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BAB I 

 

A. Pendahuluan 

 

Sebelum kita membahas zakat yang merupakan 

salah satu rukun Islam yang perintah Allah SWT. dimana 

14 abad yang lalu, merupakan, solusi umat Islam dalam 

menjawab tantang ekonomi baik pada waktu itu 

maupun yang akan datang. Dimana perkembangan 

paham ekonomi yang seperti libalisime, kapitalisme, dan 

sosialisime adalah paham yang tidak berpihak pada 

kaum dhuafa melainkan sekelompok atau golongannya 

saja yang dapat menikmati. 

Zakat yang ditawarkan oleh agama Islam sebagai 

jawaban untuk mengentasi kemiskinan dan kebodohan 

adalah suatu solusi yang luar baisa yang dianugerahkan 

oleh umat Islam oleh Allah SWT. dan Nabi Muhammad 

Saw. tentu hal ini tidak serta merta dapat diterima oleh 

umat tentang bagaimana zakat dapat menjadi solusi. Hal 

ini tidak terlepas peran pemerintah, ulama, kyai dan para 

mubaligh serta pengiat zakat. 
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Memang dewasa ini harus gencar masyarakat 

muslim untuk diberikan edukasi tentang zakat, karena 

bukan hanya untuk diketahui oleh mereka tetapi lebih 

jauh  harus diberikan pemahaman baik secara langsung 

maupun tidak langsung  melalui media elektronik  

seperti medsos maupun media cetak dan biner atau 

selebaran yang sifatnya secara kontieyu (terus menerus) 

tentang fungsi atau manfaat zakat dalam kehidupan 

sosial dalam mengentas kemiskinan dan kebodohan. 

Zakat yang merupakan kewajiban umat islam 

adalah suatu yang mutlak untuk dikembangkan dan 

merupakan salah satu yang mampu menjawab 

tantangan zaman dan tidak lapuk dengan globalisasi dan 

perkembangan IT yang begitu cepat, bahkan dengan 

kemajuan teknologi saat ini justru zakat dapat diketahui 

oleh khalayak ramai dan dengan teknologi umat Islam 

dapat menyalurkan zakatnya melalui aplikasi yang telah 

dikembangkan melalui HP android. 

Bahkan pemerintah telah membuat regulasi UU 

Zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 

tentang Pengelola Zakat dan membentuk lembaga yang 

independen seperti BAZNAS (Badan Zakat Nasional) 
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yang kemudian berkembangan lembaga-lembaga zakat 

lainnya yang kemudian diantur dalam UU zakat 

kemudian Peraturan Pemerintah ((PP) nomor 14 tahun 

2014 tentang pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2011. 

Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai 

pengertian, hukum, syarat, keutamaan, serta jenis-jenis 

zakat sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. 

 

B. Pengertian Zakat: Pengertian, Hukum, Keutamaan, 

Serta Jenisnya 

1. Pengertian Zakat 

 

Kata zakat berasal dari bahasa Arab زكاة atau 

zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan 

berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah 

harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim dan 

diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya 

sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Pengertian 

zakat tertulis dalam QS Al-Baqarah 2:43, 

 

ِكِعيَن  َمَع ٱلرَّٰ َوٱۡرَكعُواْ  َكٰوةَ  ٱلزَّ َوَءاتُواْ  لَٰوةَ  َوأَقِيُمواْ ٱلصَّ

٤٣   
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Artinya: “dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan 

ruku’lah beserta orang-orang yang  ruku’” 

Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka yang beragama 

Islam lalu mengerjakan salat secara benar dan 

menunaikan zakat, mereka termasuk dalam orang-orang 

yang ruku’, yakni tergolong sebagai umat Nabi 

Muhammad SAW. 

 

2. Hukum Menunaikan Zakat 

Zakat merupakan bentuk ibadah seperti salat, 

puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al 

Quran dan sunnah. Ibadah ini termasuk dalam rukun 

Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur 

penting dalam syariat Islam. Karena itu, hukum 

membayarkan zakat adalah wajib bagi setiap Muslim 

yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Selain ibadah 

wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial 

kemasyarakatan dan kemanusian yang dapat 

perkembang sesuai dengan perkembangan umat 

manusia. 
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a) Dalil-dalil Zakat 

Di dalam Al-quran banyak sekali ayat yang 
menyebutkan tentang wajibnya keutmaan dan wajibnya 

zakat. Seperti berikut ini: 

نُُكۡم   َكٰوةَ فَإِۡخَوٰ لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ فَإِن تَابُواْ َوأَقَاُمواْ ٱلصَّ
ِت ِلقَۡوٖم يَۡعلَُموَن  ُل ٱۡۡلٓيَٰ يِنِۗ َونُفَص ِ    ١١فِي ٱلد ِ

Yang artinya : “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan 
menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-
saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi 
kaum yang mengetahui“ (QS. At-Taubah : 11) 

يِهم بَِها َوَصل ِ   ُرُهۡم َوتَُزك ِ ِلِهۡم َصَدقَٗة تَُطه ِ ُخۡذ ِمۡن أَۡمَوٰ
ُ َسِميٌع َعِليٌم     ١٠٣َعلَۡيِهۡمۖۡ إِنَّ َصلَٰوتََك َسَكٞن لَُّهۡمِۗ َوٱَّللَّ

 Yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, 
dengan zakat itu kamu membersihkan dan    mensucikan 
mereka dan mendoalah untuk mereka“. (QS. At-Taubah :103) 

ِل ٱلنَّاِس فَََل يَۡربُواْ   ٗبا ل ِيَۡربَُواْ فِٓي أَۡمَوٰ ن ر ِ َوَمآ َءاتَۡيتُم م ِ
  ِ ٱَّللَّ َوۡجهَ  تُِريُدوَن  َزَكٰوٖة  ن  م ِ َءاتَۡيتُم  َوَمآ   ِۡۖ ٱَّللَّ ِعنَد 

ئَِك ُهُم ٱۡلُمۡضِعفُوَن 
ٓ    ٣٩فَأُْولَٰ

Yang artinya: “Dan apa yang kamu berikan berupa zakat 

yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka 
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(yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat 

gandakan (pahalanya)“. (QS. Ar-Rum :39) 

 
Sedangkan hadis yang menerangkan tentang zakat 
adalah: 

 

Zakat Fitri merupakan pembersih bagi yang berpuasa dari hal-

hal yang tidak bermanfaat dan kata-kata keji (yang dikerjakan 

waktu puasa), dan bantuan makanan untuk para fakir 

miskin”.(HR. Abu Daud) 

 

 

“Barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum shalat ied, 

maka termasuk zakat fitrah yang diterima, dan barang siapa 

yang membayarnya sesudah shalat ied maka termasuk sedekah 

biasa (bukan lagi dianggap zakat fitrah)“. (HR. Bukhari dan 

Muslim)” 

 

 

b)  Syarat-syarat Wajib Zakat 
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Setiap orang wajib menunaikan zakat jika 

memiliki syarat-syarat wajib zakat seperti tertulis di 

bawah ini: 

➢ Islam 

Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang 

beragama Islam. 

➢ Berakal dan Baligh 

➢ Dimiliki secara sempurna. Harta yang akan 

dizakatkan merupakan milik sendiri di tangan 

individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, 

atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya 

sendiri. 

➢ Mencapai nisab Nisab adalah batasan antara apakah 

kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jadi, harta yang 

dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka 

kekayaan tersebut wajib dizakatkan. 

 

3. Keutamaan Menunaikan Zakat 

 

Berikut adalah manfaat ketika seseorang 

menjalankan kewajiban zakat: 
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a. Mereka yang membayarkan zakat senantiasa 

merasakan kebahagiaan di dunia dan juga di 

akhirat kelak.  

b. Seseorang yang menunaikan zakat dapat 

mendekatkan diri kepada Allah SWT dan bisa 

meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada 

Allah SWT. 

c. Mendapatkan pahala yang besar, seperti yang 

tersirat di dalam QS Al-Baqarah: 276 yang 

menerangkan “Allah memusnahkan riba dan 

menyuburkan sedekah.” 

ُ ََل يُِحبُّ  ِتِۗ َوٱَّللَّ َدقَٰ بَٰواْ َويُۡربِي ٱلصَّ ُ ٱلر ِ يَۡمَحُق ٱَّللَّ

   ٢٧٦ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم 

d. Allah akan menghapus segala dosa yang dimiliki 

oleh seseorang yang membayarkan zakat. 

e. Seseorang yang menunaikan zakat senantiasa 

diiberikan petunjuk dan hidayah dalam segala 

urusan. 

f. Harta yang dimiliki menjadi barakah, serta 

berkembang semakin baik dan banyak. 

4. Jenis-jenis Zakat 
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Terdapat 2 jenis zakat, yakni: 

a. Zakat Fitrah 

Zakat fitrah adalah 

zakat yang wajib 

dikeluarkan muslim 

menjelang Idul Fitri 

pada bulan suci 

Ramadhan. Besar zakat 

ini setara dengan 2,5 kg 

atau 3,5 liter beras atau makanan pokok per jiwa. 

Namun, beras atau makanan pokok tersebut dapat 

diganti dengan uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras 

dan diberikan kepada lembaga-lembaga penyalur 

zakat. Selain untuk dirinya 

sendiri, seseorang juga wajib 

membayarkan zakat fitrah untuk 

semua orang yang berada dalam 

tanggungannya termasuk anak-

anak maupun orang tua.  

 

 

b. Jenis Zakat Harta (Maal) 
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Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang 

mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, 

hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. 

 

Zakat maal dapat dihitung 

dengan rumus: 

2,5% X jumlah harta yang 

tersimpan selama 1 tahun. 

 

Masing-masing jenis harta memiliki perhitungan 

sendiri-sendiri. Untuk hewan ternak seperti sapi, kuda, 

dan kerbau memiliki nisab 30 ekor. Artinya, semua orang 

yang memiliki tiga jenis (atau salah satu) dari hewan 

tersebut sebanyak 30 ekor atau lebih, wajib 

membayarkan zakat. Sementara untuk kambing dan 

domba memiliki nisab 40 ekor dan unta 5 ekor. Untuk 

harta emas, jika sudah mencapai 20 dinar (setara 85 

gram) dan 200 dirham perak (setara 672 gram perak), 

dalam setahun dikenakan wajib zakat sebanyak 2,5% 

dari total harta yang dimiliki. 

 

 

c. Membayarkan Zakat Online 
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Zakat: Pengertian, Hukum, Keutamaan, Serta 

Jenisnya 
 

Saat ini, zakat bisa melalui tunaikan secara online 

melalui Kitabisa. Kitabisa telah bekerjasama dan 

didukung sepenuhnya oleh Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS), Rumah Yatim, Dompet Dhuafa, Lazismu, 

Rumah Zakat, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Global 

Zakat ACT, dan NU Care-Lazisnu. Selain zakat maal, 

kamu juga bisa menunaikan zakat fitrah di Kitabisa. 

Sebelum membayarkan zakat, kamu juga bisa 

menghitung besarnya zakat yang harus dikeluarkan 

menggunakan kalkulator zakat. Dibandingkan dengan 

menghitung secara manual, menghitung zakat dengan 

kalkulator zakat lebih mudah dan jauh dari kekeliruan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

FUNGSI DAN JENIS ZAKAT 
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A. Fungsi Zakat 

Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila 

telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama, 

dikeluarkan kepada 8 asnaf penerima zakat. Menurut Bahasa 

kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau 

bertambah. 

Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, 

baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, 

karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh 

berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan 

berbagai kebaikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5) 

Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa 

mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan 

perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan 

pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci 

menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari 

kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa. 

https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
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Dalam Al-Quran disebutkan, “Ambillah zakat dari 

sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan menyucikan mereka,” (QS. at-Taubah [9]: 

103). 

َوَصل ِ   ُخذۡ  بَِها  يِهم  َوتَُزك ِ ُرُهۡم  تَُطه ِ َصَدقَٗة  ِلِهۡم  أَۡمَوٰ ِمۡن 

ُ ٱَعلَۡيِهۡمۖۡ إِنَّ َصلَٰوتََك َسَكٞن لَُّهۡمِۗ وَ     ١٠٣َسِميٌع َعِليٌم  َّللَّ

Menurut istilah dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi 

mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu 

dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk 

diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang 

menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang 

menerima zakat disebut Mustahik. 

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 

Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh 

seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang 

Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya 

sesuai dengan syariat Islam. 

https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
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Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun 

Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi 

ilmu fiqihnya, salah satu diantaranya adalah kepada 

siapa zakat diberikan. 

Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan 

ketentuan ada delapan golongan orang yang 

menerima zakat yaitu sebagai berikut: 

تُ ٱ۞إِنََّما   َدقَٰ وَ   لصَّ ِكينِ ٱِلۡلفُقََرآِء  ِمِلينَ ٱوَ   ۡلَمَسٰ َعلَۡيَها    ۡلعَٰ

قَابِ ٱقُلُوبُُهۡم َوفِي    ۡلُمَؤلَّفَةِ ٱوَ  ِرِمينَ ٱوَ   لر ِ ِ ٱَوفِي َسبِيِل    ۡلغَٰ  َّللَّ

َن  لسَّبِيِلۖۡ ٱ ۡبنِ ٱوَ  ِِۗ ٱفَِريَضٗة م ِ ُ ٱوَ  َّللَّ    ٦٠َعِليٌم َحِكيٞم   َّللَّ

1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa 
sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok 
hidup. 

2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup 
untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. 

3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan 
mendistribusikan zakat. 

4. Mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan 
membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid 
dan syariah. 

5. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin 
memerdekakan dirinya. 

https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
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6. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan 
hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. 

7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam 
bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. 

8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan 
dalam ketaatan kepada Allah. 

 

B. Jenis Zakat 

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, 

yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah (zakat al-

fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki 

dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan 

Ramadhan. 

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis 

harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak 

bertentangan dengan ketentuan agama. 

Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat 

berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana 

yang terdapat dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan 

Zakat, Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang 

telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah 

Peraturan Menteri Agama No 31/2019, dan pendapat Syaikh 

Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya 

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas 
meliputi: 

https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
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1. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, 
adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam 
lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. 

2. Zakat atas uang dan surat berharga lainnya, 
adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang 
disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya 
yang telah mencapai nisab dan haul. 

3. Zakat perniagaan, adalah zakat yang dikenakan atas usaha 
perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. 

4. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, 
adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, 
perkebunan dan hasil hutan pada saat panen. 

5. Zakat peternakan dan perikanan, adalah zakat yang 
dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang 
telah mencapai nisab dan haul. 

6. Zakat pertambangan, adalah zakat yang dikenakan atas 
hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan 
haul. 

7. Zakat perindustrian, adalah zakat atas usaha yang 
bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. 

8. Zakat pendapatan dan jasa, adalah zakat yang dikeluarkan 
dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada 
saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga 
sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan. 

https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
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9. Zakat rikaz, adalah zakat yang dikenakan atas harta 
temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%. 

C. Syarat Zakat Mal dan Zakat Fitrah: 

1. Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai 

dengan ketentuan syariat Islam. 

2. Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut: 

a. milik penuh 
b. halal 
c. cukup nisab 
d. haul 

3. Hanya saja, syarat haul tidak berlaku 
untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, 
perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz. 

Sedangkan untuk syarat zakat fitrah sebagai berikut: 

a. beragama Islam 

b. hidup pada saat bulan ramadhan; 

c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan 

fitri.hari raya idul  

BAB III 

Manfaat Berzakat dan  
Ancaman Bagi yang Meninggalkannya 

https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/tag/zakat
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A. Manfaat Berzakat 

Kata zakat selalu digandengkan dengan shalat. Hal ini 

menjelaskan tentang keutamaan dan hikmahnya sebagai 

syarat masuk surga. Sebagaimana hadits berikut ini dari Abu 

Hurairah di masa seorang Arab Badui bertanya kepada 

Rasulullah, “Tunjukkan kepadaku amalan yang bisa 

membuatku masuk surga?” Beliau menjawab, “Menyembah 

Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun, 

mendirikan shalat, menunaikan zakat yang wajib dan puasa 

di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

Zakat mengajarkan kita tentang ikhlas dan kedermawanan. 

Ikhlas yang dimaksud kita terbiasa menunaikannya tanpa 

sepengetahuan orang lain, serta watak dermawan yang 

membuat seseorang menjadi tidak kikir, yang mana sifat kikir 

merupakan hal yang dibenci oleh Allah dan RasulNya. 

Lalu apa saja sebenarnya manfaat zakat dilihat dari segi 

akhlak, keislaman dan sosial? 

Dalam hal keislaman, mengeluarkan zakat jelas sangat 

bermanfaat bagi Muzakki atau orang yang menunaikan 

zakat. Zakat termasuk rukun Islam yang harus senantiasa 

ditunaikan. Melalui Zakat menjadikan sarana untuk 

meningkatkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta’ala. 
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Bagi umat Islam yang membayar zakat akan mendapatkan 

pahala yang besar. Seperti yang tersirat di dalam firman 

Allah di Qs. Al-Baqarah ayat 276 yang menerangkan “ Allah 

memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”. 

Dengan membayar zakat, Allah subhanahu wa ta’ala berjanji 

akan menghapus segala dosa yang dimiliki seseorang. Seperti 

yang tertuang di dalam Sabda Rasulullah shallahu alaihi 

wasalam yang menyatakan “Sedekah itu memadamkan 

kesalahan, sebagaimana air memadamkan api”. Maksud 

sedekah tersebut adalah zakat dan segala macam bentuk 

sedekah. 

Kemudian dari segi akhlak, Zakat memasukkan Muzakki ke 

dalam golongan orang dermawan yang mempunyai sifat 

mulia berupa kedermawanan dan rasa toleransi yang tinggi. 

Oleh karenanya Zakat bisa meningkatkan rasa kasih sayang 

dan juga simpati pada diri Muzakki terhadap para 

saudaranya yang sedang kekurangan. Karenanya, Allah 

subhanahu wa ta’ala sangat mencintai orang-orang yang 

mencintai saudaranya yang sedang dilanda kekurangan. 

Pengorbanan raga dan juga harta bagi Kaum Muslimin bisa 

menjadikan seseorang selalu memiliki jiwa yang lapang. 

Selain bisa menjadikan seseorang lebih dicintai orang lain, 

terlebih yang diberikan kepada para saudaranya 

menimbulkan manfaat besar. 

