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Latar belakang perlunya kajian ini adalah bahwa secara 

aspek yuridis formal organisasi dan tata kerja MPU Aceh dan 

Baitul Mal Aceh sudah diatur dalam undang-undang dan 

turunannya (Qanun). Namun demikian dalam implementasinya 

masih terdapat permasalahan. Kondisi tersebut misalnya di MPU, 

minimnya fatwa-fatwa yang dilahirkan oleh MPU dalam bidang 

pangan, makanan, obat-obatan, minim terpakainya pertimbangan-

pertimbangan MPU dalam penyusunan Qanun Aceh serta tidak 

adanya kekuatan mengikat terpakainya pertimbangan-

pertimbangan yang diusulkan oleh MPU tersebut. Hal ini terjadi 

karena memang tidak ada aturan tegas terkait hal itu serta tidak 

adanya mekanisme atau standar operasional prosedur (SOP) terkait 

waktu proses pertimbangan yang diberikan oleh MPU.  

Demikian juga dengan efektivitas kinerja Baitul Mal masih 

belum optimal. Banyak kelemahan dalam Qanun Aceh Nomor 10 

Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Salah satunya adalah 

dihapuskannya zakat sebagai PAD Khusus ( pendapatan asli 

daerah yang bersifat khusus), zakat menjadi PAD murni yang 

pelaksanaannya harus tunduk pada mekanisme Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Pembentukan Sekretariat 

Baitul Mal berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 
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Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga 

Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang 

eseloneringnya terlalu besar menyebabkan disharminisasi  

koordinasi kerja di lapangan.  

Fakta di atas menggambarkan bahwa MPU dan Baitul Mal 

perlu dievaluasi beberapa aspek penting kelembagaannya yaitu 

institusinya sendiri, institusi penting sebagai pendukung kinerja 

seperti sekretariat MPU dan sekretariat baitul mal, sistem kerjanya 

juga sumber daya manusianya. Untuk dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik, diperlukan adanya kebijakan penataan 

organisasi yang meliputi aspek-aspek kelembagaan, 

ketatalaksanaan serta sumber daya manusia. Dengan kata lain 

dasar yuridisnya harus jelas dan tidak bertentangan dengan 

peraturan perundangan yang berlaku dan memenuhi kaidah-kaidah 

organisasional dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsinya. 

Kajian ini menggunakan metode deskriptif evaluatif dengan 

teknik pengumpulan data melalui wawancara, focus group 

discussion (FGD) dan studi pustaka. Hasil kajian bertujuan 

mencari alternatif solusi sehingga mampu membenahi dan menjadi 

acuan bagi MPU dan Baitul Mal ke depan agar mampu berkinerja 

optimal sebagaimana mestinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
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teknik analisis data diarahkan pada dua perspektif. Perspektif (1), 

tim melakukan analisis terhadap implementasi kinerja. Analisis ini 

bertujuan untuk melihat gap antara tupoksi dengan implementasi di 

lapangan sehingga dapat menunjukkan progres kinerja yang 

dilakukan. Perspektif (2), analisis pengembangan kapasitas, setelah 

dilakukan analisis terhadap implementasi kinerja dan ditemukan 

permasalahannya, strategi selanjutnya dilakukan analisis terhadap 

pengembangan kapasitas kinerja berdasarkan tingkatan yaitu 

tingkatan individual, tingkatan organisasi dan tingkatan sistem. 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dapat 

dilakukan sebagai solusi permasalahan yang terjadi di MPU dan 

Baitul Mal Aceh. 

Setelah melakukan penelusuran dan analisis terhadap 

kinerja MPU Aceh dan Baitul Mal Aceh, tim mendapatkan 

beberapa permasalahan yang sangat mendasar dan utama yaitu 

kebijakan/pengaturan penataan lembaga.   

