
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan masalah umat yang senantiasa menjadi 

problematika kehidupan di setiap daerah, merupakan pekerjaan rumah yang 

memerlukan penanganan khusus bukan saja mengenai pembiayaan hidup untuk 

diri dan keluarganya akan tetapi permasalahan kehidupan itu sendiri atau perilaku 

hidup yang bersumber sebagian besar permasalahan kemiskinan pada rendahnya 

pendidikan dan keterampilan yang rendah disamping faktor alam yang tidak bisa 

dihindari oleh manusia semisal bencana alam. Keterbatasan lahan usaha, 

langkanya lapangan kerja dan terbatasnya investasi, kesalahan manajemen, 

keterbatasan akses permodalan dan juga terbatasnya akses informasi melengkapi 

penyebab kemiskinan itu. Walaupun berbagai program kemiskinan selalu 

melakukan perbaikan namun belum ada yang secara pasti dapat menanggulangi 

masalah kemiskinan secara global.  

Keprihatinan terhadap masalah kemiskinan membutuhkan solusi yang 

tepat. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam UU No. 2 Tahun 

2016 pasal 1 yaitu BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas 

pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 pengelolaan zakat adalah kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengngoordinasian dalam pengumpulan, 

pendistribusian, dan pemberdayaan zakat. Terdapat dua kelembagaan pengelolaan 



zakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ). Kedua 

lembaga tersebut sudah dilindungi oleh pemerintah. Disamping memberikan 

perlindungan hukum pemerintah juga berkewajiban untuk membina dan 

memberikan pengawasan terhadap kelembagaan LAZ dan BAZ. BAZNAS 

kabupaten Sukabumi memberikan solusi dengan meningkatkan jumlah LAZ dan 

juga penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dari masyarakat melalui 

lembaga-lembaga zakat LAZ ataupun BAZ.  

Tabel 1.1 

Total Muzakki di BAZNAS Kabupaten Sukabumi 

No UPZ/MUZAKI 2014 2015 2016 2017 

1 Dinas/Badan/Kantor 138 138 136 136 

2 Sekolah 122 141 156 94 

3 

Forum Komunikas 

Diniyah Takmiliyah 

(FKDT) 

47 47 47 47 

4 UPZ Kecamatan 47 47 47 47 

5 Lembaga dan Perusahaan 3 2 4 5 

6 Perorangan 41 61 98 132 

Jumlah 398 436 488 461 

Sumber : BAZNAS Kabupaten Sukabumi 

 

 Tabel diatas menunjukan jumlah orang atau badan yang dikenai 

berkewajiban membayar zakat atau Muzzaki di BAZNAS kabupaten Sukabumi 

dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, jumlah muzzaki tersebut terdiri dari 

dinas/badan atau kantor, sekolah, FKDT, UPZ kecamatan, lembaga atau 

perusahaan dan perorangan. Secara umum terdapat peningkatan jumlah muzzaki 

yang terdata di BAZNAS kabupaten Sukabumi. Pada setiap muzzaki atau UPZ 

tiap tahun mengalami kenaikan yang dapat membantu BAZNAS kabupaten 

Sukabumi dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di 

Kabupaten Sukabumi.  



Program sukabumi makmur yang ada di BAZNAS Kabupaten Sukabumi 

adalah program unggulan yang merupakan salah satu program pendayagunaan 

dana Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, Hibah (ZIS WAH) yang bertujuan 

membangun keimanan dan ketakwaan orang yang berhak menerima zakat 

(mustahik) serta mendorong peningkatan pendapatan mustahik melalui pembinaan 

usaha dan pemberian dana amanah. Dengan tujuan penyaluran dana ZIS WAH 

yang tepat sasaran dan sesuai dengan kaidah Syar’i, membentuk sasaran program 

(mustahik) menjadi pribadi yang soleh dan muslih dan mendorong mustahik 

menumbuhkan usahanya atau meningkatkan usahanya dengan sentuhan-sentuhan 

yang modern. Program ini memberikan penerima manfaatnya mentoring rutin 

yang meliputi keterampilan kewirausahaan yang disebut “Bina Rupiah” dan 

bimbingan rohani yang disebut “Bina Ruhiyah”, dan menargetkan mustahik yang 

sering atau berkeinginan pergi ke mesjid sebagai penerima manfaatnya. 

