
BAB III 

ANALISIS PENYALUR`AN ZAKAT MELALUI PROGRAM 

PENDIDIKAN 

A. Profil  Rumah Zakat Semarang 

1. Sejarah Rumah Zakat Semarang 

Rumah Zakat memulai kiprahnya sejak Mei 1998 di Bandung, 

lembaga yang awalnya bernama Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ) 

dipelopori oleh Abu Syauqi. Rumah Zakat terus menguatkan 

eksistensinya sebagai lembaga amil zakat. Legalitas untuk melakukan 

ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini telah mendapat sertifikasi 

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. 

Pada tanggal 5 April 2010 Rumah Zakat Indonesia resmi 

meluncurkan brand baru RUMAH ZAKAT menggantikan brand 

sebelumnya RUMAH ZAKAT INDONESIA. Dengan mengusung tiga 

brand value baru : Trusted, Progressive dan Humanitarian, organisasi 

ini menajamkan karakter menuju “World Class Socio-Religious Non 

Governance Organization (NGO)”. Sharing confidence diangkat 

menjadi positioning. “Dengan keyakinan yang kuat untuk berbagi dan 

menciptakan keluarga global yang lebih baik, Rumah Zakat berdaya 

upaya untuk menjadi organisasi terdepan di region yang menjamin 



program efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan 

masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.” 

 Untuk memperkuat perubahan ini diluncurkan pula gerakan 

Merangkai Senyum Indonesia, sebuah rangkaian kegiatan untuk 

memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia jauh lebih 

khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kelayakan hidup. 

Rumah Zakat hadir tak hanya di pulau Jawa namun menyebar 

dengan jaringan terbesar dibanding lembaga pengelola sejenis. Hingga 

Mei 2009, Rumah Zakat telah memiliki 44 jaringan kantor di 38 kota 

besar di Indonesia dengan pola hubungan pusat-cabang yang kokoh dan 

terintegrasi. 

Adapun sejarah Rumah Zakat di Jawa Tengah dimulai dari 

pembukaan Kantor Cabang Semarang di bulan Mei 2005 bersamaan itu 

pula Rumah Zakat Cabang Solo. Adapun program pertama yang kita 

gulirkan adalah beasiswa untuk anak yatim dan dhuafa/ program KSAB 

(Kembalikan Senyum Anak Bangsa) dan Baksos Siaga Sehat dan Siaga 

Gizi. Selain itu juga program mobil ambulan gratis untuk masyarakat 

Kota Semarang. Program ambulan ini cukup populis dan menjadi 

branding yang luar biasa buat Rumah zakat cabang Semarang. 

Dukungan dan simpatik masyarakat kota Semarang atas 

kepercayaan terhadap Rumah Zakat cabang Semarang semakin 

bertambah. Di bulan Mei 2007 hadirlah RBG (Rumah Bersalin Gratis) 

dan di tahun 2010 hadir pula Sekolah Dasar Juara Gratis buat anak 



yatim dan dhuafa. Program dan layanan Rumah Zakat akan semakin 

banyak bergulir seiring dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat 

kota Semarang. Adapun untuk pemberdayaan KUKMI (Kelompok 

Usaha Kecil Menengah) ada 50 kelompok yang terdampingi, sehingga 

ada perubahan akhlak dan kesadaran beragama. Terlihat 20% dari 

kelompok yang terdampingi usahanya semakin maju dan semangat. 

Sesuai keyakinan kami bahwa ketika kita ada semangat menolong 

saudara kita muslim yang lemah, maka Allah SWT akan menolong dan 

memudahkan segala urusan kita.1 

2. Visi dan Misi  

a.  Visi 

(1) Menjadi lembaga amil zakat taraf internasional yang unggul 

dan terpercaya. 

(2) Referensi dan mitra bagi lembaga pendidikan berkualitas yang 

memberdayakan.  

b. Misi 

(1) Berperan aktif dalam mengahdirkan pendidikan berkualitas 

yang memberdayakan.  

(2) Mendukung pembelajaran kearah kemandirian peserta didik. 

