim diikuti berkisar 35 orang 

setiap bulannya dengan rentan usia 3-20 tahun. 

 

 

Gambar 15. Distribusi Infak UPZ Masjid An-Nur 

Gambar16. Distribusi Infak Yatim UPZ Masjid An-Nur 
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Mekanisme pendistribusian zakat non-UPZ Masjid Al-Falah secara 

garis besar dilakukan dengan teknis mengakumulasikan pemasukan zakat mal 

dan profesi dalam kurun waktu satu tahun, kemudian dialokasikan sebanyak 

60 persen bersamaan saat pendistribusian zakat fitrah dibulan Ramadhan 

dalam bentuk uang tunai yang besarannya sesuai dengan besaran zakat yang 

diperoleh. Adapun besaran lainnya dari distribusi zakat non-UPZ Masjid Al-

Falah dialokasikan kepada penerima manfaat yang datang kepada pengurus 

masjid dengan keperluan mendesak seperti membayar sewa rumah mustahik 

serta tunggakan biaya pendidikan.  Bentuk verifikasi tersebut dengan teknis 

mengirim petugas Masjid untuk melakukan pembayaran langsung ke 

penyewa maupun ke sekolah langsung. 

Penyaluran dana infak dengan mengidentifikasi laporan keuangan 

mingguan diidentifikasi penggunaan dana infak dialokasikan untuk 

memperbaiki sarana prasarana, pengeluaran Jum’at dan kajian yang 

diselenggarakan, ATK dapur dan peralatan, pembayaran internet dan Zoom 

App, program Jum’at berkah, serta sarana dan prasarana. Bentuk pencatatan 

laporan keuangan ZIS  diakumulasi setiap minggu pada hari Jum’at untuk 

kemudian diumumkan saat pelaksanaan ibadah sholat Jum’at. 

 

 

 

 

Gambar 17. Kegiatan Penyaluran Zakat Fitrah, Mal, dan Profesi Non-UPZ 



56 

 

Arpin Hadi, 2021 

IDENTIFIKASI PENGELOLAAN DANA ZIS BERBASIS MASJID (Studi Komparatif Masjid UPZ dan Non-UPZ) 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

Gambar 18 diidentifikasi sebagai kegiatan penyaluran dana infak dan 

sedekah pada Masjid AL-Falah dialokasikan dalam bentuk kajian serta 

kegiatan program Jum’at berkah. 

Ditinjau pada delapan asnaf yang dimuat dalam QS At-Taubah ayat 60 

UPZ Masjid An-Nur dalam mendistribusikan dana zakat dengan menyasar 

fakir miskin, gharim, serta amil zakat. Kemudian distribusi dana zakat pada 

non-UPZ Masjid Al-Falah melakukan distibusi zakat dengan fokus pada pada 

fakir miskin dan amil. Dalam objek pendistribusian zakat pada UPZ dan non-

UPZ telah diidentifikasi tepat saaran mengacu kepada beberapa objek yang 

termasuk dalam golongan delapan penerima manfaat. 

2. Lembaga zakat memiliki perencanaan, pencatatan, serta pengelolaan 

keuangan yang baik dalam rangka menghindari penyimpangan alokasi dana. 

Ditinjau pada pencatatan serta pengelolaan keuangan, UPZ Masjid An-

Nur melakukan pencatatan keuangan dalam laporan keuangan yang di 

akumulasikan setiap bulan. laporan keuangan UPZ Masjid An-Nur memuat 

laporan penerimaan serta penyaluran dana dana ZIS.  

Pencatatan laporan keuangan pada non-UPZ Masjid Al-Falah dilakukan 

secara periodik dalam satu minggu. Laporan keuangan diakumulasikan pada 

hari Jum’at untuk kemudian diumumkan kepada jamaah. 

Pencatatan keuangan yang dilakukan pada Masjid UPZ dan non-UPZ 

telah dilakukan dengan transparansi yang baik dengan tujuan menghindari 

Gambar 18. Alokasi Infak dan Sedekah non-UPZ Masjid Al-Falah 
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penyimpangan alokasi dana. Rekapitulasi laporan keuangan dilakukan secara 

periodik dalam kurun waktu bervariasi diantaranya dalam periode satu 

minggu serta pencatatan akumulasi dalam periode satu bulan. 

