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ABSTRAK 

 

 

Pengelolaan zakat di Indonesia secara nasional telah dilakukan oleh BAZNAS, 

lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Pemerintah. Dalam perjalanannya, 

BAZNAS tidak luput dari kasus penyelewengan dana zakat. Adanya beberapa 

kasus terkait penyelewengan zakat ini membuat beberapa pihak meminta kepada 

BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif terhadap dana zakat yang 

diterima oleh BAZNAS yang pada akhirnya beberapa pihak juga mempertanyakan 

posisi dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS dalam keuangan negara. 

. 

 

Kata Kunci: BAZNAS, BPK, Keungan Negara 
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ABSTRACT 

 

Management of zakat in Indonesia nationally had been done by BAZNAS, non-

departmental agency established by the Government . BAZNAS not escape from 

zakat fund embezzlement case . The existence of some cases makes several parties 

asked BPK to conduct investigative examination of the zakat funds received by 

BAZNAS. But, there are some parties also questioned the position of zakat funds 

managed by BAZNAS in state finances . 

 

 

Keywords: BAZNAS, BPK, State Finances 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk dengan bermacam-

macam kepercayaan. Salah satu kepercayaan yang mayoritas dipeluk oleh 

masyarakat Indonesia adalah agama Islam. Dalam agama Islam terdapat beberapa 

hal yang dianjurkan bahkan diawajibkan untuk dilaksanakan oleh pemeluknya, 

salah satunya adalah seperti menunaikan zakat. 

 Zakat merupakan salah satu rukun dari lima rukun Islam yang ada. Zakat 

sendiri memiliki pengertian sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada 

orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu.
1
 Dalam Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang selanjutnya disebut UU Nomor 23 

tahun 2011, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkankan oleh 

seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya penduduk Indonesia 

yang menganut agama Islam, zakat telah dipandang sebagai salah satu alat untuk 

mengentas kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya 

pengelolaan zakat yang baik akan memberikan dampak yang baik bagi 

                                                 
1
 Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqi al-Syafi’I, 

Kifah al-Akhyar,Al-Hidayah, Surabaya,  172 dikutip dari Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus 

Modernitas, UIN-Malang Press, Malang,2007, h. 14. 
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perekonomian di Indonesia. Pengelolaan zakat menurut Pasal 1 aangka 1  

Peraturan Pemeruntah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 tentang Penelolaan Zakat yang selanjutnya disebut PP Nomor 

14 tahun 2014 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 

Pengelolaan zakat yang memerlukan koordinasi agar terselenggara dengan 

baik, maka guna memfasilitasi masyarakat Indonesia dalam berzakat, dibentuklah 

suatu badan yang khusus mengurusi zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional 

(selanjutnya disebut BAZNAS). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP Nomor 14 tahun 

2014 BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaa zakat secara 

nasional. BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan 

bersifat independen. 

BAZNAS dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan dana 

yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta 

Hak Amil. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP Nomor 14 tahun 2014, Hak Amil 

adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya 

operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam. Sebagai sebuah 

badan yang melakukan pengelolaan zakat masyarakat Indonesia, untuk 

memastikan pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS berjalan sesuai dengan 

tujuan dibentuknya BAZNAS maka diperlukan pengawasan terhadap kinerja 

BAZNAS, salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan. 

Terdapat dua jenis pemeriksaan yang diberlakukan bagi BAZNAS, yakni 

pemeriksaan syariah dan pemeriksaan keuangan. Pasal 75 ayat (2) PP Nomor 14 
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tahun 2014 menyebutkan bahwa pemeriksaan syariat merupakan pemeriksaan 

yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dalam bidang agama dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Selanjutnya dalam 

Pasal 75 ayat (3) disebutkan bahwa pemeriksaan keuangan dilakukan oleh 

akuntan publik. Pemeriksaan keuangan BAZNAS yang secara normatif dilakukan 

oleh Akuntan Publik didasari alasan bahwa zakat itu sendiri bukanlah bagian dari 

keuangan negara. Namun merupakan kekayaan inividu atau badan hukum tertentu 

yang menyerahkan zakatnya ke BAZNAS untuk disalurkan kepada yang 

membutuhkan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat BPK) yang selanjutnya disebut UU 

Nomor 15 tahun 2006, disebutkan bahwa BPK berwenang melakukan 

pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang 

salah satunya dikelola oleh badan yang mengelola keuangan negara. Dalam 

menjalankan kegiatannya BAZNAS memang menggunakan keuangan negara 

sebagai biaya operasionalnya, namun kembali lagi bahwa yang dikelola oleh 

BAZNAS adalah harta dari masyarakat yang secara logika bukan bagian dari 

APBN. 

Beberapa pihak telah memberikan masukan agar zakat menjadi salah satu 

sumber pendapatan bagi negara seperti pajak. Namun apabila dilihat secara 

hakiki, zakat sangat berbeda dengan pajak. Pajak memang kewajiban yang harus 

dibayar oleh warga negara kepada negara, sedangkan zakat merupakan kewajiban 

setiap individu terhadap agamanya. Selain itu Inspektur Jenderal Kementerian 
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Agama, Moch Jasin mengatakan bahwa keuangan zakat tidak masuk dalam neraca 

APBN, tetapi cukup dilaporkan saja karena negara hanya mempunyai kepentingan 

memfasilitasi umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat, tetapi bukan 

mengambil manfaat dari dana umat.
2
 

Beberapa kali mencuat permasalahan tentang pengelolaan zakat yang 

dinilai tidak transparan dan sebagainya, banyak pihak yang menginginkan BPK 

untuk melakukan pemeriksaan terhadap BAZNAS. Namun apabila kita melihat 

kepada kewenangan BPK yang hanya dapat mengpemeriksaan keuangan negara 

saja, maka BPK hanya dapat melakukan pemeriksaan terhadap dana 

operasionalnya saja, padahal yang menjadi tuntutan banyak pihak adalah BPK 

dapat mengpemeriksaan laporan pengelolaan zakatnya. 

BPK merupakan badan pemeriksaan yang saat ini sudah diakui secara 

internasional. Bahkan BPK telah terpilih menjadi eksternal pemeriksaanor dari 

International Atomic Energy Agency (IAEA) periode 2016-2017. Hal ini 

membuktikan bahwa kinerja BPK dinilai bagus dalam melakukan pemeriksaan 

keuangan terhadap sebuah lembaga ataupun badan tertentu. Hal ini diharapkan 

dapat membuka jalan bagi BPK menjadi pemeriksaanor profesional yang tidak 

hanya terikat pada keuangan negara saja dalam melakukan pemeriksaan dalam 

negeri, salah satunya adalah pengelolaan zakat. Karena pengelolaan zakat yang 

salah oleh BAZNAS juga dapat merugikan masyarakat secara luas, mengingat 

manfaat zakat bagi masyarakat. 

                                                 
2
 Sistem Informasi Manajemen Zakat Terpadu, Moch.Jasin : Keuangan Zakat Tidak 

Masuk Neraca APBN, Tapi Cukup Dilaporkan Saja, simbi.kemenag.go.id, 13 Februari 2015, 

dikunjungi pada tanggal 3 Maret 2016. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

difokuskan pada dua rumusan masalah sebagai berikut : 

a. Apakah penerimaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS dapat dimaknai 

sebagai bagian dari keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ? 

b. Apakah BPK dapat melakukan pemeriksaan investigatif dalam hal diduga 

adanya penyalahgunaan wewenang terhadap pengelolaan zakat yang 

dilakukan oleh BAZNAS ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sasaran yang hendak dicapai 

dalam melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Menganalisa zakat yang dikelola oleh BAZNAS termasuk bagian dari 

keuangan negara atau bukan berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 

b. Menganalisa kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan investigatif 

dalam hal adanya  unsur pidana terhadap pengelolaan zakat BAZNAS. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan referensi bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang 

hukum 



                ADUN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA             6 

 

 

TESIS                           KEWENANGAN BPK                                   LATIFA 

b. Memberikan masukan kepada pembuat dan penegak peraturan perundang-

undangan dalam melakukan tugasnya 

1.5. Kajian Pustaka 

1.5.1. Keuangan Negara 

Pengertian keuangan Negara dapat dibedakan menjadi dua, yakni 

pengertian keuangan negara dalam arti luas, dan pengertian keuangan negara 

dalam arti sempit. Pengertian keuangan Negara dalam arti luas pendekatannya 

adalah dari sisi objek yang cakupannya sangat luas, dimana keuangan Negara 

mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiscal, moneter dan pengelolaan 

kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam 

arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan 

fiskal saja.
3
 

Pengertian keuangan negara secara normatif dituangkan dalam UUD NRI 

1945 khususnya dalam Bab VIII. Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan 

bahwa apa yang disebut dengan keuangan negara adalah yang tertuang dalam 

Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). Namun pengertian keuangan negara dalam 

perkembangannya mengalami perubahan secara mendasar. Jika sebelumnya uang 

negara itu terbatas dalam konteks APBN atau APBD saja, maka sekarang 

keuangan negara itu meluas pengertiannya sehingga mencakup uang milik negara 

                                                 
3
 Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber 

Keuangan Negara), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik 

Indonesia, Desember 2010, h. 10. 
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yang terdapat dalam atau dikuasai oleh subyek hukum badan perdata atau 

perorangan siapa saja, asalkan merupakan uang atau aset yang merupakan milik 

negara, tetap termasuk dalam pengertian uang negara.
4
 

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. dalam Pasal 1 

angka 1 disebutkan bahwa pengertian dari keuangan negara adalah semua hak dan 

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa 

uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2013 lebih lanjut memberikan ruang lingkup 

dari pengertian keuangan negara itu sendiri. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 17 

Tahun 2003 keungan negara meliputi : 

a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, 

dan melakukan pinjaman 

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 

pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga 

c. penerimaan negara 

d. pengeluarkan negara 

e. penerimaan daerah 

f. pengeluaran daerah 

g. kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak 

lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang 

                                                 
4 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006,  h. 165. 
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dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada 

perusahaan negara/perusahaan daerah 

h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum 

i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang 

diberikan pemerintah. 