 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)   

Kinerja Lembaga Keistimewaan Aceh yang relatif kecil 

tidak sebanding dengan kebutuhan riil daerah. Sebagian besar 

masyarakat mempersepsikan bahwa pelaksanaan 

Keistimewaan Aceh menghendaki adanya kemampuan kiprah 
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dari Lembaga-Lembaga Keistimewaan Aceh. Lebih jauh lagi 

dapat digambarkan bahwa dengan berdirinya Lembaga-

Lembaga Keistimewaan Aceh, maka Pemerintah Aceh harus 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Hal ini tidak terlepas 

peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang 

mempunyai misi mewujudkan peran ulama dalam 

pembangunan berbasis Syariat Islam. Konsekuensi 

pelaksanaan misi tersebut adalah dengan meningkatkan peran 

dan fungsi dalam pembangunan berbasis Syariat Islam. 

Keberadaan MPU bertujuan untuk memberikan 

kepastian hukum syariat terhadap masalah-masalah yang 

timbul dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan MPU 

dalam mengawal lahirnya kebijakan daerah yang tidak 

menyimpang dari tuntutan ajaran Islam dalam bidang 

pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan tatanan 

ekonomi yang Islami. Posisi MPU yang begitu penting dan 

berperan sangat dominan dalam Sistem Pemerintahan Aceh, 

maka MPU berkewajiban menjaga stabilitas kepercayaan 

masyarakat dalam penerapan Syariat Islam. MPU harus 

mampu menjawab kebingungan masyarakat dalam penerapan 

Syariat Islam. Selain menjaga stabilitas, MPU juga 
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mempunyai peran dalam pengawasan dan pengaturan. Dalam 

hal pengawasan dan pengaturan penerapan Syariat Islam, 

MPU diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi dari MPU. 

 Dalam perannya sebagai lembaga konsultatif, maka 

efektifitas dari hasil-hasil pertimbangan, saran dan fatwa MPU 

belum mendapatkan kepastian untuk dipakai atau tidak oleh 

Pemerintah Aceh. Pencapaian kinerja MPU juga belum 

terukur, hal ini disebabkan belum adanya ketersediaan SOP. 

Sehingga selama ini pelaksanaan MPU hanya berbasis kepada 

anggaran yang tersedia. Sedangkan pencapaian kinerja 

maksimal hanya dapat dinilai berdasarkan serapan anggaran 

yang terpakai.   

Koordinasi MPU dengan Pemerintah Aceh dirasakan 

belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari 

perumusan dan pengesahan beberapa kebijakan yang 

mengalami pro dan kontra. Pengesahan sebuah rumusan 

keputusan yang berlarut-larut melahirkan ketidakpastian bagi 

masyarakat. Keresahan ini tentunya dapat mengurangi tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Aceh. 

MPU juga belum dilibatkan secara maksimal dalam 

perumusan kebijakan Pembangunan Aceh. Dalam penyusunan 

sebuah Qanun, MPU hanya dilibatkan sebatas proses tahapan 



vii 
 

review sebuah Qanun. Sehingga dalam sudut pandang sempit 

dapat dikatakan bahwa kinerja maksimal yang dihasilkan oleh 

MPU tidak sebanding lurus dengan kerja keras yang telah 

dilaksanakan. 

Sebagai penyelenggara kaderisasi Ulama, MPU belum 

maksimal menyelenggarakannya. Idealnya pelaksanaan 

kaderisasi Ulama dilaksanakan 3 kali dalam setahun, akan 

tetapi pada kenyataannya hanya diselenggarakan 1 kali dalam 

setahun. Hal ini terkait kembali kepada minimnya dana 

kaderisasi yang dimiliki oleh MPU. Sumber Daya Manusia 

yang dimiliki oleh MPU juga belum dapat menyelenggarakan 

kaderisasi secara maksimal. MPU masih sangat membutuhkan 

pengembangan kapasitas pegawai-pegawainya. 

MPU sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa di 

Aceh, juga berkewajiban mensosialisasikan fatwa-fatwa yang 

dikeluarkan kepada masyarakat luas. Hingga saat ini MPU 

telah mensosialisasikan melalui situs 

www.mpu.acehprov.go.id Selain itu MPU juga 

mendistribusikan salinan setiap fatwa.   

