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BAB III 
PENERAPAN PSAK N0. 109 PADA RUMAH ZAKAT  

CABANG SEMARANG 
 

1. Gamabaran Umum Rumah Zakat Cabang Semarang 

A. Profil Rumah Zakat Cabang Semarang 

Sebagai ibadah pokok dan termasuk dalam salah satu rukun 

islam, keberadaan zakat dianggap sebagai ma’lum min ad-min ad-

din bi adh-dharurah, yaitu diketahui secara otomatis adanya dan 

merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Pada dasarnya 

pengelolaan zakat adalah pengorganisasian, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendahayagunaan zakat.1 Sedangkan zakat 

sendiri memiliki pengertian harta yang wajib dikeluarkan bagi 

seorang muslim yang sering disebut dengan muzaki yang harus 

berdasarkan persyaratan tertentu, kemudian harta itu diberikan 

kepada yang berhak menerimanya atau disebut mustahiq. 

 Rumah Zakat Indonesia adalah sebuah lembaga swadaya 

masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, 

shodaqoh dan wakaf secara lebih professional dengan menitik 

beratkan pembinaan dan pemberdayaan sosial.2 Memulai kiprahnya 

sejak Mei 1998 di Bandung, lembaga yang awalnya bernama 

Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ) dan dipelopori oleh Abu 

Syauqi ini semakin menguatkan eksistensinya sebagai lembaga amil 

                                                        
1 Siti Asyrofah, Urgensi Zakat Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, 

UNWAHAS, Semarang, 2010. 
2 WWW. RumahZakat.org, diakses pada tanggal 10-04-2014 
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zakat. Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat ketika 

lembaga ini telah mendapat sertifikat pengukuhan sebagai lembaga 

amil zakat nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 157 pada 

tanggal 18 Maret 2003 yang diperbaharui melalui SK Menag RI No. 

42 tahun 2007. Sedangkan Rumah Zakat membuka cabang di 

Semarang pada tahun 2005 yang terletak di Jl Dr. Sutomo No 53 

Semarang yang dipimpin oleh Muhammad Isa sebagai Branch 

Manajer.3 

 

B.  Visi dan Misi Rumah Zakat Cabang Semarang 

Visi: 

Lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang 

professional. 

Misi: 

• Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi 

internasional. 

• Memfasilitasi kemandirian masyarakat. 

• Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui 

keunggulan insani. 

 

C.  Struktur Organisasi Rumah Zakat Cabang Semarang 

• Branch Manager 
Muhammad Isa 

• Finance Of Branch 
Bethi Arie Puspitarini 

                                                        
3 Wawancara dengan Bapak Muhammad Isa. 
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• Customer Service Point 
Puspita Nuraini 

• ZAA 
− Suranta  
− Sri Suroto 
− Edi Sukresna 
− Maulana  
− Moh. Abbas 
− Imam Saputro 
− Andi Rahmanto 
− Puji Purnomo 

• Program Head 
Erif Saipul Rizal 

• Sico(Super Infaq) 
− Ahmad Joko Kuwanto 
− Yoyok Sugoarso 

 

D. Progam-program Rumah Zakat Cabang Semarang 

• Senyum Juara 

− Sekolah Juara 

Sekolah Juara merupakan sekolah gratis dan berkualitas 

bagi masyarakat yang membutuhkan. Aktivitas sekolah 

dirancang sesuai dengan standar pemerintah, dilengkapi 

dengan konsep multiple intelligences. Sasaran program 

adalah anak usia sekolah dasar yang yatim dan/atau piatu, 

serta berasal dari keluarga kurang mampu.  

− Bea siswa Juara 

Donasi program disalurkan kepada para siswa Sekolah 

Juara dalam bentuk: Beasiswa, Seragam, Buku Pelajaran, 

Kegiatan Belajar Mengajar, Kegiatan Kesiswaan 

(Ekstrakurikuler). Besar bea siswa yang diberikan bermacam-

macam sesuai dengan tingkatan sekolahnya yaitu: untuk SD 
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sebesar Rp. 375.000 (1 anak /bulan), untuk SMP sebesar Rp. 

450.000 (1anak/bulan). 