1.5.2. Kewenangan BPK dalam Melakukan Pemeriksaan Investigatif 

 BPK 

 BPK merupakan salah satu lembaga yang disebutkan dalam UUD NRI 

1945 khusunya dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 

Tahun 2006 menyatakan bahwa BPK merupakan lembaga negara yang bertugas 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana 

dimaksud dalam UUD NRI 1945. Kedudukan BPK merupakan badan pengawas 

yang tertinggi dalam hal keuangan negara.
5
 

Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki sembilan anggota yang 

keanggotaanya diresmikan dengan Keputusan Presiden (Keppres). BPK 

merupakan lembaga yang bebas mandiri dalam menjalankan tugasnya, sehingga 

BPK bukanlah cabang dari kekuasaan eksekutif, legislatif, ataupun yudisiil. BPK 

sebagai badan pengawas ini terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah, tetapi 

juga tidak berada di atas kekuasaan Pemerintah.
6
 Karena kedudukannya yang 

                                                 
5
 H Bohari, Pengawasan Keuangan Negara, Rajawali, Jakarta, 1992, h. 50. 

6
 Moh. Mahfud MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 

2001, h.120. 
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mandiri tersebut, BPK menjadi lembaga yang dipercaya dalam melakukan 

pemeriksaan terhadap instansi atau badan yang melakukan pengelolaan keuangan 

negara. 

 Menurut Jimly Asshiddiqie, BPK memiliki hubungan yang sangat dekat 

dengan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan rakyat (DPR), namun 

meskipun demikian substansi tugas BPK itu sebenarnya juga mempunyai sifat 

quasi atau semi peradilan. Dalam kaitannya dengan persoalan pengawasan 

terhadap kebijakan negara dan pelaksanaan hukum, maka kedudukan dan 

peranannya juga sangat penting. Karena itu, dalam konteks tertentu, BPK juga 

kadang-kadang dapat disebut sebagai lembaga negara yang juga mempunyai 

fungsi utama (main organ).
7
 

Kewenangan berdasarkan sumbernya dapat berasal dari atribusi, delegasi, 

atau mandat. Konsep teknis hukum tata negara dan hukum administrasi 

mengartikan wewenang atribusi adalah wewenang yang diberikan atau ditetapkan 

untuk jabatan tertentu.
8
 Wewenang ini didapatkan langsung dari undang-undang 

ataupun undang-undang dasar. Selanjutnya adalah delegasi yang memiliki makna 

sebagai wewenang yang berasal dari pelimpahan. Jadi disini wewenang yang 

didapat berasal dari organ lain dan tanggung jawabnya pun juga diberikan kepada 

yang memporoleh wewenang. Terakhir adalah mandat. Mandate sendiri pada 

                                                 
7
 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h. 114. 

8
 Philipus M. Hadjon dkk, Hukum Administrasi Dan Good Governance, Universitas 

Trisakti, Jakarta, 2010, h. 20. 
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dasarnya adalah perintah dari atasan atau penugasan. Sehingga wewenang 

mandate ini tanggung jawabnya tetap pada pemberi wewenangnya. 

Berdasarkan sumber-sumber wewenang di atas, maka kewenangan BPK 

dalam melakukan tugasnya merupakan wewenang atribusi. Kewenangan BPK 

tersebut dapat dilihat dalam UUD NRI 1945 khususnya Pasal 23E ayat (1), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dan Undang-Undang 

Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara. 

Kewenangan BPK berdasarkan dalam UU Nomor 15 tahun 2006 adalah 

sebagai berikut : 

a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan 

pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta 

menyususn dan menyajikan laporan pemeriksaan 

b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap 

orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga 

Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain 

yang mengelola keuangan negara 

c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik 

negara, di tempat pelaksanaan kegiatan pembukuan dan tata usaha 

keuangan negara, serta pemeruksaan terhadap perhitungan-perhitungan, 
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surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar 

lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara 

d. Menetapkan jenis dokumen, data, seta informasi mengenai pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada 

BPK 

e. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada 

BPK 

f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara 

g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemerksa di luar BPK yang 

bekerja untuk dan atas nama BPK 

h. Membina jabatan fungsional Pemeriksaan 

i. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi Pemerintahan 

j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern 

Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat/Pemerintah Daerah 

k. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang 

diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai 
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yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga 

atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara 

l. Memantau penyelesaian ganti kerugiannegara/daerah yang ditetapkan oleh 

Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain 

m. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, 

pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola 

keuangan negara yang telah ditetapkan leh BPK 

n. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap 

o. Memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah 

Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, 

Yayasan, dan lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat 

pekerjaannya 

p. Pertimbangan atas penyelesaian kerugian Negara/daerah yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah 

q. Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian Negara/Daerah 

BPK memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara guna mengawasi setiap subyek hukum yang 

melakukan pengelolaan keuangan negara agar tidak menimbulkan kerugian 
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negara. Dasar hukum pemeriksaan keuangan negara oleh BPK dapat dilihat dalam 

UU Nomor 15 tahun 2004 dan UU Nomor 15 tahun 2006. Sedangkan standar 

kewenangan BPK dapat dilihat dalam standar pemeriksaan keuangan negara yang 

ditetapkan oleh BPK sendiri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah. 

 Kewenangan BPK terdapat dalam UU Nomor 15 tahun 2006 khususnya 

dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa BPK bertugas memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, 

Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, 

dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Jadi BPK 

memiliki objek pasti yakni lembaga/badan/institusi yang mengelola keuangan 

negara. 

 Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri dari tiga jenis pemeriksaan, 

yakni Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan 

Tujuan Tertentu. Berikut uaraian tentang ketiga jenis pemeriksaan tersebut : 

1. Pemeriksaan Keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. pemeriksaan keuangan 

ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan opini tentang 

tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan pemerintah. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan 

keuangan pemerintah memuat opini; 

2. Pemeriksaan kinerja, merupakan pemeriksaan atas aspek ekonomi 

dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim 

dilakukan bagi kepentingan manajemen. Tujuan pemeriksaan ini 

adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi 

perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, 

pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai 

dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis 

dan efisien serta memenuhi sasaran secara efektif. Laporan hasil 

pemeriksaan kinerja memuat temuan, simpulan dan rekomendasi; 
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3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yakni pemeriksaan yang 

dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan 

pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan 

keuangan dan pemeriksaan investigatif. Laporan hasil pemeriksaan 

dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
9
 

Salah satu bentuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan 

investigatif. Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 15 tahun 2004, BPK dapat 

melakukan pemeriksaan investigatif apabila terdapat dugaan kerugian 

negara/daerah dan/atau unsur pidana. Menurut BPK pengertian pemeriksaan 

investigatif adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengungkapkan ada 

tidaknya indikasi kerugian negara atau daerah dan atau unsur pidana. 

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK diwujudkan dalam bentuk 

laporan yang di dalamnya memuat semua penyimpangan-penyimpangan atau 

kesalahan-kesalahan yang ditemukan, yang oleh BPK dianggap penting bagi 

kepentingan kepengurusan keuangan negara. Selanjutnya laporan tersebut 

disampaikan kepada DPR disertai dengan penjelasan-penjelasan sesuai dengan 

catatan-catatan dari BPK. 

Suatu pemeriksaan investigatif oleh BPK terhadap suatu instansi atau 

badan akan dilakukan apabila terdapat dugaan kerugian negara yang diketahui 

melalui laporan pertanggungjawaban instansi atau badan tersebut. BPK juga dapat 

melakukan pemeriksaan investigatif apabila terdapat laporan dari pihak-pihak 

tertentu yang memang telah didugaadanya penyalahgunaan keuangan negara. 

                                                 
9
 BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Jenis-Jenis Pemeriksaan, 

www.kendari.bpk.go.id . dikunjungi pada tanggal 17 Juli 2016. 

http://www.kendari.bpk.go.id/


                ADUN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA             15 

 

 

TESIS                           KEWENANGAN BPK                                   LATIFA 

1.5.3. Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS 

 Pengertian Zakat 

Zakat yang merupakan rukun Islam ini disebut dalam Al-Quran di 82 ayat 

atau tempat., di dalam kitab-kitab hadits, yang kemudian dikembangkan 

oleh ijtihad manusia yang memenuhi syarat dalam berbagai aliran 

(mahzab) hukum Islam. Karena itu, kendatipun istilahnya sama, seringkali 

rumusan dan pengertiannya berbeda (di antara aliran-aliran hukum 

tersebut).
10

 

Dilihat dari sudut terminologi, menurut pengarang Lisan al-„arab, kata 

zakat (al-Zakah) merupakan kata dasar (mashdar) dari zaka yang berarti suci, 

berkah, tumbuh, dan terpuji.
11

 Selanjutnya dalam buku Fiqh Al-Zakat, Qardhawi 

menulis bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut dengan zakat 

karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan 

melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. 

Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat zakat itu diartikan 

dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah, dan apabila pengertian 

tersebut dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang 

dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah. Jika 

dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap 

muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat 

tertentu pula. Syarat-syarat tertentu adalah nisab, haul, dan kadar-nya. 

 Pengertian zakat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di  

Indonesia, yakni dalam UU Nomor 23 tahun 2011. Zakat didefinisikan sebagai 

                                                 
10 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, UI Press, Jakarta, 

1988, h. 38. 

11
Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas , UIN-Malang Press, Malang, 2007, 

h. 13. 
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harta yang wajib dikeluarkankan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk 

diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 

 Dasar Hukum Zakat 

Dasar hukum zakat dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam 

Al-Quran diantaranya dapat ditemukan dalam surat al-Baqarah, yang 

menyebutkan bahwa “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan 

apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya 

pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu 

kerjakan.” 