(3) Membangun senergisitas dengan berbagai pihak. 
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(4) Membangun kemandirian masyarakat melaluipemberdayaan 

secara produktif dan menyempurnakankualitas pelayanan 

masyarakat melalui keunggulan insani.2 

 

 

 

3. Struktur Rumah Zakat Semarang 

Rumah Zakat Cabang Semarang memiliki struktur organisasi 

yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Adapun Struktur Rumah Zakat 

Cabang Semarang adalah sebagi berikut: 
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Struktur Organisasi 

a.  Branch Manager: Muhammad Isa 

b. Leader Sico: Ahmad Joko K 

c. FOB: Betie Ari 

d. CSP: Puspita Nuraini 

e. Penghitung Uang: Oki Rudianto  

f.  Sico: Yoyok Sugiarso 



g.  Security: Imam Sahputra 3 

 

4. Progam  Penyaluran Rumah Zakat Semarang 

Dalam Rumah Zakat Semarang ada beberapa progam didalamnya 

diantaranya sebagai berikut:  

a.   Senyum Juara: Bantuan langsung untuk program pendidikan, 

dengan peruntukan kegiatan : 

(1) Program Pengembangan Potensi Anak (P3A)  

Program pengembangan potensi anak berdasarkan 

potensi lokal dan minat para anak asuh di berbagai wilayah 

binaan Rumah Zakat. Sehingga diharapkan para anak asuh 

memiliki skill dan kompetensi khusus yang dapat 

mendorongnya menjadi mandiri 

(2) Lab Juara 

Program pengadaan perangkat dan infrastruktur 

laboratorium komputer dan bahasa untuk menunjang 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas di 

Sekolah Juara dengan menggunakan teknologi informasi dan 
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kSomunikasi. Tujuannya adalah melahirkan lulusan yang tidak 

hanya unggul dan mandiri namun juga melek teknologi. 

(3) Gizi Sang Juara 

Beragam aktivitas yang dimiliki oleh Sekolah Juara 

dalam mengembangkan potensi siswanya perlu didukung 

asupan gizi yang baik. Melalui program Gizi Sang Juara, para 

siswa yang jarang mengonsumsi makanan bergizi bisa 

mendapatkan asupan yang mendukung mereka untuk meraih 

prestasi. 

(4) Sekolah Juara 

Pogram pendirian sekolah untuk memberikan pendidikan 

gratis dan berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Aktivitas sekolah dirancang sesuai dengan standar pemerintah 

dan pendekatan pembelajaran dengan konsep multiple 

intelligences sehingga memungkinkan para siswa untuk 

menggali beragam potensi agar menjadi insan mandiri dengan 

mental juara, yang menjadi pondasi long life motivation. 

(5) Beasiswa Juara 

Para siswa di SD dan SMP Juara mendapatkan fasilitas 

pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas secara gratis. 



Harapannya, para siswa tersebut dapat memiliki kesempatan 

yang sama dalam mengembangkan minat dan bakat mereka 

masing-masing. 

(6) Beasiswa Ceria  

Program ini bertujuan untuk mendukung pendidikan para 

siswa dari keluarga kurang mampu yang memiliki cita-cita 

mengenyam pendidikan dari tingkah dasar sampai di 

perguruan tinggi. Selain mendapatkan beasiswa, mereka 

memperoleh pembinaan sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Untuk 

mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, diharapkan bersedia 

menjadi mentor bagi para penerima Beasiswa Ceria SD-SMA. 

Anda bisa bergabung dengan program ini dengan periode 

komitmen donasi minimal 1 tahun. 

(7) Mobil Juara  

Media pembelajaran berupa kendaraan mobil yang 

didesain untuk mobile dan bisa menghadirkan nuansa 

pembelajaran yang atraktif, dan terdiri dari buku, audio visual, 

serta komputer yang terhubung ke internet. Mobil Juara 

membuat para siswa di daerah pedalaman mendapat 

kesempatan memperoleh fasilitas pendidikan yang baru dan 

lebih atraktif. 