Tentunya Zakat mampu memperbaiki akhlak seseorang yang 

dengan ikhlas dan rutin menunaikannya. Sifat pelit dan 

bakhil bisa hilang dari dirinya. Seperti yang dijelaskan dalam 



 

Pedoman Zakat 2021  

 
 

20 
 

Qs. At-Taubah ayat 103, Allah subhanahu wa ta’ala 

berfirman: 

َوَصل ِ    ُخذۡ  بَِها  يِهم  َوتَُزك ِ ُرُهۡم  تَُطه ِ َصَدقَٗة  ِلِهۡم  أَۡمَوٰ ِمۡن 

ُ ٱَعلَۡيِهۡمۖۡ إِنَّ َصلَٰوتََك َسَكٞن لَُّهۡمِۗ وَ     ١٠٣َسِميٌع َعِليٌم  َّللَّ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 

itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan 

mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu 

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

Maka dari itu dengan menunaikan Zakat pun Allah 

subhanahu wa ta’ala berjanji akan menambah nikmat yang Ia 

berikan di hari-hari berikutnya. “Jika kalian bersyukur, 

niscaya Aku tambah nikmat-Ku pada kalian.” (QS. Ibrahim: 

7) 

إِنَّ    َوإِذۡ  َكفَۡرتُۡم  َولَئِن  َۡلَِزيَدنَُّكۡمۖۡ  َشَكۡرتُۡم  لَئِن  َربُُّكۡم  تَأَذََّن 

   ٧ َعذَابِي لََشِديدٞ 
Selain itu, dalam Q.S Saba ayat 39, Allah subhanahu wa ta’ala 

menjanjikan tentang apa saja yang kita nafkahkan, niscaya 

akan Allah ganti yang sebaik-baiknya. 

ۡزقَ ٱإِنَّ َرب ِي يَۡبُسُط    قُلۡ  َويَۡقِدُر    ۦِلَمن يََشآُء ِمۡن ِعبَاِدهِ   لر ِ

ن َشۡيٖء فَُهَو يُۡخِلفُهُ َوَمآ    ۥۚلَهُ  ِزقِينَ ٱَوُهَو َخۡيُر    ۥۖۡأَنفَۡقتُم م ِ  لرَّٰ

٣٩   
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“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah 

akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-

baiknya.” 
 

Satu hal yang tidak boleh lupa, manfaat berzakat tidak hanya 

berdampak pada Akhlak dan Keislaman kita saja, namun ada 

aspek Sosial didalamnya. Seperti halnya Zakat dapat 

menentramkan hati orang-orang yang lemah 

 

Lalu bagaimana bisa itu terjadi? Disini salah satu manfaat bila 

kita berzakat dampaknya dapat mengikis perasaan iri dan 

dengki dari kalangan fakir miskin kepada yang kaya, itu 

disebabkan mereka merasa diperhatikan oleh saudara-

saudara mereka yang lebih beruntung. 
 

Yang harus selalu kita garis bawahi adalah, keberadaan 

orang-orang kaya sama sekali tidak memberikan manfaat 

apapun bagi orang yang tidak mampu selama orang kaya 

tersebut acuh dan enggan menunaikan zakat. Hal tersebut 

bila dibiarkan jelas akan menimbulkan suatu dampak, selain 

meningkatnya angka kerawanan juga menjadikan suatu 

penyakit hati bagi masyarakat miskin, mereka akan meminta 

hak orang kaya melalui cara-cara yang bertentangan dengan 

Islam seperti mencuri, merampok bahkan membunuh. 

Na’udzubillah. 

 

Hal diatas berdasarkan pada riwayat Yahya bin Syarf An 

Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dari Asma’ binti Abi Bakr 

sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda kepadanya, 
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أنفقي أَِو اْنفَِحي ، أَْو اْنَضِحي ، َوالَ تُحصي فَيُْحِصي هللاُ َعلَْيِك  

 ، َوالَ تُوعي فَيُوعي هللاُ َعلَْيكِ 
 

“Infaqkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-

hitungnya (menyimpan tanpa mau mensedekahkan). Jika 

tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki 

tersebut/ Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. 

Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan 

kemurahan untukmu.” (HR. Bukhari). 
 

Dengan menunaikan zakat tentu bisa menambah keberkahan 

harta. Seperti yang tertuang dalam hadist diatas yang 

menyatakan sedekah itu tidak mengurangi harta. Zakat akan 

memperluas peredaran harta. Hal ini karena dengan 

membayar zakat maka harta tidak berhenti pada satu titik, 

tapi bisa menyebar ke banyak orang. Dengan begitu manfaat 

zakat tidak hanya bersifat individu saja, tapi juga secara luas 

kepada masyarakat, bahkan hingga tingkat negara. 

 

 

B. Hukuman bagi Orang yang Tidak Mau Berzakat 

Namun disisi lain, adalah bagian dari dosa besar apabila 

seseorang meninggalkan kewajiban zakat yang harus ia 

keluarkan, apapun itu jenis zakatnya. Keterangan tersebut 

dijelaskan langsung oleh Allah Ta’ala dalam Al-Qur’an, 

firman-Nya: 
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ةَ ٱوَ   لذََّهبَ ٱيَۡكنُِزوَن    لَِّذينَ ٱوَ ..… فِي    ۡلِفضَّ يُنِفقُونََها  َوََل 

ِ ٱَسبِيِل   ۡرُهمفَبَ   َّللَّ يُۡحَمٰى َعلَۡيَها فِي   يَۡومَ   ٣٤بِعَذَاٍب أَِليٖم    ش ِ

ذَا   نَاِر َجَهنََّم فَتُۡكَوٰى بَِها ِجبَاُهُهۡم َوُجنُوبُُهۡم َوُظُهوُرُهۡمۖۡ َهٰ

  ٣٥ۡم تَۡكنُِزوَن  َما َكنَۡزتُۡم ِۡلَنفُِسُكۡم فَذُوقُواْ َما ُكنتُ 
 

”…Dan orang-orang yang menyimpan emas, perak, dan 

tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah 

pada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang 

pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka 

Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan 

punggung mereka. Lalu dikatakan pada mereka, ’Ini harta 

bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka 

rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan 

itu’.” (At-Taubah ayat 34-35) 
 

Dalam menjelaskan ayat di atas, sebuah riwayat dari Abu 

Hurairah radhiyallahu ‘anhu menyebutkan bahwa 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
“Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan 

haknya darinya (zakat), kecuali jika tiba hari kiamat, 

(perhiasan tersebut) dijadikan lempengan-lempengan di 

neraka, kemudian dipanaskan di dalam neraka Jahannam, 

lalu dibakarlah dahinya, lambungnya dan punggungnya. 

Tiap-tiap lempengan itu dingin, dikembalikan dipanaskan 

untuk menyiksanya. Itu dilakukan pada hari kiamat, dimana 

satu hari ukurannya 50 ribu tahun, sehingga diputuskan 

(hukuman) di antara seluruh hamba. Kemudian dia akan 
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melihat jalannya, kemungkinan menuju surga, dan 

kemungkinan menuju neraka.” (HR. Muslim) 
 

Dalam riwayat lain, Rasulullah shalallahu ‘alaihi 

wasallam dengan rinci mengisahkan tentang nasib mereka 

yang tidak mau membayar zakat kelak di hari kiamat. Beliau 

bersabda: 

”Seseorang yang memiliki emas dan perak kemudian ia tidak 

mau mengeluarkan haknya (zakatnya), pada hari kiamat 

kelak akan dipersiapkan untuknya sebuah lempengan besar 

yang terbuat dari besi lalu ia akan dipanggang di atasnya 

dalam api neraka. Kening, rusuk, dan punggungnya akan 

diseterika dengannya.” Demikian Rasulullah mengawali 

kisahnya. 
 

“Setiap kali lempengan besi itu dingin, ia akan dipanaskan 

lagi untuk menyiksanya pada hari yang lamanya lima puluh 

ribu tahun (di dunia) sampai Allah selesai menghakimi 

manusia, hingga ia melihat jalannya; ke surga atau ke 

neraka.” Jelas Nabishalallahu ‘alaihi wasallam. 
 

Lalu para sahabat pun bertanya, “Wahai Rasulullah, 

bagaimana dengan pemilik unta?” Rasul menjawab, 

“Seseorang yang memiliki unta, lalu ia tidak mau 

mengeluarkan haknya (zakatnya), pada hari kiamat nanti ia 

akan dilemparkan ke sebuah hamparan tanah datar yang luas 

lalu diinjak-injak oleh kaki anak unta dan digigit olehnya.” 

Setiap kali yang pertama selesai menginjaknya, ia 

dikembalikan ke unta yang paling terakhir pada hari yang 

lamanya lima puluh ribu tahun sampai Allah selesai 
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menghakimi manusia, hingga ia melihat jalannya; ke surga 

atau ke neraka.’ 
 

Shahabat bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, bagaimana 

dengan pemilik kerbau dan kambing?” Rasul menjawab, 

“Seseorang yang memiliki kerbau atau kambing yang tidak 

mau mengeluarkan haknya (zakatnya), pada hari kiamat 

kelak ia akan dilemparkan ke sebuah hamparan tanah datar 

yang luas, dimana semua (hewan) bertanduk, atau yang tidak 

bertanduk, atau yang tanduknya patah, pasti akan 

menanduknya dan menginjak-injaknya.” 

“Setiap kali yang pertama selesai dikembalikan pada yang 

terakhir pada hari yang lamanya lima puluh ribu tahun 

sampai Allah selesai menghakimi manusia, hingga ia melihat 

jalannya; ke surga atau ke neraka.”(HR. Muslim) 
 

Besarnya ancaman yang disebutkan oleh Nabi shalallahu 

‘alaihi wasallam di atas menegaskan bahwa kewajiban zakat 

bukanlah perkara remeh yang bisa digantikan dalam bentuk 

pemberian lain, sepertin infak dan sedekah. Namun ia 

merupakan kewajiban yang harus ditunaikan secara spesifik. 

Selama kewajiban tersebut ditunaikan maka segala bentuk 

azab yang disebutkan di atas akan menjadi ancaman baginya. 

 

C. Dalil Zakat Fitrah dan Hukuman bagi Orang yang 

Tidak Mau Berzakat 

 

1. Dalil tentang zakat fitrah.  

Allah Swt memberikan kelebihan pada sebagian orang atas 

sebagian yang lain dalam rezeki. Allah mewajibkan orang 
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mampu untuk memberikan pada orang fakir hak 

kewajiban (zakat) yang sudah ditetapkan, tidak enggan 

memberikan tetapi tidak pula mengharap balas.  

Allah Swt berfirman, 

ُ ٱوَ  فِي    َّللَّ بَۡعٖض  َعلَٰى  بَۡعَضُكۡم  َل  ۡزقِۚ ٱفَضَّ   لَِّذينَ ٱفََما    لر ِ
فِيِه  فَُهۡم  نُُهۡم  أَۡيَمٰ َملََكۡت  َما  َعلَٰى  ِرۡزقِِهۡم  ي  بَِرآد ِ لُواْ  فُض ِ

ِ ٱَسَوآٌءۚ أَفَبِنِۡعَمِة     ٧١يَۡجَحُدوَن   َّللَّ

"Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang 
lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan 
(rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki kepada budak-
budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) 
rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat 
Allah?" (an-Nahl: 71) 

 

Selain itu, Allah Swt juga berfirman, 

Artinya: "Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang 

miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak 

mendapat bagian." (az-Zariyat: 19). 

Rasulullah Saw bersabda: 

"Bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang 

yang sakit dari kalian dengan sedekah, siapkanlah doa untuk 

bala bencana." (Diriwayatkan Abu Dawud dalam bentuk 

mursal dari al-Hasan). 

https://www.detik.com/tag/zakat
https://www.detik.com/tag/zakat
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Dalam buku 'Fiqih Islam Wa Adillatuhu' oleh Prof. Dr. 

Wahbah Az-Zuhaili, ada hukuman di akhirat ataupun di 

dunia bagi orang yang tidak mau berzakat (. Seperti yang 

tercantum dalam firman Allah Swt, 

Artinya: "...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan 
perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka 
berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa meraka 
akan mendapat) azab yang pedih, (ingatlah) pada hari ketika 
emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu 
dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka 
(seraya dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu 
yang kami simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah 
(akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (at-Taubah 34-35). 

Nabi Muhammad Saw juga bersabda, 

"Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu tidak 

membayarkan zakatnya, maka hartanya itu akan diwujudkan 

dengan ular botak yang mempunyai dua titik hitam. Ular itu 

akan melilitnya pada hari kiamat, mengambil dengan kedua 

lehernya, kemudian berkata 'Aku hartamu, aku 

simpananmu', lalu membaca 'Sekali-kali janganlah orang-

orang yang bakhil dengan harta Allah berikan kepada 

mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu 

adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu 

akan dikalungkan kelak di lehernya pad ahari kiamat. Dan 

kepunyaan Allah-lah segala warisan yang ada di langit dan 

di bumi dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." 

(HR. Pemilik Kutubus Sittah (enam kitab hadits) selain at-

Tirmidzi dari Abu Hurairah (Jam'uz Zawaa'id)). 
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2. Ancaman Orang yang tidak Berzakat 

Sifat bakhil (kikir) dapat memupuk keengganan seorang 
membayar zakat dan hal itu sangat dibenci dan diharamkan 
oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: 

ُ ٱيَۡبَخلُوَن بَِمآ َءاتَٰىُهُم    لَِّذينَ ٱيَۡحَسبَنَّ    َوَلَ  ُهَو    ۦِمن فَۡضِلهِ   َّللَّ
قُوَن َما بَِخلُواْ بِهِ  يَۡوَم    ۦَخۡيٗرا لَُّهمۖۡ بَۡل ُهَو َشر ٞ لَُّهۡمۖۡ َسيَُطوَّ

َمِةِۗ ٱ ُث    ۡلِقيَٰ ِ ِميَرٰ تِ لسَّ ٱَوَّلِلَّ َوٰ ُ ٱوَ   ۡۡلَۡرِضِۗ ٱوَ   َمٰ  بَِما تَۡعَملُونَ   َّللَّ
   ١٨٠َخبِيٞر 

“Dan jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang 
diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa 
(kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. 
Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) 
pada Hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di 
langit dan di bumi. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu 
kerjakan.” (QS. Ali-Imran:180). 

Dan ada ancaman bagi orang-orang yang enggan membayar 
zakatnya, Rasulullah Saw. bersabda, 

من آتاه هللا ماَل فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا  »

وهي الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة  – أقرع  
مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم   – سمها  

يقول: أنا  – يعني شدقيه    – القيامة يأخذ بلهزمتيه 
اريمالك أنا كنزك« رواه البخ  
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“Barangsiapa yang tidak membayar zakat yang wajib atasnya, 
(kelak) di Hari Kiamat akan dimunculkan baginya ular jantan 
yang memiliki bisa yang sangat banyak. Ular tersebut akan 
menarik kedua tangan orang itu dan berkata kepadanya, ‘Saya ini 
adalah harta dan kekayaan yang telah kamu kumpulkan di dunia.” 
(HR. Al-Bukhari). 

Masihkah kita enggan untuk membayar zakat? 

Allah Ta’ala mengiringi penyebutan zakat dengan shalat 

lebih dari 80 ayat dalam Al-Qur’an. Ibnu Umar radhiallahu 

‘anhuma berkata, dari Rasulullah صلى هللا عليه و سلم bersabda, 

ُ َوإِقَاِم الصََّلَةِ  » َد َّللاَّ بُنَِى اإِلْسَلَُم َعلَى َخْمَسٍة َعلَى أَْن يَُوحَّ

َكاةِ َوِصيَاِم َرَمَضاَن   ِ.” ]رواه مسلمَوإِيتَاِء الزَّ [ َواْلَحج  . 

“Islam itu dibangun diatas lima perkara, yaitu bersyahadat 
mengesakan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa 
Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji.” (HR. Muslim). 

Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Abu Dzar radliyallahu 

‘anh berkata:  

“Sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang 

menyimpan  hartanya (tidak mau membayar zakat) bahwa 

batu-batu yang dipanaskan di neraka Jahannam akan 

diletakan di puting mereka hingga keluar dari pundaknya, 

dan diletakan di pundaknya hingga keluar dari puting kedua 

dadanya, hingga membuat tubuhnya bergetar tidak karuan.” 

(HR. Bukhari)  
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Dan jika harta yang wajib dizakati berupa binatang, si 

pembangkang zakat itu akan menerima amukan dan injakan 

binatang piaraannya. Baginda Nabi shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda: “Tidak ada pemilik unta, sapi, dan 

kambing yang tidak membayar zakatnya kecuali binatang-

binatang tersebut datang di hari kiamat dengan postur yang 

sangat besar dan sangat gemuk yang mengamuki pemiliknya 

dengan tanduk-tanduk mereka dan menginjak-nginjaknya 

dengan kaki mereka. Ketika binatang yang paling belakang 

habis, maka yang depan kembali lagi padanya hingga 

pemutusan (hisab) selesai di antara manusia).” (HR. Muslim)  

Bukan hanya di akhirat, sanksi bagi para pembangkang zakat 

di dunia juga ada, yaitu, pemerintah yang berwenang 

diperkenankan mengambil paksa zakat yang harus 

dibayarkan dan memberi hukuman pada pelaku agar jera 

sebagaimana yang disampaikan oleh Imam al-Qaffal dalam 

kitab Hilyatul Ulama’ fi Ma’rifati “Jika pemilik harta tidak 

mau membayar zakat sebab bakhil, maka zakat diambil 

paksa darinya dan ia berhak di-ta’zir.” (Abu Bakar al-Qaffal, 

Hilyatul Ulama’ fI Ma’rifati Madzahibul Fuqaha’, Beirut, Dar 

al-Fikr, cetakan kedua, 2004, jilid 3 halaman 10) Itulah 

sebagian ancaman dan hukuman bagi orang-orang yang 

wajib membayar zakat namun tidak mau membayarnya. 

Bahkan jika alasan tidak mau membayar zakat itu didasari 

pengingkaran terhadap kewajiban zakat, maka ia dihukumi 

murtad. Na’udzubillah min dzalik. 
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Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan Syekh 

Muhyiddin an-Nawawi:   Kewajiban zakat adalah ajaran 

agama Allah ta’ala yang diketahui secara pasti. Sehingga, 

orang yang mengingkari kewajibannya sesungguhnya telah 

mendustakan Allah ta’ala dan mendustakan Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam, sehingga ia dihukumi kufur.” 

(Muhyiddin an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, 

Mesir, al-Muniriyah, cetakan kedua, 2003, jilid V, halaman 

331) Semoga kita selalu diberi taufiq oleh Allah subhanahu 

wata’ala hingga kita mudah untuk melaksanakan apa yang 

diperintahkan-Nya dan mudah menjauhi apa yang dilarang-

Nya.  

 

BAB IV 

TATA CARA MENGELUARKAN ZAKAT 

1. Tata Cara Mengeluarkan Zakat Fitrah 

Zakat fitrah merupakan salah satu dari rukun Islam dan 

wajib hukumnya bagi yang memenuhi syarat. Dipandang 

dari segi ekonomi, zakat telah terbukti menjadi cara ideal di 

mana kesetaraan ekonomi dapat dipertahankan dalam 

masyarakat. Zakat fitrah harus dikeluarkan setahun sekali 

pada saat awal bulan Ramadan hingga sebelum salat hari 

raya Idul Fitri oleh orang yang wajib membayar zakat fitrah. 
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Dalam hal ini digolongkannya orang yang wajib membayar 

zakat fitrah dan yang tidak bertujuan untuk tidak 

memberatkan golongan yang tidak mampu dan agar mereka 

mendapatkan hak yang semestinya. Pada dasarnya, orang 

yang wajib membayar zakat fitrah adalah golongan orang 

yang mampu dalam mencukupi kehidupannya. 

Mampu di sini 

didefinisikan 

dengan memiliki 

bahan makanan 

lebih dari satu sha’ 

untuk kebutuhan 

dirinya dan 

keluarganya, selama sehari semalam ketika hari raya. Muslim 

yang telah berkecukupan menafkahi keluarganya dan 

memiliki harta berlebih, wajib menunaikan zakat fitrah. 