3. Kriteria penerima zakat harus ditentukan secara jelas dan diinformasikan 

kepada publik. 

Dalam melakukan distribusi ZIS pada UPZ Masjid An-Nur dilakukan 

penjaringan mustahik dengan teknis melakukan pendataan calon penerima 

manfaat. Bentuk verifikasi calon muzakki dipengaruhi faktor telah mengenal 

kepada setiap calon penerima manfaat menjadi kemudahan pihak UPZ Masjid 

An-Nur melakukan penjaringan dan menetapkan mustahik. 

Bentuk penjaringan mustahik dalam zakat fitrah serta zakat mal 

dilakukan dengan melakukan pendataan melalui RT/RW dengan teknis 

mengirimkan surat kepada RT/RW untuk melampirkan  data mustahik. 

RT/RW dalam distribusi zakat yang dilakukan non-UPZ Masjid Al-Falah 

merupakan wilayah yang terdekat pada lingkungan Masjid 

Tinjauan lain pada distribusi zakat terkait mengidentifikasi kriteria 

penerima manfaat. UPZ Masjid An-Nur melakuan verifikasi dengan 

mengenal seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan memudahkan pemetaan 

calon penerima mandfaat dan non-UPZ Masjid Al-Falah melakukan verifikasi 

kepada pejabat setempat dalam melakukan penjaringan calon penerima 

manfaat. Hal tersebut sesuai sebagaimana undang-undang nomor 23 tahun 

2011, zakat harus disalurkan kepada asnaf sesuai dengan syariat Islam 

(Pemerintah Republik Indonesia, 2014). 

4. Dana zakat disalurkan dalam bentuk program penyaluran zakat konsumtif 

maupun produktif.  

Pendistribusian zakat secara masif dilakukan hanya dalam lingkup 

internal pada lingkungan UPZ Masjid An-Nur. Dana zakat yang disalurkan 

UPZ Masjid An-Nur berorientasi pada zakat dengan jenis konsumtif. 

Beberapa rencana terkait zakat produktif telah disiapkan dengan program 

pemberdayaan ekonomi umat diantaranya pelatihan sablon. 

Dalam pendistribusian zakat pada non-UPZ Masjid Al-Falah 

berorientasi pada zakat konsumtif. Hal tersebut diindikasi dari penyaluran 
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zakat yang dilakukan bersamaan saat pendistribusian dana zakat fitrah yang 

menyasar fakir miskin. 

Distribusi zakat pada Masjid UPZ dan non-UPZ berorientasi pada 

kebutuhan konsumtif. Dana zakat masjid dalam Masjid UPZ dan non-UPZ 

dapat diidentifikasi umumnya menyasar para fakir miskin dengan kriteria 

mustahik memasuki rentan usia non-produktif dimana baiknya dana 

dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

5. Lembaga zakat memiliki prosedur dalam memprioritaskan ke delapan asnaf 

yang merupakan kelompok dengan prioritas tertinggi pertama dalam 

penyaluran zakat yaitu orang fakir dan miskin. 

UPZ Masjid An-Nur dengan mengidentifikasi 8 asnaf zakat telah 

melakukan penyaluran dana zakat mempriotitaskan pada 3 penerima manfaat 

diantaranya fisabilillah, fakir miskin, serta amil dengan merujuk pada 

dilaksanakannya program senyum dhuafa sebagai satu kegiatan rutin dalam 

distribusi zakat. 

Dalam mendistribusikan zakat pada non-UPZ Masjid Al-Falah 

dialokasikan kepada gharim, fakir dan miskin. Hal tersebut merupakan 

indikasi penyaluran dana zakat difokuskan kepada fakir miskin. Sebagaimana 

diindikasi objek penerima manfaat penyaluran zakat maal dan zakat fitrah di 

non-UPZ Masjid Al-Falah merupakan mustahik yang sama karena ditunaikan 

dalam waktu bersamaan. 

