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Abstract 

This study aims to examine in depth and critically examine how the implementation and utilization of zakat, 

infak, and sedekah can be useful to overcome the problem of poverty in Semarang through the economic 

empowerment of the poor. Rationale for doing research with the theme of charity is based on the utilization of 

an understanding of the position of zakat which has very important issues related to economic, social and 

religious. From the economic aspect, zakat has a very high economic potential if managed optimally. In terms of 

social, zakat is also able to reinforce social solidarity to the people who are less fortunate. In terms of religious, 

zakat is also able to reinforce faith and devotion to God Almighty. Those dimensions it also has a vision of 

harmony with the city of Semarang, Semarang Metropolitan City of Religious-Based Trade and 

Services. Therefore, this study also aims to see how the synergy of economic empowerment of the poor through 

zakat with the policies of the government of Semarang in addressing the problem of poverty in the city of 

Semarang. Expected, the results of this study will be useful for the development of socio-cultural aspects within 

the framework of strengthening the economy of Semarang. In addition, as well as evaluation of social 

development of cultures and religions within the framework of achieving the vision and mission of Semarang. The 

research was carried out against the institutions or agencies (amil zakat) in Semarang. Methods of data 

collection through interviews, observation and documentation. Overall, the study was conducted with a qualitative 

research approach with the case study method. In summary, this study shows that the model of efficient use of 

zakat to the economic empowerment of the poor is done in the form of capital for business development and 

help pioneer a new business. Capital is still limited to micro enterprises. With a variety of approaches typical 

process, the model is able to encourage increased economic activity mustahik, although still very small. Research 

also shows that there is synergy utilization of zakat program for economic empowerment of the poor with 

poverty alleviation programs. So that efforts to alleviate poverty through ZIS program tends to be partial and 

tentative. 
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Pendahuluan  

Rumusan visi Kota Semarang tahun 

2005-2010 sebagaimana tertuang dalam 

dokumen resmi adalah Semarang Kota 

Metropolitan yang Religius Berbasis 

Perdagangan dan Jasa (Penelitian ini dilakukan 

pada tahun 2010 – Red.). Pendefinisian 

Semarang sebagai Kota Metropolitan 

mengandung arti bahwa Kota Semarang 

mempunyai sarana prasarana yang dapat 

melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan 

hinterland-nya. Pendefinisian Semarang sebagai 

Kota Religius mengandung arti bahwa 

masyarakat Kota Semarang meyakini akan 

kebenaran ajaran dan nilai – nilai agama yang 

menjadi pedoman dan tuntunan dalam 

menjalankan kehidupannya, dalam wujud 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Sedangkan pendefinisian  Semarang 

sebagai Kota perdagangan dan jasa mengandung 

arti bahwa basis aktivitas ekonomi masyarakat 

Kota Semarang dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat berbasiskan pada 

perdagangan dan jasa. 

Muara akhir dari visi kota tersebut adalah 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat, baik 

secara lahir dan batin. Namun harus diakui, 

bahwa belum semua warga Semarang mampu 

meraih kesejahteraan yang diharapkan.  Masih 

banyak jumlah orang yang tidak mampu 

memenuhi hak-hak dasar meliputi kebutuhan 

pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan 

kesehatan sesuai standar minimal. Inilah yang 

dikategorikan sebagai orang miskin. Secara 

sosial ekonomi, kehidupan mereka tidak 

terpenuhi hak-hak dasarnya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan 

kehidupan yang lebih bermartabat.  

Pemerintah Kota Semarang patut serius 

dalam menghadapi masalah kemiskinan, karena 

meskipun telah menjadi kota metropolitan, 

sebagai pusat perdagangan dan jasa, ternyata 

jumlah masyarakat miskin cenderung naik dari 

tahun ke tahun sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel 1 

Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2002-2007 

Tahun Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Prosentase 

2002 316.338 KK 44.013 KK 14,97% 

2003 322.734 KK 44.358 KK 14,13% 

2004 330.496 KK 59.550 KK 18,01% 

2005 354.581 KK 82.665 KK 23,31% 

2006 358.424 KK 82.665 KK 23,06% 

2007 358.424 KK 82.665 KK 23,06% 

 Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2009 

Data pada akhir tahun 2009, sebagaimana 

yang dilansir oleh media massa,  jumlah 

penduduk miskin di Kota Semarang mencapai 

sekitar 136.000 KK setara dengan sekitar 

498.700 jiwa. Bila diprosentase mencapai 

sekitar 31,1 persen dari sekitar 1,6 juta jiwa 

jumlah pendudukan Kota Semarang (Antara, 

2009). Padahal antara tahun 2002 sampai 2007, 

jumlah orang miskin interval antara 14 – 23 

persen.   