Ada pun untuk mengetahui tata cara melaksanakan zakat 
fitrah lengkap dengan niat dan keutamaannya bagi umat 
Islam berikut ini telah dirangkum. 
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Niat bayar zakat fitrah dibagi berdasarkan masing-masing 

orang yang akan menunaikannya. Zakat fitrah sendiri boleh 

diwakilkan, hal ini disebabkan karena anak bayi belum 

mengerti tentang hal ini, padahal seluruh umat muslim wajib 

menunaikannya. Biasanya anak-anak kecil yang belum 

mengerti tentang zakat 

fitrah ini akan 

dibayarkan oleh orang 

tuanya. Banyak juga 

yang membayarkan 

zakat fitrah sekaligus 

satu keluarga agar 

melunaskan kewajiban 

seluruh keluarga. 

Niat bayar zakat fitrah untuk diri sendiri: 

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an nafsi fardhan lillahi ta’ala 

Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku 

sendiri, fardu karena Allah Ta’ala." 

 

Niat bayar zakat fitrah untuk istri: 

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an zaujati fardhan lillahi 

ta’ala 

Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, 

fardu karena Allah Ta’ala." 

Niat bayar zakat fitrah untuk anak laki-laki: 

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an waladi fardhan lillahi 

ta’ala 
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Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak 

laki-lakiku…. (sebutkan nama), fardu karena Allah Ta’ala." 

 

Niat bayar zakat fitrah untuk anak perempuan: 

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an binti fardhan lillahi ta’ala 

Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak 

perempuanku…. (sebutkan nama), fardu karena Allah 

Ta’ala." 

 

Niat bayar zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga: 

                                                                                                                                                                               

Nawaytu an ukhrija 

zakaata al-fitri anni wa 

an jami’i ma yalzimuniy 

nafaqatuhum syar’an 

fardhan lillahi ta’ala 

Artinya: "Aku niat 

mengeluarkan zakat 

fitrah untuk diriku dan 

seluruh orang yang 

nafkahnya menjadi 

tanggunganku, fardu 

karena Allah Ta’ala." 

Niat bayar zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan: 
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Nawaytu an ukhrija zakaata 

al-fitri ‘an (……) fardhan 

lillahi ta’ala 

Artinya: "Aku niat 

mengeluarkan zakat fitrah 

untuk… (sebutkan nama 

spesifik), fardu karena 

Allah Ta’ala." 
 

 

2. Tata cara mengeluarkan zakat maal 

Zakat maal berlaku untuk harta kekayaan yang dimiliki 

seorang muslim dengan rumusan sebagai berikut: Zakat 

Maal = 2,5% X jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. 

Menghitung Nisab Zakat Maal = 85 x harga emas pasaran per 

gram. 

Untuk melengkapi dan menyempurnakan pemahaman 

tentang zakat tersebut, maka berikut ini kami ringkas satu 

tulisan ustadz Kholid Syamhudi dari majalah As Sunnah 

edisi 06 tahun VII/2003M. 

Syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai 

berikut: 

1. Islam 

2. Merdeka 

3. Berakal dan baligh 

4. Memiliki nishab 
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Makna nishab di sini adalah ukuran atau batas terendah 
yang telah ditetapkan oleh syar’i (agama) untuk menjadi 
pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi 
yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut. Orang 
yang memiliki harta dan telah mencapai nishab atau lebih, 
diwajibkan mengeluarkan zakat dengan dasar firman Allah, 

َويَسۡ ..… قُِل    ِۗۗ  يُنِفقُوَنۖۡ  َماذَا  يُبَي ُِن    ۡلعَۡفَوِۗ ٱلُونََك  ِلَك  ُ ٱَكذَٰ   َّللَّ

تِ ٱلَُكُم     ٢١٩ كَُّرونَ لَعَلَُّكۡم تَتَفَ  ۡۡلٓيَٰ

“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. 
Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan.’ Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu 
berpikir.” (Qs. Al Baqarah: 219) 

Makna al afwu (dalam ayat tersebut-red), adalah harta yang 
telah melebihi kebutuhan. Oleh karena itu, Islam 
menetapkan nishab sebagai ukuran kekayaan seseorang. 

 

Doa setelah 

menerima zakat 

dari muzakki 

 

 

A. Syarat-syarat nishab adalah sebagai berikut: 

https://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/syarat-wajib-dan-cara-mengeluarkan-zakat-mal.html
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1. Harta tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi 

seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, 

kendaraan, dan alat yang dipergunakan untuk mata 

pencaharian. 

2. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun 

(haul) terhitung dari hari kepemilikan nishab dengan dalil 

hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

“Tidak ada zakat atas harta, kecuali yang telah melampaui satu 

haul (satu tahun).” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan 

oleh Syaikh al AlBani) 

Dikecualikan dari hal ini, yaitu zakat pertanian dan buah-

buahan. Karena zakat pertanian dan buah-buahan diambil 

ketika panen. Demikian juga zakat harta karun (rikaz) yang 

diambil ketika menemukannya. 

Misalnya, jika seorang muslim memiliki 35 ekor kambing, 

maka ia tidak diwajibkan zakat karena nishab bagi kambing 

itu 40 ekor. Kemudian jika kambing-kambing tersebut 

berkembang biak sehingga mencapai 40 ekor, maka kita 

mulai menghitung satu tahun setelah sempurna nishab 

tersebut. 

 

B. Nishab, Ukuran dan Cara Mengeluarkan Zakatnya 
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1. Nishab emas 

Nishab emas sebanyak 20 dinar. Dinar yang dimaksud 

adalah dinar Islam. 

1 dinar = 4,25 gr emas 

Jadi, 20 dinar = 85gr emas murni. 

Dalil nishab ini adalah sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam, 

“Tidak ada kewajiban atas kamu sesuatupun – yaitu dalam emas 

– sampai memiliki 20 dinar. Jika telah memiliki 20 dinar dan telah 

berlalu satu haul, maka terdapat padanya zakat ½ dinar. 

Selebihnya dihitung sesuai dengan hal itu, dan tidak ada zakat 

pada harta, kecuali setelah satu haul.” (HR. Abu Daud, 

Tirmidzi) 

Dari nishab tersebut, diambil 2,5% atau 1/40. Dan jika lebih 

dari nishab dan belum sampai pada ukuran kelipatannya, 

maka diambil dan diikutkan dengan nishab awal. Demikian 

menurut pendapat yang paling kuat. 

Contoh: 
Seseorang memiliki 87 gr emas yang disimpan. Maka, jika 
telah sampai haulnya, wajib atasnya untuk mengeluarkan 
zakatnya, yaitu 1/40 x 87gr = 2,175 gr atau uang seharga 
tersebut. 

 

2. Nishab perak 
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Nishab perak adalah 200 dirham. Setara dengan 595 gr, 
sebagaimana hitungan Syaikh Muhammad Shalih Al 
Utsaimin dalam Syarhul Mumti’ 6/104 dan diambil darinya 
2,5% dengan perhitungan sama dengan emas. 

3. Nishab binatang ternak 

Syarat wajib zakat binatang ternak sama dengan di atas, 
ditambah satu syarat lagi, yaitu binatanngya lebih sering 
digembalakan di padang rumput yang mubah daripada 
dicarikan makanan. 

“Dan dalam zakat kambing yang digembalakan di luar, kalau 
sampai 40 ekor sampai 120 ekor…” (HR. Bukhari) 

Sedangkan ukuran nishab dan yang dikeluarkan zakatnya 
adalah sebagai berikut: 

a. Onta 

Nishab onta adalah 5 ekor. 

Dengan  pertimbangan di Negara  kita tidak  ada yang  

memiliki ternak onta, maka nishab onta tidak kami 

jabarkan secara rinci -red. 

b. Sapi 

Nishab sapi adalah 30 ekor. Apabila kurang dari 30 ekor, 

maka tidak ada zakatnya. 

Cara perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Jumlah Sapi Jumlah yang dikeluarkan 
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30-39 ekor 1 ekor tabi’ atau tabi’ah 

40-59 ekor 1 ekor musinah 

60 ekor 2 ekor tabi’ atau 2 ekor tabi’ah 

70 ekor 1 ekor tabi dan 1 ekor musinnah 

80 ekor 2 ekor musinnah 

90 ekor 3 ekor tabi’ 

100 ekor 2 ekor tabi’ dan 1 ekor musinnah 

Keterangan: 

1. Tabi’ dan tabi’ah adalah sapi jantan dan betina yang 
berusia setahun. 

2. Musinnah adalah sapi betina yang berusia 2 tahun. 
3. Setiap 30 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor tabi’ dan 

setiap 40 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor musinnah. 

c. Kambing 

Nishab kambing adalah 40 ekor. Perhitungannya adalah 
sebagai berikut: 

Jumlah Kambing Jumlah yang dikeluarkan 

40 ekor 1 ekor kambing 

120 ekor 2 ekor kambing 

201 – 300 ekor 3 ekor kambing 

> 300 ekor setiap 100, 1 ekor kambing 

4. Nishab hasil pertanian 
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Zakat hasil pertanian dan buah-buahan disyari’atkan dalam 
Islam dengan dasar firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, 

ٖت   لَِّذيٓ ٱ۞َوُهَو   َمۡعُروَشٰ َوَغۡيَر  ٖت  ۡعُروَشٰ مَّ ٖت 
َجنَّٰ أَنَشأَ 

ۡرعَ ٱوَ   لنَّۡخلَ ٱوَ  ۡيتُونَ ٱوَ   ۥُمۡختَِلفًا أُُكلُهُ   لزَّ انَ ٱوَ   لزَّ مَّ بِٗها    لرُّ ُمتََشٰ
بِٖهۚ ُكلُواْ ِمن ثََمِرهِ  يَۡوَم    ۥإِذَآ أَۡثَمَر َوَءاتُواْ َحقَّهُ   ۦَٓوَغۡيَر ُمتََشٰ

   ١٤١  ۡلُمۡسِرفِينَ ٱََل يُِحبُّ  ۥَوََل تُۡسِرفُٓواْۚ إِنَّهُ  ۦَۖۡحَصاِدهِ 

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan 
yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang 
bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa 
(bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari 
buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan 
tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan 
zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Qs. 
Al-An’am: 141) 

Adapun nishabnya ialah 5 wasaq, berdasarkan sabda 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

“Zakat itu tidak ada yang kurang dari 5 wasaq.” (Muttafaqun 
‘alaihi) 

Satu wasaq setara dengan 60 sha’ (menurut kesepakatan 

ulama, silakan lihat penjelasan Ibnu Hajar dalam Fathul 

Bari 3/364). Sedangkan 1 sha’ setara dengan 2,175 kg atau 3 

kg. Demikian menurut takaaran Lajnah Daimah li Al Fatwa 

wa Al Buhuts Al Islamiyah (Komite Tetap Fatwa dan 

Penelitian Islam Saudi Arabia). Berdasarkan fatwa dan 
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ketentuan resmi yang berlaku di Saudi Arabia, maka nishab 

zakat hasil pertanian adalah 300 sha’ x 3 kg = 900 kg. 

Adapun ukuran yang dikeluarkan, bila pertanian itu 

didapatkan dengan cara pengairan (atau menggunakan alat 

penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). 

Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), 

maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%). Ini berdasarkan sabda 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

“Pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh 
(1/10); dan yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka 
seperduapuluh (1/20).” (HR. Muslim 2/673) 

Misalnya: Seorang petani berhasil menuai hasil panennya 

sebanyak 1000 kg. Maka ukuran zakat yang dikeluarkan bila 

dengan pengairan (alat siram tanaman) adalah 1000 x 1/20 

= 50 kg. Bila tadah hujan, sebanyak 1000 x 1/10 = 100 kg 

5. Nishab barang dagangan 

Pensyariatan zakat barang dagangan masih diperselisihkan 

para ulama. Menurut pendapat yang mewajibkan zakat 

perdagangan, nishab dan ukuran zakatnya sama dengan 

nishab dan ukuran zakat emas. 

Adapun syarat-syarat mengeluarkan zakat perdagangan 

sama dengan syarat-syarat yang ada pada zakat yang lain, 

dan ditambah dengan 3 syarat lainnya: 
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1) Memilikinya dengan tidak dipaksa, seperti dengan 

membeli, menerima hadiah, dan yang sejenisnya. 

2) Memiliki dengan niat untuk perdagangan 

3) Nilainya telah sampai nishab 

 

Seorang pedagang harus menghitung jumlah nilai barang 

dagangan dengan harga asli (beli), lalu digabungkan 

dengan keuntungan bersih setelah dipotong hutang. 

Misalnya: Seorang pedagang menjumlah barang 

dagangannya pada akhir tahun dengan jumlah total sebesar 

Rp. 200.000.000 dan laba bersih sebesar Rp. 50.000.000. 

Sementara itu, ia memiliki hutang sebanyak Rp. 100.000.000. 

Maka perhitungannya sebagai berikut: 

Modal – Hutang: 

Rp. 200.000.000 – Rp. 100.000.000 = Rp. 100.000.000 

Jadi jumlah harta zakat adalah: 

Rp. 100.000.000 + Rp. 50.000.000 = Rp. 150.000.000 

Zakat yang harus dibayarkan: 

Rp. 150.000.000 x 2,5 % = Rp. 3.750.000 

 

6. Nishab harta karun 
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Harta karun yang ditemukan, wajib dizakati secara 

langsung tanpa mensyaratkan nishab dan haul, 

berdasarkan keumuman sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam: 

“Dalam harta temuan terdapat seperlima (1/5) zakatnya.” (HR. 
Muttafaqun alaihi) 

Cara Menghitung Nishab 

Dalam menghitung nishab terjadi perbedaan pendapat. 

Yaitu pada masalah, apakah yang dilihat nishab selama 

setahun ataukah hanya dilihat pada awal dan akhir tahun 

saja? 

Imam Nawawi berkata, “Menurut mazhab kami (Syafi’i), 

mazhab Malik, Ahmad, dan jumhur, adalah disyaratkan 

pada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya – dan (dalam 

mengeluarkan zakatnya) berpedoman pada hitungan haul, 

seperti: emas, perak, dan binatang ternak- keberadaan 

nishab pada semua haul (selama setahun). Sehingga, kalau 

nishab tersebut berkurang pada satu ketika dari haul, maka 

terputuslah hitungan haul. Dan kalau sempurna lagi setelah 

itu, maka dimulai perhitungannya lagi, ketika sempurna 

nishab tersebut.” (Dinukil dari Sayyid Sabiq dari ucapannya 

dalam Fiqh as-Sunnah 1/468). Inilah pendapat yang rajih 

(paling kuat -ed) insya Allah. Misalnya nishab tercapai pada 

bulan Muharram 1423 H, lalu bulan Rajab pada tahun itu 

ternyata hartanya berkurang dari nishabnya. Maka 

terhapuslah perhitungan nishabnya. Kemudian pada bulan 
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Ramadhan (pada tahun itu juga) hartanya bertambah 

hingga mencapai nishab, maka dimulai lagi perhitungan 

pertama dari bulan Ramadhan tersebut. Demikian 

seterusnya sampai mencapai satu tahun sempurna, lalu 

dikeluarkannya zakatnya. Demikian tulisan singkat ini, 

mudah-mudahan bermanfaat. 

3. Zakat Profesi dan Cara Menghitungnya 

 

a) Zakat Profesi 
 

Bagi sebagian orang zakat profesi atau zakat penghasilan 

mungkin belum familiar. Akan tetapi zakat yang 

diperuntukkan untuk profesi tertentu ini wajib kita ketahui. 

Apa sih zakat profesi? 
 

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari 

penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. 
 

Hasil profesi merupakan sumber pendapatan seseorang 

seperti pegawai negeri, swasta, konsultan, dokter dan 

notaris. Para ahli fikih kontemporer bersepakat bahwa hasil 

profesi termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. 
 

Akan tetapi jika hasil profesi seseorang tidak mencukupi 

kebutuhan hidup (diri dan keluarganya) ia lebih pantas 

menjadi mustahiq (penerima zakat). Sedangkan jika 

hasilnya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya atau 

lebih sedikit, ia belum juga terbebani kewajiban zakat. 

Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok 
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yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan 

biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya. 
 

Zakat seperti dijelaskan Allah SWT dalam Al Quran surat 

At-Taubah ayat 60 harus diberikan kepada delapan asnaf, 

yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, 

orang yang punya hutang, ibnu sabil dan sabilillah. 
 

تُ ٱ۞إِنََّما   َدقَٰ ِكينِ ٱِلۡلفُقََرآِء وَ   لصَّ ِمِلينَ ٱوَ   ۡلَمَسٰ  ۡلُمَؤلَّفَةِ ٱَعلَۡيَها وَ   ۡلعَٰ

َوفِي   قَابِ ٱقُلُوبُُهۡم  ِرِمينَ ٱوَ   لر ِ َسِبيِل    ۡلغَٰ ِ ٱَوفِي    لسَِّبيِلۖۡ ٱ  ۡبنِ ٱوَ   َّللَّ

َن  ِِۗ ٱفَِريَضٗة م ِ ُ ٱوَ  َّللَّ    ٦٠َعِليٌم َحِكيٞم  َّللَّ
 

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk 

orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus 

zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 

untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, 

dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." 

 

Bagaimana ketentuan zakat profesi menurut Islam? 

Hasil profesi dikategorikan sebagai harta wajib zakat 

berdasarkan kias (analogi) atas kemiripan (syabbah) 

terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni: 

1. Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip 

dengan panen (hasil pertanian) sehingga harta ini dapat 

dikiaskan pada zakat pertanian berdasarkan nisab (635 kg 

gabah kering giling setara dengan 522 kg beras) dan waktu 

pengeluaran zakatnya setiap kali panen. 
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2. Model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa 

uang sehingga jenis harta ini dapat dikiaskan pada zakat 

harta (simpanan atau kekayaan) berdasarkan kadar zakat 

yang dibayarkan (2,5 persen). Sehingga apabila hasil profesi 

seseorang telah memenuhi wajib zakat, ia berkewajiban 

menunaikan zakatnya. 

 

b) Cara Menghitung Zakat Profesi 
 

Sebagai contoh: "A" adalah seorang karyawan swasta yang 

berdomisili di Jakarta. Ia memiliki seorang istri dan dua 

orang anak yang masih kecil. Penghasilan per bulannya Rp 

5.000.000. 
 

1. Pendapatan gaji per bulan Rp 5.000.000 
 

2. Nisab 522 Kg beras @7.000 (relatif) Rp 3.654.000 
 

3. Rumus zakat= (2,5 % x besar gaji per bulan) 
 

4. Zakat yang harus ditunaikan adalah Rp 125.000 

 

Jika tak ingin zakat profesi dikeluarkan setiap bulan, kamu 

dapat mengakumulasikannya dalam satu tahun. Caranya 

adalah jumlah pendapatan gaji berikut bonus dan lainnya 

dikali satu tahun kemudian apabila hasilnya mencapai 

nisab, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5 persen. 