− Bea Siswa ceria 

Program diberikan kepada anak asuh berupa: Beasiswa, 

Biaya transport pembinaan, Pemberian makanan tambahan 

atau bantuan perlengkapan sekolah, Pembinaan & vocational 

training, Parenting school/pembinaan orang tua.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Kemah Juara 

Kemah Juara merupakan kegiatan tahunan Rumah Zakat, 

yang melibatkan anak asuh dalam aktivitas out door. Para 

anak asuh diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan 

yang menarik sekaligus mendidik, dalam momentum liburan 

sekolah. Dan untuk 1 anak asuhan mendapat nilai donasi Rp. 

550.000 

− Mobil Juara 

Mobil Juara merupakan program berupa kendaraan yang 

mobile, untuk menghadirkan nuansa pembelajaran yang 

atraktif. Media belajar yang terdapat di Mobil Juara adalah: 

Beasiswa Ceria 
SD 

Rp 155.000 1 anak 
asuh per 

bulan 
Beasiswa Ceria 
SMP 

Rp 180.000 

Beasiswa Ceria 
SMU 

Rp 205.000 

Beasiswa Ceria 
Mahasiswa 

Rp 500.000 
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buku, audio visual, juga komputer yang terhubung ke 

internet. Set up mobil juara dan operasional 1 tahun sebesar 

722.000.000 dan untuk donasi retailnya sebesar Rp. 250.000. 

− Bantuan Pendidikan 

Merupakan bantuan langsung untuk program pendidikan, 

dengan peruntukan kegiatan: Program Pengembangan Potensi 

Anak (P3A), Lab Juara, Gizi Sang Juara. 

 

•  Senyum Sehat 

− Klinik Pratama (KP) RBG 

Program pengadaan fasilitas kesehatan gratis berupa 

klinik pratama. Berfungsi untuk memberikan layanan 

kesehatan tingkat dasar bagi masyarakat kurang mampu 

dengan mengkhususkan pelayanan pada bidang kebidanan. 

Pelayanan  yang diberikan oleh Klinik Pratama RBG 

diantaranya: Pelayanan Persalinan, Pelayanan Imunisasi, 

Pelayanan Kesehatan Umum, Pelayanan Jasa Pengantaran 

Ambulance & Mobil Jenazah, Edukasi Kesehatan dan 

Pembinaan member. Set up & operasional untuk 1 tahun 

sebesar Rp. 5.410.000 sedangkan donasi retailnya sebesar Rp. 

299.000 

− Layanan Bersalin Gratis (LBG) 

Program layanan kesehatan bagi ibu hamil yang 

meliputi: pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan USG, layanan 
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persalinan. layanan diberikan di fasilitas klinik yang dikelola 

oleh Rumah Zakat, maupun di bidan praktek yang menjadi 

mitra Rumah Zakat. Selain itu, kini dilengkapi pula dengan 

program jaminan kualitas nutrisi bagi ibu menyusui agar 

meningkatkan kualitas tumbuh kembang bayinya. LBG bagi 

1 ibu hamil sebesar Rp. 1.550.000 dan untuk donasi retail Rp. 

149.000. 

− Mobil Klinik Keliling 

Program pelayanan kesehatan menggunakan armada 

khusus, yang bergerak melayani masyarakat di wilayah 

binaan secara mobile. Layanan kesehatan diberikan 

berdasarkan prioritas kebutuhan di setiap wilayah, dengan 

pendekatan promotif, preventif dan kuratif. 

− Khitanan 

Program layanan khitan bagi masyarakat yang 

membutuhkan, setiap penerima manfaat akan mendapatkan: 

pemeriksaan kesehatan, layanan khitan, obat perawatan paska 

khitan, uang suka, bingkisan. 

− Bantuan Kesehatan 

Merupakan bantuan langsung untuk program kesehatan, 

dengan peruntukan kegiatan: bantuan Langsung Biaya 

Kesehatan, siaga sehat, siaga posyandu, siaga gizi balita. 
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• Senyum Mandiri 

− Kampung Perubahan 

Merupakan program yang dirancang untuk mendukung 

pengembangan infrastruktur wilayah binaan Rumah Zakat, 

melalui  kegiatan: sarasehan warga, ruang terbuka hijau, balai 

pertemuan warga, sumur resapan, pengecatan mural, 

perbaikan jalan gang (Paving Block). 

