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Zakat Berhasil Hapus Kemiskinan 

Nashih Nashrullah 
 

JAKARTA — Lembaga riset dan pengembangan zakat Indonesia Maginificence of 

Zakat ( IMZ ) memberikan apresiasi bagi lembaga dan tokoh yang berkiprah mengem 

bangkan zakat pada aca ra bertajuk IMZ Award 2011. Ajang penghargaan ini 

diharapkan memacu organisasi pengelola zakat untuk lebih kreatif memberdayakan 

masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 

 

Direktur IMZ Nana Mintarti mengatakan, perhelatan ini merupakan ikhtiar dalam 

membangun semangat kompetitif mendorong peningkatan kompetensi dan menuju 

sinergi organisasi pengelola zakat. IMZ Award 2011 juga langkah penyadaran bagi 

pegiat zakat di Indonesia, sejauh manakah kelaikan mereka bersinergi dengan lembaga 

zakat internasional. 

 

“Melalui kiprah organisasi pengelola zakat berkualifikasi internasional, citra bangsa 

Indonesia akan ikut cemerlang,” kata Mintarti di Jakarta, Rabu (3/8) malam. Menurut 

Mintarti, pengelolaan zakat memang ditujukan untuk memberdayakan sumber daya 

manusia dalam pengentasan kemiskinan. 

 

Pada riset terbaru IMZ tahun 2011, kinerja pengelolaan zakat yang dilakukan di 

Indonesia dapat mengurangi jumlah keluarga miskin sebesar 24,2 persen dan tingkat 

keparahan kemiskinan dapat ditekan hingga 24,94 persen. “Ini satu bukti keberhasilan 

komunitas zakat Indonesia mengentaskan kemiskinan Indonesia,” katanya. 

 

Pada award ketiga kalinya ini, terpilih 13 pemenang dari 13 jumlah kategori yang ada 

mulai dari program pemberdayaan terbaik, program paling inovatif, organisasi paling 

transparan, organisasi pengumpul zakat terbanyak, sampai bank terbaik dalam 

menyediakan layanan pembayaran zakat. Ada juga pem berian penghargaan kepada 

tokoh zakat, yaitu Wali Kota Padang Fauzi Bahar dan almarhumah Yoyoh Yusroh, 

mantan wakil ketua Komisi VIII DPR. 

 

Ikut penjurian IMZ Award 2011, para tokoh dengan multilatarbelakang, yaitu duduk 

sebagai Ketua Dewan Juri Mustafa Edwin Nasution. Anggota dewan juri antara lain, 

Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Mulya E Siregar, Guru Besar 

Ekonomi Syariah Universitas Trisakti Sofyan S Harahap, dosen Universitas Paramadina 

Yudhi Latif, dan wartawan senior Republika Anif Punto Utomo. 

 

Mustafa Edwin berharap perhelatan serupa digelar rutin tiap tahun karena award ini 

akan memberikan semangat dan memacu peningkatan kualitas lembaga pengelola zakat. 

“Kita yakin dunia perzakatan Indonesia akan gemilang,” kata Mustafa optimistis. ■     
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