 

1. Jadi Rp 5.000.000 x 13 = Rp 65.000.000 
 

2. Jumlah zakatnya 2,5 % x Rp 65.000.000 = RP 1.625.000 
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Didalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
yang lebih banyak mengatur seputar kelembagaan amil zakat 
(Baznas dan LAZ).        
  
Sesuai UU Pengelolaan Zakat itu, zakat didefinisikan 
sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang 
muslim/muslimah atau badan usaha untuk diberikan 
kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai syariat 
Islam. UU Pengelolaan Zakat tidak mengatur siapa saja yang 
masuk kategori mustahiq dan muzakki (pembayar zakat) 
termasuk syarat nishab (batas minimal harta terkena wajib 
zakat) dan kadar zakat yang harus dikeluarkan.    
  
Mengutip QS At-Taubah (9): 103 disebutkan 

َوَصل ِ    ُخذۡ  بَِها  يِهم  َوتَُزك ِ ُرُهۡم  تَُطه ِ َصَدقَٗة  ِلِهۡم  أَۡمَوٰ ِمۡن 
ُ ٱَعلَۡيِهۡمۖۡ إِنَّ َصلَٰوتََك َسَكٞن لَُّهۡمِۗ وَ     ١٠٣َسِميٌع َعِليٌم  َّللَّ

 
Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 
tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka."  
QS At-Taubah (9): 60, ada 8 golongan (asnaf) yang masuk 
kategori mustahiq yang berhak menerima zakat: 
 

تُ ٱ۞إِنََّما   َدقَٰ وَ   لصَّ ِكينِ ٱِلۡلفُقََرآِء  ِمِلينَ ٱوَ   ۡلَمَسٰ َعلَۡيَها   ۡلعَٰ
قَابِ ٱقُلُوبُُهۡم َوفِي    ۡلُمَؤلَّفَةِ ٱوَ  ِرِمينَ ٱوَ   لر ِ ِ ٱَوفِي َسبِيِل    ۡلغَٰ   َّللَّ
َن  لسَّبِيِلۖۡ ٱ ۡبنِ ٱوَ  ِِۗ ٱفَِريَضٗة م ِ ُ ٱوَ  َّللَّ    ٦٠َعِليٌم َحِكيٞم   َّللَّ

 

 
1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta) 

2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi) 

3. Riqab (hamba sahaya atau budak 

4. Gharim (orang yang memiliki banyak utang) 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eef0270317fd/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-23-tahun-2011-pengelolaan-zakat
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5. Muallaf (orang yang baru masuk Islam) 

6. Fisabilillah (pejuang dijalan Allah) 

7. Ibnu Sabil (musafir dan para pelajar perantau) 

8. Amil Zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat). 

 

Salah satu jenis zakat yang wajib dibayar adalah zakat 

harta yang pelaksanaannya tidak harus saat jelang Hari Raya 

Idul Fitri. Kewajiban zakat mal ini berlaku bagi 

mereka (muzakki) yang telah memiliki kemampuan lebih 

secara finansial dan memiliki harta yang telah 

mencapai nishab. Nishab adalah batas minimal 

harta/pendapatan terkena wajib zakat. Jika kurang dari nilai 

batas minimal tersebut, tidak wajib berzakat. 

  

Mengutip buku Panduan Zakat Praktis yang diterbitkan 

Baznas-Dompet Dhuafa (September, 2006), ada 6 syarat atau 

prinsip kekayaan yang wajib dizakati sesuai fikih 

zakat (kajian fuqaha). Pertama, hartanya dimiliki/dikuasai 

secara penuh dan diperoleh secara halal. Kedua, hartanya 

berkembang yang memberi keuntungan atau pendapatan 

secara ekonomi. Ketiga, hartanya mencapai nishab jumlah 

tertentu sesuai ketetapan syariat Islam.  Keempat, harta yang 

dimiliki melebihi jumlah kebutuhan 

pokok. Kelima, hartanya terbebas dari 

hutang. Keenam, harta yang dimiliki genap selama 

setahun (haul). Syarat haul itu hanya berlaku bagi zakat 

peternakan; emas/perak atau uang simpanan; barang yang 

diperdagangkan (perniagaan). Sedangkan, zakat pertanian, 

buah-buahan, rikaz (barang temuan//harta karun/hasil 
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tambang), dan sejenisnya tidak disyaratkan harus satu tahun, 

tetapi saat memetik hasil, panen, ditemukan.    

 

4. Pembahasan Zakat Profesi 
 

Salah satu bentuk zakat harta yang kerap menjadi 

perbincangan yakni zakat pendapatan yang lazim dikenal 

zakat profesi. Jenis zakat mal, profesi ini awalnya tidak 

dikenal dalam khasanah Islam yang dibahas kalangan 

generasi ulama salaf (terdahulu). Berbeda dengan jenis zakat 

harta lain, seperti zakat emas/perak/harta simpanan, 

pertanian, peternakan, perniagaan, yang mendapat porsi 

pembahasan yang sangat memadai dan detail. 

 

Meski begitu, menurut ijtihad (pemikiran) kalangan ulama 

fikih kontemporer, bukan berarti harta dari hasil menjalani 

profesi tertentu terbebas dari pembayaran zakat. Sebab, 

hakikatnya pungutan zakat harta diambil dari orang-orang 

kaya untuk dibagikan kepada delapan golongan yang berhak 

menerima zakat. Ini sesuai perintah QS Al-Baqarah (2): 267 

yang berbunyi, “Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah 

(zakat) sebagai dari hasil usahamu yang baik-baik.”   

  

Akan tetapi, jika hasil pendapatannya tak mencukupi 

kebutuhan hidup keluarga, ia akan menjadi mustahiq. Atau 

jika hasilnya hanya sekedar menutupi kebutuhan hidup, 

seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan 

biaya lain yang diperlukan, maka tidak wajib zakat karena 

nilai hasil profesinya tidak mencapai nishab.          
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Prof Didin Hafidhuddin dalam bukunya berjudul, Panduan 

Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah dan Zakat dalam 

Perekonomian Modern, menyebutkan penggagas atau yang 

mempopulerkan istilah zakat profesi adalah Syaikh Yusuf al-

Qaradhawi lewat karyanya berjudul Fiqh al-Zakat. Yusuf al-

Qaradhawi menyebut penghasilan yang diperoleh pekerja 

wiraswasta atau pegawai negeri dikenal dalam ilmu fikih 

dengan istilah al-mal almustafad.            

  

Ulama kenamaan asal Mesir ini memberi definisi zakat yang 

dikenakan (diwajibkan) pada setiap pekerjaan atau keahlian 

profesi tertentu baik dilakukan sendiri maupun bersama 

orang/lembaga yang mendatangkan penghasilan (kasab) dan 

memenuhi nishab. Misalnya, penghasilan profesi dokter, 

konsultan, advokat, dosen, arsitek, penjahit, tukang batu, dan 

sebagainya. Termasuk didalamnya penghasilan/gaji 

pegawai negeri dan pegawai swasta yang menerima upah 

bulanan.   

  

Pandangan itu dikutip pula oleh Wahbah al-Zuhaili dalam 

buku Zakat: Kajian Berbagai Mazhab (PT Remaja Rosdakarya: 

Bandung, 1995). Besarnya zakat profesi yang harus 

dikeluarkan sebesar seperempat puluh (2,5 persen) 

berdasarkan nash-nash (teks Al-Qur’an dan Hadits) yang 

mewajibkan zakat pada uang simpanan baik kepemilikannya 

telah setahun maupun belum mencapai setahun. 
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Namun, jika seorang muslim mengeluarkan zakat atas 

pendapatan profesinya ketika dia menerimanya (per bulan), 

maka dia tidak wajib zakat lagi pada akhir tahun. Dengan 

begitu, ada kesamaan (qiyas) antara pendapatan dari profesi-

profesi itu dengan penghasilan para petani (zakat hasil 

pertanian) yang diharuskan membayar zakat tanaman dan 

buah-buahan ketika mereka memetik atau memanen. 

  

Selama ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli 

fikih (fuqaha) terkait nishab, kadar, dan waktu zakat profesi 

ini. Namun, menurut buku Panduan Zakat 

Praktis itu, disimpulkan ketentuan zakat profesi berupa harta 

(uang) di-qiyas-kan (disamakan secara analogi) dengan dua 

jenis zakat mal yakni zakat pertanian dan harta simpanan 

emas/perak/uang. 

Pertama, zakat penghasilan (profesi) ini di-qiyas-kan dengan 

zakat pertanian berdasarkan nishab 653 kg gabah atau setara 

524 kg beras dan waktu pengeluaran zakatnya setiap kali 

panen (analoginya setiap terima upah/gaji) dengan kadar 

zakat 2,5 persen. Kedua, zakat penghasilan ini yang diterima 

berupa uang, sehingga bentuk harta ini dapat di-qiyas-kan 

dengan zakat harta simpanan/kekayaan 

berdasarkan nishab harga 85 gram emas dan kadar zakat yang 

harus dikeluarkan sebesar 2,5 persen. 

  

Pembahasan fikih zakat profesi ini yang mendasari Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa. Seperti 

tertuang dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat 

Penghasilan tertanggal 7 Juni 2003, yang menyebutkan 

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf


 

Pedoman Zakat 2021  

 
 

53 
 

penghasilan yang wajib dizakati adalah penghasilan bersih 

(netto). Penghasilan bersih setelah dikeluarkan kebutuhan 

pokok (al-haajah al-ashliyah), antara lain kebutuhan diri 

seperti sandang, pangan, papan, kebutuhan, kesehatan, 

pendidikan termasuk kebutuhan orang yang menjadi 

tanggungannya. 

  

Fatwa MUI ini mendefinisikan “penghasilan” adalah setiap 
pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain 
yang diperoleh dengan cara halal baik rutin seperti pejabat 
negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti 
dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta 
pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lain. 
  
Semua bentuk penghasilan halal itu wajib dikeluarkan 
zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab senilai 
(minimal) harga emas 85 gram dalam satu tahun (haul) dan 
kadar zakat penghasilan yang dikeluarkan sebesar 2,5 persen. 
Zakat penghasilan (profesi) ini dapat dikeluarkan saat 
menerima jika sudah cukup nishab. Atau jika tidak 
mencapai nishab, semua penghasilan dikumpulkan selama 
satu tahun, lalu zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya 
sudah cukup nishab.    
  

Pengaturan itu diadopsi pula dalam Peraturan Menteri 
Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara 
Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta 
Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Beleid ini 
mengatur lebih detail teknis pelaksanaan zakat fitrah dan 
beragam jenis zakat maal termasuk zakat emas/perak/logam 
mulia, zakat pendapatan. Salah satunya,  disebutkan nishab 
zakat pendapatan dan jasa disetarakan 653 kg gabah atau 524 
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kg beras dengan kadar zakat pendapatan dan jasa sebesar    
2,5 persen.   
  
Misalnya, jika pendapatan minimal mencapai 524 kg beras 
dengan kadar zakatnya 2,5 persen dikeluarkan setiap 
menerima gaji bulanan atau setara sebesar Rp5,24 juta jika 
asumsi harga beras per kilogram Rp10 ribu. Atau 
nishab, pendapatan minimal zakat profesinya sebesar 85 
gram emas (minimal pendapatan bersihnya mencapai Rp 51 
juta selama setahun jika harga emas per gram Rp600 ribu) 
dengan tarif sebesar 2,5 persen dan dikeluarkan setiap tahun 
saat pendapatannya mencapai nishab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB V 
 

SELAYANG PANDANG                                                            
DI WILAYAH PROV. KALIMANTAN UTARA 

 
1. Provinsi Kalimantan Utara 

 

Undang-undang Dasar 1945 yang di tetapkan sehari 
setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ( 9 
Ramadhan 1364 Hijriyah ) menetapkan dasar- dasar 
politik negara terhadap kehidupan beragama, yaitu 
“Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” dan 
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“Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk 
beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu” 
(Pasal 29 Ayat 1 dan ayat 2). 
 

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 
17 Agustus 1945 yang di kumandangkan atas nama 
Bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta, maka duniapun 
tambah menundukkan kepala sebagai tanda hormat 
selanjutnya Tanggal 3 Januari 1946 atas dasar Penetapan 
Pemerintah (PP) No.I/SD/1946 resmi terbentuknya 
Departemen Agama dalam Pemerintah Republik 
Indonesia, setelah melalui Sidang Pleno Badan Pekerja 
Komite Nasional Indonesia (BP-KNIP pada tanggal 25-28 
Nopember 1945 yang bertempat di Fakultas Kedokteran 
UI Salemba. 
 

Pengumuman berdirinya Departemen Agama disiarkan 
oleh Pemerintah melalui siaran radio Republik Indonesia 
dan H. Mohammad Rasyidi di angkat oleh Presiden 
Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. 
Dengan dukungan penuh dan sambutan positif dari 
segenap umat beragama, maka kiprah Departemen 
Agama dapat berjalan dengan lancar, hingga akhirnya 
dapat membentuk instansi Departemen Agama di 
daerah- daerah tingkat I (Provinsi) di seluruh Indonesia 
termasuk Provinsi Kalimantan di Banjarmasin. 
 

Sampai dengan tahun 1949 seluruh Kalimantan masih 
tergabung dalam satu provinsi yaitu provinsi 
Kalimantan, dengan ibukotanya Banjarmasin, dan saat itu 
Kalimantan Timur masih berstatus keresidenan dengan 
berkedudukan di Samarinda. Sekitar awal tahun 1950 
Hoemaidi Thohar tiba di Samarinda untuk 
mempersiapkan segala sesuatunya menjelang pelantikan 
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dan peresmian berdirinya Kantor Pembantu Kantor 
Agama Provinsi Kalimantan di Samarinda hingga pada 
akhirnya berdirilah Kantor Wilayah Departemen Agama 
Provinsi Kalimantan Timur, yang sampai saat ini telah di 
pimpin oleh 16 orang Kepala Kantor Wilayah. 
 

Sejalan dengan perkembangan pembangunan di 
Indonesia, berbagai langkah strategis untuk melakukan 
percepatan serta pemerataan pembangunan atas dasar 
kebutuhan warga negara, maka pada tanggal 16 
November 2012, melalui Undang – Undang Nomor 20 
Tahun 2012, Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan 
Utara, yang di tanda tangani oleh Presiden RI saat itu, 
DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono, maka sah lah 
Kalimantan Utara, menjadi provinsi ke 34 Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
 

Seiring dengan hal tersebut di atas pada tanggal 22 April 
2013, Menteri Dalam Negeri, melantik DR.H.Irianto 
Lambrie menjadi Pejabat Gubernur Kalimantan Utara, 
yang mewilayahi 5 Kabupaten/Kota, Bulungan, Malinau, 
Nunukan, Tana Tidung dan Kota Tarakan dengan masa 
tugas sampai dengan tanggal 22 April 2015 yang 
kemudian di lanjutkan oleh Drs. Triyono Budi Sasongko, 
M. Si sampai dengan  tanggal 12 Februari 2016. 
 

Setelah melalui Pilkada Serentak pada tanggal 09 
Desember 2015 Dr. H. Irianto Lambrie dan H. Udin 
Hianggio terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 
Kalimantan Utara pertama Periode 2016 – 20121 yang 
dilantik berdasarkan Kepres Nomor 13 P Tahun 2016 
pada tanggal 12 Februari 2016 di Jakarta. 
 

Selanjutnya dengan dukungan Gubernur dan OPD serta 
Masyarakat Kalimantan Utara, melalui Peraturan Menteri 
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Agama RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Kalimantan Utara, lahirlah Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Ke-34. 
 

H.Suriansyah,S.Ag,M.Pd yang saat itu masih menjabat 
sebagai Kepala Bidang Haji dan Umrah Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, melalui 
Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor B.II/3/01467 
Tanggal 16 Februari 2016 yang berisi menunjuk 
H.Suriansyah,S.Ag,M.Pd untuk menjadi perintis pertama 
sebagai Pengganti Sementara (Pgs) Kepala Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara 
untuk membangun pondasi awal Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. 
 

  Tepatnya pada Senin 10 Oktober 2016 bersama 14 
Pejabat Eselon II lainnya, di hadapan Menteri Agama RI 
H.Lukman Hakim Syaifuddin, melalui Surat Keputusan 
Menteri Agama Nomor B.II/3/17313 setelah melalui 
seleksi terbuka Calon Pimpinan Tinggi Pratama pada 
Tahun 2016 H.Suriansyah S.Ag,M.Pd resmi di lantik 
sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Kalimantan Utara yang pertama di provinsi ke 
34 NKRI ini. 

 
2. Kabupaten Bulungan 

 

Kabupaten Bulungan pada awal pembentukannya setelah 

kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wilayah 

swapraja, nama Bulungan berasal dari sebuah Kesultanan 

yang pernah ada di daerah tersebut yaitu Kesultanan 

Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Palas. Pada 

tahun 1955 Kesultanan Bulungan ditetapkan sebagai 
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Wilayah Swapraja Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan 

No. 186/ORB/ 92/14/1950, kemudian disahkan menjadi 

UU Darurat RI Nomor 3 Tahun 1953. Status Wilayah 

Swapraja Bulungan dirubah menjadi Daerah Istimewa 

Bulungan, setelah sempat menjadi daerah istimewa pada 

tahun 1959 Status Daerah Istimewa dirubah menjadi 

Daerah Tingkat II Bulungan. Berdasarkan UU Nomor 27 

Tahun 1959, Perubahan Nomenklatur Kabupaten Daerah 

Tingkat II Bulungan menjadi Kabupaten Bulungan. 

Kabupaten Bulungan termasuk dalam wilayah Provinsi 

Kalimantan Utara memiliki posisi yang cukup strategis 

baik itu di koridor nasional, regional ASEAN, dan global. 

Secara historis provinsi Kalimantan Utara identik dengan 

Kabupaten Bulungan, karena pada mulanya wilayah 

Bulungan terdiri dari Tarakan, Nunukan, Malinau dan 

Tana Tidung yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi  

Kalimantan Utara.  

Visi Kabupaten Bulungan Visi Kabupaten Bulungan 2016-

2021 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Bulungan Sebagai 

Pusat Pangan Yang Berbasis Industri”  

 
A. Program Prioritas Nasional Dan Provinsi Di Kabupaten 

Bulungan  
1. Program Pengembangan Food Estate Delta Kayan 

Sebagai Prioritas RPJMN 2014 – 2019 
2. Program Pembangunan PLTA 6080 Mw Di Peso 
3. Program Pembangunan PLTA 50 MW Sungai 

Keburau 
4. Program Pengembangan Bandara Tanjung Harapan 

Menjadi 2.500 M X 45 M 
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5. Program Pembangunan Pelabuhan Pesawan 
6. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Oleh 

Provinsi Kaltara (Kep. Gub. Kaltara 
No.188.44/K.129/2015) Tentang Penetapan Ruas-
Ruas Jalan Strategis Provinsi Kaltara 

7. Program Kawasan Industri Dan Pelabuhan 
Internasional Tanah Kuning (10.000 Ha) 

8. Program Kota Baru Terpadu Mandiri Pusat 
Pemerintahan Provinsi Kaltara (2.800 Ha) 

9. Program Pengembangan Kota Baru Tanjung 
Selor/Tanjung Palas (12.000 Ha) 

10. Program Pembangunan Air Bersih 2 X 100 Liter/Detik 
11. Program Pembangunan PLTGB 2 X 7 MW 
12. Program Transmigrasi Sebagai Daya Dukung 

Pengembangan Pangan.  
 