   Pengembangan kapasitas Sekretariat MPU 

merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan 

kemampuan MPU untuk menjadi organisasi yang efektif, 

http://www.mpu.acehprov.go.id/
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efisien dan mumpuni. Terdapat 3(tiga) tingkatan dalam upaya 

mengembangkan kapasitas MPU. Tingkatan tersebut 

diantaranya tingkatan individual, tingkatan institusi, serta 

tingkatan sistem. 

 Pengendalian manajemen MPU merupakan suatu proses 

yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan 

digunakan dengan efektif dan efesien dalam rangka 

pencapaian tujuan dari MPU itu sendiri. Pengendalian 

manajemen terkait erat dengan pengembangan institusi. 

Pengambilan keputusan, sumber-sumber, prosedur dan 

struktur sangat berkaitan erat.  Efektivitas organisasi MPU 

merupakan tingkat keberhasilan MPU dalam usaha untuk 

mencapai tujuan dan sasaran. Efektivitas adalah konsep 

penting dalam sebuah organisasi, karena merupakan gambaran 

keberhasilan MPU untuk mencapai target dan sasarannya. 

Pengembangan kapasitas MPU dapat dilaksanakan melalui 

restrukturisasi organisasi maupun restrukturisasi keuangan 

anggaran belanja. Restrukturisasi organisasi dapat 

mempengaruhi motivasi aparatur, kepemimpinan, kemampuan 

personil, serta pembagian kewenangan. Sedangkan 

restrukturisasi keuangan dapat mendukung pendanaan 
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kegiatan MPU yang selama ini mengalami kekurangan 

anggaran. 

Dalam tataran sistem, MPU dapat membuat sebuah 

inovasi kebijakan sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada 

pada saat ini. Publik dapat berkomunikasi dengan MPU secara 

langsung tanpa hambatan. MPU dapat membuat sebuah sistem 

akses informasi yang dapat diakses baik oleh aparatur MPU 

maupun oleh masyarakat. Sesuai dengan sistem hubungan 

pelayanan pemerintah dengan masyarakat. Adanya sistem 

informasi online yang diterapkan dalam MPU sangat 

membantu dalam perencanaan dan pengembangan sumber 

daya manusia. Penerapan Teknologi Informasi juga sangat 

penting guna keterbukaan informasi publik. MPU dapat 

mengembangkan website yang sudah ada dengan menambah 

informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Saran dan Rekomendasi 

1. MPU terkait dengan penyelenggaraan keistimewaan 

dalam hal peran ulama dalam penetapan kebijakan 

Aceh, berwenang menetapkan fatwa, bertugas dan 

berfungsi memberi saran, pertimbangan kepada 

pemerintahan untuk kebijakan daerah dalam konteks 

syari’at Islam. Implementasi dari kewenangan tersebut 
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belum dapat dilakukan oleh MPU secara optimal 

dikarenakan belum adanya Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme MPU 

dalam menjalankan kewenangannya.   

2. Sekretariat MPU yang bertugas sebagai “supporting 

unit” atau unit pendukung yang seharusnya 

memperlancar dan mempermudah aktivitas MPU 

dalam menjalankan kewenangannya masih berkutat 

pada persoalan sarana dan prasarana (sapras) yang 

belum memadai. Sehingga Sekretariat MPU belum 

optimal dalam mendukung peran MPU yang sangat 

strategis tersebut. 

Untuk itu disarankan :  

1. Perlu dirumuskan SOP mekanisme keterlibatan MPU 

dalam penetapan kebijakan Aceh yang menyeluruh 

dan komperhensif, sehingga arah pembangunan Aceh 

dalam semua sektor sesuai dengan Syariat Islam.    

2. Perlu dukungan penuh Pemerintah Aceh dalam hal 

penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap agar  

MPU dapat menjalankan kewenangannya secara 

optimal seperti contoh  Laboratorium Sertifikasi Halal 
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yang sampai saat ini baru gedungnya saja yang berdiri 

megah.  