Dalam melakukan distribusi zakat ditinjau dari laporan keuangan pada 

Masjid UPZ sebagian besaran zakat diprioritaskan untuk dialokasikan kepada 

fakir dan miskin. Kemudian pendistribusian zakat pada Masjid non-UPZ 

diidentifikasi juga pada prioritas fakir dan miskin dengan mengidentifikasi 

kegiatan penyaluran zakat sebagian besar disalurkan kepada mustahik yang 

juga menerima zakat fitrah. Hal tersebut dapat disimpulkan pengelolaan zakat 

pada Masjid UPZ dan non-UPZ menyasar fakir dan miskin.  

6. Penyaluran zakat berdasarkan prioritas dengan memperhatikan keadilan, serta 

kedekatan wilayah. 

Target distribusi zakat pada UPZ Masjid An-Nur ditujukan kepada 

mustahik yang bertempat tinggal disekitar Masjid. Hal tersebut diidentifikasi 
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berdasarkan penyaluran dana zakat kepada mustahik dilakukan berdasarkan 

saling kenalnya pihak pengurus UPZ Masjid An-Nur dengan calon mustahik. 

Distribusi zakat pada non-UPZ Masjid Al-Falah diprioritaskan kepada 

mustahik di sekitar Masjid. Hal tersebut diidentifikasi distribusi zakat 

mengacu pada pendataan oleh RT/RW di sekitar masjid terkait data mustahik. 

Dalam teknis pendistribusian zakat pada Masjid UPZ maupun non-UPZ 

diidentifikasi mempertimbangkan penjaringan mustahik dalam lingkup 

wilayah sekitar Masjid. Hal ini dimaksudkan peran dan manfaat pengelolaan 

zakat Masjid dapat dirasakan oleh para penerima manfaat sebagaimana 

diharapkan dapat memberdayakan umat dari nestapa ekonomi dan sosial. 

Dalam enam indikator yang dimuat dalam ZCP 10 terkait manajemen 

distribusi dengan implementasi pada Masjid UPZ dan non-UPZ dapat disimpulan 

komparasi yang dimuat dalam tabel 6.  

Tabel 6. Komparasi Mekanisme Pendistribusian ZIS Masjid UPZ dan Non-UPZ 

Indikator  Masjid UPZ Masjid Non-UPZ 

1. Penerima 

Manfaat zakat 

Fakir miskin dan amil (lebih 

tingginya dana infak yang 

dihimpun, maka bantuan 

dalam program distribusi 

zakat pada marbot,guru 

mengaji, pengobatan 

dhuafa, pemberian alat 

bantu jalan menggunakan 

dana infak) 

Fakir miskin, gharim, 

amil zakat (60% zakat 

didistribusikan bersama 

saat pendistribusian 

zakat fitrah) 

2. Perencanaan dan 

pencatatan 

keuangan 

Rekapitulasi dilakukan 

dalam kurun waktu setiap 

satu bulan 

Rekapitulasi keuangan 

dilakukan dalam kurun 

waktu satu minggu 

(faktor adanya tromol 

masjid yang 

diakumulasikan dihari 

Jum’at sebagai 

perolehan infak) 

3. Kriteria penerima 

zakat 

Dilakukan verifikasi 

berdasarkan pengenalan 

setiap individu dalam 

lingkungan sekitar masjid 

(adanya saling kenal antara 
pengurus UPZ dengan calon 

Mustahik) 

Dilakukan verifikasi 

dengan melakukan 

pendataan melalui 

pejabat setempat 
dintaranya RT/RW 

4. Zakat konsumtif 

dan produktif 

Zakat disalurkan dalam 

bentuk konsumtif, sedang 

Zakat disalurkan dalam 

bentuk konsumtif 
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dalam pengembangan untuk 

zakat produktif 

5. Prioritas fakir 

miskin 

Distribusi zakat telah 

diprioritaskan untuk fakir 

dan miskin 

Distribusi zakat telah 

diprioritaskan untuk 

fakir dan miskin 

6. Unsur kedekatan 

wilayah 

Zakat didistribusian dalam 

lingkungan sekitar Masjid 

Zakat didistribusian 

dalam lingkungan 

sekitar Masjid 

Dalam pengelolaan dana ZIS pada Masjid UPZ dan non-UPZ yang telah 

diidentifikasi melalui komparasi yang diukur dengan indikator ZCP 2, 8, 9, dan 10 

ditinjau dalam empat aspek diantaranya aktivitas pengelolaan dana ZIS, tata 

kelola amil, mekanisme penghimpunan, serta mekanisme pendistribusian dana 

ZIS pada Masjid UPZ dan non-UPZ dapat diidentikasi perbedaan pengelolaan 

dana ZIS pada Masjid UPZ dan non-UPZ yang dimuat dalam tabel 7. 