B. 4 (Empat) Agenda Pembangunan  
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;  
2. Peningkatan Infrastruktur Dasar;  

3. Peningkatan Kegiatan Ekonomi Kerakyatan Yang 
Berbasis Agribisnis Dan Agroindustri, Serta Berwawasan 
Lingkungan;  

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan 
Penegakan Hukum;  

 
C.    8 (Delapan) Program Pokok Pembangunan Daerah:  

 

1. Program pokok pertama: program akselerasi 

pengembangan kawasan FOOD ESTATE DELTA 

KAYAN sebagai sentra pangan, didukung wilayah 

kecamatan lainnya sebagai hinterland.  

2. Program pokok kedua : program pengembangan 

kawasan industri strategis dan mandiri, yaitu 
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tumbuhnya kluster industri berbasis industri rumah 

tangga (IRT) UMKM dan koperasi didukung 

kelembagaan otorita kluster. 

3. Program pokok ketiga: program pengembangan 

infrastruktur sebagai pendukungan utama basis industri 

meliputi jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara, energi 

listrik, dan air bersih. 

4. Program pokok keempat: program perlindungan dan 

konservasi lingkungan hidup antara lain; peningkatan 

kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, 

peningkatan pengetahuan dan teknologi lingkungan, 

serta pelestarian fungsi dan keseimbangan ekosistem 

yang berkelanjutan yang bebas konflik. 

5. Program pokok kelima: program pengembangan desa 

mandiri ; pengembangan potensi ekonomi perdesaan, 

lapangan pekerjaan dan aktifitas ekonomi kreatif, 

pengembangan promosi dan perluasan pasar bagi 38 

produk-produk unggulan daerah, serta peningkatan 

peran investasi dalam pengembangan sektor pangan. 

6. Program pokok keenam: program pengembangan SDM 

unggul; pendidikan karakter keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bulungan pintar, satu 

keluarga satu sarjana, dan pelayanan kesehatan yang 

prima serta Bulungan sehat 2021. 

7.  Program pokok ketujuh: program Bulungan bebas 
kemiskinan perkotaan dan perdesaan; kehidupan yang 
lebih baik dan terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat,  

8. Program kedelapan: program penerapan pemerintahan 
yang bersih, transparan dan professional. 
pendayagunaan ASN secara efektif, pemekaran wilayah 
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dan tata batas, efisiensi anggaran, peningkatan potensi 
pendapatan asli daerah, serta peningkatan kualitas 
pelayanan publik dan kepatuhan terhadap 
hukumKabupaten Nunukan. 
 

A. Pemerintahan  
 

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 

13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung 

Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, 

Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tana Lia 

dan Kecamatan Peso Hilir dalam Wilayah Kabupaten 

Bulungan yang ditetapkan tanggal 15 Agustus 2002 maka 

Kabupaten Bulungan terdiri atas tiga belas kecamatan. Tetapi 

dengan adanya UU No. 34 Tahun 2007 tentang pembentukan 

Kabupaten Tana Tidung, maka wilayah administrasi 

Kabupaten Bulungan meliputi sepuluh kecamatan yaitu 

Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung 

Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung 

Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas timur, Kecamatan 

Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan 

Sekatak, dan Kecamatan Bunyu. DPRD sebagai lembaga 

perwakilan rakyat di daerah, sebagaimana juga DPR yang 

ada di pusat, merupakan mitra kerja bagi 

eksekutif/pemerintah di 42 daerah dalam rangka 

terselenggaranya proses pemerintahan dan pembangunan. 

Pada tahun 2014 DPRD Kabupaten Bulungan terbagi menjadi 

enam fraksi yaitu fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai 

Golongan Karya, fraksi PDIP, fraksi PPP, fraksi Gerindra dan 

fraksi Gerakan Pembaharuan. Sedangkan untuk keanggotaan 

di DPRD Kabupaten Bulungan masih sama. Seperti tahun 
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sebelumnya, didominasi oleh laki-laki. Hal ini terlihat dari 

keseluruhan anggota yang berjumlah 25 orang, 96 persennya 

terdiri dari laki-laki, sedangkan perempuan hanya sebesar 4 

persen atau hanya berjumlah 1 orang. Proyek pembangunan 

desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan di 

pedesaan. Proyek pembangunan desa yang ada pada tahun 

2014 dilaksanakan melalui bantuan desa. Adapun proyek-

proyek pembangunan desa tersebut digunakan untuk 

kegiatan PNPM-MP (Program Nasional Pembangunan 

MandiriMandiri Pedesaan). Dari proyek pembangunan desa 

tersebut masing-masing kegiatan terbagi menjadi beberapa 

proyek prasarana pembangunan desa antara lain proyek 

prasarana perhubungan, prasarana pemasaran, dan 

prasarana sosial. Sumber biaya dari proyek pembangunan 

desa ini antara lain bersumber dari swadaya, APBD I/II dan 

APBN. Dilihat dari besarnya biaya yang dikeluarkan, maka 

proyek pembangunan desa untuk kegiatan PNPM-MP 

merupakan proyek yang membutuhkan biaya terbesar 

daripada proyek lainnya. 

 
Tabel 2.1 Banyaknya Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut 

Kecamatan Tahun 2014 
 
Kecamatan Luas Wilayah 

   Km2                            % 
Jumlah 

Desa 
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Peso 
Peso Hilir 
Tanjung Palas 
Tanjung Barat 
Tg. Palas Utara 
Tg. Palas Timur 
Tanjung Selor 
Tg. Palas Tengah 
Sekatak 
Bunyu 

Jumlah 

3.142,79                     23,84 
1.639,71                    12,44 
1.755,54                    13,32 
1.064,51                     8,08 
   806,34                     6,12 
   677,77                     5,14 
1.277,81                     9,69 
624,95                        4,74 
1.993,98                   15,13 
198,32                        1,50 
13.1818,92                100  

10 
6 
9 
5 
6 
8 
9 
3 

22 
3 

81 

 
 

B. Kependudukan  
Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan berdasarkan 

hasil registrasi penduduk pada tahun 2019 tercatat sebesar 
125.307 jiwa. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel. 2.2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

No Agama Jiwa Presentase  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Islam 
Kristen 
Katholik 
Hindu 
Budha 
Konghuchu 
Lainnya 

             87.780 
              28.474 
                8.108 
                     64 
                   881 
                      - 
                      - 

        70,1% 
         22,7% 
           6,45% 
           0.05% 
            0,7% 

 Jumlah             125.307          100% 
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Tabel 2.3 

 
Tabel. 2.4 

 
Dari table 2.3  dan table 2.4 di atas dapat kita ketahui bahwa 
umat Islam sebanyak 87.780 jiwa atau 70,1%, Kristen 
Prostestan 28.474 jiwa atau 22,7%, Katholik 8.108 jiwa atau 
6,45%, Hindu 64 jiwa atau 0,05%, dan Budha 881 jiwa atau 
0,7%. 

Dengan demikian umat Islam di Kabupaten Bulungan 
lebih mayoritas dibandingkan dengan agama lainnya yaitu 
umat Islam 70% sedangkan 30% agama lainnya.  

Hal ini tentu potensi yang sangat besar apabila lembaga 
zakat dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dapat 
pengembangan zakat. 

 
C. Potensi Zakat 

Dengan melihat jumlah penduduk dan potensi 
sumber daya alam yang mendukung, tentu Kabupaten 
Bulungan memiliki potensi pengelolaan zakat yang 
mempunyai prospek kedepan dalam mengentasi 
kemiskinan dan kebodohan dalam artian bahwa apabila 
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zakat dapat dikelola Baznas dan LAZ dengan 
manajemen yang baik.  

Manajemen yang baik di sini adalah dapat 
mengumpulkan, mendistribusikan serta pendataan 
muzakki maupun mustahiq yang akurat, maka tidak 
mustahil lembaga zakat dapat menjadi pieoner 
pembangunan manusia yang berkualitas.  

Semua ini tidak terlepas dari berapa besar tingkat 
kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya 
ke lembaga zakat baik ke Baznas dan LAZ. Hal ini 
tentunya kerja keras dari lembaga zakat untuk 
mensosialiasikan program kerjanya kepada masyarakat. 

Disampingi itu laporan keuangan dan kegiatan yang 
telah dilaksanakan melaporkan secara periodek baik 
melalui media cetak maupun elektronik, sehingga 
masyarakat mengetahui transfarasi kegiatan yang 
akutabiltas. 

 
Data Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat 

Baznas Kab. Bulungan Tahun 2020 

No Tahun Pengumpulan Pendistribusian Saldo 
1 
2 
3 

2017 
2018 
2019 

Rp. 1.022.024.116 
Rp. 1.498.004.581 
Rp. 1.767.909.867 
 

Rp.    654.614.000 
Rp. 1.181.536.500 
Rp. 1.397.358.900 
 

Rp. 367.410.116 
Rp. 316.468.081 
Rp. 370.550.967 
 

 
Dari data di atas dapatlah kita simpulkan  bahwa 

kesdaran masyarakat yang menyalurkan zakatnya ke 
lembaga zakat tiga tahun belakang semakin meningkat.  

Namun pendistribusian tiap tahun kepada 8 asnaf 
semakin meningkat, hal ini tidak terlepas daripada signifikan 
pertumbuhan jumlah penduduk, dan bantuan kepada 
pendidikan dan meningkatkan taraf hidup dengan program 
zakat produktif bagi kaum dhuafa. 
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3. Kabupaten Nunukan 

 

A. Sejarah Kabupaten Nunukan 

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran 

dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pembentukan 

kabupaten ini berdasarkan pertimbangan luas wilyah, 

peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten Bulungan di 

pelopori oleh R.A. Besing yang pada saat itu menjabat 

sebagai bupati. 

Pada tahun 1999, pemerintah pusat memberlakukan otonomi 

daerah dengan didasari Undang-undang Nomor 22 tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dasar inilah 

dilakukan pemekaran pada Kabupaten Bulungan menjadi 2 

kabupaten baru lainnya, yaitu Kabupaten Nunukan 

dan Kabupaten Malinau. 

Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur 
dalam UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai 
Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada 
tanggal 4 Oktober 1999. Dengan dasar UU Nomor 47 tahun 
1999 tersebut Nunukan resmi menjadi kabupaten dengan 5 
wilayah administratif, yakni: 

• Kecamatan Lumbis 
• Kecamatan Sembakung 
• Kecamatan Nunukan 
• Kecamatan Sebatik 
• Kecamatan Krayan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulungan
https://id.wikipedia.org/wiki/1999
https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malinau
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malinau
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kutai_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kutai_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kutai_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bontang
https://id.wikipedia.org/wiki/4_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/1999
https://id.wikipedia.org/wiki/Lumbis,_Nunukan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sembakung,_Nunukan
https://id.wikipedia.org/wiki/Nunukan,_Nunukan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sebatik,_Nunukan
https://id.wikipedia.org/wiki/Krayan,_Nunukan
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Pada tahun 2003 terjadi tragedi kemanusiaan besar-besaran 
di Nunukan ketika para pekerja gelap asal Indonesia yang 
bekerja di Malaysia dideportasi kembali ke Indonesia lewat 
Nunukan. Sejak tahun 2012, kabupaten ini merupakan bagian 
dari Provinsi Kalimantan Utara, seiring dengan pemekaran 
provinsi baru tersebut dari Provinsi Kalimantan Timur. 

 

Kabupaten Nunukan adalah salah satu Kabupaten di 

Propinsi Kalimantan Utara yang terletak di ujung utara pulau 

Kalimantan, yang bertasan langsung dengan Malaysia 

khususnya Negara Bagian Serawak dan Sabah. Kabupaten 

Nunukan terbentuk berdasarkan UU Nomor 47 tahun 1999 

tentang pembentukan Kabupaten Kutai barat, Kutai Timur, 

Kota Bontang, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. 

Pembentukan Kabupaten Nunukan meliputi 5 Kecamatan 

Nunukan, Sebatik, Sembakung, Lumbis dan Krrayan yang 

ditandai dengan dilantiknya Pejabat Bupati Nunukan pada 

tanggal 12 Oktober1999, Drs Bustaman Arham. Setelah 

pelantikan Bupati Nunukan, dilakukan persiapan penataan 

perangkat pemerintah daerah dan pembentukan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Tanggal 25 Desember 1999, 

dilantik 14 orang pejabat pada eselon 2, 3, 4 untuk mengisi 

jabatan struktural. Tiga hari setelah pelantikan pejabat 

struktural ini, tepatnya tanggal 28 Desember 1999 dilanjutkan 

dengan pelantikan 20 orang anggota legislatif Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan hasil 

pemilihan umum tahun 1999. Para legislator tersebut berasal 

dari Partai Golongan Karya (PG), Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 

dan Partai Amanat Nasional. Sebagai ketua DPRD 
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H.Mansyur Husin, didampingi Drs.H.Ngatijan Achmadi, 

Muslimin,SH dan Mayor Samuji. 

Kabupaten Nunukan  adalah sebuah  kabupaten di 
Provinsi  Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten ini 
merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan 
Utara.[1] Ibu kota kabupaten terletak di kota Nunukan. 
Kabupaten yang memiliki luas wilayah 14.247,50 km² dan 
berpenduduk sebanyak 209.922 jiwa (2019) ini mempunyai 
motto "Penekindidebaya" yang artinya "Membangun 

Daerah" yang berasal dari bahasa Tidung.[2] 

Pelabuhan Nunukan merupakan pelabuhan lintas dengan 
kota Tawau, Malaysia. Bagi penduduk kota Nunukan yang 
hendak pergi ke Tawau diperlukan dokumen PLB (Pas Lintas 
Batas). Setiap hari rata-rata sekitar 8 unit kapal cepat dengan 
kapasitas kurang lebih 100 orang mondar-mandir antar 
Nunukan dengan Tawau, Malaysia. 

Batas Wilayah Kabupaten Nunukan yaitu: 
Utara  : Malaysia 
Timur  : Laut Sulawesi 
Selatan  : Kab. Malinau dan Kab. Tana Tidung 
Barat   : Malaysia 

Provinsi Kalimantan Utara, seiring dengan pemekaran 
provinsi baru tersebut dari Provinsi Kalimantan Timur. 

 
Tabel. 1 

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Kab. Nunukan tahun 2019 

Kecamatan Desa Kelurahan 

Krayan Selatan 23 0 

Krayan Selatan 13 0 

Krayan Tengah 11 0 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nunukan#cite_note-nunukankelurahan-1
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Nunukan,_Nunukan
https://id.wikipedia.org/wiki/2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Tidung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nunukan#cite_note-NUNUKAN2020-2
https://id.wikipedia.org/wiki/Tawau
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
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Krayan Timur 17 0 

Krayan Barat 25 0 

Lumbis Ogong 49 0 

Lumbis 28 0 

Sembakung Atulai 10 0 

Sembakung 10 0 

Sebuku 10 0 

Tulin Onsoi 12 0 

Sei Menggaris 4 0 

Nunukan 0 5 

Nunukan Selatan 4 0 

Sebatik Barat 4 0 

Sebatik 4 0 

Sebatik Timur 4 0 

Sebatik Tengah 4 0 

Sebatik Utara 3 0 

Kabupaten Nunukan 236 4 

 

 

Tabel. 2 

Proyeksi Penduduk 2011-2020 (Jiwa), 2018-2020 

 

Kecamatan 

Proyeksi Penduduk 2011-2020 (Jiwa) 

2020 2019 2018 

Krayan Selatan 1 840 1 885 1 928 

Krayan 6 168 6 296 6 419 
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Kecamatan 

Proyeksi Penduduk 2011-2020 (Jiwa) 

2020 2019 2018 

Lumbis Ogong 5 243 5 257 5 264 

Lumbis 4 933 4 947 4 953 

Sembakung 8 951 8 919 8 876 

Sebuku 15 279 14 611 13 955 

Tulin Onsoi 10 049 9 609 9 178 

Sei Menggaris 11 602 11 103 10 612 

Nunukan 78 875 75 481 72 142 

Nunukan Selatan 31 823 29 239 26 831 

Sebatik Barat 9 024 8 782 8 544 

Sebatik 5 351 5 207 5 066 

Sebatik Timur 14 422 14 035 13 654 

Sebatik Tengah 8 449 8 222 7 999 

Sebatik Utara 6 505 6 330 6 158 

Kabupaten 
Nunukan 

218 513 209 922 201 580 

 

B. Kondisi Geografis Kabupaten Nunukan 
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1). Posisi Geografis 

Kabupaten Nunukan 

merupakan satu di antara 5 

kabupaten/kota di Propinsi 

Kalimantan Utara, dengan 

luas wilayah sebesar 

14.263,68 km2. Berdasarkan 

geografisnya, Kabupaten 

Nunukan terletak di 

wilayah paling Utara Kalimantan  yang berbatasan langsung 

dengan negara tetangga yaitu Malaysia, tepatnya pada posisi 

3o 30’ 00” – 4o 24’ 55 Lintang Utara dan 115o 22’30’’ – 118o 

44’55’’ Bujur Timur. Secara administratif memiliki batas–

batas wilayah sebagai berikut : 

• Sebelah utara dengan Negara Malaysia Timur – Sabah; 

• Sebelah timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi; 

• Sebelah selatan dengan Kabupaten Bulungan dan 

Kabupaten Malinau; dan 

• Sebelah barat dengan Negara Malaysia Timur – Serawak. 

  Dengan letak geografis tersebut, Kabupaten Nunukan 

memiliki potensi besar untuk mengembangkan jalinan 

hubungan internasional dengan dunia luar khususnya 

negara Malaysia, sehingga mampu mencerminkan kemajuan 

pembangunan diwilayah Republik Indonesia. Masyarakat 

Nunukan telah lama menjalin hubungan dengan Malaysia, 

khususnya dibidang ekonomi seperti perdagangan dan 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini tentunya sangat 

mempengaruhi mekanisme peredaran uang, dimana secara 

moneter transaksi perdagangan melibatkan mata uang 

https://karyanunukan.files.wordpress.com/2013/12/nunukan03.jpg
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Malaysia (ringgit) relatif tinggi dan tidak menutup 

kemungkinan berdampak terhadap fluktuasi indeks harga 

spasial berdasarkan berbagai jenis komoditi barang dan jasa 

baik ditinjau dari sisi konsumen maupun produsen, sehingga 

dapat memicu tingginya angka inflasi regional. 

Berdasarkan topografi, Kabupaten Nunukan didominasi oleh 

perbukitan. Di sebelah utara memiliki perbukitan terjal 

dengan ketinggian 1.500 m – 3.000 m diatas permukaan laut, 

perbukitan di sebelah selatan memiliki ketinggian berkisar 

500 m – 1.500 m diatas permukaan laut dengan kemiringan 

sudut di lereng perbukitan rata-rata berkisar antara 0 – 50 %. 

Kabupaten Nunukan juga memiliki sekitar 10 sungai dan 9 

pulau yang tersebar di seluruh kabupaten (Tabel 1 dan 2). 