3. MPU agar lebih proaktif menghadirkan eksistensinya 

sebagai lembaga ulama yang selalu diharapkan oleh 

masyarakat kehadirannya dalam berbagai 

persoalan/issue keagamaan, sehingga masyarakat 

dapat memiliki pedoman dalam mensikapi berbagai 

persoalan/issue yang muncul. 

 

 Baitul Mal Aceh  

Baitul Mal Aceh adalah sebuah badan yang dibentuk sebagai 

bagian dari keistimewaan atau otonomi khusus yang diberikan 

kepada Aceh, melalui UU No. 44 tahun 1999, UU No. 18 

tahun 2001 dan setelah itu UU No. 11 tahun 2006 dan UU No. 

48 tahun 2007.   

Dari penelusuran literatur dan diskusi publik yang melibatkan 

berbagai fihak terkait tim kajian melihat ada beberapa 

kebijakan yang masih perlu mendapat perhatian dan 

penyempurnaan   yaitu :  

a. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal 

Qanun ini kurang memadai mengatur Organisasi Baitul Mal, 

sehingga tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dan tidak 
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mampu menampung kebutuhan dan rencana pengembangan. 

Terkesan dibuat tergesa-gesa dan tidak cermat, karena 

dijumpai  inkonsistensi substansi, misalnya nomenklatur 

nama lembaga, kadang-kadang menggunakan istilah Badan 

Pelaksana Baitul Mal [Pasal 4 (1), Pasal 5 (1), Pasal 6 (1) 

dan (2), dan Pasal 7 (1)] tetapi sering juga menggunakan 

istilah Badan Baitul Mal [Pasal 4 (3), dan Pasal 5 (4)].   

Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa pada Badan 

Pelaksana Baitul Mal Aceh hanya ada “Kepala”, namun 

dalam ayat (2), (5), dan (6), di samping kepala disebutkan 

juga ada “Wakil kepala”.   

b. Pelaksanaan Permendagri Nomor. 18 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

Menurut Permendagri Nomor. 18 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pembentukan 

Sekretariat Baitul Mal ditetapkan dengan Qanun Aceh, 

namun  Sekretariat Baitul Mal  sebagai Satuan Kerja 

Perangkat Aceh (SKPA) yang tugasnya sebagai 

pendamping yang memberi pelayanan kepada Baitul 

Mal baru diatur dengan Peraturan Gubernur yaitu 
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Peraturan Gubernur nomor 33 Tahun 2008 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga 

Keistimewaan Aceh.  

c. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul 

Mal 

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga 

Keistimewaan Aceh pada pasal 72 disebutkan bahwa 

susunan organisasi Sekretariat Baitul Mal terdiri dari : 

Kepala Sekretariat, Bagian Umum, Bagian Keuangan, 

Bagian Persidangan Dan Risalah, Bagian Hukum Dan 

Hubungan Umat serta Kelompok Jabatan Fungsional. Yang 

menjadi pertanyaan adalah relevansi Bagian Persidangan 

Dan Risalah dengan tugas-tugas Baitul Mal yang sangat 

jauh berbeda dengan tugas MPU yang memang 

membutuhkan forum-forum sidang, nampaknya disini 

penyusunan organisasi Baitul Mal seperti “copy paste” 

tugas-tugas MPU.   

d. Badan Pelaksanan Baitul Mal 

Badan Pelaksanan Baitul Mal di atur dalam Peraturan 

Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal.  
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Pada pasal 2 disebutkan, organisasi Baitul Mal Aceh terdiri 

dari: Kepala Baitul Mal Aceh, Sekretariat, Bidang 

Pengawasan, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian 

Dan Pendayagunaan, Bidang Sosialisasi Dan 

Pengembangan, Bidang Perwalian, dan Bendahara. Ada 

persoalan disini yaitu Sekretariat Baitul Mal dan Sekretariat 

Badan Pelaksanan Baitul Mal perlu ada kejelasan agar tidak 

terjadi “overlapping” atau tumpang tindih tupoksi.  