 Selain surat al-Baqarah, dasar hukum zakat juga dapat ditemukan dalam 

surat at-Taubah yang di dalamnya menyatakan “ambillah zakat dari sebagian 

harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan 

berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa 

bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” Surat adz-

Dzaariyaat juga memberikan dasar hukum untuk berzakat. Dalam surat tersebut 

terdapat firman Allah yang menyebutkan “dan pada harta mereka ada hak orang 

miskin yang meminta dan orang yang hidup kekurangan.” 

Dasar hukum selain di dalam surat-surat di atas juga dapat ditemukan di 

dalam Hadis, salah satunya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin 

Khattab sebagai berikut : Dari Umar ra, Rasullullah saw berasabda : Islam 

dibangun atas lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada tuhan selain 
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Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan 

zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa bulan ramadhan.
12

 

 BAZNAS 

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 tahun 2014 

disebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan 

zakat secara nasional. BAZNAS dibentuk oleh Pemerintah sebagai lembaga 

pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada 

Presiden melalui Menteri, dalam hal ini adalah Meneteri Agama. Anggota 

BAZNAS terdiri dari 11 (sebelas) anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden atas usul Meneteri. Dana yang digunakan dalam menjalankan kegiatan 

BAZNAS bersumber dari APBN dan Hak Amil. 

BAZNAS dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh BAZNAS Provinsi, 

BAZNAS Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berbeda dari 

BAZNAS yang menggunakan dana APBN sebagai dana operasionalnya dalam 

melakukan pengelolaan, BAZNAS Provisi maupun BAZNAS Kabupaten/Kota 

menggunakan dana APBD daerahnya masing-masing. 

Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS 

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa 

Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 

Pengertian tersebut sama dengan apa yang tertera dalam Pasal 1 angka 1 PP 

Nomor 14 tahun 2015. Melihat potensi zakat yang besar bagi perekonomian 

                                                 
12 Al-Bukhari, Kitab Iman : Bab Buniya al-Islam ala Khams, nomor 7. 
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negara , dibentuklah BAZNAS yang diharapkan akan meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta menigkatkan manfaat dan 

penanggulangan kemiskinan (PP Nomor 14 Tahun 2014). 

 Pengelolaan zakat oleh BAZNAS dilakukan dengan menyusun pedoman 

pengelolaan zakat yang akan menjadi acuannya. Setelah dilakukan perencanaan 

BAZNAS melakukan pengumpulan zakat yang dapat dilakukan melaui Unit 

Pengumpul Zakat (UPZ) atau dapat dilakukan secara langsung. Selanjutnya dalam 

hal membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaannya, BAZNAS 

dibantu oleh LAZ. LAZ sendiri merupakan lembaga yang dibentuk oleh 

masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat (Pasal 1 angka 8 UU Nomo 23 tahun 2011). 

 Kemungkinan adanya unsur pidana dalam pengelolaan zakat tidak dapat 

dipungkiri oleh beberapa pihak mengingat maraknya tindak pidana yang 

dilakukan oleh beberapa aparatur negara. Maka keinginan agar BPK dapat 

melakukan pemeriksaan terhadap BAZNAS pun muncul. Namun sampai saat ini 

zakat bukanlah salah satu bagian dari keuangan negara karena sejatinya zakat 

merupakan harta setiap individu yang mengeluarkannya. 

1.5.4. Penyalahgunaan Wewenang 

Kewenangan memiliki kata dasar wewenang yang dalam bahas Inggris 

disebut sebagai authority. Dalam Black‟s Law Dictionary, authority diartikan 

sebagai Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public 

officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their 

public duties. Kewenangan menurut Bagir Manan tidak sama dengan kekuasaan. 
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Kekuasaan itu hanyalah mengambarkan hak untuk berbuat ataupun hak untuk 

tidak berbuat. Sedangkan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. 

Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan adalah apa yang disebut dengan 

kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan 

menurut H. D. Stout, wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-

aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah 

oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.
13

  

Wewenang dalam konsep hukum di Indonesia adalah konsep hukum 

publik. Pada intinya dari beberapa pendapat dari tokoh memberikan pengertian 

bahwa kewenangan merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pejabat atau 

badan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 Dalam praktek pemerintahan, kewenangan yang dimiliki oleh suatu 

pejabat atau badan dapat disalahgunakan yang selanjutnya disebut sebagai 

penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang menurut Rivero dan 

Waline dalam hukum administrasi terdiri dari tiga macam : 

1. Penyalahgunaan wewenang guna melakukan tindakan yang bertentangan 

dengan kepentingan umum atau untuk memberikan keuantungan secara 

pribadi maupun kelompok; 

2. Penyalahgunaan wewenang selanjutnya adalah suatu tindakan yang 

dilakukan oleh pejabat atau badan sudahlah benar ditujukan untuk 

kepentingan umum, akan tetapi tindakan tersebut menyimpang dari tujuan 

                                                 
13

 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, 

Alumni, Bandung, 2004, h. 4. 
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dari mengapa kewenangan tersebut diberikan oleh peraturan perundang-

undangan; 

3. Penyalahgunaan wewenang yang terakhir adalah berupa penyalahgunaan 

prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, 

tetapi malah menggunakan prosedur lainnya guna mencapai tujuan 

tersebut. 

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu 

diparalelkan dengan konsep detournement de pouvoir. Dalam Verklarend 

Woordenboek Openbaar Bestuur, penyalahgunaan wewenang dirumuskan sebagai 

penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat 

menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang 

telah diberikan kepada wewenang itu. dengan demikian pejabat melanggar asas 

spesialitas.
14

 

Adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat 

maka akan menimbulkan tanggung jawab dari pejabat tersebut. tanggung jawab 

dibedakan menjadi dua, yakni tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab 

pribadi. Tanggung jawab jabatn berkaitan dengan keabsahan dan tindakan, 

sedangkan tanggung jawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi. Tanggung 

jawab jabatan akan dikenai dengan sanksi administrasi dan juga perdata. Untuk 

tanggung jawab pribadi, sanksi yang dikenakan adalah berupa sanksi administrasi, 

perdata, dan pidana. 

                                                 
14 Philip M Hadjon, Paulus Effendie Lotulung dkk,  Hukum Administrasi dan Good 

Governance, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, h. 25. 
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1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini adalah 

tipe penelitian hukum normatif. Disebut sebagai penelitian hukum normatif 

karena dalam penelitian ini tidak digunakan data, maupun populasi dan sampling. 

Selain itu juga disebut sebagai penelitian hukum normatif karena Penulis melihat 

masalah yang berawal dari peraturan perundang-undangan serta dinalisa dengan 

teori-teori hukum. 

1.6.2. Pendekatan Masalah 

  Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, 

yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus 

(case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan 

komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual 

approach). 

  Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan 

terhadap peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

konseptual (conseptual approach). Penulis melakukan pendekatan peraturan 

perundangan-undangan dengan menganalisa pengelolaan penerimaan zakat oleh 

BAZNAS merupakan pengelolaan yang dilakukan Pemerintah atau bukan serta 

mencari pertauran-peraturan terkait penerimaan zakat oleh BAZNAS dapat 

dikategorikan sebagai keuangan negara atau bukan dengan mengaitkan aturan satu 

dengan yang lain. Maka dari itu dalam metode pendekatan perundang-undangn 
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peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-

undangan.
15

 

  Selanjutnya Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual dimana 

peneliti menggunakan pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh ataupun ahli-ahli 

sebagai dasar dalam membangun konsep dari zakat dalam keuangan negara. 

karena seperti yang ada dalam peraturan perundang-undangan memang tidak 

disebutkan bahwa zakat merupakan bagian dari keuangan negara, namun terdapat 

ketentuan yang dapat digunakan sebagai landasan untuk dapat dilakukan 

pemeriksaan investigatif oleh BPK terhadap penerimaan zakat yang dikelola oleh 

BAZNAS. 

1.6.3. Sumber Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan 

hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum 

keungan negara dan pengelolaan zakat. Berikut bahan hukum primer yang 

digunakan dalam penelitian ini : 

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-undangb Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

c. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

                                                 
15

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2011,  h. 96. 
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d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriosaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

e. Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan Negara 

f. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Zakat. 

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum,buku-buku, jurnal 

maupun website resmi milik pemerintah yang memuat tentang materi terkait 

keuangan negara serta pengelolaan zakat. 

1.6.4. Analisa Bahan Hukum 

Bahan hukum yang telah dikumpulkan diidentifikasi dan diolah secara 

sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang konsep zakat 

dalam keuangan negara yang selanjutnya dikaitkan dengan pengawasan 

pengelolaan zakat oleh BAZNAS apa dapat dilakukan oleh BPK atau tidak. 

Setelah itu berdasarkan penelitian dan analisa dilakukan akan ditarik kesimpulan 

dan saran-saran yang dipandang bermanfaat bagi pengembangan dalam ilmu 

hukum dan praktek hukum. 

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bab pertama yaitu pendahuluan, dalam bb 

pendahuluan ini diketengahkan di dalamnya latar belakang penulisan, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat, metodologi, dan pertanggungjawaban sistematika 

sebagai awal untuk mempermudah penulisan tesis ini. jurusan dan urutan yang 
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demikian adalah didasarkan atas pertimbangan dalam bab II Penulis yang akan 

mengkaji mengenai Penerimaan Zakat yang Dikelola oleh BAZNAS sebagai 

Bagian dari Makna Keuangan Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2003 secara komprehensif dan seakurat mungkin terkait dengan adanya 

unsure keuangan Negara yang ada di dalamnya, dan memberikan penekanan 

terhadap permasalahan yang bisa menghambat terselenggaranya pengelolaan 

zakat oleh pemerintah serta pengelolaan keuangan Negara. 