Inisiasi penanggulangan kemiskinan telah 

banyak diusahakan dan diwujudkan oleh 

pemerintah Kota Semarang dengan berbagai 

tindakan konseptual dan langkah kongkrit. 

Tindakan konseptual dimulai dari perumusan 

indikator-indikator kemiskinan, pendataan 

secara akurat, penyusunan strategi, perumusan 

kebijakan dan program kerja. Tindakan kongkrit 

dalam menanggulangi masalah kemiskian bahkan 

diwujudkan dalam bentuk peningkatan anggaran 

penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2004. 

Rentang antara tahun 2004 – 2007 anggaran 

penanggulangan kemiskinan rata-rata naik 

sekitar 13,49 persen per tahun. Pertanyaan yang 

patut dikemukakan adalah efektifkah langkah-

langkah tersebut? Sementara data jumlah orang 

miskin justru menunjukkan kecenderungan naik.  

Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Semarang 

menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan 

antara lain berdasarkan asas partisipatif, 

demokratis, koordinatif atau keterpaduan. 

Berdasarkan asas ini, maka dalam 

penanggulangan masalah kemiskinan patut 

melibatkan potensi-potensi masyarakat. Salah 

satu potensi masyarakat yang dapat dikaitkan 

dalam program penanggulangan masalah 

kemiskinan adalah kesadaran berderma 

(filantropi). Dalam Islam, ibadah berderma 

diimplementasikan dalam bentuk amalan zakat, 

infak dan sedekah (disingkat ZIS).  

 ZIS merupakan amaliah ibadah dalam 

Islam yang memiliki keselarasan dengan upaya 

untuk mengatasi kemiskinan, sebagaimana yang 

dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang, baik 

dalam makna filosofis, strategis dan praktis. 

Secara filosofis, ZIS adalah ajaran Islam yang 

bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial 

melalui mekanisme distribusi kekayaan dari yang 

kaya kepada orang miskin (Shahih Muslim, 1:22). 

Islam menghendaki agar kekayaan tidak hanya 

berputar-putar dari kalangan orang kaya. 

Bahkan secara normatif, Islam memandang 

bahwa di dalam harta orang-orang kaya 

terdapat hak orang-orang miskin. Membayarkan 

zakat berarti menyucikan harta sebagaimana 

makna lughawy zakat yang memiliki arti suci atau 

menyucikan. 

 

Permasalahan 

Berdasarkan kondisi demikian maka 

penelitian tentang pendayagunaan zakat, infak 

dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi 

masyarakat miskin sangat penting untuk 

dilakukan. Adapun rumusan permasalahannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah model-model pendayagunaan 

zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang 

diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat miskin di Kota 

Semarang?  

2. Bagaimanakah sinergi program 

pendayagunaan zakat, infak dan sedekah  

dengan program dan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota 

Semarang 

 

Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui model-model 

pendayagunaan zakat, infak dan sedekah 

(ZIS) yang diwujudkan melalui kegiatan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin 

di Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui bagaimana program-

program pemberdayaan ekonomi tersebut 

bersinergi dengan kebijakan dan langkah 

pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah Kota Semarang. 

 

Kegunaan Penelitian  

Penelitian tentang Pendayagunaan Zakat 

untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Miskin di Kota Semarang diharapkan akan 

bermanfaat sebagai berikut: 

1. Secara akademik dapat memperkaya kajian 

tentang zakat, infak dan sedekah sebagai 

bagian dari tradisi berderma di kalangan 

masyarakat. 

