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Lembaga Zakat Gerakkan 

Ekonomi 
Nashih Nashrullah  

 

JAKARTA -- Lembaga zakat dan ormas Islam memainkan peran dalam pemberdayaan 

dan kemandirian ekonomi. Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa ( DD ) Ahmad Juwaini 

mengatakan, DD mempunyai berbagai program untuk meningkatkan taraf hidup dan 

perekonomian dhuafa. "Bahkan, DD secara khusus mengalokasikan 30 persen dari dana 

yang dihimpun tiap tahunnya untuk pengembangan ekonomi umat. Tujuannya agar 

ekonomi tumbuh,'' kata Juwaini, Ahad (7/8). Program yang digulirkan cukup variatif, 

mulai dari sektor usaha, pertanian, peternakan, dan pemberdayaan nelayan.  

                                                                                                                                                 

Salah satu program itu adalah wirausaha mandiri. Program rutin tahunan itu melibatkan 

300 penganggur dan tahun depan jumlahnya akan ditambah menjadi 600 peserta. Dalam 

program itu, mereka diberikan pelatihan wirausaha. Bukan hanya itu, ada 

pendampingan hingga mereka menjalankan usaha sendiri.  

 

Alhasil, tingkat keberhasilannya cukup menggembirakan mencapai 50 persen atau 

sekitar 180 peserta telah memiliki usaha. Dalam skala lebih luas, kata Juwaini, DD 

berupaya menggerakkan roda perekonomian akar rumput melalui program masyarakat 

mandiri.  

 

Tiap tahunnya program ini melibatkan 600 keluarga miskin di seluruh Indonesia, 

termasuk di Jabodetabek. Lembaga pengelola zakat Al Azhar Peduli Ummat 

mengembangkan program serupa.  

 

Direktur Al Azhar Peduli Ummat, Anwar Sani, mengatakan, sebagai bentuk ikhtiar 

mendorong laju ekonomi akar rumput dan meningkatkan kesejahteraan mereka, 

lembaga ini menggulirkan program Rumah Gemilang Indonesia ( RGI ). Ini merupakan 

pusat pelatihan gratis bagi para dhuafa, terutama para yatim.  
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Mereka memperoleh pelatihan skill selama empat bulan dengan empat jurusan yang 

berbeda, yaitu fotografi-videografi, menjahit, desain grafis, dan teknologi informasi. 

Program yang telah berjalan sejak 2009 itu melibatkan 70 peserta reguler tiap angkatan. 

 

Hasilnya, kata Anwar, cukup fantastis. Lulusan RGI banyak terserap di dunia kerja, 

bahkan tak sedikit yang mampu menciptakan lapangan kerja. Respons sejumlah 

perusahaan terhadap lulusan RGI menggembirakan. "Ada yang bahkan meminta secara 

langsung ke RGI,'' katanya.  

 

Muhammadiyah, ungkap Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan 

Pemberdayaan Masyarakat, Bambang Sudibyo, menjadikan kekuatan ekonomi sebagai 

fondasi kemajuan umat. ■ ed: ferry kisihandi 

Sumber : Republika, Senin, 8 Agustus 2011 | 8 Ramadhan 1432 H 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalan Kehidupan | http://jalmilaip.wordpress.com/zakat/ 


