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pengesahan dari Baznas dengan pem-
bentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). 
 Adapun tugas UPZ adalah mem-
bantu Baznas dalam melakukan peng-
umpulan zakat pada institusi yang 
bersangkutan. Jika diperlukan, UPZ 
dapat melaksanakan tugas pembantuan 
pendistribusian dan pendayagunaan 
zakat berdasarkan kewenangan dari 
Baznas. (Achmad)

 Baznas adalah lembaga pemer-
intah non struktural yang mandiri 
bertanggung jawab kepada Walikota 
Tangerang yang bertugas melak-
sanakan pengelolaan zakat, dana sosial 
keagamaan termasuk dana sosial CSR. 
Dibentuk oleh Walikota Tangerang, 
saat ini sudah memiliki jaringan seban-
yak 45 UPZ Instansi Pemerintah/Swasta 
dan 833 UPZ Masjid/Musholla.
 Zakat dikelola oleh Amil yang 
merupakan seseorang atau kelompok 
yang diangkat oleh pemerintah untuk 
mengelola pelaksanaan ibadah zakat. 
DKM Masjid/Musholla dapat menjadi 
amil zakat dengan mendapatkan 
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Cara Menggalang Dana Di Tangerangsedekah.id
 Kepedulian masyarakat Kota Tangerang yang tinggi, mendorong adanya gera-
kan sosial untuk membantu melalui penggalangan dana. Pemerintah Kota dan Baznas 
Kota Tangerang telah menyediakan wadah yang resmi dan dapat dipertanggung 
jawabkan yakni tangerangsedekah.id berbasis website. 
 Berikut ini cara menggalang dana yang dapat dilakukan masyarakat melalui 
tangerangsedekah.id :

Kepada masyarakat yang ingin membayar Zakat Maal & Fitrahnya, 
silahkan datang/hubungi UPZ Masjid/ Mushola terdekat

KOTA TANGERANG

ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
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Cara Berdonasi Di Tangerangsedekah.id
 Di era kemajuan teknologi dan informasi saat ini, berbagai layanan tersaji 
dengan mudah. Kebutuhan masyarakat pun dapat terpenuhi dengan cepat. Begitu 
pula dengan berdonasi yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Pemerintah 
Kota dan Baznas membuat wadah berdonasi melalui tangerangsedekah.id
 Layanan ini terbuka bagi siapa saja yang ingin membantu maupun berdonasi 
sesuai yang diinginkan. Caranya sangat mudah dan berikut ini langkahnya, (Achmad)
 

Warga Menghubungi 
RT/RW dengan 

dilampirkan data objek 
yang akan dibantu

 1

RT/RW melakukan 
pencatatan dan 

menghubungi Unit 
Pengumpul Zakat 

(UPZ)
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Pengurus UPZ akan 
melakukan 

pemeriksaan ulang 
terkait data objek 

yang akan dibantu.
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1 Buka www.tangerangsedekah.id 
melalui web browser ponsel anda

2 Pilih kolom "donasi" pada
program yang akan dibantu

3
Jika anda belum terdaftar,

maka pilih kata "Masuk" untuk
mendaftar

4
Setelah berhasil login, Anda

bisa berdonasi melalui sistem
pembayaran melalui tiga

bank pilihan

5
Anda akan mendapatkan

pemberitahuan pembayaran melalui
bank yang dipilih dan mengirim
bukti struk pembayaran melalui

kolom tersedia

UPZ, Mengumpulkan dan
Mendistribusikan Zakat
 Baznas memiliki lima prinsip 
program yakni Syariah Islam, Sinergi, 
Berbasis Komunitas, Partisipasi, Keman-
faatan dan Sustainabel. Baznas Kota 



Baznas Sudah Salurkan Dana Zakat 
Rp1,8 Miliar

 Baznas Kota Tangerang melalui 
UPZ tingkat Kecamatan telah mendistri-
busikan dan pendayagunaan zakat 
kepada masyarakat yang membutuhkan 
untuk periode tiga bulan pertama tahun 
2019 yakni Januari - Maret. Totalnya, 
dana zakat sebesar Rp1.894.078.510 
telah dikeluarkan melalui lima program 
kegiatan, yaitu :

Tangerang menargetkan dapat mengen-
taskan penduduk miskin versi BPS 
sebanyak satu persen atau 1.052 jiwa.
    Saat ini, Pemkot Tangerang telah mem-
bentuk UPZ di 13 Kecamatan dan jum-
lahnya akan terus ditambah. UPZ memili-
ki kewajiban menyampaikan laporan 
pengumpulan dan tugas pembantuan 
pendistribusian dan pendayagunaan 
dana kepada Baznas setiap satu bulan, 
enam bulan dan akhir tahun. Adapun 
laporan yang disampaikan adalah bukti 
asli pendistribusian dan pendayagunaan 
zakat melalui UPZ.
 Sebanyak 878 Unit Pengumpul 
Zakat (UPZ) telah dibentuk Baznas Kota 
Tangerang terdiri dari 883 UPZ Mas-
jid/Musholla dan 45 UPZ Instansi Pemer-
intah dan Swasta. Manajemen kerjanya 
adalah melakukan pengumpulan, 
pendistribusian dan pendayagunaan, 
pelaporan dan keuangan. (Achmad)
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Salurkan ZIS Via Tangerangsedekah.id

 Pemerintah Kota Tangerang 
melalui Dinas Kominfo telah membuat 
layanan untuk penyaluran ZIS yakni web-
site Tangerangsedekah.id sehingga 
memudahkan masyarakat saling mem-
bantu sesama dan berpartisiasi dalam 
pembangunan di Kota Tangerang.
 Website khusus yang dibuat 
untuk menggalang dana dan berdonasi 

secara online dan transparan ini, menjadi 
wadah bagi masyarakat. Berbagai 
program donasi yang dibuat pun 
mendapatkan antusias masyarakat.
 Seluruh bantuan yang disalurkan 
pun akan dilaporkan melalui website ini 
sehingga pengelola akan bertanggung 
jawab langsung kepada pemberi donasi 
dan diketahui publik. Pemanfaatan 
kemajuan teknologi informasi ini dihara-
pkan bisa membuat layanan menjadi 
lebih mudah.

 “Melalui wadah tangerangse-
dekah.id maka masyarakat bisa berdona-
si dimanapun dan kapanpun secara 
cepat dan transparan sebab dapat diper-
tang gung jawabkan melalui hukum 
islam," kata Ketua Baznas Kota Tangerang 
KH. M. Aslie Al khusaeri. (Achmad)

1. Program Pendidikan
Jumlah Penerima  : 141 Orang
Total Biaya : Rp. 270.617.000
Keterangan : Bantuan peralatan 
sekolah kepada siswa tak mampu

2. Program Kesehatan
Jumlah Penerima  : 7 Orang
Total Biaya : Rp. 24.000.000
Keterangan : Bantuan kepada warga 
yang belum tercover BPJS Kesehatan

3. Program Keagamaan
Jumlah Penerima  : 29 Penerima
Total Biaya : Rp. 276.150.000
Keterangan : Pemberian bantuan 
kegiatan, seperti santunan dan 
tabligh akbar 

4. Program Peduli Kemanusiaan
Jumlah Penerima  : 451 Penerima
Total Biaya : Rp. 819.811.510
Keterangan : Bantuan kepada warga 
yang terkena bencana

5. Program Perekonomian
Jumlah Penerima  : 26 Penerima
Total Biaya : Rp. 503.500.000
Keterangan : Bantuan kepada warga 
seperti pembuatan warung Z-Mart. 
(Achmad)