 Ada beberapa kesulitan yang dihadapi yang pada 

intinya berkisar diseputar kedudukan zakat sebagai 

PAD disatu pihak dan kewajiban mendistribusikan 

zakat kepada mustahiqnya sesuai dengan ketentuan 

syari`at di pihak lain, sebagai berikut: Dalam UU No. 

11 tahun 2006, zakat ditetapkan sebagai PAD tetapi 

di pihak lain Baitul Mal ditetapkan sebagai pengelola 

zakat; Dalam pelaksanaan hal ini menjadi dilematis, 

karena sebagai PAD maka zakat harus dikelola oleh 

Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aceh 

(DPKKA), dimana mekanismenya mengikuti sistem 

Pengelolaan Keuangan Negara. Dana zakat baru bisa 

disalurkan apabila APBA sudah disahkan, namun 

apabila APBA terlambat disahkan sebagaimana 
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beberapa tahun kebelakang maka dana zakat menjadi 

“tersandera”, hal ini menjadi persoalan tersendiri 

dalam kaidah fikih Islam. Seharusnya apabila Baitul 

Mal ditetapkan sebagai pengelola zakat maka posisi 

uang zakat dalam PAD menjadi khusus dan dibuat 

aturan regulasi tersendiri tentang hal ini.  

   

Sebagaimana yang diatur dalam qanun serta 

peraturan-peraturan gubernur yang ada, tugas dan 

fungsi Baitul Mal disebutkan sebagai  pengelola 

zakat, wakaf, infaq, serta harta agama lainnya; tetapi 

bagaimana harta ini dikelola, masih belum tegas.    

 

Saran dan Rekomendasi 

1. Baitul Mal di Aceh dibentuk berdasarkan Pasal 180 

UUPA yang menyebutkan bahwa salah satu sumber 

PAD Aceh adalah zakat. Hal ini dilakukan dalam 

rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh. Untuk 

mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf dan 

harta agama lainnya maka diperlukan sebuah lembaga 

profesional yang bertanggungjawab terhadap 

pengelolaannya. Namun dalam implementasinya 
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banyak menimbulkan persoalan menyangkut regulasi 

yang ada belum begitu jelas dan rinci mengatur peran 

dari Lembaga Baitul Mal Aceh.   

2.Keberadaan Sekretariat Baitul Mal yang seharusnya 

menjadi unit pendukung pelaksanaan tugas-tugas 

Baitul Mal, justru terkesan menjadi “tandingan” Baitul 

Mal, hal ini disebabkan oleh tidak cermatnya 

penyusunan Struktur Kelembagaan Sekretariat Baitul 

Mal.   

Untuk itu disaranakan  : 

1. Perlu penataan kembali secara menyeluruh 

Lembaga Baitul Mal yang meliputi  Pengelola 

Baitul Mal dan Sekretariat Baitul Mal agar  dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik, untuk itu 

diperlukan adanya kebijakan penataan organisasi 

yang meliputi aspek-aspek kelembagaan, 

ketatalaksanaan serta sumber daya manusia. Dengan 

kata lain dasar yuridisnya harus jelas dan tidak 

bertentangan dengan peraturan perundangan yang 

berlaku dan memenuhi kaidah-kaidah 

organisasional dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pokok dan fungsinya.  Sehingga  hubungan dan 
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mekanisme kerja antara Badan Pengelola Baitul 

Mal dan Sekretariat Baitul Mal di satu pihak dengan 

DPKKA dapat berjalan sesuai “rel” masing-masing 

yang diatur dalam perundang-undangan.   

2. Untuk pengelolaan dana zakat disarankan Baitul 

Mal  menggunakan dua pendekatan yaitu :  Model 

pengelolaan keuangan  untuk Badan Layanan 

Umum Daerah, sebagaimana yang tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005  

tentang Badan Layanan Umum, juncto Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor  61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah; dan Zakat sebagai 

PAD agar diberlakukan secara khusus melalui 

pendekatan model “pos transito” dimana dana zakat 

hanya dicatat oleh DPKKA dan dimasukkan dalam 

pertanggung jawaban Gubernur, sedang 

pengelolaannya seluruhnya ada pada Baitul Mal.    

 

      