− Kampung Mandiri Pangan 

Merupakan program pengembangan peternakan 

terintegrasi dengan pertanian, dan didukung perbaikan 

infrastruktur untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi 

masyarakat desa. 

− Bantuan Ekonomi 

Merupakan bantuan langsung untuk program ekonomi, 

dengan peruntukan kegiatan: balai bina mandiri, bantuan 

wirausaha, pelatihan skill produktif. 

•  Senyum Lestari 

− Water Well 

Program pengadaan sarana air bersih dan sanitasi publik 

di wilayah binaan Rumah Zakat, sebagai penunjang 

implementasi perilaku hidup bersih di tempat tinggal warga. 

− Bantuan Air Bersih 

merupakan program layanan pendistribusian air bersih, 

bagi masyarakat di daerah bencana , wilayah minim air 
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bersih, hingga kawasan rawan kekeringan. 

− Kampungku Hijau 

Program pelestarian lingkungan desa berbasis 

pemberdayaan komunitas/rumah tangga, dengan aplikasi 

program diantaranya: pelatihan kader lingkungan, pelatihan 

dan penyuluhan masyarakat, aktivitas rutin kerja bakti dan 

sedekah sampah masyarakat, lomba kebersihan dan 

kelestarian lingkungan, penyediaan sarana kebersihan rumah 

tangga dan  komunitas. 

 

D. Sumber Dana Rumah Zakat Cabang Semarang 

Sumber dana pada Rumah Zakat  Cabang Semarang menurut 

Bethi Arie Puspitarini tidak hanya berasal dari muzaki (pemberi 

zakat) saja, tetapi juga dari uang shadaqah, infaq dan wakaf, tidak 

hanya itu saja sumber dana Rumah Zakat Semarang juga diperoleh 

dari donator-donator masyarakat sekitar Semarang melalui beberapa 

sumber dana yaitu: dana eduCare, dana HealtCare, dana project, 

dana program ramadhan, dana fidyah, dana qurban, dana EcoCare, 

dana YouthCare, dana ICD, dana nasional, dana aqiqah, dana SIGI, 

dana non halal, dana non donasi, dana amil, dana fisabilillah 

strategis, dana fisabilillah produktif, dana non cash atau barang, dan 

dana lain-lain.4 

 

                                                        
4 Wawancara, Op cit dengan Ibu Bethi Arie Puspitarini pada tanggal 23 April 2014 
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E. Sistem Pengumpulan ZIS Pada Rumah Zakat Cabang Semarang 

Zakat yang dikumpulka oleh Rumah Zakat Cabang Semarang 

berasal dari warga masyarakat Semarang maupun daerah lain selain 

kota Semarang, para donator ada yang datang menyerahkan dananya 

sendiri ke Rumah Zakat Cabang Semarang, ada juga yang minta 

dijemput, dan ada juga yang ditransfer lewat berbagai bank 

diantaranya adalah : Mandiri, BNI Syari’ah, BRI Syari’ah, Permata, 

Permata Syari’ah, OCBC NISP, BJB Syari’ah, dan CIMB Niaga.5 

.Dari ketiga cara yang dilakukan itu yang paling banyak dana 

yang terkumupul adalah dana yang langsung dijemput dan datang 

sendiri dengan prosentase 60%, sedang dana yang lewat bank hanya 

sekitar sedang 10%-15%, dan sisanya adalah dana dari mitra Rumah 

Zakat Cabang Semarang yaitu seperti poliklinik, butik dan toko-

toko. 

Pengumpulan atau penghimpunan Rumah Zakat Cabang 

Semarang melalui: 

a) Visitin Counter 

Yaitu dengan cara datang langsung kekantor Rumah Zakat. 