Tabel 7. Komparasi Empat Aspek Pengelolaan ZIS Masjid UPZ dan non-UPZ 

Aspek Masjid UPZ Masjid Non-UPZ 

Aktivitas 

Pengelolaan 

Dana ZIS 

Kegiatan pengelolaan zakat 

mencakup zakat profesi dan 

zakat fitrah serta melakukan 

pengelolaan dana infak, 

sedekah, serta fidyah. Dalam 

aktivitas pengelolaan dana 

ZIS ditinjau dari legalitas 

lembaga telah memliki lisensi 

sebagai UPZ yang diterbitkan 

oleh Baznas kabupaten. 

Kegiatan pengelolaan 

zakat mencakup seluruh 

jenis zakat maal dan zakat 

fitrah serta melakukan 

pengelolaan dana infak 

dan sedekah, serta ifhtar 

(bukapuasa) saat 

Ramadhan. Dalam sisi 

legalitas belum memiliki 

izin resmi yang diterbitkan 

Kemenag atau lembaga 

terkait. 

Tata Kelola 

Amil 

Perolehan bagian amil telah 

sesuai besaran 12,5%, bentuk 

arahan dan evaluasi amil 

dilakukan dengan kegiatan 

rapat bulanan dan tahunan 

dengan struktur kerjanya 

ditetapkan pada PerBaznas 

No.2 Th,2016 dengan 

implementasi pembentukan 

bidang pengembangan, 

pemberdayaan, pengumpulan, 

serta penyaluran. 

Perolehan bagian amil 

telah sesuai besaran 

12,5%, bentuk arahan dan 

evaluasi amil dengan 

kegiatan kajian bertema 

zakat. Struktur kerjanya 

dilakukan sederhana 

dengan pembentukan 

panitia berasal dari 

pengurus dan jamaah 

dengan bidang 

pengumpulan dan 
penyaluran 

Mekanisme 

Penghimpunan 

Nisab zakat telah sesuai batas 

minimal yang ditentukan oleh 

Baznas daerah. Sosialiasi 

Nisab zakat sudah 

melebihi batas minimal 

yang ditentukan oleh 
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penghimpunan dana zakat 

dilakukan melalui media 

sholat Jum’at, antar individu, 

serta media sosial. Teknik 

penghimpunan zakat fitrah 

dilakukan saat Ramadhan 

serta zakat lainnya, infak, dan 

sedekah dilakukan rutin 

setiap bulannya. Perolehan 

dana cenderung besar pada 

dana infak. 

Baznas daerah. Sosialisasi 

dilakukan dengan media 

sholat Jum’at, lips saat 

kajian, serta sosial media. 

Teknik penghimpunan 

zakat fitrah dilakukan saat 

Ramadhan serta zakat 

lainnya, infak, dan 

sedekah dilakukan rutin 

setiap bulannya dengan 

dana infak sebagai 

perolehan tertinggi. 

Mekanisme 

Pendistribusian 

Dana zakat dialokasian 

kepada fakir miskin dan amil. 

Rekapitulasi keuangan 

dilakukan setiap bulan. 

verifikasi objek penerima 

zakat berdasarkan adanya 

saling kenal pengurus UPZ 

dengan setiap calon mustahik 

dilingkungan sekitar Masjid. 

Distribusi zakat dilakukan 

pada jenis konsumtif dengan 

prioritas  pada fakir miskin. 

Zakat didistribusikan secara 

rutin setiap bulannya 

memalui program senyum 

dhuafa dengan mustahik yang 

sudah dilakukan pendataan 

untuk menerima zakat secara 

rutin. 

Dana zakat dialokasian 

kepada fakir miskin, 

gharim dan amil. 