Nama dan Luas Pulau di Kabupaten Nunukan Tahun 2005 

1. Pulau Nunukan – 23.346 Ha 

2. Pulau Tinabasan – 1.790 Ha 

3. Pulau Ahus – 6.117 Ha 

4. Pulau Bukat – 2.143 Ha 

5. Pulau Sebatik – 24.661 Ha 

6. Pulau Sinogolan – 3.395 Ha 

7. Pulau Sinelak – 138 Ha 

8. Pulau Iting-iting – 887 Ha 

9. Pulau Sebaung – 16.387 Ha 

2). Hidrologi 
 

Kabupaten Nunukan beriklim hutan tropika humida, terdiri 

dari musim kemarau dan musim hujan yang berganti setiap 
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tahun serta dipengaruhi oleh angin Muson Barat pada bulan 

Nopember – April dan angin Muson Timur pada bulan Mei – 

Oktober. Pada tahun 2005, suhu udara terendah 23,3 0C 

terjadi pada bulan Nopember dan tertinggi 33,20C terjadi 

pada bulan Maret. 

Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, 

Kecepatan  Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari 

2002–2005,  Suhu Udara (oC) 

• Minimum 23,6 – 23,4 – 23,3 – 23,6 

• Maksimum 32 – 31,8 – 31,8 -31,8 

• Kelembaban Udara (%) 81,3 – 84 – 84 – 74,3 

• Tekanan Udara (mb) 1.010,1 – 1.008,1 – 1.009,9 – 1.009,5 

• Kecepatan angin (knots) 05 – 05 – 05 – 05 

• Curah Hujan (mm) 177,2 – 183,3 – 127,4 – 250,2 

• Penyinaran Matahari (%) 58 – 53 – 58 – 43 
 

Daerah ini memiliki potensi hidrologi yang cukup besar, 

diindikasikan oleh adanya aliran beberapa sungai. Sungai di 

daerah ini memiliki beberapa peranan yang cukup penting, 

antara lain: 

a. Sebagai sarana transportasi air (mobilisasi penduduk, 

hasil pertanian/ perkebunan, barang dagangan) antar 

daerah pantai dan pedalaman; 

b. Sarana pengangkutan hasil hutan berupa kayu 

tebangan perusahaan Hak Pemegang Hutan (HPH); 

c. Sumber air bagi aktivitas MCK penduduk yang 

bermukim di sepanjang daerah aliran sungai. 

 

Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Nunukan 
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1. Sungai Sembakung – 278 Km 

2. Sungai Sulanan – 52 Km 

3. Sungai Sumalungun – 42 Km 

4. Sungai Sepadaan – 32 Km 

5. Sungai Itay – 146 Km 

6. Sungai Sebuku – 115 Km 

7. Sungai Agisan – 62 Km 

8. Sungai Tikung – 50 Km 

9. Sungai Tabut – 30 Km 

10. Sungai Simanggaris – 36 Km 

Sejak awal pemekaran wilayah Bulungan menjadi 4 

kabupaten pada tahun 1999, menandakan dimulainya era 

otonomi daerah, Kabupaten Nunukan yang hingga sekarang 

dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan 

daerah selalu berupaya menerapkan konsep ramah 

lingkungan dengan menetapkan berbagai kriteria kegiatan 

yang wajib dipenuhi melalui Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL). Namun demikian, masih terdapat 

berbagai permasalahan lingkungan dalam kaitannya dengan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan 

ekosistemnya yaitu: 

Maraknya illegal logging di beberapa daerah 

kecamatan di wilayah Nunukan yang dipicu oleh: 

a) harga kayu gelondongan (bulat) yang relatif tinggi di 

Tawau–Sabah–Malaysia, dikarenakan sistem transaksi 

perdagangan yang dilakukan dengan mata uang Ringgit 

memiliki nilai kurs yang tinggi terhadap rupiah 

b) akses permodalan dan peralatan kegiatan illegal logging 

relatif mudah diperoleh berasal dari para pengusaha 



 

Pedoman Zakat 2021  

 
 

75 
 

Malaysia. Hal ini tentunya merupakan ancaman serius 

bagi kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungannya. 

• Degradasi wilayah pesisir satu diantaranya sebagai 

akibat dari konversi hutan mangrove untuk usaha 

pertambakan. 

• Masih lemahnya sistem penanganan lahan kritis yang 

berpotensi mendatangkan banjir, erosi dan 

sedimentasi sungai serta dampak negatif lainnya. 

• Sistim penanganan penggunaan lahan (land use) yang 

cenderung tumpang tindih (overlapping) berdampak 

pada konflik vertikal atau horizontal yang 

berkepanjangan dan merusak tatanan hidup sosial 

kemasyarakatan. 

 

4. Penduduk 

Perkembangan penduduk yang berada di Kabupaten 

Nunukan tahun 2019 sebanyak 233.684 jiwa berdasarkan 

agama dapat kita lihat dibawah ini: 

 

 

 

 

 

Tabel. 3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

No Agama Jiwa Presentase 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Islam 
Kristen 
Katholik 
Hindu 
Budha 
Konghuchu 
Lainnya 

             192.602 
               19.269 
               21.326 
                    138 
                    349 
                      - 
                      - 

            82,42% 
              8,25% 
              9,12% 
              0,06% 
              0,15% 

 Jumlah              233.684              100% 

 
Tabel. 3.1 

 
 

 

Berdasarkan table di atas dapat kita lihat bahwa jumlah 

agama Islam sebanyak 192.602 jiwa atau 82,42%, Kristen 

Protestan 19.269 jiwa atau 8,25%, Katholik 21.326 jiwa 9,12%, 

Hindu 138 jiwa 0,06%, dan Budha 349 jiwa 0,15%. 

Dengan data tersebut, maka umat Islam di Kabupaten 

Nunukan mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 82,42% 

dan sisanya 18,58%. Hal ini merupakan potensi yang sangat 

besar dalam mengelola uang umat Islam melalui Baznas 

maupun lembaga zakat.  
 

C. Potensi Zakat 
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Dengan melihat jumlah penduduk dan potensi sumber 
daya alam yang mendukung, tentu Kabupaten Nunukan 
mampu mengali  potensi pengelolaan zakat, dimana 
kabupaten ini dekat dengan perbatasan negara lain, apalagi 
masyarakat lebih banyak melakukan bisnis yang banyak 
dilakukan masyarakat muslim terutama dari Sulawesi.  

     Maka prosfek dalam pengelolaan zakat begitu besar, 
tebukti di daerah Sebatik telah berdiri Kampung Sadar Zakat. 
Ini memberikan dampak yang luar biasa pada masyarakat 
setempat dalam mengembangkan zakat produktif bagi kaum 
dhuafa serta dalam pendayagunaan zakat dapat memberikan 
kesempatan siswa tidak mampu untuk melanjutkan 
pendidikan yang layak sebagai meningkatkan sumber daya 
manusia yang berdayaguna. 

 Apalagi daerah kampung sadar zakat mayoritas umat 
muslim dan penduduknya bermatapencahariannya adalah 
berdagang (bisnis) dan nelayan dan tani. Disamping itu 
didukung oleh steacholder setempat, alim ulama dan 
Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. 

Maka Baznas dan LAZ yang ada tentunya ini merupakan 
suatu pilot project untuk mengelola uang masyarakat dalam 
meningkatkan taraf hidup yang layak.  

  Manajemen yang baik di sini adalah dapat 
mengumpulkan, mendistribusikan serta pendataan muzakki 
maupun mustahiq yang akurat, maka tidak mustahil 
lembaga zakat dapat menjadi pieoner pembangunan 
manusia yang berkualitas.  

Semua ini tidak terlepas dari berapa besar tingkat 
kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke 
lembaga zakat baik ke Baznas dan LAZ. Hal ini tentunya 
kerja keras dari lembaga zakat untuk mensosialiasikan 
program kerjanya kepada masyarakat. 
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Disampingi itu laporan keuangan dan kegiatan yang telah 
dilaksanakan melaporkan secara periodek baik melalui 
media cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat 
mengetahui transfarasi kegiatan yang akutabiltas. 

 
Tabel 4 

Data Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat 
Baznas Kab. Nunukan Tahun 2020 

No Tahun Pengumpulan Pendistribusian Saldo 
1 
2 
3 

2017 
2018 
2019 

Rp. 5.182.715.210 
Rp. 5.182.715.210 
Rp. 5.182.715.210 
 

Rp 3.522.348.573 
Rp 3.522.348.573 
Rp 3.522.348.573 
 

Rp. 1.660.366.637 
Rp. 1.660.366.637 
Rp. 1.660.366.637 

Data di atas antara tahun 2017 sampai dengan tahun 
2020 sama karena bentuk laporan yang kami terima 
disebabkan adanya kendala sumber daya manusia dalam 
pembuatan pelaporan ditambah adanya penggantian 
kepengurusan. 

 

Kemudian data yang adalah penggabungan Baznas dan 
LAZ yang ada di Kabupaten Nunukan seperti BMH, Wahdah 
Islamiyyah, LAZISMU Muhammadiyah, LAZBPD LDII. 
Yaitu terkumpul Rp. 5. 182.715.210,- dan didistribusikan      
Rp. 3.522.348.573,-. Dengan perincian 

 
Tabel 5 

Lembaga Pengumpulan dan Pendistribusian 
 

No Lembaga Pengumpulan Pendistribusian 
1 
2 
3 
4 
5 

Baznas 
Wahdah Islamiyyah 
LAZISMU 
BMH 
LDII 

Rp. 3.304.043.710 
Rp.        1.831.000 
Rp.     130.535.000 
Rp. 1.703.095.500 
Rp.     43.210.000 

Rp 3.282.077.537 
Rp.       1.831.000 
Rp.     78.690.000 
Rp.     91.820.000 
Rp.     67.930.000 

 
Kalau dilihat dari data di atas masyarakat masih 

banyak menyalurkan zakatnya kepada Baznas Kabupaten 
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Nunukan dan disusul Baitul Maal Hidayatullah, LAZISMU 
Muhammadiyah, LDII dan Wahdah Islamiyyah. 

 
 

Hal ini tentu tidak terlepas peran pemerintah daerah  
dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan yang 
menganjurkan ASN untuk mengeluarkan zakatnya ke 
BAZNAS serta sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS 
maupu LAZ kepada masyarakat maupun sekolah, baik 
secara langsung melalui door to door, mimbar, majelis 
taklim,. Maupun secara tidak langsung melalui media cetak 
(brosur, pamphlet, spanduk) maupun melalui media sosial. 

 
 

4. Kota Tarakan 
 

A. Sejarah Kota Tarakan berdasarkan Era 

Tarakan menurut cerita rakyat berasal dari bahasa 
Tidung “Tarak” (bertemu) dan “Ngakan” (makan) yang 
secara harfiah dapat diartikan “Tempat para nelayan untuk 
istirahat makan, bertemu serta melakukan barter hasil 
tangkapan dengan nelayan lain. Selain itu Tarakan juga 
merupakan tempat pertemuan arus muara Sungai Kayan, 
Sesayap dan Malinau.[6] 

 

1) Era Kerajaan Tidung 

Kerajaan Tidung[7] atau dikenal pula dengan nama Kerajaan 
Tarakan (Kalkan/Kalka) adalah kerajaan yang 
memerintah Suku Tidung di Kalimantan Utara, yang 
berkedudukan di Pulau Tarakan dan berakhir di Salimbatu. 
Sebelumnya terdapat dua kerajaan di kawasan ini, selain 
Kerajaan Tidung, terdapat pula Kesultanan Bulungan yang 
berkedudukan di Tanjung Palas. Berdasarkan silsilah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Tidong
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Tidong
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Kayan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tarakan#cite_note-sejarah-6
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tarakan#cite_note-7
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Tidung
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Bulungan


 

Pedoman Zakat 2021  

 
 

80 
 

(genealogi) yang ada bahwa dipesisir timur Pulau 
Tarakan yaitu di kawasan Dusun Binalatung sudah ada 
Kerajaan Tidung Kuno (The Ancient Kingdom of Tidung), kira-
kira pada tahun 1076-1156, kemudian berpindah ke pesisir 
selatan Pulau Tarakan di kawasan Tanjung Batu pada tahun 
1156-1216, lalu bergeser lagi ke wilayah barat yaitu ke 
kawasan Sungai Bidang kira-kira pada tahun 1216-1394, 
setelah itu berpindah lagi, yang relatif jauh dari Pulau 
Tarakan ke daerah Pimping bagian barat dan kawasan Tanah 
Kuning, sekitar tahun 1394-1557, di bawah 
pengaruh Kesultanan Sulu. 
 

Dari riwayat-riwayat yang terdapat di kalangan suku 
Tidung tentang kerajaan yang pernah ada dan dapat 
dikatakan yang paling tua di antara riwayat lainnya yaitu 
dari Menjelutung di Sungai Sesayap dengan rajanya yang 
terakhir bernama Benayuk. Berakhirnya zaman Kerajaan 

Menjelutung karena ditimpa malapetaka berupa hujan ribut 
dan angin topan yang sangat dahsyat sehingga 
mengakibatkan perkampungan di situ runtuh dan tenggelam 
ke dalam air (sungai) berikut warganya. Peristiwa tersebut di 
kalangan suku Tidung disebut Gasab yang kemudian 
menimbulkan berbagai mitos tentang Benayuk dari 
Menjelutung. 
 

Dari beberapa sumber didapatkan riwayat tentang masa 
pemerintahan Benayuk yang berlangsung sekitar 35 musim. 
Perhitungan musim tersebut adalah berdasarkan hitungan 
hari bulan (purnama) yang dalam semusim terdapat 12 
purnama. Dari itu maka hitungan musim dapat disamakan 
lebih kurang dengan tahun Hijriah. Apabila dirangkaikan 
dengan riwayat tentang beberapa tokoh pemimpin (Raja) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Genealogi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Sulu
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Tidung
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Tidung
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Tidung
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yang dapat diketahui lama masa pemerintahan dan 
keterkaitannya dengan Benayuk, maka diperkirakan tragedi 
di Menjelutung tersebut terjadi pada sekitaran awal abad XI. 
Kelompok-kelompok Suku Tidung pada zaman Kerajaan 
Menjelutung belumlah seperti apa yang terdapat sekarang 
ini, sebagaimana diketahui bahwa di kalangan Suku 
Tidung yang ada di Kalimantan Timur dan Utara sekarang 
terdapat 4 (empat) kelompok dialek bahasa Tidung, yaitu: 

• Dialek bahas Tidung Malinau 

• Dialek bahasa Tidung Sembakung. 

• Dialek bahas Tidung Sesayap. 

• Dialek bahas Tidung Tarakan yang biasa pula disebut 
Tidung Tengara yang kebanyakan bermukim di daerah 
air asin. 

Dari adanya beberapa dialek Bahasa Tidung yang 
merupakan kelompok komunitas berikut lingkungan sosial 
budayanya masing-masing, maka tentulah dari kelompok-
kelompok dimaksud memiliki pemimpin masing-masing. 
Sebagaimana diriwayatkan kemudian bahwa setelah 
Kerajaan Benayuk di Menjelutung runtuh maka anak 
keturunan beserta warga yang selamat berpindah dan 
menyebar kemudian membangun pemukiman baru. Salah 
seorang dari keturunan Benayuk yang bernama Kayam 
selaku pemimpin dari pemukiman di Linuang Kayam 
(Kampung si Kayam) yang merupakan cikal bakal dari 
pemimpin (raja-raja) di Pulau Mandul, Sembakung dan 
Lumbis. 

Berikut adalah raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan 
Tidung: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Tidung
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Tidung
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Tidung
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• Benayuk dari sungai Sesayap, Menjelutung (Masa 
Pemerintahan ± 35 Musim) 

• Yamus (Si Amus) (Masa Pemerintahan ± 44 Musim) 

• Ibugang (Aki Bugang) 

• Itara (Lebih kurang 29 Musim) 

• Ikurung (Lebih kurang 25 Musim) 

• Ikarang (Lebih kurang 35 Musim), di Tanjung Batu 
(Tarakan). 

• Karangan (Lebih kurang Musim) 

• Ibidang (Lebih kurang Musim) 

• Bengawan (Lebih kurang 44 Musim) 

• Itambu (Lebih kurang 20 Musim) 

• Aji Beruwing Sakti (Lebih kurang 30 Musim) 

• Aji Surya Sakti (Lebih kurang 30 Musim) 

• Aji Pengiran Kungun (Lebih kurang 25 Musim) 

• Pengiran Tempuad (Lebih kurang 34 Musim) 

• Aji Iram Sakti (Lebih kurang 25 Musim) di Pimping, 
Bulungan 

• Aji Baran Sakti (Lebih kurang 20 Musim). 

• Datoe Mancang (Lebih kurang 49 Musim) 

• Abang Lemanak (Lebih kurang 20 Musim), di Baratan, 
Bulungan 

• Ikenawai bergelar Ratu Ulam Sari (Lebih kurang 15 
Musim) 

2) Era Dinasti Tengara 

Dinasti Tengara bermulai pada tahun 1557-1916 Masehi, 
dinasti ini pertama kali dipimpin oleh Amiril Rasyd Gelar 
Datoe Radja Laoet pada tahun 1557 Masehi dan berakhir 
pada saat dipimpin oleh Datoe Adil pada tahun 1916, Dinasti 
Tengara berlokasi di kawasan Pamusian, Tarakan Tengah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pamusian,_Tarakan_Tengah,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tarakan_Tengah,_Tarakan
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Berikut adalah raja-raja yang pernah berkuasa pada masa 
Dinasti Tengara: 

Amiril Rasyd Gelar Datoe Radja Laoet (1557-1571) 

• Amiril Pengiran Dipati I (1571-1613) 

• Amiril Pengiran Singa Laoet (1613-1650) 

• Amiril Pengiran Maharajalila I (1650-1695) 

• Amiril Pengiran Maharajalila II (1695-1731) 

• Amiril Pengiran Dipati II (1731-1765) 

• Amiril Pengiran Maharajadinda (1765-1782) 

• Amiril Pengiran Maharajalila III (1782-1817) 

• Amiril Tadjoeddin (1817-1844) 

• Amiril Pengiran Djamaloel Kiram (1844-1867) 

• Ratoe Intan Doera/Datoe Maoelana (1867-1896), Datoe 
Jaring gelar Datoe Maoelana adalah putera Sultan 
Bulungan Muhammad Kaharuddin (II) 

• Datoe Adil (1896-1916) 

3) Era Hindia Belanda 
 

Ketenangan masyarakat setempat agak terganggu ketika 

pada tahun 1896, sebuah perusahaan perminyakan Belanda, 

BPM (Bataavishe Petroleum Maatchapij) menemukan adanya 

sumber minyak di pulau ini. Banyak tenaga kerja 

didatangkan terutama dari pulau jawa seiring dengan 

meningkatnya kegiatan pengeboran. Mengingat fungsi dan 

perkembangan wilayah ini, pada tahun 1923 

Pemerintah Hindia Belanda merasa perlu untuk 

menempatkan seorang Asisten Residen di pulau ini yang 

membawahi 5  

https://id.wikipedia.org/wiki/1896
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
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Pemboran minyak oleh                                                                                         Australia-Hindia Belanda 
Bataafsche Petroleum Maatschappij                                                                 (tahun 1920-1940 Prajurit dari 
di Pulau Tarakan                                                                                                  Batalion ke-2/48 menyaksikan 

          Konvoi yang membawa mereka ke Tarakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lapangan Udara Tarakan 2 minggu setelah                    Gabungan patrol   Australia-Hindia Belanda           
diduduki. Lihat pelubangan yang mendalam                 Australia-Hindia Belanda di bagian terpencil Tarakan    

https://id.wikipedia.org/wiki/Bataafsche_Petroleum_Maatschappij
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Pantai tempat pasukan sekutu mendarat pada                              ]Brigadir D.A. Whitehead (Komandan di Tarakan  
1 May 1945                                                                                brigade 26, berpipa rokok) bersama Letnan  
            Jenderal Leslie Morshead 

 

(lima) wilayah, yakni: Tanjung Selor, Tarakan, Malinau, 
Apau Kayan, dan Berau. Namun pada masa pasca-
kemerdekaan, Pemerintah RI merasa perlu untuk mengubah 
status kewedanan Tarakan menjadi Kecamatan Tarakan 
sesuai dengan Keppres RI No. 22 Tahun 1963. 