Tabel 1.2 

Data penerima manfaat dana amanah Sukabumi Makmur 

No 
Nama Masjid / 

BUMI 
Kecamatan 

Jumlah 
Penerima 
Manfaat 
(orang) 

Jumlah Dana 
diterima (Rp) 

1 Al-Mahmudiyah Kabandungan 25 25.000.000 

2 Al-Ikhlas Kabandungan 25 25.000.000 

3 Darul Falah Kabandungan 25 25.000.000 

4 Nurussalam Kabandungan 25 25.000.000 

5 Al-Ikhwan Kabandungan 25 25.000.000 

6 Al-Ikhlas Nagrak 25 25.000.000 

7 Nuruddiniyah Caringin 25 25.000.000 

8 Ruhul Jihad Kadudampit 25 25.000.000 

9 Assyuro Sukabumi 25 25.000.000 

10 Al-Hidayah Geger Bitung 25 25.000.000 

11 Al-Anwar Surade 25 25.000.000 

12 Al-Muhajirin Sagaranten 25 25.000.000 



13 Assalamah Cidolog 25 25.000.000 

14 Addawam Tegal Buleud 25 25.000.000 

15 Al-Quraisy Palabuhanratu 25 25.000.000 

16 Al-Hidayah Cisolok 25 25.000.000 

17 Family Snack Bojonggenteng 25 25.000.000 

Jumlah          425  425.000.000 

Sumber : BAZNAS Kabupaten Sukabumi 2017 

 

 Dari data diatas dapat diungkap, penerima dana amanah pada program 

Sukabumi Makmur tersebar di 17 Desa 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Sukabumi yaitu kecamatan kabandungan, nagrak, caringin, kadudampit, 

sukabumi, gegerbitung, surade, sagaranten, cidolog, tegalbuled, pelabuhanratu, 

cisolok, dan bojonggenteng yang setiap kelompoknya terdiri dari 25 mustahik dan 

masing-masing mustahik menerima dana amanah sebesar Rp.1.000.000,-.  

 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan 

undang-undang Nomor 23 tahun  2011 tentang pengelolaan zakat pada bagian 

keempat pasal 46 ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja Unit Pengelola 

Zakat (UPZ) diatur dalam peraturan ketua BAZNAS. Untuk lancar dan tertib 

adiministrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan perkembangannya 

dana program sukabumi makmur perlu mengangkat pengurus koordinator 

sukabumi makmur BAZNAS kabupaten Sukabumi. Pengurus koordinator 

program sukabumi makmur ini bertugas untuk pembimbingan, pembinaan, 

pengembangan dan administrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 

pelaporan program sukabumi makmur BAZNAS kabupaten Sukabumi. Dan 

pengurus koordinator pengutus pendamping disetiap daerah binaanya. Dalam 

melaksanakan tugasnya BAZNAS kabupaten Sukabumi mempunyai kewenangan 

yang telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 12 



Tahun 2005 tentang pengelolaan Zakat dan Peraturan Bupati Sukabumi No. 17 

tahun 2008 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukabumi No. 12 Tahun 2005 tentang pengelolaan Zakat.  

  Dalam progam sukabumi makmur sistem pengelolaannya pembiayaannya 

adalah dengan cara meminjamkan uang atau barang atas dasar kepercayaan (qard 

hasan). Mustahik memiliki kewajiban mengembalikan dana pinjaman tersebut 

kepada pendamping dalam waktu 40 minggu dimulai dengan minggu ke dua 

setelah mendapatkan dana amanah program sukabumi makmur. Apabila calon 

mustahik ingin mengikuti program sukabumi makmur maka pendamping akan 

melakukan pertemuan umum terlebih dahulu yang dihadiri oleh pengurus DKM 

dan para tokoh kemudian dilanjutkan ke pertemuan khusus untuk meninda lanjuti 

mustahik yang berminat. Uji kelayakan dilakukan agar dana amanah program 

sukabumi makmur tepat sasaran. Calon mustahik yang lolos uji kelayakan 

kemudian melakukan Training Wajib Kelompok (TWK) selama lima hari 

berturut-turut dengan durasi satu jam setiap kali pertemuan.  