 

(8) Kemah Juara 

Ajang kreasi dan rekreasi yang diperuntukan bagi anak 

asuh binaan Rumah zakat yang terdiri dari Anak Juara (yaitu 

anak yatim dan/atau kurang mampu yang merupakan binaan 

Rumah Zakat dan Siswa Juara (yaitu anak yatim dan/atau 

kurang mampu yang bersekolah di SD & SMP Juara Rumah 

Zakat.   

b. Senyum Sehat: Bantuan langsung untuk program kesehatan, dengan 

peruntukan kegiatan sebagai berikut: 

(1) Siaga Gizi Balita  

Merupakan program perbaikan gizi balita yang 

terindikasi BGM (Bawah Garis Merah) dalam Kartu Menuju 

Sehat (KMS) di wilayah ICD. Adapun program yang diberikan 

meliputi bantuan bahan pangan, serta pendampingan keluarga 

balita yang berasal dari kalangan kurang mampu. 

(2) Siaga Posyandu 

Siaga Posyandu merupakan rangkaian program yang 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembalikan dan 

meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu guna meningkatkan 



derajat kesehatan ibu dan anak di wilayah binaan Rumah 

Zakat. 

(3) Mobil  Klinik  Keliling   

Program pelayanan kesehatan menggunakan armada 

khusus yang bergerak melayani masyarakat di daerah binaan 

secara mobile sesuai dengan prioritas  kebutuhan kesehatan di 

masing-masing daerah, melalui pendekatan secara promotif, 

preventif dan kuratif. 

(4) Khitanan  Massal 

Untuk memenuhi kewajiban khitan bagi anak dari 

keluarga kurang mampu terutama yang tinggal di wilayah ICD, 

maka diselenggarakan program Khitanan Massal. Layanan ini 

mencakup pemeriksaan pra khitan sampai pemberian hadiah 

untuk anak. 

(5) Klinik  Pratama RBB 

Program  pengadaan  fasilitas  kesehatan  gratis berupa 

klinik pratama  rawat  inap. Berfungsi untuk memberikan  

layanan kesehatan  tingkat dasar bagi masyarakat  kurang  

mampu  dengan mengkhususkan  pelayanan  pada  bidang 

kebidanan. 



(6) Layanan Bersalin Gratiis (LBG) 

Program layanan kesehatan bagi ibu hamil meliputi 

pemeriksaan  kehamilan,  pemeriksaan  USG,  dan persalinan.  

Program  ini  dapat  dilakukan  dalam fasilitas klinik yang 

dikelola Rumah Zakat, maupun kerjasama  dengan  bidan  

praktek  yang  berada  di sekitar wilayah binaan Rumah Zakat.  

(7) Ambulance Gratis 

Program  pengadaan  fasilitas  ambulans  yang 

memberikan  layanan  pengantaran  pasien  atau jenazah  

secara  gratis  bagi  masyarakat  yang membutuhkan.   

c. Senyum Mandiri: Bantuan langsung untuk program ekonomi, 

dengan peruntukan kegiatan sebagai berikut : 

(1) Bantuan Wirausaha   

Program pemberdayaan masyarakat dengan melakukan 

set up infrastruktur dan  sarana penunjang aktivitas 

pemberdayaan komunitas dan lingkungan di wilayah ICD 

binaan Rumah Zakat dan mitra. Aktivitas di Balai Bina 

Mandiri berdasarkan pemetaan potensi sumber daya di masing-

masing wilayah dan didampingi SDM Member Relationship 

Officer (MRO). 



(2) Pelatihan Skill Produktif  

Program peningkatan kapasitas skill produktif pemuda 

sebagai modal menjadi pengusaha. Penekanan program ini 

pada pengembangan potensi lokal masing-masing daerah. 

(3) Kampung Mandiri Pangan 

Merupakan program pengembangan peternakan 

`terintegrasi dengan pertanian, dan didukung perbaikan 

infrastruktur untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi 

masyarakat desa. 