Selanjutnya dalam bab III Penulis menganalisis Pemeriksaan Investigatif 

oleh BPK Terhadap BAZNAS dalam Hal Adanya Penyalahgunaan Wewenang 

dalam Pengelolaan Zakat. Penulis akan menyoroti status penerimaan zakat oleh 

Pemerintah serta pengelolaannya oleh Pemerintah yang dilakukan oleh lembaga 

yang berstatus sebagai lembaga non-struktiural yang berada di bawah 

Kementerian Agama Republik Indonesia. Tentunya akan dianalisa berdasarkan 

peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah dikumpulkan oleh Penulis. 

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab dua dan tiga tersebut, jawaban atas 

kedua atas permasalahan yang telah diketengahkan akan ditarik sebagai 

kesimpulan dalam bab empat sebagai bab terakhir. Selain itu juga akan diajukan 

beberapa saran bagi permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.
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25 

BAB II 

PENERIMAAN ZAKAT YANG DIKELOLA OLEH BAZNAS SEBAGAI 

BAGIAN DARI MAKNA KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 

2.1. Konsep Keuangan Negara 

 Keuangan Negara di Indonesia mulai disebutkan dalam peraturan 

perundang-undangan setelah kemerdekaan dengan dibentuknya Undang-Undang 

Keuangan Publik. Negara dipandang sebagai suatu subyek yang bertugas dalam 

melayani masyarakat yang dalam pelayanannya pasti membutuhkan modal yang 

tidak sedikit. 

Kalau kita melihat perkembangan kegiatan Pemerintah dari tahun ke 

tahun, ternyata bahwa peranan Pemerintah selalu meningkat hampir di 

dalam semua sistem perekonomia. Semakin meningkat peranan 

Pemerintah maka semakin besar pengeluaran Pemerintah dalam 

proporsinya terhadap penghasilan nasional. Pengeluaran Pemerintah alam 

arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang 

dibiayai oleh Pemerintah itu.
16

 

 Negara sebagai subyek hukum tidak hanya melakukan pelayanan saja 

terhadap masyarakat dengan memberi secara cuma-cuma, namun juga melakukan 

kegiatan ekonomi guna memupuk keuntungan dan kemanfaatan bagi 

perekonomian negara baik yang dilakukan oleh Negara sendiri ataupun dengan 

menjalin kerjasama dengan pihak swasta. 

                                                 
16 Edi Supangat dan Haposan Lumban Gaol, Pengantar Ilmu Keuangan Negara, 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h. 41. 
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 Semakin luasnya kegiatan Negara khususnya dalam bidang perekonomian 

telah menempatkan negara tidak hanya sebagai otoritas namun juga sebagai 

individu. Hal ini terkait dengan tindakan ataupun langkah-langkah pemerintah di 

bidang perekonomian melalui sistem pengeluarannya yang tidak lagi dapat 

dibedakan dengan individu pada umumnya.
17

 

 Menurut Van Der Kamp, keuangan negara (geldmiddelen) meliputi semua 

hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa 

uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan 

hak-hak tersebut.
18

 Keuangan negara tibul akibat daripada pelaksanaan fungsi dan 

tugas negara yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 

dengan uang. 

Keuangan negara pernah diatur dalam Indonesiche Comptabiliteitswet 

(ICW) yang terdapat di dalam Stbl. Tahun 1864 Nomor 106, terakhir dengan Stbl. 

Tahun 1925 Nomor 448. Selain itu, terdapat juga Indische Bedrijvenwet (IBW) 

Stbl. 1927 Nomor 419 jo. 1936 Nomor 445 dan Reglement voor het Administratief 

Beheer (RAB) Stbl. 1933 Nomor 381. 

Selanjutnya dalam UUD 1945, disebutkan pengertian keuangan negara , 

bahwa keuangan negara adalah apa yang disebut dengan APBN (Pasal 23 ayat (5) 

UUD 1945. Keuangan negara yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 

                                                 
17

 Siswo Suyanto, Keuangan Negara di Indonesia : Suatu Perkembangan Konsepsi 

Kontemporain, www.keuanganpublik.com, 20 Desember 2007, dikunjungi pada tanggal 20 Juni 

2016 Pukul 00.02 

18
 H. Bohari, Hukum Anggaran Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 9. 

http://www.keuanganpublik.com/
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adalah keuangan negara yang dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah 

tentang pelaksanaan anggaran.
19

 Maka diasumsikan bahwa yang dimaksud 

keuangan negara merupakan APBN tidak termasuk APBD ataupun kekayaan 

negara yang dipisahkan. 

Harun Al-Rasjid berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan 

negara dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 adalah keuangan negara dalam arti 

sempit. Sebagai alasan dari pendapat tersebut, ia menerapkan penafsiran 

sistematis yang menghubungkan ayat (1) dengan ayat (5) Pasal 23 UUD 1945 

yang mengatur soal APBN.
20

 Berikut bunyi Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) UUD 

1945 : 

Pasal 23 ayat (1) : 

“Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan 

undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui 

anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan 

anggaran tahun yang lalu.” 

Pasal 23ayat (5) : 

“Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan 

suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan 

undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat.” 

 Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 tersebut, Harun Al-

Rasjid berpendapat bahwa dengan menghubungkan kedua pasal tersebut dapat 

                                                 
19

 Arifin P. Soeria atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum : Teori, Praktik, 

dan Kritik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 41. 

20
Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara : Suatu 

Tinjauan Yuridis, Gramedia, Jakarta, 1986, h. 52.  
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disimpulkan yang diperiksa oleh BPK ialah pelaksanaan keuangan negara seperti 

yang diuraikan dalam APBN. 

Selain Harun Al-Rasjid, Muhammad Yamin juga menyatakan bahwa 

pengertian keuangan negara dalam UUD 1945 merupakan pengertian keuangan 

negara dalam arti sempit. Hal tersebut dijelaskan oleh Muhammad Yamin 

berdasarkan tafsiran UUD 1945 No. CXVIII yang berbunyi sebagaii berikut : 

“Persetudjuan ranjangan Undang-undang A. P. dan B. mendjadikan rantjangan itu 

undang-undang biasa, yang menjadikan dasar bagi pemeriksaan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan di bidang tanggung djawab tentang keuangan negara (Pasal 

23 ayat (5) UUD 1945)”.
21

 Dari penafsiran tersebut secara jelas dapat dilihat 

bahwa undang-undang APBN sebagai dasar pemeriksaan BPK dalam bidang 

keuangan negara. 

Pasca amandemen UUD 1945 yang saat ini disebut dengan UUD NRI 

1945, keuangan negara secara konstitusional dimuat dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 

NRI 1945 yang menyatakan, “APBN sebagai perwujudan dari pengelolaan 

keuangan negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang dan 

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. Dalam pasal tersebut secara gamblang juga dinyatakan 

bahwa APBN merupakan perwujudan dari keuangan negara, sehingga pengertian 

keuangan negara dalam UUD NRI 1945 pun juga merupakan pengertian keuangan 

negara yang bersifat sempit. 

                                                 
21

 Ibid., h. 53. 
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Setelah diundangkannya UU No. 17 Tahun 2003,cakupan dari keuangan 

negara menjadi lebih luas. Penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 memberikan tiga 

pendekatan yang digunakan untuk merumuskan keuangan negara, yakni 

pendekatan dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Berikut penjelasannya : 

1. Pendekatan dari sisi obyek, yang dimaksud dengan keuangan 

negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat 

dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam 

bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang 

dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa 

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; 

2. Pendekatan dari sisi subyek, yang dimaksud dengan keuangan 

negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang 

dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang 

ada kaitannya dengan keuangan negara. 

3. Pendekatan dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh 

rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek 

sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan 

pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. 

4. Pendekatan dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh 

kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang beraitan dengan 
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pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 

 Pengertian keuangan negara yang dilihat dari keempat pendekatan tersebut 

memberikan cakupan yang sangat luas terhadap ruang lingkup keuangan itu 

sendiri. Tidak hanya kekayaan yang benar-benar dimiliki oleh negara saja, namun 

juga kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh negara. Berikut pasal yang terdapat 

dalam UU No. 17 Tahun 2003 yang di dalamnya terdapat kekayaan pihak lain 

yang dikuasai oleh Negara dan menjadi bagian dari keuangan negara : 

j. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum 

k. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang 

diberikan pemerintah. 

Pengertian keuangan negara mempengaruhi ruang lingkup pengawasan 

BPK sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap 

keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara yang melingkupi kekayaan 

pihak lain pun juga dapat menjadi objek pengawasan dari BPK sepanjang terdapat 

sangkut pautnya dengan keuangan negara. 

2.2. Penerimaan Zakat oleh Negara melalui BAZNAS 

 Menurut Masdar Farid Mas’usi, zakat merupakan mekanisme spiritualisasi 

bermasyarakat baik secara individu ataupun dalam system bernegara. Zakat 

merupakan hal yang memiliki kemanfaatan baik bagi hubungan individu terhadap 
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Tuhan maupun dengan individu lainnya. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya 

dipungut oleh Negara atau Pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir-miskin 

untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya.
22

 

Pemerintah Indonesia telah menganggap zakat menjadi salah satu potensi 

dalam membantu memberantas kemiskinan di Indonesia sehingga memberikan 

dorongan bagi Pemerintah untuk mendirikan BAZNAS untuk memfasilitasi 

masyarakat dalam berzakat. BAZNAS sendiri didanai oleh APBN dalam 

menjalankan kegiatannya. Selain dari dana APBN, kegiatan BAZNAS juga 

dijalankan dengan dana Hak Amil yang merupakan bagian tertentu dari zakat 

yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai 

dengan syariat Islam. 

