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BAB II 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIANBADAN AMIL  

ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SIAK 

 

A. Kabupaten Siak 

1. Letak Geografis 

Secara Geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16’ 

30’’ – 00 20’ 49’’ Lintang Selatan dan 1000 54’ 21’’ 102  ֯  10’ 59’’ Bujur 

Timur, secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang 

berhampiran dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk kedalam daerah 

segitiga pertumbuhan Indonesia – Malaysia – Singapura. 

Bentang Alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran 

rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada 

umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan 

batuan, dan alluvial serta tanah organosol dalam bentuk rawa-rawa atau 

tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pegembangan pertanian, 

perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara 

antara 25  ֯  – 32  ֯  Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup 

tinggi.
20

 

Selain dikenal dengan sungai Siak yang membelah Wilayah 

Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang 

tersebar dibeberapa kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai 

sungai terdalam di tanah air, sehingga memilki nilai ekonomis yang tinggi, 
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terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi 

banjir di perkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai Siak, 

karena morfologinya relative datar. 

Selain sungai Siak, juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu: Sungai 

Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai 

Buatan, Sungai Limau, dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang 

terbesar di daerah ini adalah: Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau 

Besi, Danau Tembatu Songsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, 

Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas, dan tasik rawa. 

Berdasarkan perhitungan sikius hidrologi, 15% surplus air dan 

curah hujan rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka 

kemungkinan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan basah. Dan 

analisi data curah hujan diketahui bahwa bulan basah berlangsung pada 

bulan Juni hingga Agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi ke 

arah pegunungan Bukit Barisan di bagian Barat Wilayah Provinsi Riau.
21

 

2. Keadaan Penduduk 

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang terdapat dalam 

suatu wilayah dan sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan 

pembangunan. Penduduk di Kabupaten Siak selalu mengalami 

perkembangan yang pesat setiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya 

taraf ekonomi masyarakat yang memberikan dampak yang signifikan 

terhadap pertumbuhan penduduk. 
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Dari statistik kependudukan Kabupaten Siak, jumlah pendudk 

Kabupaten Siak berjumlah 427.891 jiwa pada tahun 2011-2012. 

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak dari tahun ke-tahun terus 

meningkat sampai tahun 2012. Untuk lebih jelas dilihat pada table berikut: 

Tabel II.1 

Laju pertambahan penduduk  di Kabupaten Siak 

No 
Laju 

pertumbuhan 

Tahun 2007-

2008 
Tahun 2009-2010 

Tahun 2011-

2013 

1  Jumlah 10,76 8,90 10,14 

 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak 

Penduduk Kabupaten Siak berdasarkan data Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil pada tahun 2011 berjumlah 427.891 jiwa. Kepadatan 

penduduk per-km2 menurut Kecamatan bahwa Kecamatan Tualang 

menempati urutan tertinggi yaitu 326,68% jiwa per-km2. Laju 

pertumbuhan penduduk cukup tinggi di atas pertumbuhan provinsi sebesar 

4,60%. Tingginya pertumbuhan di Kabupaten Siak tidak terlepas dari 

ramainya pencari kerja yang datang dari daerah lain terutama Sumatera 

Utara (bekerja pada Industri HTI dan Perkebunan) dan Sumatera Barat 

(Industri HTI, Migas dan pedagang dan informa).
22

 

3. Kondisi Sosial Budaya 

Kabupaten siak sebagai kabupaten yang baru berkembang perlu 

adanya penataan sosial budaya yang sesuai dengan nilai dan adat 

masyarakat setempat. Hal ini perlu dilakukan, untuk menjaga identitas 

Kabupaten Siak  sebagai kabupaten berbudaya, perkembangan sebuah 
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daerah, tidak akan menutup kemungkinan akan terjadi kontaminasi budaya 

dari berbagai suku dan bangsa. Hal ini merupakan konsekwensi dari suatu 

proses pembangunan. 

Pada prinsipnya masyarakat itu terdiri dari berbagai bentuk 

anggota masyarakat. Orang-orang saling berhubungan, geser 

menggeser,sentuh menyentuh dan masyarakat bersifat iri hati, sehingga 

masyarakat tumbuh dan berkembang berdasarkan tuntutan-tuntutan 

persamaan dan cita-cita, suburnya ide-ide masyarakat yang disebabkan 

oleh dorongan anggota masyarakat. Tuntutan dan keinginan merupakan 

kenyataan sosial yang bersifat kerohanian, karena pengaruh itu timbal 

balik antara faham-faham dan ide-ide orang yang hidup di masyarakat. 