Rekapitulasi keuangan 

dilakukan setiap minggu. 

verifikasi objek penerima 

zakat berdasarkan 

pendataan mustahik oleh 

rt/rw setempat. Distribusi 

zakat dilakukan pada jenis 

konsumtif dengan prioritas  

pada fakir miskin. 60% 

zakat maal yang dihimpun, 

diakumulasikan dalam 

waktu satutahun untuk 

kemudian didistribusikan 

bersama saat distribusi 

zakat fitrah saat 

Ramadhan. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

VI.I Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dengan objek Masjid UPZ An-Nur dan non-

UPZ Masjid Al-Falah didapatkan kesimpulan dengan beberapa aspek diantaraya; 

aktivitas pengelolaan dana ZIS, tata kelola amil, identifikasi manajemen 

penghimpunan, serta manajemen pendistribusian ZIS pada Masjid UPZ dan non-

UPZ. Implementasi aktivitas pengelolaan dana ZIS pada Masjid UPZ An-Nur dan 

non-UPZ Masjid Al-Falah telah menentukan jenis-jenis zakat yang dikelola, serta 

kriteria penghimpunan dan penyaluran dengan skema yang berbeda. Dalam 

implementasi tata kelola amil pada Masjid UPZ An-Nur dan non-UPZ Masjid Al-

Falah mengenai perolehan amil, evaluasi dan arahan telah diilakukan pada objek 

Masjid UPZ dan non-UPZ. Mekanisme penghimpunan ZIS Masjid UPZ An-Nur 

dan non-UPZ Masjid Al-Falah memiliki kesamaan berorientasi pada tujuan zakat 

mengentas kemiskinan dengan menyasar objek yang tergolong pada delapan asnaf 

dengan telah diimplementasikan fokus prioritas pada fakir dan miskin pada 

lingkungan masyarakat disekitar Masjid. 

VI.2 Keterbatasan  

Dalam proses penelitian terdapat beberapa keterbatasan dan hambatan yang 

terjadi selama proses pengumpulan data. Periode pengerjaan skripsi berlangsung 

saat pandemi sedang terjadi diseluruh dunia. Sehingga perlu adanya adaptasi dari 

timbulnya kesulitan saat melaksanakan observasi secara langsung serta melakukan 

proses wawancara kepada subjek penelitian yang telah ditentukan. Sebagaimana 

hal demikian proses wawancara dan observasi berhasil dilaksanakan dengan 

protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Namun dampak lain adanya 

teknis wawancara kepada salah satu narasumber terbagi atas 2 sesi diantaranya 

wawancara dengan melampirkan pertanyaan kemudian file jawaban dikirim 

melalui media pesan serta dilakukan wawancara tatap muka terhadap beberapa 

pertanyaan yang perlu dijabarkan. 

http://www.library.upnvj.ac.id/
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VI.3 Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka 

terdapat beberapa saran peneliti mengenai pengelolaan dana ZIS pada Masjid 

UPZ dan non-UPZ yang kiranya dapat menjadi masukan dan pertimbangan oleh 

beberapa pihak diantaranya; 

1. Secara Teoritis, 

Dalam penelitian ini menjadi sebuah temuan baru yang dapat 

menghadirkan penelitian-penelitian dari hasil pengembangan mengenai 

identifikasi komparasi pada Masjid UPZ dan non-UPZ. Sebagaimana 

optimalisasi zakat perlu ditinjau dari beberapa aspek diantaranya literasi 

mengenai tatakelola zakat pada implementasinya. Penelitian ini juga sebagai 

langkah dalam mengidentifikasi pengelolaan dana ZIS pada Masjid UPZ dan 

non-UPZ yang dimungkinkan penelitian lainnya dapat dilakukan terkait 

analisis SWOT pada Masjid UPZ dan non-UPZ. 

2. Secara Praktis 

Peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak diantaranya; Baznas, 

Pengurus Masjid, UPZ Masjid. Sebagaimana realisasi zakat yang tiap 

tahunnya masih menunjukkan gap antara potensi yang dimiliki maka perlu 

adanya ekspansi Baznas sampai pada tingkat daerah mengingat cukup 

besarnya potensi zakat pada tingkat Masjid. Peneliti juga berharap adanya 

legalitas secara keseluruhan pihak pihak yang menjadi fasilitator dalam 

mengelola zakat agar meningkatnya kepercayaan muzakki dalam menunaikan 

zakatnya serta terus melakukan transparansi terkait dana zakat yang dikelola. 

 