2. Untuk memperkuat kebijakan tentang 

pembangunan sosial budaya dalam 
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kerangka penguatan ekonomi di Kota 

Semarang 

3. Sebagai evaluasi pembangunan sosial 

budaya dan agama dalam kerangka 

pencapaian visi misi Kota Semarang 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi dua 

segi, segi kewilayahan dan segi substansi (isi). 

Dari segi kewilayahan, penelitian ini 

dilaksanakan di wilayah Kota Semarang. Adapun 

sasaran penelitian meliputi empat lembaga amil 

zakat di Kota Semarang atau lembaga amil zakat 

yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan di 

Kota Semarang. Penentuan sampel penelitian 

dengan menggunakan teknik purposive-sampling. 

Kelima lembaga amil zakat tersebut meliputi : 

 

Tabel 2 

Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang 

 

Adapun cakupan isi meliputi aspek 

bentuk pendayagunaan zakat, infak dan sedekah 

untuk pemberdayaan masyarakat miskin, proses 

pelaksanaan, serta menyangkut konfigurasi dan 

tata-kelola pelaksanaannya.  

 

Metodologi 

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Sebagaimana namanya, model 

penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat 

gambaran secara sistimatis, faktual dan akurat 

mengenai fenomena atau hubungan 

antarfenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, 

yang dimaksud dengan fenomena-fenomena 

tersebut adalah segala aktifitas terkait 

pendayagunaan zakat yang dikelola oleh badan, 

lembaga atau kepanitiaan amil zakat di Kota 

Semarang. Zakat tersebut dimanfaatkan untuk 

meningkatkan ekonomi masyarakat miskin di 

Kota Semarang.  

Adapun sasaran penelitian meliputi empat 

lembaga amil zakat di Kota Semarang atau 

lembaga amil zakat yang melaksanakan kegiatan 

pemberdayaan di Kota Semarang sebagai sampel. 

Penentuan sampel penelitian dengan 

menggunakan teknik purposive-sampling.  

Metode pengumpulan data secara variatif 

menggunakan beberapa teknik, tergantung pada 

data yang dikehendaki dan sumber data. Adapun 

teknik pengumpulan data tersebut meliputi : 

dokumentasi, wawancara dan pengamatan.  

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, 

bahwa lembaga pengelola zakat meliputi badan 

Amil Zakat (BAZ) dan lembaga Amil Zakat 

(LAZ). Selain itu, pada kenyataan di tengah-tengah 

masyarakat juga berkembang tradisi pengelolaan 

zakat yang dikelola secara tradisional melalui 

kepanitiaan yang bersifat tentatif serta melalui 

takmir-takmir masjid. Oleh karena itu, sesuai 

dengan populasi dan sampel yang telah 

ditetapkan, maka dalam penelitian deskriptif ini 

mencoba menggunakan analisis komparatif. 

Dengan menggunakan model komparatif tersebut 

diharapkan akan dapat diketahui nilai-nilai 

keunikan dan keunggulan masing-masing model 

pemberdayaan zakat untuk orang miskin yang 

dilakukan oleh badan-badan amil zakat tersebut. 

 

Kerangka Pemikiran 

Penelitian tentang “Pendayagunaan Zakat, 

Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Miskin” mencakup dua permasalahan. 

Pertama, model pendayagunaan zakat untuk 

pemberdayaan masyarakat miskin di Kota 

Semarang. Kedua,  sinergi program 

pendayagunaan zakat, infak dan sedekah  dengan 

program dan kebijakan penanggulangan 

kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kota Semarang. Permasalahan kedua merupakan 

kelanjutan permasalahan pertama. Seluruh 

rangkaian penelitian ini dapat dilihat dalam 

kerangka pemikiran. 