Adanya BAZNAS ini bukan berarti masyarakat membayar zakat kepada 

pemerintah. Namun disini pemerintah hanya bertugas menyalurkan zakat tersebut 

kepada pihak yang berhak mendapatkan zakat. Disini Pemerintah bertugas 

mendistribusikan kekayaan di kalangan umat Islam untuk mempersempit jurang 

pemisah antara si kaya dengan si miskin. 

Terdapat beberapa keuntungan adanya pendistribusian zakat oleh 

Pemerintah, yakni :
23

 

1. para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan 

fakir-miskin lebih tejamin haknya; 

                                                 
22 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf, Universitas Indonesia 

Press, 1988, h. 51. 

23
 Ibid., h. 52. 
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2. perasaan fakir-miskin lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti orang 

yang meminta-minta; 

3. pembagian zakat akan menjadi lebih tertib; 

4. zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabilillah 

misalnya, dapat disalurkan dengan baik karena Pemerintah lebih tahu 

sasaran pemanfaatannya. 

Penerimaan zakat oleh Negara melalui BAZNAS tidak termasuk dalam 

penerimaan negara namun hanya dicatat saja. Alasan tidak dicatatnya penerimaan 

zakat oleh BAZNAS dalam penerimaan negara dapat dikaitkan dengan 

dikeluarkannya zakat itu sendiri oleh setiap individu. 

Negara pada dasarnya tidak bisa memaksa warga negara untuk 

mengeluarjan zakat layaknya Negara mewajibkan warga negaranya untuk 

membayar pajak. Di dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan pajak ialah suatu 

pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa, untuk 

kepentingan umum.
24

 

Amir Syarifuddin menyatakan terdapat persamaan dan perbedaan antara 

zakat dan pajak, yaitu :
25

 

1. zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah, sedang 

pajak adalah kewajiban warga negara yang ditetntukan oleh 

Pemerintah; 

2. yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang-orang Islam, sedang 

yang wajib membayar pajak tidak hanya orang-orang Islam saja, tetapi 

                                                 
24 M Ali Hasan, Zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di 

Indonesia, Kenncana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 81. 

.
25

 Mohammad Daud Ali, Op. Cit., h. 50 
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semua warga negara dan orang asing tanpa memandang agama yang 

dipeluknya; 

3. yang berhak menerima zakat sudah tertentu kelompoknya, sedang 

yang berhak menikmati pajak adalah semua penduduk yang ada dalam 

suatu negara; 

4. sanksi tidak membayar zakat adalah dosa, karena tidak mematuhi 

perintah Allah (dan Rasul-Nya), sedang sanksi tidak membayar pajak 

hanya denda atau hukuman saja; 

5. zakat tidak mungkin dihapuskan karena merupakan rukun Islam 

(ketiga), sedang pajak mungkin saja diganti atau dihapuskan 

tergantung pada pertimbangan Pemerintah dan keadaan keuangan 

negara. 

Alasan lain mengapa penerimaan zakat tidak dimasukkan ke dalam 

penerimaan negara layaknya pajak dikarenakan Indonesia bukanlah negara Islam. 

Pelaksanaan pengumpulan zakat maupun administrasinya terpisah dari penarikan 

pajak. Selain itu juga sasaran dari pemanfaatannya yang berbeda dalam hal-hal 

tertentu . Pajak menjadi bagian dari Kementerian Keuangan, sedangkan Zakat 

menjadi bagian Kemeneterian Kegamaan melalui BAZNAS. 

Peranan Negara pada umumnya, Pemerintah pada khususnya sangat 

menentukan dalam pelaksanaan nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam. Peranan 

itu diperlukan dalam aspek hukum, perencanaan dan pengawasan alikasi 

atau distribusi sumberdaya dan dana, pemerataan pendapatan dan 

kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
26

 

Uraian perbedaan pajak dan zakat di atas tidak lantas menghapus 

hubungan pajak dan zakat di Indonesia. Mulai dalam alam Undang-Undang 

Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sekarang diganti dengan 

UU No. 23 tahun 2011, terdapat ketentuan yang menyatakan zakat sebagai 

pengurangan pajak (tax deduction). Namun zakat yang dibayar seseorang akan 

menjadi tax deduction apabila zakat tersebut dibayarkan pada LAZ yang telah 

                                                 
26

Ibid., h. 17, dikutip dari A. M. Saefuddin, Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam, Media 

Dakwah, Jakarta 1984, h. 105. 
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diresmikan oleh Pemerintah  ataupun BAZNAS. Karena bukti setor dari LAZ atau 

BAZNAS tersebutlah yang akan dijadikan bukti dalam tax deduction. Walaupun 

zakat yang dibayarkan ke LAZ ataupun BAZNAS dapat dijadikan faktor tax 

deduction, Namun zakat tetap tidak termasuk sebagai objek pajak. Zakat disini 

hanya dapat bersifat meringankan Wajib Pajak (WP). 

2.3. Zakat dalam Keuangan Negara 

 Ruang lingkup keuangan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 yang di 

dalamnya terdapat kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Negara dan menjadi 

bagian dari keuangan negara meliputi : 

a. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum 

b. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang 

diberikan pemerintah. 

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum dapat 

ditafsirkan secara luas. Zakat sendiri juga dapat dimasukkan dalam kategori ruang 

lingkup keuangan negara tersebut apabila dilakukan penafsiran gramatikal atau 

penafsiran berasarkan kalimat yang ada dalam pasal tersebut. 

Zakat yang dikelola oleh BAZNAS merupakah kekayaan milik orang lain 

(individu) bukan merupakan kekayaan milik BAZNAS. Namun disini perlu 

dijabarkan apakah BAZNAS dapat dikatakan sebagai Pemerintah yang melakukan 

penyelenggaraan tugas pemerintahan atau bukan. Selain itu juga, terkait 
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pengelolaan zakat oleh BAZNAS apakah dapat dikatakan sebagai penguasaan 

oleh BAZNAS sebagai Pemerintah atau bukan maka diperlukan uraian secara satu 

persatu berdasarkan kalimat yang terdapat dalam Pasal 2 huruf e UU No. 17 tahun 

2003. 

BAZNAS Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP Nomor 14 tahun 2014 

merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 

BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah. Berdasarkan Pasal 

2 ayat (3), BAZNAS merupakan lembaga Pemerintah non-struktural yang bersifat 

mandiri dan bertanggung jawab melalui menteri. Dilihat dari Pasal 2 ayat (3) 

tersebut maka dapat dipastikan bahwa BAZNAS merupakan bagian dari 

Pemerintah dan  dapat disebut sebagai Pemerintah. 

Terkait dengan pengelolaan zakat apakah termasuk dalam 

penyelenggaraan tugas pemerintahan atau kepentingan umum, maka dapat 

dilakukan analisa dari tujuan didirikannya BAZNAS. BAZNAS didirikan untuk 

pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam melakukan tugasnya, BAZNAS hanya 

bersifat memfasilitasi masyarakat dalam menunaikan ibadahnya, sehingga disini 

kegitan BAZNAS lebih tepat sebagai penyelenggaraan kepentingan umum. 

Karena berzakat bukanlah kegiatan pemerintahan. 

Kepentingan umum dalam UU No. 17 tahun 2003 tidak dijelaskan apa 

batasan-batasan maupun pengertiannya. Untuk itu perlu merujuk beberapa 

pengertian atau batasan kepentingan umum dari beberapa tokoh ataupun 
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pengertian yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Jan Gigssel dan J.J.H. Bruggink menyatakan bahwa pengertian dari 

kepentingan umum adalah kabur atau tidak dapat dikonkritkan. Akibatnya adalah 

setiap pengertian kepentingan umum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan yang berbeda tidak dapat memberikan pengertian yang tegas maupun 

batasan-batasan yang jelas. 

Selanjutnya menurut Pound, kepentingan umum adalah kepentingan-

kepentingan dari negara sebagai badan hukum dan penjaga kepentingan-

kepentingan masyarakat.
27

 J. Stone juga memberikan pengertian dari kepentingan 

umum dimana J. Stone menyatakan bahwa kepentingan umum adalah suatu 

keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, penguasa serta negara.
28

 

John Salindeho menyatakan bahwa kepentingan umum adalah termasuk 

kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, dengan 

memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis, dan pertahanan 

keamanan nasional atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan 

mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan nusantara.
29

 

 Pengertian kepentingan umum berdasarkan beberapa pendapat di atas pada 

intinya merujuk kepada kepentingan bangsa dan negara dimana di dalamnya 

termasuk kepentingan masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia yang di dalamnya menyebutkan istilah kepentingan umum, tidak 

                                                 
27

 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip  Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah 

untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 61 

28
 Bernhard Limbong, Politik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2014, h. 146. 

29
 Ibid., h. 147. 
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semuanya memiliki definisi atas kepentingan umum yang dimaksud. Terdapat 

beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat definisi 

kepentingan umum, yaitu : 

a. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa kepentingan umum 

adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara 

demi terjaminnya keamanan dalam negeri; 

b. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa 

kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat 

yang harus diwujudkanoleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat. 

c. Penjelasan dari Pasal 35 hurif c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kepentingan 

umum sebagai kepentingan bangsa/negara dan/atau kepentingan 

masyarakat luas. 

d. Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2015 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum menyebutkan bahwa kepentingan umum adalah 

kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh 

pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; 
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e. Penjelasan Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa asas kepentingan umum 

adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang 

aspiratif, akomodatif, dab selektif; 

f. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 30 tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa asas 

kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan 

kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan 

tidak diskriminatif. 

Berdasarkan beberapa pengertian kepentingan umum yang ada dalam 

peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian kepentingan umum di 

dalam setiap perturan perundang-undangan memeiliki konteks yang berbeda 

dengan disesuaikan isi peraturan perundang-undangannya masing-masing. Namun 

apabila dilihat persamaannya maka dapat ditarik bahwa kepentingan umum adalah 

kepentingan masyarakat luas dalam arti positif seperti halnya kesejahteraan. 

