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        Zakat penghasilan (profesi) atau biasa disebut dengan mâl al-mustafad, 

merupakan satu hal urgen dan menjadi aktual, sebab sebelumnya permasalahan ini 

merupakan  mukhtalaf di kalangan ulama dan fuqaha.  Hal ini dapat dipahami 

karena zakat jenis ini tidak secara jelas diterangkan dalam al-Quran dan As-

Sunnah. Pada bulan April tahun 2011 sempat diberlakukan peraturan yang 

memberlakukan kepada pegawai negeri sipil (PNS) lewat surat edaran (SE) yang 

dikeluarkan oleh walikota Malang sendiri, bahwa pegawai negeri sipil (PNS) yang 

ada di pemerintahan kota Malang untuk membayar zakat dalam upaya peduli 

terhadap sesama yakni para pegawai negeri sipil (PNS) golongan rendah serta 

masyarakat miskin yang ada di kota Malang. Akan tetapi pada saat peraturan ini 

dikeluarkan ada banyak pro dan kontra yang muncul dari para pegawai negeri 

sipil (PNS) di pemerintahan kota Malang yang kebanyakan dari mereka 

menentang pemberlakuan peraturan ini, sehingga akhirnya peraturan ini berhenti 

di tengah jalan  dalam penerapannya. Setelah pencabutan peraturan ini maka tidak 

ada lagi peraturan yang mengatu yang mengatur tentang zakat profesi pegawai 

negeri sipil (PNS) di kota Malang. Dengan permasalahan ini saya berkeinginan 

untuk meneliti bagaimana perkembangan zakat profesi pegawai negeri sipil 

sebelum peraturan ini ada, dan setelah ada serta setelah peraturan ini dicabut. Dan 

bagaimana pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) di BAZ kota 

Malang.  

        Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah BAZ Kota Malang. Penelitian ini 

termasuk ke dalam jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Dan 

pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Subjek penelitiannya 

adalah para pengurus/Amil zakat BAZ kota Malang. Sumber datanya meliputi tiga 

hal yaitu: sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data 

meliputi, wawancara, observasi, dokumentasi. Metode pengolahan data yaitu:edit, 

klasifikasi, verifikasi, analisi, kesimpulan. Serta analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.  

Dan hasil dari penelitian ini adalah Pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil 

(PNS) yang ada di BAZ kota Malang sangat teroganisir, dalam program kerja 

pengelolaan zakat terangkum di dalamnya, yaitu: 1). Bidang pengumpulan, 2). 

Bidang pendistribusian, 3). Bidang pendayagunaan, 4). Bidang pengembangan, 5). 

Bidang kehumasan. Perkembangan zakat rofesi pegawai negeri sipil (PNS) di kota 

Malang adalah dari tahun 2007 sampai tahun 2011 pegawai negeri sipil (PNS) 

yang mebayar zakat profesi ke BAZ sangat menurut dari tahun ke tahun. 