  

No Representasi Klasifikasi 

Organisai 

Amil 

Sasaran 

1 Pemerintah BAZ BAZ Kota 

Semarang 

2 LSM/Ormas 

Keagamaan/ 

Organisasi 

Sosial 

LAZIS PKPU Jawa 

Tengah 

LAZIS IPHI 

Jawa Tengah 

 

3 Lembaga 

Keagamaan 

Masjid 

Amil 

Zakat, 

Infak dan 

Sedekah 

Masjid 

BAZI Masjid 

Agung 

Semarang 
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fasilkitasi Data-base orang miskin 

Peta Sebaran kemiskinan 

Regulasi, Forum Koordinasi 

 

 

 

 

Ajaran Normatif  

tentang ZIS 

 

 

 

 

ZAKAT SECARA KARIKATIF 

Kemiskinan 

Pendayagunaan Zakat 

Pemerintah  

Kota Semarang 

ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN 

Visi & Misi 

Program Kerja 

Program/Strategi/ 

Kebijakan/regulasi  

Pengentasan Kemiskinan 

 

 

 

 

Lembaga/Badan/ 

Panita Amil Zakat 
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Hasil dan Pembahasan 

Menyangkut potensi zakat di Kota 

Semarang, sampai saat ini belum ditemukan data 

resmi dan valid yang bisa menjelaskan mengenai 

potensi zakat di Kota Semarang. Beberapa 

estimasi tingkat nasional masih diragukan. 

Karena teori penghitungannya menggunakan 

berbagai asumsi-asumsi yang kurang valid. Oleh 

karena itu deskripsi potensi zakat antara satu 

lembaga dengan lembaga lainnya berbeda-beda. 

Menurut estimasi PIRAC (Public Interest 

Research and Advocacy Center)  potensi zakat 

tingkat nasional tahun 2007 mencapai sebesar 

9,09 triliun, meningkat dari 4,45 triliun pada 

tahun 2004. Sementara itu, UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta bahkan menyebut angka 

potensi zakat sebesar 19,3 tiriliun. Lantas 

bagaimanakah dengan potensi Kota Semarang. 

Meminjam teori atau asumsi-asumsi yang 

dipakai PKPU Jawa Tengah, bahwa potensi zakat 

di Kota Semarang = jumlah umat Islam di 

Semarang dikalikan 30 persen kemudian 

dikalikan satu juta rupiah. Dengan menggunakan 

asumsi itu, maka potensi zakat di Kota 

Semarang kira-kira sekitar Rp. 

369.020.400.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh 

Sembilan Milyar Rupiah). Asumsi ini dasarkan 

pada jumlah penduduk Kota Semarang yang 

beragama Islam sebesar 1.230.068 atau sekitar 

delapan puluh persen (80%) dari tolal penduduk 

Kota Semarang. Dari jumlah muslim tersebut 

diasumsikan jumlah muzakki sebesar 30%. Dan 

nilai zakat diasumsikan rata-rata sebesar satu 

juta rupiah (Rp.1.000.000). Apabila nilai rata-

rata zakat diturunkan menjadi  hanya sebesar 

lima ratus ribu rupiah (Rp. 500.000), maka 

potensi zakat sebesar Rp. 184.510.200.000,- 

(Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Lima 

Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). 

Asumsi-asumsi ini sangat lemah dan tidak valid 

karena didasarkan pada asumsi-asumsi prediktif 

saja. Untuk menjawab secara valid memang 

harus menggunakan pendekatan survei sehingga 

akan lebih akurat dalam menggambarkan 

potensi zakat di Kota Semarang. 