Namun sejauh ini kepentingan umum memang tidak terdefinisi secara konkrit 

dikarenakan kepentingan umum itu bersifat dinamis tergantung pada situasi 

maupun kondisi suatu masyarakat dan bangsa. 

Berdasarkan penjelasan umum PP No. 14 tahun 2014, zakat merupakan 

pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan 

masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. 
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Penjelasan Umum PP No. 14 Tahun 2015 menjelaskan bahwa dalam 

rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara 

melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan 

prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan 

akuntabitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan 

dalam pengelolaan zakat. 

 Melihat tujuan pengertian zakat dalam PP No. 14 tahun 2014, zakat 

merupakan alat untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta 

penanggulangan kemiskinan. Dari hal tersebut dapat dikonklusikan bahwa 

pengelolaan zakat sendiri ditujukan untuk kepentingan umum yang jenis 

kepentingannya adalah keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta sebagai usaha 

dalam penanggulangan kemiskinan. 

 Selanjutnya terkait dengan pengelolaan zakat oleh BAZNAS termasuk 

dalam penguasaan kekayaan pihak lain oleh Pemerintah atau bukan dapat dilihat 

dari beberapa teori. Terdapat teori tentang hak kepunyaan, dimana terdapat 

batasan antara domain public dan domain privat. Domain public dan domain 

privat tunduk pada peraturan yang berbeda.  

 Hobbes menyebutkan bahwa barang publik merupakan barang yang 

digunakan untuk membiayai kegiatan negara yang fungsi ekonominya sebatas 

pada fungsi pemeliharaan atas ketertiban umum dan keamanan sosial. Negara 

tidak ikut campur sepanjang menyangkut perdagangan dan kontrak antar-individu. 
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 John Locke berpendapat bahwa hak privat berjalan terpisah dengan hak 

milik negara. Negara berkedudukan sebagai sebuah perseroan terbatas dengan 

pemegang sahamnya adalah pemilik tanah. Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan 

bahwa Negara dapat memilki hak dalam pengertian layaknya orang perseorangan 

(hak privat). Dalam lapangan hukum privat, negara hadir sebagai penengah dari 

hak dan kewajiban yang ada di antara subyek yang lain. Sedangkan dalam 

lapangan hukum publik, Negara tidak hanya sebagai penengah tetapi juga sebagai 

salah satu pihak yang berkepentingan. 

Melihat beberapa pendapat dari beberapa tokoh tersebut di atas, maka 

dapat dilihat bahwa Negara yang diwakili oleh Pemerintah dapat menjadi subyek 

hukum publik ataupun privat dalam penguasaan terhadap benda tertentu. Hak 

menguasai atas keuangan negara tidak dapat disebut sebagai hak memiliki atas 

keuangan negara, namun hak atas pengaturan dan pengelolaan keuangan negara. 

BAZNAS sebagai lembaga negara yang melakukan pengelolaan zakat 

dalam PP No. 14 tahun 2014 memiliki fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan 

juga pendayagunaan zakat yang telah diterima dari masyarakat. BAZNAS dalam 

pengelolaannya hanya bersifat memfasilitasi kegiatan berzakat masyarakat. 

Apabila dilihat dari pendapat beberapa tokoh terkait penguasaan oleh Negara atas 

suatu barang, maka penguasaan BAZNAS terhadap zakat yang telah diterima 

adalah bersifat penguasaan yang bersifat publik. Hal ini dikarenakan fungsi 

ekonominya sebatas pada fungsi pemeliharaan atas ketertiban umum dan 

keamanan sosial seperti yang diungkapkan oleh Hobbes. 
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Penguasaan BAZNAS atas zakat apabila dilihat dari penafsiran 

berdasarkan salah satu ruang lingkup keuangan negara Pasal 2 huruf h UU No. 17 

tahun 2003 yang memberikan pernyataan sebagai berikut : “Kekayaan pihak lain 

yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan 

dan/atau kepentingan umum”, maka zakat yang diterima oleh BAZNAS tersebut 

merupakan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh negara untuk beberapa waktu 

sebelum dipergunakan untuk kepentingan umum. 

Pernyataan “dikuasai oleh Pemerintah” berdasarkan uraian tersebut di atas 

terlepas dari zakat yang tidak dimasukkan dalam neraca APBN. Karena apabila 

kita kembali ke pengertian keuangan negara yang bersifat sempit, pengertian 

keuangan negara hanya akan terdefinisi sebagai APBN saja. Namun apabila 

melihat ruang lingkup keuangan negara berdasarkan Pasal 2 UU No. 17 tahun 

2003, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, zakat yang diterima oleh 

BAZNAS dapat dimaknai sebagai “kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh 

pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau 

kepentingan umum”. 

Dalam UU No. 17 tahun 2003 telah disebutkan terdapat empat pendekatan 

yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara. Dari keempat pendekatan 

tersebut, penerimaan zakat oleh BAZNAS dapat dimasukkan dalam ruang lingkup 

keuangan negara dengan menggunakan pendekatan dari sisi obyek, subyek, 

proses, dan tujuan. 
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Pertama adalah pendekatan dari sisi obyek yang menekankan bahwa 

keuangan negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan 

uang. Pendekatan dari sisi obyek apabila dikaitkan dengan ruang lingkup 

keuangan negara berdasarkan Pasal 2 huruh g UU No. 17 tahun 2003 dimana 

ruang lingkup keuangan negara ini merupakan hasil breakdown dari pengertian 

keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 tahun 2003, maka zakat 

dapat dimasukkan dalam bagian dari keuangan negara karena zakat merupakan 

kekayaan miliki pihak ketiga yang dikelola oleh Negara untuk kepentingan 

umum. 

Berdasarkan pendekatan dari sisi subyek dimana pendekatan dari sisi 

subyek menekankan bahwa keuangan negara meliputi semua obyek yang 

dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/ 

Daerah, dan badan lainnya yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Zakat 

sendiri berada dalam penguasaan BAZNAS sebagai salah satu lembaga yang 

dimiliki oleh Pemerintah dimana difungsikan dalam membantu menstabilkan 

perekonomian negara. 

Pendekatan dari sisi proses memberikan definisi keuangan negara 

mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek 

mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan 

pertanggungjawaban. BAZNAS sebagai salah satu lembaga yang dimiliki oleh 

Negara melakukan kegiatan dengan menggunakan dana APBN, maka pengelolaan 

zakat pun juga menggunakan mekanisme yang diterapkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara. 
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Adanya PP No. 14 tahun 2014 yang di dalamnya terdapat ketentuan-

ketentuan terkait siapa yang berwenang dalam pengelolaan zakat, bagaimana 

mekanisme pengelolaan zakat, hingga pelaporan pengelolaan zakat maupun 

pengawasan terhadap pengelolaan zakat membuktikan bahwa terdapat kebijakan 

dan keputusan dari Pemerintah dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Selain itu 

adanya Kemenag dalam melakukan audit serta pelaporan BAZNAS setiap 

tahunnya juga membuktikan adanya pertanggungjawaban Negara atas pengelolaan 

zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. 
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BAB III 

PEMERIKSAAN INVESTIGATIF OLEH BPK TERHADAP BAZNAS 

DALAM HAL ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM 

PENGELOLAAN ZAKAT 

3.1. Kewenangan BPK dalam Melakukan Pemeriksaan Investigatif 

 BPK merupakan lembaga konstitusional tertinggi yang berwenang 

melakukan pemeriksaan keuangan Negara di Indonesia. Sebelum amandemen 

UUD NRI 1945, kewenangan BPK adalah melakukan pemeriksaan atas tanggung 

jawab keuangan negara. setelah adanya amandemen UUD NRI 1945, kewenangan 

BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara 

namun juga pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. 

 Berdasarka Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 

tentang Pemerksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dfinisi 

dari Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang 

dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar 

pemeriksaan, untuk menilai kenbenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan 

informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

 Dalam UU Nomor 15 tahun 2004 juga diberikan definisi terkait 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara terpisah sehingga 

memberikan dampak secara yuridis terhadap objek pemeriksaan oleh BPK. 

Pengelolaan keuangan negara berdasakan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 15 tahun 

2004 adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai 
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dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan,pengawasan, dan pertanggungjawaban. 

 Tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk 

melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

 Penambahan pengelolaan keuangan negara sebagai objek pemeriksaan 

BPK memberikan kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

kegiatan pejabat yang melakukan pengelolaan keuangan negara sehingga tidak 

hanya terbatas pada pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara yang 

pemeriksaan hanya dalam lingkup apakah suatu laporan pengelolaan keuangan 

negara telah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan 

dan kepatutan. 

BPK memeiliki tiga jenis pemeriksaan, yakni pemeriksaan keuangan, 

pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (selanjutnya disebut 

PDTT). Dalam melakukan PDTT terhadap keuangan negara, BPK menggunakan 

dasar Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKNN). PDTT bertujuan untuk 

memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.
30

PDTT dapat bersifat 

eksaminasi, reviu, dan prosedur yang telah disepakati. Berikut penjelasan dari 

ketiga sifat PDTT : 

                                                 
30 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 

I Tahun 2014, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2014, h. 1. 
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a. Eksaminasi ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan 

dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai 

atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai 

dengan kriteria; 

b. Reviu ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan 

tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh 

pemeriksa dari pekerjaan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pokok 

masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material; 

c. Prosedur yang disepaktai (agreed upon procedures)  ialah pengujian yang 

memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur 

tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.
31

 

Dalam PDTT meliputi beberapa jenis pemeriksaan, antara lain 

pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan 

pemeriksaan atas sistem pengendalian intern. PDTT dapat dilakukan berdasarkan 

permintaan apabila terdapat permintaan dari pihak-pihak tertentu. 

