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IMZ Award untuk Pegiat Zakat 
 

    
Nana Mintarti 

Ramadhan tahun ini, tepatnya 3 Agustus 2011, 

Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) 

mengawalinya dengan kegiatan IMZ Award 

2011. Ini khusus diselenggarakan untuk pegiat 

zakat di Tanah Air, bahkan dunia, bertempat di 

Hotel Sultan, Jakarta. Tahun ini merupakan 

penganugerahan yang ketiga kalinya. 

 

Direktur IMZ Nana Mintarti mengatakan, sejak pertama kali diadakan pada 2009, IMZ 

Award telah banyak memberikan apresiasi kepada organisasi-organisasi pengelola 

zakat, khususnya yang berprestasi. "Termasuk individu yang berjasa dalam 

pengembangan dunia zakat," katanya di Jakarta, Selasa (26/7).  

 

Ia mengatakan, IMZ Award 2011 ini diberikan kepada organisasi pengelola zakat dan 

individu berdasarkan 13 kategori penilaian. Yakni, kategori program pendayagunaan 

ekonomi terbaik, program pendayagunaan pendidikan terbaik, dan program 

pendayagunaan kesehatan terbaik.  

 

Kategori lainnya adalah  program manajemen kebencanaan terbaik, organisasi pengelola 

zakat dengan pertumbuhan penghimpunan terbaik, organisasi pengelola zakat dengan 

penghimpunan terbesar, serta organisasi pengelola zakat dengan transparansi terbaik.  

 

Ada juga kategori program organisasi pengelola zakat terbaik, tokoh pengembangan 

zakat Indonesia, bank dengan layanan pembayaran zakat terbaik, organisasi pengelola 

zakat favorit pilihan masyarakat, kategori a life achievement, dan organisasi pengelola 

zakat dunia dengan program terbaik.  

 

Khusus kategori organisasi pengelola zakat favorit pilihan masyarakat, jelas Nana,  

dilakukan melalui metode polling pesan pendek (SMS) dari masyarakat luas. Hingga 25 

Juli 2011, jumlah SMS yang masuk ke meja panitia tidak kurang dari 31 ribu. Rata-rata 

tiap harinya sebanyak 2.000 SMS masuk.  

 

Tingginya partisipasi masyarakat tersebut, mengindikasikan IMZ Award kini tidak 

sekadar dikenal para kalangan pegiat zakat, namun telah dimanfaatkan dengan baik oleh 

masyarakat luas di dalam menyampaikan pandangannya terhadap potret pengelolaan 

zakat di Indonesia. 

 

Nana menjelaskan, dalam penyelenggaraan IMZ Award ini, pihaknya melibatkan dewan 

juri yang berasal dari kalangan akademisi dan pakar manajemen. Mereka adalah Prof Dr 

Sofyan Safrie Harahap, ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Trisakti; Yudhi latif, PhD, wakil rektor Universitas Paramadina 2005-2007; 

Mustafa Edwin Nasution, PhD, pakar ekonomi syariah dan anggota Komisi Ekonomi 

MUI; Anif Punto Utomo, redaktur senior Harian Republika; serta Dr Mulya E Siregar, 

direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia 2010.  



2 

 

Marketing Komunikasi IMZ Salman al Farisi mengatakan, penyelenggaraan IMZ 

Award bertujuan meningkatkan semangat competitiveness antarlembaga dan organisasi 

zakat, terutama dalam menata pengelolaan lembaga yang semakin profesional dan 

kreatif.  

"Kami pun mengharapkan kegiatan ini memperkuat silaturahim antar-stakeholder zakat 

dengan masyarakat melalui publikasi media," kata Salman. Semoga geliat zakat di 

Indonesia kian tinggi. Apalagi, zakat berpengaruh pada pengurangan kemiskinan. 

 

Menurut dia, Riset Indonesia Zakat dan Development Report 2011 menunjukkan 

pengaruh itu besarnya mencapai 12 persen. Ini menjadi tantangan baru bagi organisasi 

pengelola zakat untuk berbuat lebih besar mengurangi kemiskinan.■  kiriman imz ed: 

ferry kisihandi 

 

Sumber : Dialog Jumat, Republika, 29 Juli 2011 /  27 Sya’ban 1432 H 

 

 

 