Dikantor rumah zakat muzaki dapat berdonasi secara tunai 

maupun non tunai. 

b) Jemput Donasi 

Yaitu dengan cara menghubungi kantor Rumah Zakat atau 

dengan cara SMS centre 0815 7300 1555 call centre: 0804 

                                                        
5 Ibid. 
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100 1000 dan dapat juga melalui e-mail: 

welcome@rumahzakat.org 

c) PayPal 

Dengan metode online purchase, PayPal menjadi salah 

satu pilihan kemudahan bagi sobat zakat. Dengan cara klik 

www.rumahzakat.org /PayPal.html untuk berbagi secara 

online. 

d) Donasi Via Blackberry 

Berdonasi melalui Rumah Zakat lewat Blacberry denagn 

cara mendownload aplikasi zakat di http://rumah 

zakat.petanidihital.com/ 

e) Donasi Via ATM 

Yaitu berdonasi melalui menu donasi yang ada di beberapa 

ATM Bank seperti: Mandiri, BNI Syari’ah, BRI Syari’ah, 

Permata, Permata Syari’ah, OCBC NISP, BJB Syari’ah, dan 

CIMB Niaga. 

f) Transfer Antar Rekening 

Berdonasi bisa dilakukan secara mudah dengan melakukan 

transfer donasi ke nomor rekening donasi nasional Rumah 

Zakat. Dan kemudian melakukan konfirmasi ke contact 

centre Rumah Zakat. 

g) Recurring Via Kartu Kredit 

Berdonasi dengan cara: ketik nomor kartu donator#batas 

masa berlaku#jenis Program#Jumlah donasi#kirim ke SMS 
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centre di nomor 0815 7300 1555 atau e-mail ke 

welcome@rumahzakat.org. Setelah itu Custemer Relation 

dari Rumah Zakat akan menindaklanjuti data donator. 

h) Donasi Via Kantor Pos 

Dengan mengunjungi 4500 jaringan kantor pos di seluruh 

Indonesia untuk menunaikan zakat, infak, shadaqah serta 

donasi lainnya ke Rumah Zakat. 

i) Belanja Sambil Donasi 

Salah satu cara berdonasi dapat dilakukan di beberapa 

pusat perbelanjaan yang bekerjasama dengan Rumah Zakat, 

antara lain: LOTTE Mart, Gramedia, SB Mart, Toko Buku 

Tiga Serangkai (TISERA), dan SKYE Mobile Money. 

j) Donasi Online 

Dengan cara mengakses www.rumahzakat.org, dan dapat 

langsung membayar ZIS dan donasi lainnya secara online 

dengan menggunakan Mandiri ClickPay, ipayBB, dan 

lainnya. 

H . Pendistribusian Dana ZIS Pada Rumah Zakat Cabang Semarang 

Pendistribusian dana zakat pada Rumah Zakat cabang Semarang 

dilakukan dengan menyerahkan zakat kepada mustahiq 8 asnaf yaitu 

fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fissabilillah, dan 

ibnu sabil, selain itu juga didistribusikan atau disalurkan pada siswa 

yang berprestasi di sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA maupun 

mahasiswa yang berprestasi di sekitar Semarang setiap bulan sekali 
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melalui 4 rumpun program yang terdapat diatas.6 

Sebelum pendistribusian dana zakat dilakukan terlebih dahulu 

para mustahiq mendaftarkan diri kepada pimpinan ranting disetiap 

desa/kelurahan masing-masing untuk meyakinkan bahwa zakat 

tersebut diserahkan kepada yang berhak dan untuk meyakinkan 

bahwa mereka benar-benar membutuhkan. 

I . Penerapan Akuntansi Zakat Pada Rumah Zakat Cabang 

Semarang 

Proses penyusunan laporan keuangan ini tidak lepas dari proses 

pengumpulan bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan dan 

yang lainnya kemudian bukti tersebut dicatat didalam jurnal, buku 

besar dan dibuat laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. 