Pemeriksaan Investigatif berdasarkan Pasal 13 UU No. 15 tahun 2004 

merupakan pemeriksaan yang dilakukan guna mengungkap adanya indikasi 

kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Pemeriksaan investigatif sendiri 

baru menjadi salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK setelah adanya 

UU No. 15 tahun 2004. Sebelumnya BPK tidak menjadikan pengungkapan 

indikasi adanya kerugian negara atau daerah atau adanya unsur pidana dalam 

pengelolaan keuangan negara sebagai salah satu objek pemeriksaannya. 

 Dalam SPKN yang diterbitkan oleh BPK terdapat salah satu pemeriksaan 

yang dilakukan guna mendeteksi adanya penyimpangan dari ketentuan peraturan 

perundang-undangan, kecurangan (fraud), serta ketidakpatuhan (abuse). 

Pemeriksaan investigatif sendiri merupakan pemeriksaan yang ditujukan untuk 

                                                 
31 Ibid. 
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menemukan adanya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan negara dan 

adanya tindak pidana korupsi. 

Kecurangan (fraud) adalah serangkaian irregularities dan illegal acts  

yang dilakukan untuk menipu atau memberikan gambaran kekeliriuan terhadap 

pihak lain yang dilakukan pihak intern dan atau ekstern suatu organisasi dengan 

tujuan menguntungkan dirinya sendiri dan atau orang laindengan merugikan 

orang lain.
32

 Dalam Standar Profesional Akuntan Publik, kecurangan (farud) 

diartikan sebagai salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau 

pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan 

keuangan. 

Selain kecurangan (fraud) hal lain yang dilihat dalam audit investigatif 

adalah adanya tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur tindak 

pidana korupsi adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan perbuatan melawan hukum; 

b. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 

c. Menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan, kesempatan atas sarana 

yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 

                                                 
32

 Auditing Web, Memahami Secara Sederhana Praktik audit Investigasi, 

www.auditing.id, dipublikasikan pada tanggal 17 April 2016, dan dikunjungi pada tanggal 24 Juli 

2016. 

http://www.auditing.id/
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Penambahan kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan khususnya 

pemeriksaan investigatif tidak semata-mata tanpa alasan. Alasan utama 

kewenangan dalam pemeriksaan investigatif adalah agar BPK dapat membantu 

Pemerintah dalam mengani tindak pidana korupsi. Ketika terdapat suatu lembaga 

yang secara konstitusional dapat melakukan audit untuk kepentingan 

pemberantasan tindak pidana korupsi akan memberikan rasa aman tersendiri. 

Karena sifat BPK yang independen dalam melakukan tugasnya. 

BPK merupakan lembaga yang berada pada level hulu dalam 

pengungkapan adanya kecurangan (fraud) ataupun adanya tindak pidana korupsi. 

Sedangkan level hilir dipegang oleh KPK. Staf BPK, Okarina Ayoe Sandha 

mengungkapkan bahwa sebenarnya terdapat tiga tahap dalam pelaksanaan 

pemeriksaan keuangan atau kinerja untuk mengungkap penyelewengan, yakni 

preventif, detentif, dan represif. BPK merupakan lembaga yang berada pada tahap 

preventif dan detentif. 

Dalam level preventif BPK bertugas mengamati pengalokasian keuangan 

negara, apakah sudah sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan dalam level 

detentif, BPK beroperasi dalam tataran yang bersifat investigatif, dimana tidak 

sekadar memeriksa efisiensi dan efektivitas, namun juga memeriksa apakah 

terdapat unsur tindakan ilegal juga di dalamnya sehinga menyebabkan adanya 

kerugian negara. Apabila BPK menemukan adanya indikasi tindak pidana, maka 

BPK wajib menyampaikan hal tersebut kepaada instansi yang berwenang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tahapan ini 
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merupakan tahapan pada level represif dimana KPK biasanya menjadi lembaga 

yang melakukan penindakan dalam level ini. 

Perlu diketahui bahwa kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan 

investigatif bukanlah kewenangan pokok BPK. Pemeriksaan investigatif oleh 

BPK bukanlah sesuatu yang wajib. Karena berdasarkan pertimbangan hukum 

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 54/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa 

pemeriksaan investigatif BPK dapat dilaksanakan apabila ada rekomendasi dari 

lembaga perwakilan yakni DPR. Namun apabila menilik fakta saat ini, BPK 

banyak melakukan audit investigatif terhadap lembaga atau badan yang 

melakukan pengelolaan keuangan negara atas permintaan Komisi Pemeberantasan 

Korupsi (selanjutnya disebut KPK) mengingat tindak pidana korupsi yang banyak 

dilakukan oleh aparat pemerintah saat ini. 

3.2. Pemeriksaan Investigatif BPK dalam Hal Penyalahgunaan Wewenang 

 Pemeriksaan investigatif oleh BPK dapat dilaksanakan berdasarkan 

adanya rekomendasi dari DPR yang mengindikasikan adanya tindak pidana dalam 

pengelolaan keuangan negara yang menyebabkan kerugian keuangan negara. 

Kerugian atas keuangan negara sendiri dapat dikarenakan tidak dikelolanya 

keuangan negara sesuai dengan tujuannya. Tujuan dari pengelolaan keuangan 

negara terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 yang menyatakan 

bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai 

tujuan bernegara. 



                 ADUN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA           50 

 

 

TESIS                           KEWENANGAN BPK                                   LATIFA 

 Tidak semua pejabat diberikan kewenangan dalam melakukan pengelolaan 

keuangan negara. Pejabat yang diberi kewenangan dalam pengelolaan keuangan 

negara dapat ditemukan dalam Pasal 6 UU No. 17 tahun 2003 sebagai berikut : 

(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memgang kekuasaan pengelolaan 

keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan 

(2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) : 

a. Dikuasakan kepada menteri keuangan, selaku pengelola fiskal dan 

wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang 

dipisahkan; 

b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan/lembaga selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang 

dipimpinnya; 

c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala 

pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili 

pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 17 tahun 2003 dapat dilihat bahwa hanya 

pejabat-pejabat tertentu yang diberi kewenangan dalam pengelolaan keuangan 

negara. Namun bukan berarti pejabat lain yang tidak memiliki kewenangan dalam 

melakukan pengelolaan keuangan negara tidak dapat melakukan tindakan yang 

dapat merugikan keuangan negara. Namun apabila tindakan merugikan keuangan 
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negara tersebut tidak dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan negara, 

maka tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang 

dalam pengelolaan keuangan negara. 

Adanya penyalahgunaan wewenang tidak diungkapkan secara langsung 

oleh BPK dalam laporannya. BPK hanya menyajikannya dalam bentuk laporan 

yang memuat adanya kerugian atas tidak dilaksanakannya wewenang-wewenang 

yang seharusnya dilakukan oleh seorang pejabat sehingga dari uraian laporan 

tersbut dapat dilihat lalai atau tidak lalai seorang pejabat dalam melakukan 

pengelolaan kuangan negara, atau ada tidaknya penyimpangan prosedur dalam 

pengelolaan keuangan negara yang selanjutnya dapat dijadikan tolok ukur adanya 

kesengajaan dari seorang pejabat sehingga menimbulkan kerugian negara. 

Temuan terkait kerugian negara sendiri dimuat dalam bagian kepatuhan atas 

peraturan perundang-undangan. 

Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kuangan negara berarti 

menggunakan wewenang pengelolaan keuangan negara tidak sesuai dengan tujuan 

dari pengelolaan keuangan negara atau untuk tujuan lain. BPK tidak akan 

memberikan pernyataan seorang pejabat telah melakukan penyalahgunaan 

wewenang sehingga merugikan keuangan negara demi menguntungkan diri 

sendiri atau pihak lain. 

Tugas dalam mengungkapkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh 

seorang pejabat sehingga telah menimbulkan kerugian negara tersebut merupakan 

tugas penegak hukum, bukan kewenangan dari BPK, maka dari itu dalam 
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mengungkapkan kerugian negara, BPK tidak hanya sendiri namun juga 

berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya seperti KPK, Kepolisian, dan 

Kejaksaan. Pemeriksaan investigatif sendiri sangat diperlukan bagi KPK dalam 

melakukan tugasnya dalam pemeberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan hasil 

pemeriksaan investigatif oleh BPK dapat dijadikan dasar untuk melakukan 

penyelidikan jika memang ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam 

pengelolaan keuangan negara. Bagi Kepolisian dan Kejaksaan, laporan hasil 

pemeriksaan investigatif dapat digunakan sebagai bukti awal untuk menunjang 

pembuatan Berita Acara Penyelidikan (BAP).
33

 

3.3. Pemeriksaan Investigatif oleh BPK terhadap BAZNAS dalam Hal 

adanya Penyalahgunaan Wewenang 

a. Penyalahgunaan Wewenang oleh Anggota BAZNAS dalam 

Pengelolaan Keuangan Negara 

BAZNAS dalam menjalankan kegiatannya diisi oleh 11 (sebelas) anggota. 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 14 tahun 2014, anngota BAZNAS 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Anngota BAZNAS dapat berasal dari 

unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Untuk masa jabatannya, anggota 

BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) 

kali masa jabatan. 

                                                 
33 Indonesia Corruption Watch (ICW), Audit Investigasi Bukan Sekadar Audit, 

www.antikorupsi.com, dikunjungi pada tanggal 27 Juli 2016. 

http://www.antikorupsi.com/
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 Dalam PP Nomor 14 tahun 2014 tidak disebutkan wewenang anggota 

BAZNAS, namun disebutkan wewenang BAZNAS secara umum baik dalam 

pengelolaan zakat ataupun pengelolaan keuangan BAZNAS sendiri. Penyebutan 

wewenang BAZNAS berarti juga merupakan wewenang dari setiap anggotanya 

yang menjadi penggerak BAZNAS dalam melakukan kegiatannya. 

 BAZNAS merupakan lembaga negara yang dalam melakukan kegiatannya 

menggunakan dana dari APBN seperti disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) PP No. 