Masyarakat sebuah kabupaten, anggotanya terdiri dari berbagai tapisan 

atau tingkatan hidup, pendidikan, kebudayan dan lainnya.
23

 

 

B. Baznas Kabupaten Siak 

1. Sejarah Badan Amil Zakat Naisonal Kabupaten Siak 

Sebelum Indonesia merdeka dan membentuk sebuah negara 

kesatuan, tata pemerintahan dibanyak daerah berbentuk kerajaan. Sama 

halnya dengan siak, dahulu juga merupakan sebuah kerajaan besar dan 

termasyhur. Masa kepemimpinan kerajaan Siak turun temurun hingga 

Sultan Siak XII, Sultan Assyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin 

(Sultan Syarif Kasim II, 1915-1946 M ). 
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Siak ditetapkan menjadikabupaten pada tanggal 12 Oktober 1999 

berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, dan keputusan Gubernur Riau No. 

253/U/1999. Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah pemekaran dari 

kabupaten induk yaitu kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Secara 

administrativKabupaten Siak saat ini memiliki 14 kecamatan dengan luas 

wilayah 8.592,09 Km. jumlah penduduk kabupaten siak tercatat 424.884 

jiwa (data bulan Mei 2011). 

Mengingat siak merupakan kabupaten yang terbilang belia saat itu, 

tentu segala sesuatunya serba terbatas dan masih banyak kekurangan 

disana sini, hal ini juga berimplikasi kepada sarana dan prasarana 

pendukung sebagai sebuah kabupaten, demikian juga halnya dengan 

sarana layanan sosial keagamaan seperti pengelolaan zakat.
24

 

Pada awalnya pengelolaan dikabupaten siak masih bersifat 

tradisional, orang lebih mengerti bahwa tempat pembayaran zakat adalah 

dimasjid-masjid dan surau, hal itu dikarenakan badan atau lembaga resmi 

yang mengelola zakat belum ada, namun pada tahun 2002 Kanwil 

Depantermen Agama Provinsi Riau saat itumengirimkan surat kepada 

kabupaten siak melalui Kasi Urais yang ketika itu dijabat oleh H. Syukur, 

terebih lagi memang menjadi kemakluman bahwa ada ketentuan yang 

mengatur bahwa setiap yang menjabat Kasi Urais secara otomatis juga 

menjadi sekretaris di Badan Amil Zakat Kabupaten, sesuai dengan 

lahirnya UU Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999, Kanwil Depag 
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Provinsi Riau dalam suratnya meminta Kabupaten Siak membuat badan 

resmi yang mengelola zakat, atau lebih dikenal dengan Badan Amil Zakat, 

pada tahun 2002 dengan surat Keputusan Bupati Siak saat itu Arwin AS, 

menunjuk kepengurusan yang akan mengelola zakat di Kabaputen Siak, 

pada masa itu di percayakan kepada Faturrahman sebagai ketua, ia 

menjabat dari tahun 2002 hingga 2006. 

Pada periode Faturrahman sebagai ketua BAZ, para pengurus yang 

menjabat pada masa itu mulai bekerja menempati kantor BAZ yang baru 

yaitu sebuah rumah maasyarakat yang disewa yang terletak 

dipersimpangan jalan sutomo dengan jalan Raja Kecik, dengan suntikan 

dana hibah (operasional) dan APBD Kabupaten Siak sebesar Rp. 

50.000.000 BAZ mulai mengumpulkan zakat, pada waktu itu zakat 

terkumpul berkisar Rp. 200.000.000, selain pengumpulan, BAZ juga 

menyalurkan zakat penyaluran pada saat itu dibentuk per rayon, hampir 

seluruh kecamatan sudah terbagikan kecuali Kecamatan Kandis dan 

Minas, penyaluran itu masih pola konsumtif, hanya sedikit yang 

diperuntukkan untuk pola produktif mengingat dana zakat yang terkumpul 

terbatas.
25

 

Pengumpulan zakat pada zaman ini belumsatu pintu, artinya BAZ 

Kabupaten hanya menerima laporan dari BAZ kecamatan dan pengelolaan 

serta pendayagunaannya diserahkan kepada kecamatan masing-masing. 
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Seiring berjalannya waktu masa kepengurusan berganti, tahun 

2007 kepengurusan BAZ Kabupaten Siak dipercayakan oleh  Bupati Siak 

Arwin AS kepada H. Saribun sesuai SK Bupati Siak Nomor: 

381/HK/KPTS/2007 tanggal 26 Mei 2008, namun kepemimpinannya 

hanya bertahan selama 3 bulan saja, ia mengundurkan diri dikarenakan 

alasan pribadi, karena pendeknya masa jabatannya H. Saribun dan 

pengurus lainnya belum bisa mengumpulkan zakat sesuai harapan, dan 

kefakuman kepengurusan itu ditunjuk lah H. Muharom sebagai ketua BAZ 

yang baru untuk jabatan 2007-2010 sesuai revisi SK Bupati Siak Nomor: 

137.a/HK/KPTS/2008, sedikit demi sedikit geliat zakat pada masa ini 

menunjukkan grafik yang menggembirakan, dengan dibentuknya 

pembagian zakat yang konsumtif dan produktif, ternyata sedikit demi 

sedikit mampu menjawab keluhan masyarakat kurang mampu tersebut. 