 Dari hasil obeservasi awal, peneliti menemukan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Dalam hal ukuran dan tujuan (sasaran) kebijakan yaitu : 

a. Ketidaksesuaian dengan tujuan kebijakan salah satunya adalah 

membentuk sasaran program (mustahik) menjadi pribadi soleh dan 

muslih. Namun, yang terjadi dilapangan adalah mustahik pergi ke 

mesjid atau tempat berkumpul ketika pendamping melakukan 

monitoring untuk pemberian dana amanah, tetapi pada saat mulai 



melakukan iuran pembiayan ada beberapa mustahik yang tidak datang 

dikarenakan masih berjualan.  

 
Sumber : Penelitian 2018 

 

Gambar 1.1 

Musyawarah kelompok Program sukabumi makmur di desa 

Cihamerang 

 

b. Sasaran kebijakan program sukabumi makmur adalah kepada fakir 

miskin. Mustahik yang belum memiliki usaha tetapi memiliki potensi 

untuk berwirausaha dan mustahik yang telah memiliki usaha tetapi 

masih dalam kategori miskin di sekitar wilayah mesjid. Yang terjadi 

dilapangan sudah sesuai sasaran kebijakan sukabumi makmur 

meskipun secara pelaksanaanya masih belum merata dan terbatas di 

setiap kelompok nya hanya terdiri dari 25 orang saja. (Tabel 1.1) 

2. Kurangnya sumberdaya 

a. Sarana dan prasarana seperti lokasi kantor BAZNAS yang tidak 

strategis dibuktikan dengan banyaknya penerima manfaat dana 

program sukabumi makmur berada di sukabumi bagian utara 

kabupaten sukabumi. Para pendamping membutuhkan kendaraan 



operasioanal ketika melakukan kunjungan kepada para mustahik di 

wilayah desa binaanya tetapi mereka harus secara sukarela 

menggunakan kendaraan pribadinya dan kadang-kadang menggunakan 

uang pribadinya untuk bensin. Kurangnya kendaraan operasional ini 

dibutuktikan dengan kendaraan terdata di BAZNAS kabupaten 

Sukabumi yang hanya meliliki 1 unit mobil dan 2 unit motor.  

b. Kurangnya sumberdaya manusia yang ada pada program sukabumi 

makmur. Hal ini dapat dibuktikan dengan data primer yang dikemukan 

koordinator program sukabumi makmur bahwa jumlah tenaga kerja 

yang ada pada program sukabumi makmur berjumlah 10 orang 

pendamping, dan 3 orang pengurus di kantor BAZNAS kabupaten 

Sukabumi. Jumlah tersebut dirasa kurang dan tidak sebanding dengan 

wilayah kerja para pendamping yang terbagi di 13 kecamatan 

kabupaten Sukabumi.   

3. Kareaktersitik agen pelaksana 

Kurangnya dukungan dari BAZNAS kabupaten Sukabumi kepada para 

pendamping terkait dengan program sukabumi makmur seperti kurangnya 

kesadaran BAZNAS kabupaten Sukabumi kepada pendamping untuk 

menyiapkan kendaraan operasional atau akomodasi untuk para 

pendamping berangkat ke desa binaannya. Dan tidak berjalannya 

situs/web resmi dari BAZNAS kabupaten sukabumi untuk transparansi 

pelaporan dan wadah penyaluran aspirasi muzaki dan mustahik dalam 



pengembangan BAZNAS kabupaten sukabumi khususnya program 

sukabumi makmur.  