Terlepas dari asumsi potensi zakat di 

Kota Semarang di atas, perkembangan makro 

sosial dan ekonomi diasumsikan akan 

berpengaruh terhadap penguatan potensi zakat 

di Kota Semarang. Indikator-indikator tersebut 

antara lain meliputi : perbaikan kehidupan 

ekonomi masyarakat, meningkatnya kesadaran 

relegius masyarakat, dan berkembangnya amil-

amil zakat profesional. Pertanyaannya adalah, 

apakah penguatan terhadap potensi zakat 

tersebut akan secara nyata diikuti meningkatnya 

angka zakat yang dapat dikumpulkan. Aktualisasi 

potensi zakat akan dipengaruhi beberapa 

indikator. Indikator-indikator tersebut antara 

lain profesionalisme badan atau lembaga amil 

zakat ; efektifitas dan intensitas edukasi dan 

sosialisasi zakat, serta regulasi dan kebijakan 

yang mendukung. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa 

perzakatan di Semarang saat ini mengalami tren 

kebangkitan.  Kesadaran untuk menunaikan 

zakat secara lebih terorganisir, berdaya dan 

berhasil guna telah mendorong kemunculan 

lembaga-lembaga amil zakat profesional dari 

berbagai perkumpulan keagamaan. Krisis 

ekonomi dan krisis multidimensi yang dialami 

oleh bangsa Indonesia pada tahun 1997-1999 

telah menyebabkan perekonomian masyarakat 

rontok. Momentum ini telah memicu kesadaran 

kolektif umat untuk bangkit dengan 

memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki, 

salah satunya adalah institusi zakat. Berbarengan 

dengan itu, pada tahun 1999 lahir satu undang-

undang No. 38 Tahun 1999 yang mengatur 

tentang pengelolaan zakat. Dua hal inilah yang 

sangat mungkin menjadi pra-kondisi bagi 

lahirnya lembaga-lembaga pengelola zakat di 

Indonesia. Oleh karena itu dapat dipahami 

kebanyakan lembaga-lembaga pengelola zakat 

tingkat nasional muncul antara tahun-tahun 

tersebut seperti kemunculan PKPU, Dompet 

Dhuafa’, DPU-DT, Rumah Zakat, dan 

sebagainya. Di tingkal lokal Jawa Tengah muncul 

seperti Lazis-Jateng, LAZIS-MA, LAZ Pertamina, 

LAZ Telkom Div-re IV dan sebagainya. Tidak 

hanya institusi swasta, lembaga pengelola zakat 

di kalangan pemerintah, yaitu BAZ, juga 

mengalami gelora yang sama. BAZ Kota 

Semarang dalam dua tahun terakhir 

berkembang secara signifikan. Beberapa 

Kabupaten dan Kota telah melahirkan peraturan 

daerah yang mengatur tentang pengelolaan 

zakat. Kota Semarang baru saja melahirkan 

Perda No. 7 Tahun 2009 tentang pengelolaan 

zakat.   

Model pendayagunaan zakat untuk 

pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin 

adalah program pemanfaat dana zakat untuk 

mendorong mustahik mampu memiliki usaha 

mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam 

bentuk pengembangan modal usaha mikro yang 

sudah ada atau perintisan usaha mikro baru 

yang prospektif. Selain itu, program tersebut 

juga dibarengi dengan pengembangan kapasitas 

melalui berbagai pendampingan dan pembinaan. 

Dengan bantuan-bantuan tersebut, masyarakat 

miskin akan menjadi lebih mandiri dalam 

mengatasi masalah kemiskinannya.   

Proses pendayagunaan zakat untuk 

pemberdayaan ekonomi umat meliputi langkah-

langkah sebagai berikut : 1) Pendaftaran calon 

penerima bantuan ;   2) Survei Kelayakan ; 3) 

Strategi Pengelompokan ; 4) Pendampingan ; 5) 

Pembinaan secara berkala ; 6)  Melibatkan mitra 

pihak ketiga ; 7) Pengawasan, Kontrol dan 

Evaluasi. 
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Model pendayagunaan zakat seperti di 

atas pada saat ini menjadi trend  di kalangan 

lembaga-lembaga pengelola zakat dan relevan 

untuk menjawab persoalan kemiskinan. 

Sebagaimana dikemukakan di depan bahwa isu 

pokok kemiskinan di Kota Semarang adalah : 1) 

terbatasnya kesempatan kerja atau usaha, 2) 

terbatasnya akses terhadap faktor produksi, 3) 

kurangnya akses terhadap pendidikan, 4) 

kurangnya akses terhadap biaya pendidikan, 5) 

lemahnya penyelenggaraan perlindungan sosial, 

6) masalah budaya, 7) rendahnya akses terhadap 

sarana dan prasarana lingkungan.  

Program-program pendayagunaan zakat 

untuk pemberdayaan ekonomi tidak hanya 

memiliki dampak ekonomi bagi mustahik. Tetapi 

juga dampak sosial dan spiritual.  Tindakan ini 

akan mampu membangun persaudaraan dan 

solidaritas diantara warga miskin. Begitu juga 

stategi pengelompokan penerima bantuan zakat 

dalam kelompok-kelompok aktifitas keagamaan 

akan mendorong warga memiliki ketahanan 

mental-spiritual. Hal demikian selaras dengan 

strategi yang pengentasan kemiskinan yang 

selama ini hendak diterapkan oleh pemerintah, 

yaitu : 1) strategi peningkatan pendapatan 

melalui peningkatan produktifitas, 2) strategi 

pengurangan beban, melalui pengurangan beban  

keburuhan dasar seprti pendidikan, kesehatan 

dan sebagainya, 3) strategi peningkatan 

kepedulian dan kerjasama stake-holders dalam 

membantu masyarakat miskin. Permasalahannya 

adalah prosentasi penerimaan zakat yang 

dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi 

masih terlalu kecil dibanding dengan alokasi 

untuk bantuan langsung.  