 

4) Era Pendudukan Jepang] 

Pada saat pendaratan Sekutu, angkatan Jepang di Tarakan 
berjumlah 2.200 orang yang didatangkan dari Angkatan 
Darat Kekaisaran Jepang dan Angkatan Laut Kekaisaran 
Jepang. Satuan terbesar adalah Batalion Infantri Independen 
ke-455 yang berkekuatan 740 orang yang dikomandoi oleh 
Mayor Tadai Tokoi. 150 pasukan pendukung AD juga ada di 
Tarakan. Sumbangan AL kepada garnisun Tarakan tersusun 
atas 980 pelaut yang dikomandoi oleh Komandan Kaoru 
Kaharu. Satuan laut utama adalah Angkatan Garnisun Laut 

https://id.wikipedia.org/wiki/Angkatan_Darat_Kekaisaran_Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Angkatan_Darat_Kekaisaran_Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Angkatan_Laut_Kekaisaran_Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Angkatan_Laut_Kekaisaran_Jepang
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ke-2 yang berkekuatan 600 orang. Satuan laut ini dilatih 
bertempur sebagai infantri dan mengoperasikan beberapa 
senapan pertahanan pesisir. 350 pekerja minyak sipil Jepang 
juga diharapkan bertempur pada saat serangan Sekutu. 
Angkatan Jepang termasuk sekitar 50 orang Indonesia yang 
berdinas di satuan pengawal pusat. Mayor Tokoi 
mengarahkan keseluruhan pertahanan Tarakan, meskipun 
hubungan antara AL dan AD buruk.[8] 

Angkatan Jepang dipusatkan di sekitar Lingkas, pelabuhan 
utama Tarakan dan tempat satu-satunya pantai yang cocok 
untuk pendaratan pasukan.[9] Pembela itu telah 
menghabiskan waktu beberapa bulan sebelum serangan yang 
menyusun posisi bertahan dan menanam 
ranjau.[10] Pertahanan yang diatur itu banyak dipakai selama 
pertempuran, dengan taktik Jepang yang difokuskan pada 
posisi bertahan pra-persiapan yang kuat. Jepang tak 
melakukan kontra-serangan besar apapun, dan kebanyakan 
gerakan menyerang terbatas pada beberapa pihak penyerang 
yang mencoba menyelusup garis Australia.[11] 

Mendapatkan ladang minyak Tarakan adalah satu tujuan 
awal Jepang selama Perang Pasifik. Jepang menyerang 
Tarakan pada tanggal 11 Januari  1942  dan 
mengalahkan  garnisun  Belanda  yang kecil 
dalam pertempuran yang berlangsung selama 2 hari di mana 
separuh pasukan Belanda gugur. Saat ladang minyak 
Tarakan berhasil disabotase oleh Belanda sebelum 
penyerahannya, Jepang bisa dengan cepat memperbaikinya 
agar bisa menghasilkan lagi dan 350.000 barel diproduksi tiap 
bulan dari awal tahun 1944.[12] 

Menyusul penyerahan Belanda, 5.000 penduduk Tarakan 
amatIah menderita akibat kebijakan pendudukan Jepang. 
Banyaknya pasukan Jepang yang ditempatkan di pulau ini 

https://id.wikipedia.org/wiki/Infantri
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tarakan#cite_note-Stanley_1997._Halaman_9-8
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tarakan#cite_note-9
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tarakan#cite_note-10
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tarakan#cite_note-11
https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Pasifik
https://id.wikipedia.org/wiki/11_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/1942
https://id.wikipedia.org/wiki/Garnisun
https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Tarakan_(1942)
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tarakan#cite_note-12
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendudukan_Jepang_di_Indonesia
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mengakibatkan penyunatan bahan makanan dan sebagai 
akibatnya banyak orang Tarakan yang kurang gizi. Selama 
pendudukan itu, Jepang membawa sekitar 600 buruh ke 
Tarakan dari Jawa. Jepang juga memaksa sekitar 300 wanita 
Jawa untuk bekerja sebagai "jugun ianfu" (wanita penghibur) 
di Tarakan setelah membujuk mereka dengan janji palsu 
mendapatkan kerja sebagai juru tulis maupun membuat 
pakaian.[13] 

Arti penting Tarakan bagi Jepang makin menguap dengan 
gerak maju cepat angkatan Sekutu ke daerah itu. Tanker 
minyak Jepang yang terakhir meninggalkan Tarakan pada 
bulan Juli 1944, dan serangan udara Sekutu yang hebat pada 
tahun-tahun itu menghancurkan produksi minyak dan 
fasilitas penyimpanan di pulau itu.[8] Serangan ini juga 
membunuh beberapa ratus penduduk sipil 
Indonesia.[14] Sejalan dengan kepentingannya yang makin 
menurun, garnisun Jepang di Tarakan berkurang pada awal 
1945 saat salah satu dari 2 batalion infantri yang ditempatkan 
di pulau itu (Batalion Infantri Independen ke-454) ditarik 
ke Balikpapan. Batalion ini dihancurkan oleh Divisi ke-7 

Australia pada bulan Juli selama Pertempuran 
Balikpapan.[15] 

 

5) Era Kemerdekaan 

Letak dan posisi yang strategis telah mampu menjadikan 
kecamatan Tarakan sebagai salah satu sentra industri di 
wilayah Provinsi Kalimantan Timur bagian utara sehingga 
pemerintah perlu untuk meningkatkan statusnya menjadi 
Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 
47 Tahun 1981. 

Status Kota Administratif kembali ditingkatkan menjadi 
Kotamadya berdasarkan Undang-undang RI No. 29 Tahun 

https://id.wikipedia.org/wiki/Malnutrisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Jugun_ianfu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tarakan#cite_note-13
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanker_minyak
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanker_minyak
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tarakan#cite_note-Stanley_1997._Halaman_9-8
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tarakan#cite_note-14
https://id.wikipedia.org/wiki/Batalion
https://id.wikipedia.org/wiki/Infantri
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Balikpapan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Balikpapan_(1945)
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Balikpapan_(1945)
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tarakan#cite_note-15
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur
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1997 yang peresmiannya dilakukan langsung oleh Menteri 
dalam Negeri pada tanggal 15 Desember 1997, sekaligus 
menandai tanggal tersebut sebagai Hari Jadi Kota Tarakan. 

Sejak tahun 2012, Kota Tarakan merupakan bagian 
dari Provinsi Kalimantan Utara, seiring dengan pemekaran 
provinsi baru tersebut dari Provinsi Kalimantan Timur. 

ADMINISTRASI Profil Wilayah Asal mula penamaan 
Tarakan berasal dari bahasa Tidung (suku/kaum nelayan), 
yaitu ‘tarak’ yang berarti bertemu dan ‘ngakan’ berarti 
makan. Jadi, tarakan bermakna adalah tempat bertemunya 
para nelayan unutk beristirahat mekan, maupun untuk 
keperluan lainnya. Kota ini pada awalnya adalah 
perkampungan kecil para nelayan, kemudian berkembang 
menjadi kota setelah diketemukan dan dieksploitasi 
sumbersumber minyak buminya pada tahun 1896 oleh 
perusahaan perminyakan milik Pemerintah Hindia Belanda 
Bataafsche Pettroleum Maatschappij (BPM).Seiring dengan 
meningkatnya aktivitas eksploitasi minyak bumi di Pulau 
Tarakan tersebut, maka mulailah berdatangan penduduk 
dari daerah sekitarnya dan dari luar daerah bak itu sebagai 
tenaga kerja yang dibawa oleh Belanda maupun mereka 
mengadu nasib karena terpikat untuk mencari rezeki. 
Tarakan dibentuk sesuai dengan Kepres RI. No.22 tahun 1963 
sebagai wilayah Kecamatan, kemudian berubah menjadi 
Kota Administratif sesuai dengan PP.No.47 Tahun 1981 dan 
kemudian ditingkatkan menjadi Kotamadya berdasarkan UU 
RI.No.29 Tahun 1997 yang peresmiannya dilakukan pada 
tanggal 15 Desember 1997, sekaligus sebagai hari jadi Kota 
Tarakan. Kota Tarakan menduduki posisi yang strategis, 
khususnya dalam konteks Propinsi Kalimantan Timur antara 
lain :  

https://id.wikipedia.org/wiki/15_Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/1997
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Kalimantan_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Kalimantan_Timur
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a. Kota Tarakan merupakan pusat pengembangan wilayah 
terpadu pembangunan tama Bagian Utara (SWP) meliputi : 
Kota Tarakan dan sekitarnya, Malinau-Sesayap-Tanjung 
Selor dan sekitarnya, Nunukan dan sekitarnya, sertaTanjung 
Redeb dan sekitarnya, sehinga menjadikan Tarakan sebagai 
penggerak pertumbuhan Wilayah Utara Propinsi Kalimantan 
Timur.  

b. Sebagai pintu gerbang kedua Kalimantan Timur setelah 
Balikpapan bagi lalu lintas pelayaran dan penerbangan.  

c. Merupakan Kota Transito masnusia, barang-barang dan 
jasa sebelum menyebar maupun didistribusikan ke daerah 
hinterlandnya (Kabupaten Berau, Nunukan, Bulungan dan 
Malinau).  

d. Dari lingkup internasional, Tarakan tidak saja sebagai 
pusat transit perdagangan antar pulau di Kalimantan Timur 
bagian utara, bahkan menjadi pusat transit perdagangan 
bebas antara Indonesia-Malaysia-Filipina, sehingga dalam 
menyonsong prdagangan bebas sangat berdekatan dengan 
negara anggota BIMP-EAGA.  

e. Kota Tarakan juga memiliki eksebilitas tinggi terhadap 
kota-kota lain untuk memudahkan usaha-usaha didalam 
kegiatan pemasaran dan pengembangan kegiatan dan 
distrbusi barang dan jasa karena aspek geo-politik, geo 
strategis, dan geo ekonomi yang sangat baik.  

Orientasi Wilayah Kota Tarakan terletak di pintu gerbang 
utara Propinsi Kalimantan Timur secara astronomis berada 
diantara 3°14’23”-3°26’37” Lintang utara dan 117°30’50”- 
117°40’12” Bujur Timur. Memiliki wilayah daratan seluas ± 
250,80 km² dan luas lautan ±406,33 km², suhu udara 
minimum rata-rata 24,8°C dan maksimum 31,4°C 
kelembaban rata-rata 85%. Curah hujan dalam 5 tahun 
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terakhir rata-rata 3660,36 mm/bulan dan penyinaran rata-
rata 44,86/bl. Pada awal diresmikan Kodya Dati II Tarakan 
tanggal 15 Desember 1997 berdasarkan Undang-Undang RI 
No.29 tahun 1997, hanya memiliki 3 kecamatan, 10 kelurahan 
dan 2 desa. Saat ini dengan pertumbuhan dan perkembangan 
Kota Tarakan dimekarkan menjadi 4 Kecamatan yaitu 
Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Barat, 
Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Utara, 
sesuai dengan Perda No.23 dan 24 Tahun 1999. Secara 
geografis Kota Tarakan yang terletak di bagian utara Propinsi 
Kalimantan Timur, batas-batas wilayah Kota Tarakan adalah 
sebagai berikut :  

• Bagian utara : pesisir pantai kecamatan Pulau Bunyu  
• Bagian selatan : pesisir Pantai Kecamatan Tanjung Palas  

• Bagian timur : Kecamatan Pulau Bunyu dan Laut Sulawesi 
• Bagian barat : pesisir pantai Kecamatan Sesayap.  

 

Identifikasi Profil Kelurahan Luas wilayah Kota Tarakan 
secara keseluruhan, berdasarkan data BPN, adalah 657, 33 
Km2 , terdiri dari wilayah daratan seluas 250, 80 Km2 serta 
wilayah perairan laut seluas 406, 52 Km2 . Wilayah daratan 
Kota Tarakan dengan luas 25.080 Ha dimanfaatkan untuk 
berbagai jenis penggunaan lahan. Berdasarkan data pola 
guna lahan Kota Tarakan, terlihat bahwa sebagian besar 
lahannya masih berupa hutan belukar (34 %). Penggunaan 
lahan terbesar selanjutnya adalah campuran antara semak 
dengan usaha budi-daya pertanian berupa ladang dan 
tegalan (32 %). di seluruh 4 kecamatan, dengan total luas 
1.376 Ha atau sekitar 5,5 % saja dari total luas wilayah daratan 
Kota Tarakan. Wilayah Kota Tarakan umumnya merupakan 
daratan rendah, dimana variasi ketinggiian tanah antara 0-



 

Pedoman Zakat 2021  

 
 

91 
 

110 m diatas permukaan air laut. Bagian terendah berada di 
daerah sepanjang pantai sedangkan bagian tertinggi berada 
di sekitar perbukitan yang tersebar di beberapa kecamatan 
dan terbesar di kecamatan Tarakan tengah dan barat. Jenis 
tanah di wilayaj Kota Tarakan terdapat 4 jenis, yaitu:  

1. Podsolik, tersebar di 4 kecamatan denagn luas 6.897 Ha 
atau 27,5%. 2. Alluvial, tersebar di 4 kecamatan dengan luas 
3.290 Ha atau 13,12%. 3. Latosol, tersebar di 4 kecamatan dan 
mendominasi areal di wilayah kota Tarakan denagn luas 
14.454 Ha atau 57,63%. 4. Organosol, (alluvial gambut) hanay 
terdapat di Kecamatan Tarakan Barat dan merupakan jenis 
tanah yang mempunyai areal paling sedikit yaitu 439 Ha atau 
1,79%.  

B. PENDUDUK  

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Jumlah penduduk Kota 
Tarakan pada tahun 2020 menurut hasil registrasi penduduk 
yang dilakukan melalui Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan 
251.976 jiwa, dengan sebaran jumlah penduduk berdasarkan 
agama. 

Tabel. 1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

No Agama Jiwa Presentase 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Islam 
Kristen 
Katholik 
Hindu 
Budha 
Konghuchu 
Lainnya 

             215.139 
               24.623 
                 8.715 
                    109 
                 3.319 
                      65 
                       6 

          85,38% 
            9.77% 
            3,5% 
            0,04% 
             1,32% 
             0,03% 

 Jumlah             251.976           100% 

Sunber : Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan 2020 
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Tabel. 1.1 

 

Berdasarkan table di atas dapat kita lihat bahwa jumlah 

agama Islam sebanyak 215.139 jiwa atau 85,38%, Kristen 

Protestan 24.623 jiwa atau 9,77%, Katholik 8.715 jiwa 3,5%, 

Hindu 109 jiwa 0,04%, dan Budha 3.319 jiwa 1,32% dan agama 

Konghuchu 65 jiwa atau 0,03%, dan agama lainnya 6 jiwa. 

Dengan data tersebut, maka umat Islam di Kabupaten 

Nunukan mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 85,38% 

dan sisanya 14,62% agama lainnya. Hal ini merupakan 

potensi yang sangat besar dalam mengelola uang umat Islam 

melalui Baznas maupun lembaga zakat.  

 

C. EKONOMI 

Kondisi Perekonomian Daerah Kota Tarakan didominasi oleh 

sektor perdagangan, maka visi Kota Tarakan dimasa depan 

menjadi kota perdagangan dan jasa seperti Singapore 
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tidaklah berkelebihan.  Sumber daya alam yang memiliki 

kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Kota 

Tarakan adalah komoditi perikanan dengan komoditi 

minyak bumi dan gas alam. Pertumbuhan ekonomi Kota 

Tarakan sangat dipengaruhi oleh sektor-sektor yang 

dominan yaitu sektor perdagangan, perikanan dan 

pertambangan. ƒ Neraca perdagangan Kota Tarakan selama 

lima tahun terakhir selalu mengalami surplus yang cukup 

besar yang berarti eksport Kota Tarakan keluar negeri jauh 

lebih besar dibandingkan dengan import. Dengan kata lain 

Tarakan merupakan salah satu penyumbang devisa.  

 

D. Potensi Zakat 

Melihat data umat Islam di Kota Tarakan yang dominan 
sebanyak 215. 139 jiwa dibandingan dengan umat lain yaitu 
85,38%, dengan mata pecaharian didominasi perdagangan, 
jasa dan sektor tambang, maka potensi untuk 
mengembangkan perdayaan zakat dalam meningkatkan 
taraf hidup khususnya umat Islam begitu potensial. 

Dilihat dari pengelola zakat di Kota Tarakan tidak hanya 
dilaksanakan oleh Baznas tetapi LAZ lainnyapun 
berkembang seperti LAZISNU, LAZISMU, Wahdah 
Islamiyyah, Dompet Dhuafa. IZI dan LDII ikut andil dalam 
pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. 

Hal ini dapat dilihat dari pengeumpulan zakat yang ada di 
Kota Tarakan. 
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Tabel. 2 
Pengumpulan Zakat di Kota Tarakan 

 
N
o 

 
Lembaga 

Pengumpulan 

Tahun 

       2017                      2018                     2019 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Baznas 
Wahdah Isl 
LAZISMU 
BMH 
LAZISNU 
IZI 

Rp. 7.152.608.315   Rp. 8.605.388.062    Rp. 8.309.078.855    
Rp. 2.409.715.720   Rp. 1.693.306.800    Rp. 1.799.052.850 
Rp     100.245.250    Rp. 269.343.000       Rp.    338.912. 800 
Rp.    976.630.440   Rp. 1.148.871.964    Rp. 1.311.960.405 
Rp.     –                    Rp.      96.237.600    Rp.    446.103.060 
RP. 1.480.360.339   Rp. 2.248.609.273     Rp. 1.241.812.423 

 JUMLAH Rp.12.119.560.064  Rp.14.059.755.589   Rp.13.446.920.383 

Dari data di atas perkembangan masyarakat muslim di Kota 
Tarakan tingkat kesadaran dalam menyalurkan zakatnya ke 
lembaga zakat baik Baznas maupun ke LAZ cukup tinggi dan 
meningkat, walaupun secara fakultatif. 

Semua ini tidak terlepas dari peran lembaga zakat dalam 
selalu mensosialisasikan kepada masyarakat baik secara 
langsung ataupun melalui media cetak dan elektronik. Serta 
tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat itu 
sendiri sangat penting yaitu laporan kegiatan baik dalam hal 
pengumpulan serta pendistribusian yang dilakukan secara 
berkala. 
 