4. Sikap/kecenderungan (Disposisi) para pelaksana 

a. Sikap pelaksana kebijakan yang acuh tak acuh terhadap keluhan dari 

mustahik, dibuktikan dengan jarangnya mustahik bertemu dengan 

pendamping untuk mengkomunikasian usahanya, karena biasanya 

setelah mustahik menjadi anggota program sukabumi makmur iuran 

berikutnya diserahkan kepada ketua kelompok yang ada di desa 

binaannya masing-masing.  

b. Sikap pelaksana kebijakan yang kurang patuh terhadap aturan, 

dibuktikan dengan pendamping yang telat untuk melakukan pelaporan 

kepada koordinator program sukabumi makmur. Sedangkan dalam 

undang-undang dan perda dijelaskan bahwa pelaporan dilakukan 

dalam kurun waktu 6 bulan sekali dan akhir tahun untuk pusat dan 

pendamping ke koordinator dalam kurun waktu satu minggu sekali.  

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 

a. Komunikasi antar pendamping dan mustahik, koordinator program 

dengan ketua BAZNAS berjalan baik, dibuktikan dengan diadakan 

rapat rutin setiap 1 bulan sekali untuk pendamping dengan mustahik 

dan pendamping dengan koordinator program dan ketua BAZNAS 

kabupaten Sukabumi.  

b. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten 

Sukabumi mengenai program sukabumi makmur. Dibuktikan dengan 



tidak berjalannya website atau panspage BAZNAS kabupaten 

sukabumi, sehingga para muzzaki, munfiq, mustahik kesulitan untuk 

mengakses informasi terbaru yang ada di BAZNAS kabupaten 

Sukabumi.  

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik 

a. Dengan adanya program sukabumi makmur, mustahik mendapatkan 

manfaat berupa modal yang dapat digunakan untuk usaha sehingga 

bisa membantu perekonomian mustahik tersebut. 

b. Dengan diadakan pertemuan dalam program sukabumi makmur, 

memberikan peluang kepada mustahik untuk mempromosikan 

usahanya kepada mustahik lainnya. 

c. Kurangnya dukungan dari UPZ terutama perorangan di kabupaten 

sukabumi yang beranggapan bahwa lebih baik menyalurkan Zakat, 

Infak dan Sedekahnya kepada tetangganya ketimbang dihimpun untuk 

dikelola oleh BAZNAS kabupaten sukabumi.  

Berdasarkan uraian diatas, pokok pikiran yang akan dikemukakan dalam 

penelitian ini akan di fokuskan kepada implementasi kebijakan tentang program 

sukabumi makmur, maka judul penelitian ini adalah “Implementasi Kebijakan 

Prorgam Sukabumi Makmur sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan 

Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi”. 

 

1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian 

1.2.1 Fokus Masalah 



 Fokus utama dari penelitian ini mengenai implementasi kebijakan program 

Sukabumi Makmur di kabupaten Sukabumi,  faktor penghambat dan faktor 

pendukung keberhasilan mengenai implementasi kebijakan program Sukabumi 

Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi yang 

dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi. 

1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian 

Adapun pertanyaan pokok yang peneliti akan ajukan sebagai landasan 

untuk menentukan arah penelitian secara jelas dalam menginterprestasikan fakta 

data kedalam penulisan skripsi. Oleh karena itu peneliti mengajukan pertanyaan 

pokok sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi kebijakan program Sukabumi Makmur di 

BAZNAS Kabupaten Sukabumi? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan 

implementasi kebijakan program Sukabumi Makmur di BAZNAS 

Kabupaten Sukabumi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui dan 

memahami bagaimana implementasi kebijakan program Sukabumi Makmur di 

BAZNAS Kabupaten Sukabumi dan secara khusus tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tentang 

program sukabumi makmur di BAZNAS kabupaten Sukabumi. 



2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung keberhasilan 

implementasi kebijakan program sukabumi makmur di BAZNAS 

kabupaten Sukabumi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

1. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakn 

sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu 

administrasi publik khususnya. 

2. Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan 

ilmu yang didapat di bangku kuliah.  

1.4.2 Kegunaan Praktis 

 Diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi BAZNAS 

kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan impelemnetasi kebijakan progran 

sukabumi makmur. 

 

 

 

 

 

 

 