Meskipun memiliki keselarasan dengan 

strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan 

oleh pemerintah, pelaksanaan pendayagunaan 

zakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi 

yang dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat 

tidak di-sinergi-kan dengan program 

pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh 

pemerintah Kota Semarang. Lembaga-lembaga 

amil zakat menjalankan program pendayagunaan 

zakat untuk penanggulangan masalah kemiskinan 

dengan logikanya sendiri. Hal tersebut dilakukan 

mulai perencanaan sampai pelaksanaan 

program. Begitu juga pemerintah, dalam 

melakukan program pemberantaskan 

kemiskinan dengan logikanya sendiri. Program 

pendayagunaan zakat untuk mengatasi masalah 

kemiskinan di Kota Semarang dijalankan secara 

parsial dan cenderung tentatif. Oleh karena itu, 

program-program pemberdayaan tersebut 

diragukan untuk mampu menjawab persoalan 

kemiskinan secara komprehensip. 

Oleh karena sangat dianjurkan dalam 

mengimplementasikan program pendayagunaan 

zakat untuk pemberdayaan masyarakat miskin 

mempertimbangkan lanskap kemiskinan, baik 

menyangkut peta kemiskinan, identifikasi 

permasalahan-permasalahan kemiskinan serta 

program-program pengentasan kemiskiann yang 

sudah dijalan oleh pemerintah. Lanskap 

kemiskinan tersebut seharusnya menjadi pijakan 

dalam perencanaan sampai pelaksanaan 

program pendayagunaan zakat untuk 

pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.  

Begitu sebaliknya, dari kalangan pemerintah juga 

membuka akses yang lebar untuk keterlibatan 

lembaga-lembaga amil zakat tersebut dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi 

program pengentasan kemiskinan di Kota 

Semarang. 

 

Tabel 3 

Bentuk Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah 

Badan-Amil Zakat di Kota Semarang 

No Bentuk Pendayagunaan Amil Zakat 

BAZ Kota 

Semarang 

LAZIS 

IPHI 

PKPU Masjid Agung 

SMG 

1 Menyelenggarakan Kegiatan Khusus     

2 Bantuan Pendidikan      

2 Bantuan sosial umum, fakir-miskin dan 

yatim 
    

3 Pelayanan Sosial (kesehatan)      

4 Pinjaman/Bantuan untuk pemberdayaan 

ekonomi 
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Tabel 4 

Bentuk Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk  

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin 

No Bentuk Pendayagunaan Amil Zakat 

BAZ Kota 

Semarang 

LAZIS IPHI PKPU Masjid Agung 

Semarang 

1 Bantuan modal secara 

langsung  

Pinjaman 

modal usaha 

non-formal 

 Bantual modal 

usaha non-

formal 

Pinjaman 

modal usaha 

non-formal 

2 Bantuan Perintisan 

Usaha  

Pinjaman 

kambing 

bergulir  

Bantuan usaha 

dalam  bantuan 

ayam  

kampung , 

bantuan usaha 

jamur tiram  

  

 

Berdasarkan tata aturan perundang-

undangan serta pemikiran tentang zakat, sampai 

saat ini memang belum memungkinkan untuk 

mengintegrasikan kelembagaan zakat dengan 

agenda pemerintah. Namun untuk 

mensinergikan pendayagunaan zakat dengan 

langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi 

masalah kemiskinan sangat mungkin dilakukan. 