5. Kabupaten Malinau 
 

A. Sejarah 
Pada awalnya Malinau adalah sebuah kawasan pemukiman 
yang semula dihuni suku Tidung. Daerah ini selanjutnya 
menjadi kampung, berubah menjadi kecamatan. Kini 
Malinau menjadi ibu kota kabupaten. 
Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat suku Tidung, asal 
mula timbulnya atau disebutnya nama Malinau saat 
kedatangan orang-orang Belanda ke pemukiman yang 
dulunya bernama Desa Selamban. Di desa Selamban tinggal 
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penduduk dari kalangan keluarga Suku Tidung. Sedangkan 
di seberang sungai terdapat desa Pelita Kanaan yang terletak 
di tepi sungai Kabiran tempat bermukimnya Suku Dayak 
Abai. 
Pada saat Belanda datang ke desa ini, terjadilah dialog 
dengan sekelompok Suku Abai, yakni kaum ibu yang sedang 
membuat sagu dari aren. Orang Belanda lantas bertanya 
dalam bahasa Belanda yang artinya kurang lebih, "Apa nama 
sungai ini?". Maksudnya sungai di desa mereka. Penduduk 
yang mendapat pertanyaan tersebut tidak mengerti. Mereka 
hanya menduga maksud pertanyaan orang Belanda tersebut, 
mereka sedang mengerjakan atau melakukan apa. Lantas 
salah seorang dari mereka menjawab,"Mal Inau" yang 
maksudnya sedang mengolah atau memasak sagu 
enau/aren. "Mal" artinya membuat, sedangkan "Inau" artinya 
pohon enau/aren. Orang Belanda yang bertanya 
mencatatnya. Jadi nama Malinau lahir secara tidak sengaja. 
Kemudian nama Malinau dalam peta dan administrasi 
Pemerintah Hindia Belanda yang menyebutkan ada nama 
sungai Malinau. Sejak itulah daerah ini disebut dengan nama 
Malinau. Sedangkan dalam perkembangannya, daerah 
Malinau makin banyak penduduknya yang mulai menyebar 
ke sebelah hulu dan hilir Desa Selamban sebelumnya. Terus 
berkembang menjadi kota kecil yang kemudian menjadi 
Kecamatan Malinau. Terakhir setelah adanya pemekaran 
wilayah Kabupaten Bulungan, Malinau menjadi ibu kota 
Kabupaten, yaitu Kabupaten Malinau. Sejak tahun 2012, 
kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan 
Utara, seiring dengan pemekaran provinsi baru tersebut dari 
Provinsi Kalimantan Timur. 
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B. Kabupaten Malinau  

Malinau adalah salah satu kabupaten di 
Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten 
ini terletak di Kota Malinau. Kabupaten Malinau juga sering 
disebut Bumi Intimung. Di kabupaten ini terdapat Taman 
Nasional Kayan Mentarang dengan luas 1.360.050,00 ha.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Islamic Center Malinau 

Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: 

Utara  : Kabupaten Nunukan 

Timur  : Kabupaten Bulungan, Berau & Kutai Timur 

Selatan  : Kabipaten Kutai Barat & KuTai Kartanegara 

Barat   : Kabupaten Nunukan dan Malaysia Timur 

 

Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan dan 109 desa. 
Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 76.836 jiwa 
dengan luas wilayah 42.620,70 km² dan sebaran penduduk 2 
jiwa/km².[8] 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Malinau,_Malinau
https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Kayan_Mentarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Kayan_Mentarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malinau#cite_note-Permendagri-8
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Islamic_Center_Malinau.JPG
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Tabel 1 

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Malinau, 

No Kecamatan Jumlah Desa 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 

Bahau Hulu, Malinau 
Kayan Hilir, Malinau 
Kayan Hulu, Malinau 
Kayan Selatan, Malinau 
Malinau Barat, Malinau 
Malinau kota 
Malinau Selatan 
Malinau Selatan Hilir, Malinau  
Malinau Selatan Hulu, Malinau  
Malinau Utara, Malinau  
Mentarang, Malinau  
Mentarang Hulu, Malinau  
Pujungan, Malinau  
Sungai Boh, Malinau  
Sungai Tubu 
 
JUMLAH 

6 
5 
5 
5 
9 
6 
9 
8 
8 

12 
9 
7 
9 
6 
5 
 

109 

 

C. Suku  

Ada beberapa suku asli yang ada di Malinau, yakni: 

• Suku Dayak Tidung 

• Suku Dayak Kayan 

• Suku Dayak Kenyah 

• Suku Dayak Berusu 

• Suku Dayak Tingalan 

• Suku Dayak Sa’ben 

• Suku Dayak Punan 

• Suku Dayak Lun Dayeh 

• Suku Dayak Abai 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Dayak_Tidung&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_Kayan
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_Kenyah
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_Berusu
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_Tingalan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Dayak_Sa%E2%80%99ben&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Dayak_Punan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Dayak_Lun_Dayeh&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Dayak_Abai&action=edit&redlink=1
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• Suku Bulungan 

D. Agama 

Kabupaten Malinau yang terdiri dari berbagai macam etnis 

suku dan bangsa serta agama yang bersifat hetrogen di ibu 

kota kabupaten, tetapi didaerah pedalaman masyarakatnya 

masih bersifat homogeny baik dari suku maupun agama 

yang mayoritas beragama Kristen. 

Sedangkan di daerah perkotaan dan sekitarnya mayoritas 

beragama Islam disamping  agama Kristen Protestan, 

Khatolik, Budha, Hindu dan Konghuchu. Sebagaimana data 

yang kami peroleh dari Dinas Catatan Kepdudukan 

Kabupaten Malinau tahun 2020. 

Data umat beragama di Kabupaten Malinau yaitu Agama 

Islam berjumlah 26.914 jiwa atau 33%, Kristen Protestan 

46.789 jiwa atau 58%, Khatolik 7.026 jiwa atau 8,7%, Hindu 80 

jiwa atau 0.1%, Budha 249 jiwa atau 0,3% dan Konghuchu 1 

jiwa . Dengan demikian dapat disimpulkan dari 81.059 jiwa 

penduduk Kabupaten Malinau umat Kristen Prostestan 

46.789 jiwa atau 58% dan disusul umat Islam 26.914 jiwa atau 

33%  sementara sisanya agama lain.  

 

 

 

 

 

 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bulungan
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Tabel. 2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

No Agama Jiwa Presentasi (%) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Islam 
Kristen 
Katholik 
Hindu 
Budha 
Konghuchu 
Lainnya 

             26.914 
             46.789 
               7.026 
                    80 
                 249 
                     1 
                     0 

33,2 % 
57,7 % 
  8,7 % 
 0,1 % 
 0,3 % 

 Jumlah             81.059 100 % 

Sumber : Dinas Catatan Sipil Kab. Malinau 2020 
Tabel. 2.1 

 
 

Berdasarkan table di atas dapat kita lihat bahwa jumlah 

agama Islam sebanyak 26.914 jiwa atau 33,2%, Kristen 

Protestan 46.789 jiwa atau 57,7%, Katholik 7.026 jiwa 8,7%, 

Hindu 80 jiwa 0,01%, dan Budha 249 jiwa 0,3% dan agama 

Konghuchu 1 jiwa, dan agama lainnya tidak ada. 

Dengan data tersebut, maka umat Islam di Kabupaten 

Nunukan mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 85,38% 

dan sisanya 14,62% agama lainnya. Hal ini merupakan 

potensi yang sangat besar dalam mengelola uang umat Islam 

melalui Baznas maupun lembaga zakat.  
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E. Potensi Zakat 

Zakat yang merupakan solusi umat Islam dalam mengentasi 
kemiskinan dan kebodohan tentu seperti Baznas dan BMH 
Kabuapten Malinau berkerja keras dalam mensosialisasikan 
kepada masyarakat khususnya umat Islam untuk 
menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat. 

Hal ini disebabkan umat Islam yang ada di kabupaten 
Malinau hanya sekitar 35% dibandingkan dengan umat 
Kristen Protestan. Apalagi penduduk yang beragama Islam 
mayoritas berada di daerah ibukota kabupaten dan 
sekitarnya. 

Bagi umat Islam yang ada di daerah pedalaman yang ingin 
menyalurkan zakatnya tentunya Baznas dan LAZ lainnya 
membuat terobosan baru atau inovasi, dimana masyarakat 
bisa menyalurkan melalui non-tunai atau jemput dari door to 
door. 

 
6. Kabupaten Tana Tidung 
 

A. Kabupaten Tana Tidung  

Salah satu  kabupaten  di  Provinsi Kalimantan 
Utara,   Indonesia, yang disetujui pembentukannya pada 
Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007. 
Kabupaten ini merupakan pemekaran dari 3 wilayah 
kecamatan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, 
yakni Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tanah Lia. 
Sejak tahun 2012, kabupaten ini merupakan bagian dari 
Provinsi Kalimantan Utara, seiring dengan pemekaran 
provinsi baru tersebut dari Provinsi Kalimantan Timur. 
Penduduk kabupaten ini paling sedikit dari semua 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/17_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/2007
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Sesayap,_Tana_Tidung
https://id.wikipedia.org/wiki/Sesayap_Hilir,_Tana_Tidung
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Lia,_Tana_Tidung
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kabupaten/kota di Kalimantan Utara, yakni 28.926 jiwa 
(2019).[1] 

B. Sejarah 

1. Asal usul nama Tideng Pale 

Nama Ibu kota Kabupaten ini memang unik dengan ejaannya 
yang khas Tideng Pale (baca: Tidung Pala), Nama Tideng Pale 
berasal dari dua kosakata yakni "Tideng" dan "Pale". 
Dalam Bahasa Tidung "Tideng" artinya Gunung sementara 
"Pale" berarti "Tawar/Hambar", jika disatukan maka 
bermakna "Gunung Hambar". Gunung Hambar bermaksud 
kepada gunung yang dibawah kaki gunung tersebut 
mengalir Sungai Sesayap. Air Sungai Sesayap ini jika terjadi 
musim kemarau maka daerah tersebut adalah perbatasan 
antara air sungai yang berasa tawar dan air sungai yang 
berasa asin, maka disebutlah Tideng Pale atau gunung 
pembatas antara air tawar dan air asin. Nama Tanah Tidung 
berasal dari Afdeeling Tidoengschelanden (artinya Afdeling 
Tanah Tidung).[4] 

2. Melihat Perjuangan Presidium Kabupaten Tana 
Tidung 

Mencuatnya nama sebuah kabupaten baru, yaitu Kabupaten 
Tana Tidung, adalah hasil dari sebuah deklarasi yang 
dilakukan sejumlah tokoh masyarakat dari sejumlah 
kecamatan di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten 
Bulungan. 

Deklarasi yang sekaligus pembentukan presidium untuk 
memperjuangkan Kabupaten Tana Tidung, waktu itu 
dilaksanakan pada tanggal 22 November 2002 lalu, di Kayan 
Restoran Hotel Tarakan Plaza. Acara yang dihadiri sekitar 
148 tokoh dari berbagai etnis masyarakat Kalimantan Utara 
itu, berlangsung dengan nuansa budaya yang sangat kental. 

https://id.wikipedia.org/wiki/2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tana_Tidung#cite_note-TIDUNG2020-1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Tidung
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Sesayap
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tana_Tidung#cite_note-4
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Mulai dari pantun dalam bahasa Tidung, hingga tarian dan 
pakaian adat, mewarnai malam pendeklarasian Kabupaten 
Tana Tidung itu. 

Tak ketinggalan, sejumlah pejabat pemerintahan dan 
muspida se Utara turut hadir dalam acara yang tema 
utamanya adalah mendeklarasikan keinginan masyarakat 
untuk membentuk sebuah kabupaten baru yang dinamai 
Kabupaten Tana Tidung. 

Meski pendeklarasiannya berlangsung mulus, namun 
perjuangan presidium yang disepakati malam tanggal 22 
November 2002 untuk memperjuangkan kabupaten ini, 
bukan tanpa hambatan. Berbagai argumen-argumen bernada 
kontra muncul ketika Kabupaten Tana Tidung mulai 
diwacanakan. 

Bahkan berbagai istilah miringpun mulai mewarnai wacana 
ini. 

Saat itu semua orang memang belum dapat memprediksikan 
bagaimana kelanjutan perjuangan Kabupaten Tana Tidung 
ini. 

Meski begitu, perjuangan semua anggota presidium ini 
untuk menggemakan Kabupaten Tana Tidung, tampak tak 
pernah surut. Dengan hanya personel yang kerap muncul 
dimedia massa, perjuangan Kabupaten Tana Tidung inipun 
terus dijalankan. Awalnya, perjuangan Kabupaten Tana 
Tidung ini masih tampak cukup solid. Para anggota 
presidium yang ada tetap melakukan berbagai upaya untuk 
menyosialisasikan rencana ini. 

Presidium Kabupaten Tana Tidung, melakukan upaya keras 
untuk menyosialisasikan dan menyakinkan rencana 
pembentukan Kabupaten Tana Tidung ini kepada DPRD 
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Nunukan dan Bulungan saat itu. Mungkin karena Kabupaten 
Tana Tidung saat itu dianggap sebuah cita-cita yang muluk-
muluk, sehingga ada saja pihak-pihak tertentu yang tidak 
antusias menerima wacana ini. Bahkan dalam suatu 
kesempatan, tim yang akan melakukan sosialisasi, hanya 
berhadapan dengan beberapa orang pejabat saja. Meski 
begitu, presidium Kabupaten Tana Tidung, tetap 
melanjutkan upaya yang dirintis ini. 

Untungnya, meski Kabupaten Tana Tidung saat itu belum 
mendapat dukungan dana dari sponsor khusus, namun 
dengan tekad para deklarator, akhirnya presidium berhasil 
mengumpulkan dana sekitar Rp 200 juta untuk mulai 
memperjuangkan Kabupaten Tana Tidung kala itu. 

“Waktu itu, dari dana urunan semua tokoh yang mendukung 
Kabupaten Tana Tidung ini, kami berhasil mengumpulkan 
dana sebesar Rp. 200 juta,” ungkap salah seorang pengurus 
presidium. 

Dana itu, kemudian dikelola oleh presidium sebagai dana 
untuk melakukan sosialisasi ke dua pemerintah daerah, 
hingga melakukan sosialisasi dan menumbuhkan keyakinan 
masyarakat di daerah yang akan dibentuk tersebut. 

C. Pemerintahan[ 

Menurut Tana Tidung Dalam Angka 2014, Jumlah Pegawai 
Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2013 
sebanyak 1.290 orang terdiri dari 9 orang Pegawai golongan 
I, 580 orang Pegawai Golongan II, 648 orang Pegawai 
Golongan III dan 53 orang Pegawai Golongan IV. Untuk 
klasifikasi desa menurut kecamatan hingga tahun 2013 ini 
untuk klasifikasi desa swadaya terdapat 14 desa dan 
swakarya 9 desa. 
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Batas Wilayah 
Utara  : Kabupaten Nunukan 
Timur   : Laut Sulawesi, Kab. Bulungan dan Kota Tarakan 
Selatan  : Kabupaten Bulungan 
Barat     : Kabupaten Malinau 

Kecamatan  

Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 5 kecamatan dan 
32 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 
23.639 jiwa dengan luas wilayah 4.828,58 km² dan sebaran 
penduduk 5 jiwa/km².[12] 

Tabel 1 

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tana Tidung, 

Kecamatan Jumlah Desa Status 

Betayau 
Muruk Rian 
Sesayap 
Sesayap Hilir 
Tanah Lia 
 
Jumlah 

6 
6 
7 
8 
5 
 

32 

Desa 
Desa 
Desa 
Desa 
Desa 

 

 

Tabel 2 
Data Penduduk 

Statistik Berdasarkan Agama Juni 2020 

No Agama Jiwa 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Islam 
Kristen Protestan 
Khatolik 
Hindu 
Budha 
Konghuchu 

        19.048 
          3.163 
          1.992 
                 4 
               36 
                 0 

          24.243 
Sumber : BPS Kab. Tana Tidung 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tana_Tidung#cite_note-Permendagri-137-2017-12
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Tabel. 2.1 

 

Data di atas menunjukan umat mayoritas di Kabupaten Tana 

Tidung beragama Islam 19.048 atau 78,57%, Agama Kristen 

Protestan 3.163 jiwa atau 13%, Khatolik 1.992 atau 8,21%, 

Hindu 4 jiwa atau 0,016, dan Agama Budha 36 jiwa atau 

0,15%. 

Dengan demikian jumlah umat Islam sebanyak 19.048 atau 

78,57% lebih banyak dibandingkan dengan umat lain yang 

hanya 11,43%. 

Potensi Zakat  

Kabupaten Tana Tidung yang mayoritas beragama Islam 

memiliki potensi zakat yang begitu besar dalam 

pengembangannya. Hal ini didukung oleh pemerintah 

daerah dan Kantor Kementerian Agama Tana Tidung serta 
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peran masyarakat yang memiliki kesadaran yang cukup 

tinggi. 

Potensi ini tentu tidak terlepas dari sumber daya manusianya 

yang mampu mengelola zakat baik dalam pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendataan. 

Disamping itu sifat dari lembaga zakat seperti Baznas adalah 

transfarasi dalam pelaporan baik kepada pemerintah 

maupun kepada masyarakat yang dilakukan setiap 6 bulan 

atau persemester setiap tahun. 

Transfarasi pelaporan keuangan dan kegiatan tidak terlepas 

dari peran audit intern yaitu audit syariah dan audit 

keuangan, semua ini telah diatur dalam regulasi UU no. 23 

tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP nomor 14 Tahun 

2014 tentang pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat, dan KMA nomor 733 tahun 2018 tentang 

audit syariah. 

Audit syariah dan keuangan sangatlah penting sebagai 

bentuk transfarasi, akuntabelitas, dan amanah yang telah 

dibebani tanggungjawab kepada pengurus Baznas dan LAZ. 

Ke depannya Baznas dan LAZ tidak hanya pengelolaan zakat 

dalam hal pendidikan, social dan dakwah, tetapi bagaimana 

mampu menjawab tatangan zaman dalam era globalisasi dan 

teknologi sekarang untk membuat suatu inovasi dan 

kreatifitas dalam mensejahterakan umat melalui 

pemberdayaan zakat produktif terutama UMKM, home 

industri, dan lain sebagainya. 
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Sehingga di daerah itu bagaimana Baznas dan lembaga zakat 

lainnya untuk bersinergi dengan pemda dan Kantor 

Kemenag Kabupaten. Dalam selalu mengkampaye bukan 

hanya pada bulan Ramadhan tetapi selalu dalam kesempatan 

yang selalu kontiyu, sehingga akan menumbuhkan 

kesadaran masyarakat akan penting menyalurkan zakatnya 

ke Baznas atau LAZ. 

Dalam kesadaran masyarakat ini bukan hanya sebagai suatu 

kewajiban belaka yang selalu menjadi beban mereka tetapi 

jauh dari itu bagaimana mereka mendapatkan kemanfaatan 

yang mereka peroleh baik di dunia maupun di akhirat. 

Semoga dengan kerja keras yang dibarengi ketulusan hati 

yang tidak pernah putus asa serta doa yang selalu kita 

panjatkan kepada Allah SWT. akan membuah hasil dan 

menjadi lahan amal jariyah kita di yaumil akhir. Amiin. 