Karena laporan itu merupakan laporan gabungan dari keseluruhan 

jenis laporan keuangan untuk mengetahui laporan keuangan Rumah 

Zakat Semarang secara keseluruhan. Siklus pencatatan ini dilakukan 

pada saat penerimaan dana zakat dari para muzaki, pencatatan ini 

dilakukan pada sebuah buku harian dan jurnal dimana berisi 

informasi mengenai:7 

1. Nama pemberi dana zakat 

2. Tanggal penerimaan dana zakat 

3. Alamat pemberi dana zakat 

4. Tanda tangan pemberi dana zakat 

5. Jumlah dana yang diberikan 

                                                        
6 Wawancara dengan Bapak Isa tanggal 02 April 2014. 
7 Wawancara dengan Ibu Bethi Arie Puspitarini tanggal 23 pril 2014 



58 
 

 
 

Dari jumlah dana yang diterima kemudian dibuat jurnal sesuai 

dana yang didapat perharinya, setelah itu dibuatkan laporan kas 

harian dalam buku harian kemudian dibuat ringkasanya dalam 

bentuk laporan penerimaan dana zakat perbulan dan akhirnya 

dijadikan laporan pertahun.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan penerimaan dana 

zakat perbulan merupakan kumpulan laporan kas harian, dari laporan 

penerimaan dana zakat dibuatkan rekapitulasai oleh bagian keuangan 

sebelum akhirnya dijadikan laporan penerimaan dan penyaluran dana 

zakat yang dibuat laporannya dalam bentuk perbulan maupun 

pertahun. 

Proses pencatatan akuntansi pada Rumah Zakat Cabang 

Semarang dimulai dengan membuat jurnal, buku besar kemudian 

dibuat laporan keuangan, dengan pengumpulan bukti-bukti seperti 

bukti pembayaran, bukti penerimaan, kemudian dibuat dalam 

laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Kemudian dibuat 

laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat yang merupakan 

laporan gabungan dari keseluruhan. 

Tahapan-tahapan penerimaan dan pengeluaran dana: 

a. Tahapan Penerimaan Dana 

Adapun tahapan-tahapan penerimaan donasi yang terdapat pada 

Rumah Zakat Semarang adalah sebagai berikut: 

• Petugas kolekting menyerahkan bukti setor zakat dari 

donator ke teller. 
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• Teller input transaksi di sistem 

• Finance memeriksa kesesuaian nominal donasi, pos 

penerimaan dan fisik uang. 

• Approval oleh teller, finance dan brach manajer. 

• Finance membuat laporan harian yng memuat penerimaan, 

pengeluaran dan saldo yang terdiri dari buku kas harian, 

buku bank harian dan buku dana harian (non cash). 

b. Tahapan Pengeluaran Dana 

• Pengeluaran dana hanya dapat dilakukan untuk program atau 

operasional rutin yang telah tercantum dalam Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah 

disahkan. 

• Pengeluaran dana untuk program di luar RKAT harus 

persetujuan dari pengawas Rumah Zakat. 

• Pengeluaran dana untuk operasional di luar RKAT harus atas 

persetujuan dari pimpinan cabang. 

• Pengeluaran yang tidak disetujui oleh yang berwenang 

dianggap tidak sah. 

• Pengeluaran yang tidak sah menjadi beban pihak yang 

mengajukan permohonan dan mengeluarkan uang.8 

Laporan keuangan yang dibuat Rumah Zakat Semarang adalah 

harian dan bulanan yang bertujuan untuk evaluasi kinerja pengelola 

yang meliputi sirkulasi dana yang terkumpul dan juga laporan 

                                                        
8 Ibid. 
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mengenai disiplin kerja manajemen selama ini, sedangkan laporan 

tahunan merupakan laporan yang menginformasikan seluruh jumlah 

penerimaan dana dan penyalurannya selama satu tahun penuh, dan 

sekaligus sebagai evaluasi lembaga amil terhadap kinerjanya. 

Rumah Zakat semarang pada saat ini laporan keuangannya 

belum sesuai dengan PSAK no. 109, karena Rumah zakat semarang 

hanya mencatat arus keluar masuknya dana zakat baik berupa harian 

maupun bulanan yang kemudian di kirim ke pusat.9 Rumah zakat 

Semarang juga belum sepenuhnya diaudit oleh akuntan publik, untuk 

saat ini masih diaudit oleh Rumah Zakat Bandung karena Rumah 

Zakat Semarang masih dalam pengawasan Rumah Zakat Bandung. 

                                                        
9 Ibid. 