Langkah untuk mensinergikan tersebut misalnya 

dapat dilihat dalam diagram di bawah ini :  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 

Sinergi Pengelolaaan Zakat, Infak dan Sedekah dengan Program dan Kebijakan 

Penanggulangan Kemiskinan 

 

Dari diagram di atas dapat dijelaskan 

bahwa lanskap kemiskinan dan upaya 

penanggulangannya telah disusun sedemikian 

rupa oleh pemerintah. Para pengelola ZIS, baik 

dari kalangan pemerintah (BAZ), organisasi 

sosial masyarakat ataupun dari organisasi sosial, 

masjid-masjid dan sebagainya dapat 

mempertimbangkan lanskap tersebut sebagai 

pijakan dalam perencanaan pendistribusian ZIS, 

termasuk yang untuk usaha produktif.  Begitu 

sebaliknya, dari kalangan pemerintah juga 

membuka akses yang lebar untuk keterlibatan 

lembaga-lembaga amil zakat tersebut dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi 

program pengentasan kemiskinan di Kota 

Semarang. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Model pendayagunaan zakat untuk 

pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin 

adalah program pemanfaatan dana zakat untuk 

mendorong mustahik mampu memiliki usaha 
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mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam 

bentuk pengembangan modal usaha mikro yang 

sudah ada atau perintisan usaha mikro baru 

yang prospektif.  Proses pendayagunaan seperti 

di atas dilakukan melalui tahapan-tahapan yang 

tetap sesuai ketentuan perundang-undangan, 

yaitu : 1) Pendaftaran calon penerima bantuan ;   

2) Survei kelayakan ; 3) Strategi pengelompokan 

; 4) Pendampingan ; 5) Pembinaan secara 

berkala ; 6)  Melibatkan mitra pihak ketiga ; 7) 

Pengawasan, kontrol dan evaluasi.  

Model pendayagunaan seperti di atas 

tidak hanya berdampak secara ekonomis kapada 

mustahik, tetapi juga secara sosial dan spiritual. 

Tetapi harus dibawahi, bahwa volume dan 

cakupan bantuan dan jumlah mustahik masih 

sangat terbatas. Hal tersebut memang 

menyesuaikan dengan ketentuan normatif 

penggunaan zakat. Pelaksanaan zakat model 

seperti di atas juga masih bersifat parsial dan 

tentatif ketika dikaitkan dengan problem 

kemiskinan di Kota Semarang.Tidak ada 

kesinambungan antara pengentasan kemiskinan 

melalui zakat dengan program penanggulangan 

kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Semarang. Oleh karena itu, patut 

disinergikan.  

Berdasarkan temuan-temuan penelitian 

tentang pendayagunaan zakat untuk 

pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin 

tersebut di atas, peneliti memandang perlu 

merekomendasikan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah Kota Semarang harus segera 

mengefektifkan pelaksanaan Peraturan 

Daerah No. 7 Tahun 2009 tentang 

pengelolaan zakat, sehingga diharapkan 

akan mendorong peningkatan pengelolaan 

zakat di wilayah Kota Semarang lebih 

berhasil dan beradaya guna. 

2. Pemerintah Kota Semarang harus segera 

memfasilitasi pendirian Forum Zakat di 

Kota Semarang. Melalui forum zakat inilah 

dialog dan koordinasi antar lembaga amil 

zakat ataupun antara lembaga amil zakat 

dengan pemerintah dapat dilakukan. 

Sehingga segala upaya pengembangan ZIS 

serta upaya pemecahan problematika 

pengelolaan zakat dapat dicarikan 

solusinya. 

3. Pemerintah Kota Semarang harus 

mengembangkan model pengelolaan zakat 

di masjid-masjid di Kota Semarang yang 

selama ini masih dikelola secara 

tradisional. Pegembangan model zakat 

dapat meniru model yang sudah 

dikembangkan oleh lembaga-lembaga amil 

zakat yang sudah lebih profesional. 

4. Pemerintah Kota Semarang harus 

membuka akses yang lebar untuk 

keterlibatan lembaga-lembaga amil zakat 

dalam proses perencanaan, pelaksanaan 

serta evaluasi program pengentasan 

kemiskinan di Kota Semarang. Hal 

tersebut merupakan salah satu upaya 

untuk mensinergikan pengelolaan zakat 

dengan program pengentasan kemiskinan 

yang dilakukan oleh pemerintah Kota 

Semarang. 
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