14 tahun 2014 sebagai berikut : “biaya operasional BAZNAS dibebankan pada 

anggaran pendapatan dan belanja negara dan Hak Amil”. Selanjutnya dalam Pasal 

69 ayat (1) PP No. 14 tahun 2014 juga disebutkan ketentuan sebagai berikut : 

“Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan 

pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil”. APBD berdasarkan 

ruang lingkup keuangan negara adalah termasuk dalam pengertian keuangan 

negara. Sehingga dalam BAZNAS sendiri dapat dipastikan terjadi pengelolaan 

keuangan  negara. 

Pasal 6 ayat (2) huruf b UU No.17 tahun 2003 menyatakan bahwa salah 

satu pemegang wewenang dalam melakukan pengelolaan keuangan negara adalah 

pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang lembaga 

yang dipimpinnya.  Karena operasional BAZNAS yang menggunakan dana dari 

APBN, maka BPK dalam hal ini berwenang melakukan audit terhadap dana 

operasional BAZNAS baik melalui pemeriksaan keuangan yakni terkait laporan 

keuangan ataupun pemeriksaan kinerja yakni terkait pengelolaannya.  
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 Pemeriksaan investigatif sendiri dapat dilakukan oleh BPK terhadap 

BAZNAS apabila dalam pemeriksaan keuangan ataupun kinerja BPK menemukan 

kejanggalan. Walaupun dalam PP No. 14 tahun 2014 yang berwenang melakukan 

pemeriksaan keuangan BAZNAS adalah Akuntan Publik, namun berdasarkan 

Pasal 3 ayat (1) UU No. 15 tahun 2004 BPK tetap dapat melakukan pemeriksaan 

keuangan terhadap BAZNAS. Berikut pernyataan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 

15 tahun 2004 : 

 “Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang 

dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara.” 

b. Pemeriksaan Investigatif BPK terhadap BAZNAS dalam Hal 

Adanya Dugaan Penyalahgunaan Zakat 

 Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dana operasional 

BAZNAS menggunakan dana yang bersumber dari APBN dan juga Hak Amil. 

Sehingga di dalam BAZNAS terjadi pengelolaan keuangan negara. Namun dalam 

kenyataannya BAZNAS sendiri mengelola zakat yang secara normatif bukanlah 

bagian dari ruang lingkup keuangan negara, sehingga perlu diuraikan tersendiri 

apabila terjadi dugaan penyalahgunaan zakat oleh annggota BAZNAS. 

Pengelolaan zakat di Indonesia telah dikenal sebagai penegelolaan zakat 

yang profesional modern berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola 

organisasi yang baik. Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang 
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ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat tersebut.
34

 Hal 

tersebut menjadi pertimbangan mendasar perlu dibuatnya regulasi terkait 

pengelolaan zakat. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang saat ini 

memayungi pengelolaan zakat adalah UU No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 

2014. Dalam dua peraturan tersebut disebutkan bagaimana pengelolaan zakat di 

Indonesia serta kewenangan dalam pengelolaan zakatnya.  

Anggota BAZNAS yang memeiliki kewenangan berdasarkan UU No. 23 

tahun 2011 maupun dari PP No. 14 tahun 2014 bukan tidak mungkin melakukan 

penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana operasional maupun dana 

zakat yang diterima dari masyarakat. Untuk melakukan kontrol terhadap adanya 

penyalahgunaan zakat dalam BAZNAS, salah satunya adalah dengan pengawasan. 

Telah disebutkan sebelumnya, untuk pemeriksaan syariat dilakukan oleh 

Kementerian Agama sedangkan pengawasan keuangan dilakukan akuntan publik. 

Dalam sub sub bab sebelumnya telah dibahas, apabila diduga terdapat 

kerugian negara atas dana operasional BAZNAS yang bersumber dari APBN, 

maka BPK dapat melakukan audit berdasarkan kewenangannya melakukan 

pemeriksaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Namun berbeda 

dengan apabila yang disalahgunakan adalah zakatnya. Karena apabila yang 

disalahgunakan zakatnya maka yang dirugikan bukanlah keuangan negara, karena 

zakat bukan merupkan bagian keuangan negara.  

                                                 
34

 Budi Rahmat Hakim, Analisis terhadapUndang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam), Syariah Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2, 

Jurnal IAIN Antasari Banjarmasin, 2015, h. 159. 
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Kembali pada pemahasan pada BAB II yang menerangkan bahwa zakat 

dapat dikategorikan sebagai keuangan negara apabila melihat pada siapa yang 

mengelola serta tujuan dari zakat itu sendiri. Zakat dikelola oleh BAZNAS yang 

merupakan bagian dari Pemerintah, sedangkan tujuan zakat adalah kepentingan 

umum.  Zakat dari masyarakat yang telah diserahkan kepada BAZNAS maka 

selama belum disalurkan kepada yang membutuhkan menjadi tanggung jawab 

BAZNAS. Atas dasar tersebut, walaupun tidak secara tegas dinyatakan bahwa 

zakat merupakan bagian dari keuangan negara, namun dapat digunakan sebagai 

alasan positif bagi Pemerintah untuk ikut campur dalam pengawasan terhadap 

penerimaan zakat, salah satunya adalah pemeriksaan investigatif dana zakat oleh 

BPK. 

Munculnya kasus penyelewenagan zakat yang diakibatkan tidak 

dipatuhinya prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan merupakan 

salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan zakat sehingga 

menimbulkan kerugian baik secara nyata maupun potensial bagi masyarakat yang 

telah berzakat dan yang akan menerima zakat. 

Berdasarkan PP No. 14 tahun 2014 pemeriksaan keuangan BAZNAS 

memang dilakukan oleh akuntan publik. Akuntan publik sama halnya dengan 

BPK dalam melakukan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan tersebut 

menghasilkan dugaan adanya penyelewenangn dana zakat, maka dewan 

perwakilan atau Kementerian Agama dapat meminta BPK untuk melakukan 

pemeriksaan keuangan. Ditunjukknya BPK dalam melakukan pemeriksaan 

keuangan apabila keuangan tersebut ada kaitanya dengan kepentingan masyarakat 
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bukanlah tanpa alasan. Kedudukannya yang independen sebagai lembaga 

konstitusional sejauh ini masih memilki reputasi yang baik di mata masyarakat. 

Sehingga terkait apakah yang menjadi objek pemeriksaan merupakan keuangan 

negara atau bukan hal tersbut bukanlah menjadi tolok ukur untuk saat ini, namun 

tolok ukur dimana masyarakat mengharapkan adanya pemeriksaan oleh BPK 

adalah kepentingan umum. 

Dalam UU No. 23 tahun 2011 terdapat larangan bagi anggota BAZNAS 

untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan zakat yang 

berujung penyalahgunaan zakat. Larangan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 

37 UU No. 23 tahun 2011 sebagai berikut : “Setiap orang dilarang melakukan 

tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan 

zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamann lainnya yang ada dalam 

pengelolaannya”. 

Larangan tersebut ada kemungkina untuk dilanggar oleh anggota 

BAZNAS dan mengakibatkan terdapat penyalahgunaan wewenang sehingga 

menimbulkan tanggung jawab pribadi yang sanksinya berupa sanksi pidana yang 

terdapat dalam Pasal 40 UU No. 23 tahun 2011 yang isinya sebagai berikut : 

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah)”. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

a. Berdasarkan pembahasan pada BAB II terkait pemaknaan zakat yang 

dikelola oleh BAZNAS sebagai bagian dari keuangan negara, maka dapat 

disimpulkan bahwa zakat sendiri bukanlah bagian dari keuangan negara 

secara normatif dan prakteknya, karena tidak disebutkan di dalam lingkup 

keuangan negara, selain itu dalam prakteknya penerimaan zakat tidak 

dicatatkan dalam neraca APBN karena BAZNAS hanya bersifat 

memfasilitasi saja tidak memanfaatkan dana zakat tersebut untuk 

kepentingan Negara. Namun apabila salah satu bentuk keuangan negara 

yakni “kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum” 

ditafsirkan secara luas, maka penerimaan zakat oleh BAZNAS dapat 

diartikan sebagai keuangan negara. 

b. BPK merupakan lembaga yang mulai banyak difungsikan juga untuk 

melakukan pemeriksaan investigatif seiiring maraknya kasus tindak pidana 

korupsi di Indonesia. BPK dapat melakukan pemeriksaan investigatif 

apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan 

keuangan negara sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. hal 

tersebut juga berlaku dalam pemeriksaan dana BAZNAS yang juga 

bersumber dari APBN. Sedangkan untuk dana zakatnya yang diterima oleh 
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BAZNAS, BPK juga dapat melakukan pemeriksaan apabila terdapat 

rekomendasi dari beberapa pihak, seperti dewan perwakilan mengingat 

dana zakat yang ada dalam BAZNAS merupakan dana yang digunakan 

untuk kepentingan umum dimana juga dapat mempengaruhi penerimaan 

pajak negara karena bukti pembayaran zakat dari BAZNAS dapat 

digunakan oleh wajib pajak sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 

4.2. Saran 

a.  Zakat yang merupakan dana dari masyarakat dan dikelola oleh Pemerintah 

seharusnya dengan tegas dapat dinyatakan sebagai bagian dari keuangan 

Negara melihat salah satu ruang lingkup dari keungan Negara apabila 

ditafsirkan secara luas, maka zakat dapat dikategorikan di dalamnya. 

Walaupun dalam prakteknya tidak dimasukkan dalam neraca APBN, 

setidaknya dapat dilakukan pengawasan secara langsung oleh BPK agar 

tidak terjadi penyelewengan dana zakat. 

b.  Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan terhadap dana zakat yang 

dikelola BAZNAS lebih baik secara rutin melakukan pelaporan terhadap 

BPK walaupun tanpa ada indikasi penyelewengan dana zakat. Hal tersebut 

sebagai upaya preventif guna mencegah penyelewengan dana zakat. 
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