(4) Kampung Perubahan 

Merupakan program yang dirancang untuk mendukung 

pengembangan infrastruktur wilayah binaan Rumah Zakat, 

melalui  kegiatan : 

(a) Sarasehan Warga 

(b) Ruang Terbuka Hijau 

(c) Balai Pertemuan Warga 

(d) Sumur Resapan 

(e) Pengecatan Mural 

(f) Perbaikan Jalan Gang (Paving Block)  



d. Senyum Lestari: Program pelestarian lingkungan berbasis 

pemberdayaan komunitas/rumah tangga, dengan alternatif aplikasi 

program sebagai berikut: 

(1) Water Well  

Program pengadaan sarana air bersih dan sanitasipublik di 

wilayah binaan Rumah Zakat sebagai penunjang implementasi 

perilaku hidup bersih di tempat tinggal warga. 

(2) Bantuan Air Bersih 

Program layanan pendistribusian air bersih, bagi 

masyarakat didaerah bencana dan/atau wilayah rawan 

kekeringan 

(3) Senyum Ramadhan 

Bantuan langsung untuk progam ramadhan dengan 

peruntukan sebagai berikut: 

(1) Berkah Buka Puasa (BBP) 

Paket makanan lengkap untuk berbuka puasa yang di 

distibusikan di wilayah ICD (Integrated Community 

Development) dan Non ICD yang terdiri dari member 



pemberdayaan rumah zakat dan/atau masyarakat yang 

membutuhkan secara umum. 

(2) Berkah Kado Lebaran Yatim (BKLY)  

Paket kado dengan 2 jenis paket : 

Paket 1 : berisi pakaian muslim, alat tulis, kue kaleng, 

sirup, tas sekolah, dan kaos kaki,. Diperuntukan bagi anak 

yatin dan kurang mampu. 

Paket 2 : berisi tempat makan/minum, alat tulis, buku 

agenda, buku cerita, kaos kaki dan tas sekolah. 

(3) Berkah Bingkisan Keluarga Jompo & Pra Sejahtera 

(BBKJPS) 

Bingkisan berupa sarung, mukena, minyak goreng, 

kue kaleng, sejadah, beras dan sarden untuk keluarga jompo 

dan tidak mampu. 

(4) Berkah Syiar Qur’an (BSQ) 

Paket pendistribusian Al-Qur’an dan Iqro yang 

menjangkau berbagai wilayah di indonesia, dari aceh 

hingga jayapura. 

(5) Superqurban 



Merupaknan program optimalisasi pelaksanaan ibadah 

qurban dengan mengolah dan mengemas daging qurban 

menjadi kornet.  

Keunggulan 

     (a)  Sesuai syariah 

(b). Kesehatan terjamin 

(c)  Kornet tahan lama hingga 3 tahun 

(d)  Aksi distribusi dilakukan sepanjang tahun 

(e)  Menjangkau pelosok Indonesia 

(f)  Praktis 

(g)  Memberdayakan petani lokal 

(h)  Solusi efektif bantu petani bencana4 

 

B. Upaya Penyaluran Zakat Di Rumah Zakat Semarang Dalam Program  

Pendidikan 
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Sebagai lembaga pengelola dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana 

kemanusiaan lainnya Rumah Zakat berdiri menjadi jembatan harmoni 

antara para muzzaki dan mustahik, menyambungkan empati dalam simpul 

pelayanan gratis hingga pemberdayaan. 

Pelaksanaan penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh Rumah Zakat 

Semarang di tunjukan kearah konsumtif , sedangkan yang konsumtif 

dalam hal ini terwujud dalam bentuk program santunan (sosial) yang 

hanya bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti penyaluran 

dana ZIS dalam bentuk bantuan beasiswa kepada anak-anak yang benar-

benar dari kalangan tidak mampu, santunan penunjang belajar kepada anak 

yatim untuk keperluan sarana penunjang pendidikan (buku, alat tulis, 

seragam, sepatu),  Program ini lebih diarahkan kepada pemberdayaan 

mustahik. Sebab dalam program penyaluran zakat ini tujuannya untuk 

jangka panjang demi kesejahteraan mustahik. 

Program pendayagunaan dana ZIS sebelum berorientasi pada 

pemberdayaan mustahiq pada umumnya dengan disertai target-target 

perubahan atas keadaan atau kondisi mustahiq untuk menjadi lebih baik 

dari keadaan atau kondisi sebelum penyaluran. 