Pada saat ini kantor BAZ sudah berpindah ke Gedung Taufiqiyah yang 

terletak dijalan Sultan Syarif Kasim.
26

 

Sesuai dengan intruksi Bupati Siak Nomor: 107/HK/KPTS/2009 

Arwin AS mengintruksikan kepada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten 

Siak unruk membuat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), walhasil zakat dpat 

terkumpul sebesar Rp. 450.000.000 pada tahun 2011. 

Dengan masuknya tahun 2012, secara sendirinya usai pulalah 

kepemimpinan Muharom sebagai ketua, bertepatan dengan pejabat Bupati 

yang baru Drs. H. Syamsuar dan Alfedri sebagai wakilnya, pada tanggal 
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22 Agustus 2011 dengan SK Bupati Siak Nomor: 208/HK/KPTS/2011 

Drs. H. Alfedri dipercaya sebagai ketua yang baru, menggantikan 

kepemimpinan Muharom untuk periode 2011 higga 2014, pada masa itu 

pengelolaan zakat semakin melangkah kearah yang lebih baik, pada akhir 

tahun 2012 zakat bisa terkumpul 5/3 milyar, hal tersebut tak lepas dari 

dukungan pemerintah pada BAZ, pada akhir tahun 2013 BAZ Kabupaten 

Siak kembali mengumpulkan 7,1 Milyar, nominal itu tidak terkumpul 

begitu saja, diawal kepemimpinannya Alfedri melalui Intruksi Bupati 

Nomor: 14 Tahun 2012, Syamsuar selaku Bupati Mengintruksi kepada 

seluruh PNS,  karyawan BUMD dan lainnya untuk membayar zakat 

penghasilannya kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Siak.  

Sosialisasi-sosialisasi zakat sangat gencar dilakukan, baik 

dilingkungan SKPD atau masyarakat hingga KUD-KUD pengelola sawit 

yang ada didesa-desa tak luput dari sasaran sosialisasi zakat, hal itulah 

yang membuat grafik pengumpulan zakat melonjak tinggi, masyarakat pun 

semakin percaya dengan cara kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Siak 

yang bekerja pegang amanah. Saat ini BAZ tidak lagi menglola zakat 

dengan cara tradisional, dengan berpindahnya sekretariat Badan Amil 

Zakat Kabupaten Siak ke gedung milik Kementrian Agama Kabupaten 

Siak dijalan Sultan Syarif Kasim disamping gedung Taufiqiyah, 

masyarakat pun berbondong-bondong datang dengan berbagai kepentingan 

mulai dari membayar zakat hingga yang menerima zakat. 
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2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Terwujudnya pengelola zakat di kabupaten atau kota yang 

terbaik, amanah dan terpercaya secara nasional. 

b. Misi 

1) Mengkoordinasikan Unit Pengumpulan Zakat dan Lembaga Amil 

Zakat tingkat Kabupaten untuk mencapai target-target pengelolaan 

zakat secara nasional. 

2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat, Infaq dan 

Shodaqoh di Kabupeten Siak. 

3) Meningkatkan pendidtribusian dan pendayagunaan zakat, Infaq dan 

Shodaqoh untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan Sosial di 

Kabupaten Siak. 

4) Menerapkan manajemen keuangan zakat, Infaq dan Shodaqoh yang 

transparan dan akuntabel berbasis tekonologi informasi dan 

komunikasi terkini. 

5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku 

kepentingan zakat, infaq dan shodaqoh di kabupaten siak. 

6) Menggerakkan dakwah islam untuk kebangkitan zakat nasional 

melalui sinergi dengan berbagai instansi dan orgnisasi islam 

lainnya di Kabupaten Siak. 

7) Terlibat aktif dalam gerakan kebangkitan zakat di Provinsi Riau. 
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8) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju 

masyarakat  yang agamis, adil dan makmur. 

9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi 

rujukan baznas kabupaten/kota. 
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3. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Siak  

Gambar II.1 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Siak 
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