Adapun progam penyaluran dari Rumah Zakat Semarang sebagai 

berikut: 

1. Senyum Juara 



Senyum Juara dimaksudkan untuk mengantarkan anak bangsa 

dalam meraih masa depan yang lebih baik dengan program-program 

pemberdayaan di bidang pendidikan. Program tersebut yaitu: 

a. 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. 

Kurikulum sekolah ini disesuaikan standar pemerintah dan 

dipadukan dengan metode pembelajaran PAKEM (Pembelajaran 

Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan). Sehingga 

memungkinkan para siswa untuk menjadi insan mandiri bermental 

juara, di Rumah Zakat Semarang ini udah mempunyai SD Juara 

sendiri yang terdapat di Jalan Singa Utara No 67 Kalisari 

Pedurungan Semarang. dalam penyaluran di Rumah Zakat Semarang 

ini dana yang di keluarkan setiap 1 tahun sekali untuk program 

pembangunan dan pembebasan atau pembelian lahan,. Dengan 

anggaran sebesar Rp. 738.540.000 untuk infrastruktur dan 

operasional selama 1 tahun. Dengan donasi perorangan: Rp 255.000 

b. Beasiswa Juara 

Program pemberian beasiswa untuk siswa sekolah juara binaan 

Rumah Zakat. Para siswa yang belajar di sekolah juara mendapatkan 



fasilitas pembelajaran berkualitas dengan biaya gratis. di Rumah 

Zakat Semarang penyaluran beasiswa juara dilakukan setiap 1 bulan 

sekali. Anggaran untuk SD juara Rp. 375.000/ anak/ bulan. 

c. Beasiswa Ceria 

Program pembinaan beasiswa di luar binaan Rumah Zakat 

Semarang disertai kegiatan pembinaan berkala untuk siswa SD, 

SMP, SMU dan Mahasiswa dari keluaraga kurang mampu dan 

berprestasi. Komitmen donasi Beasiswa Ceria untuk setiap anak asuh 

adalah minimal 1 tahun. diberikan kepada 75 anak. Berikut rincian 

dana beasiswa: 

Beasiswa Ceria SD   : Rp 155.000./ orang 

         Jenjang SD per 1 bulan 

Beasiswa Ceria SMP   : Rp 180.000. / orang 

        Jenjang SMP per 1 bulan 

Beasiswa Ceria SMU   : Rp 205.000./ orang 

        Jenjang SMU per 1 bulan 

Beasiswa Ceria Mahasiswa  : Rp 500.000./ orang 

Jenjang Mahasiswa per 1   

bulan 

d. Pusat Pengembangan Potensi Anak (P3A) 

Merupakan program yang bertujuan untuk membina anak asuh 

yang mengarah pada pemberdayaan potensi anak menuju 

kemandirian. Program pembinaan ini di lakukan setiap minggu di 



mulai jam 07.00 sampai selesai, bertempat di SD Juara dengan 

pembinaan baca al-qur’an dan hasil pembinaan al-quran tersebut 56 

siswa hafal 1 juz al-quran.  Dengan anggaran sebesar Rp. 200.000/ 

anak asuh/ bulan. 

e. Kemah Juara 

kegiatan tahunan Rumah Zakat Semarang yang berupa ajang 

rekreasi dan rekreasi yang diperuntukan bagi anak asuh bianaan 

Rumah Zakat Semarang yang terdiri dari SD Juara atau anak juara 

(yaitu anak yatim atau kurang mampu yang merupakan binaan 

Rumah Zakat itu sendiri). Kemah Juara dilakukan setiap liburan 

sekolah akhir tahun berupa kegiatan berkemah dengan maksud dan 

tujuan melatih sosialisasi dan kemandirian setiap siswa. Dengan 

anggaran sebesar Rp. 550.000/ anak/ tahun. 

f. Lab Juara 

Merupakan program bantuan sarana pendidikan berupa 

penyediaan perpustakaan juara berupa mobil berisi buku-buku dan 

ruang perpustakaan yang ada di SD Juara. Dengan anggaran sebesar 

Rp. 385.000.000/ pendirian dan operasional selama 1 tahun.  

g. Mobil Juara 

Merupakan sumber belajar bergerak yang disediakan untuk 

anak asuh di wilayah Rumah Zakat dan umumnya anak-anak 

Indonesia. Mobil Juara ini meliputi: Mobil Perpustakaan, Mobil 

internet dan Mobil Layanan Antar Jemput. Mobil perpustakaan 



memberikan layanan buku bacaan anak, Mobil Internet berupa 

kendaraan mobil yang di desain untuk menghadirkan nuansa 

pembelajaran yang aktraktif yang di dalamnya terdapat komputer 

yang terhubung ke internet, sedangkan mobil layanan jemput adalah 

mobil yang untuk antar jemput di SD Juara. Dengan anggaran Rp. 

722.000.000 / set dalam operasional 1 tahun. 

h. Pengembangan Potensi Anak 

Merupakan pengembangan bakat-bakat yang ada di SD Juara. 

Pengembangan di SD Juara berupa futsal, take wondo, dan musik. 

Pengembangan potensi anak ini diadakan setiap minggu di SD Juara. 

Program-program yang dikembangkan Rumah Zakat cukup 

sederhana, namun sangat terasa di masyarakat. Program-Program 

nyata inilah yang kiranya ikut menguatkan mustahik semakin 

percaya terhadap Rumah Zakat dalam mengelola zakat.5 

 

C. Dampak Terhadap Mustahik 

Dalam perjalanannya Rumah Zakat Semarang dalam pengelolaan 

dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah membutuhkan peran serta 

masyarakat luas dalam rangka mengevaluasi demi tercapainya tujuan. 

Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis Dampak penyaluran dana 

zakat terhadap para mustahik. Menurut hasil wawancara yang telah 

dilakukan  kepada siswa di SD dan data yang diperoleh dari Rumah Zakat 
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Semarang, seluruh Mustahik yang terdiri dari anak yatim tidak mampu, 

dan anak fakir miskin mendapat beasiswa dari Rumah Zakat Semarang ada 

beberapa dampak yang terjadi dilihat dari berbagai aspek yaitu: 

1) Dilihat dari aspek penerima bantuan zakat program pendidikan bahwa 

mereka sangat gembira, bahagia dan senang juga mendapat bantuan 

pendidikan tersebut karena dapat merasakan sekolah layaknya anak-

anak seusianya. Dan dari hasil pantauan para guru siswa-siswa yang 

mendapatkan bantuan, prestasinya cukup meningkat dan ini sebagai 

indikasi bahwa semangat belajar mereka meningkat setelah mereka 

benar-benar dapat mengenyam pendidikan di sekolah.prestasi mereka 

dapat dilihat dari beberapa piala yang dapat di kumpulkan dari 

perlombaan yang diikuti oleh para siswa.dan juga kemampuan para 

siswa yang dapat membaca dan menghafal Al-Quran kemudian 

beberapa peningkatan prestasi dan kemampuan anak yang lainya. 

2) Dilihat dari aspek pengurangan jumlah anak buta huruf dan tidak 

sekolah. Selama beberapa tahun terakhir Rumah Zakat telah 

membantu pendidikan para mustahik yang tidak mampu bersekolah 

pada angkatan tahun 2014 ini ada sekitar 141 siswa yang dientaskan 

dari kebodohan dan jumlahnya akan bertambah setiap tahunya seiring 

dengan bertambahnya para muzakki yang berzakat di Rumah Zakat 

Semarang. 

3) Dilihat dari aspek muzakki atau donatur. Program pendidikan Rumah 

Zakat ini dapat menjadi wahana yang baik dan tepat bagi para 



muzakki untuk menyalurkan bantuan dan kepedulian mereka karena 

ini adalah kewajiban bagi setiap mereka yang mampu untuk 

membersihkan harta para muzakki dan membantu sesamanya agar 

terbebas dari kejahilan dan kesesatan dunia. 

 

 


