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BAB III 

GAMBARAN UMUM LEMBAGA RUMAH ZAKAT SEMARANG DAN 

PELAKSANAAN PROGRAM SENYUM MANDIRI “EKONOMI” 

A. Profil Lembaga Rumah Zakat Semarang 

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Rumah Zakat Semarang 

Lembaga Rumah Zakat berdiri pada tahun 1996 yang sebelumnya 

dinamakan Yayasan Dompet Sosial Ummul Quro yang didirikan oleh 

Ustad Abu Syauqi, salah satu tokoh da'i muda Bandung, bersama 

beberapa rekan di kelompok pengajian Majlis Ta'lim Ummul Quro 

sepakat membentuk lembaga sosial yang concern pada bantuan 

kemanusiaan. dimana kantor pusatnya adalah kota Bandung. Sekretariat 

bertempat di Jl. Turangga 33 Bandung sekaligus sebagai tempat kajian. 

Jamaah pengajian semakin berkembang. Dipergunakanlah Masjid Al 

Manaar Jl. Puter Bandung sebagai tempat kajian rutin. Seiringnya waktu 

Yayasan Dompet Sosial Ummul Quro berkembang dan membuka cabang 

pertama kali pada tahun 1999 di Yogyakarta dengan pencapaian dana 

800 juta.1 

Pada tahun 2000 Yayasan Dompet Sosial Umul Quro dengan fokus 

kepada kegiatan kemanusian untuk membangun trust (kepercayaan) 

melalui program-program sederhana tapi populis seperti kembalikan 

Senyum untuk Anak Bangsa (Beasiswa untuk Anak Yatim) dengan 

                                                           
1 Ppt. Sejarah Rumah Zakat, diambil pada tanggal 18 Maret, pukul 10.00 WIB 
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pencapaian dana Rp 2,1 Milyar. Pada tahun 2001 DSUQ membuka 

cabang ke dua di Jakarta dengan pencapaian dana Rp 2,19 Milyar. 

Pada tahun 2002 Yayasan DSUQ diganti dengan nama Yayasan 

Rumah Zakat Indonesia DSUQ dengan dikukuhkannya sebagai LAZDA 

(Lembaga Amil Zakat Daerah) dengan 3 cabang yaitu Bandung, 

Yogyakarta, dan Jakarta dengan pencapaian dana Rp 4,19 Milyar. Dan 

pada tahun 2003 Yayasan Rumah Zakat Indonesia DSUQ diganti nama 

yaitu Yayasan Rumah Zakat Indonesia dengan diturunkannya SK 

Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang 

mensertifikasi organisasi ini sebagai LAZNAS (Lembaga Amil Zakat 

Nasional) dengan pembukaan cabang di Surabaya, Tangerang, dan 

Medan dengan pencapaian dana 6,46 Milyar. Dan tahun 2004 membuka 

cabang di Pekanbaru dengan pencapaian dana Rp 8,92 Milyar.2 

Pada tahun 2005 Pertumbuhan cabang meningkat pesat. Tsunami 

Aceh yang terjadi 26 Desember 2004 membuka akses Rumah Zakat 

Indonesia lebih berperan di Sumatera. Cabang-cabang baru pun dibuka : 

cabang Aceh, Medan, Padang, Palembang, Batam berdiri. Di Jawa, 

berdiri pula kantor cabang Semarang, ditambah jaringan kantor cabang 

pembantu di Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta Selatan, Cirebon, Solo. 

Cabang Pekanbaru juga berekspansi dengan memiliki kantor cabang 

pembantu Duri dan Dumai. Sistem informasi lembaga mulai masuk ke 

jaringan on line. Mulai transaksi online, absensi on line, dan beberapa 

                                                           
2 Ppt. Sejarah Rumah Zakat, diambil pada tanggal 18 Maret 2014, pukul 10.00 WIB 
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software keuangan. Penerimaan donasi meningkat tajam khususnya dari 

bantuan masyarakat untuk program rehabilitasi pasca tsunami Aceh, 

tercatat Rp 45,26 M donasi terkumpulkan. 

Tahun 2006 penghimpunan dana mencapai 29,52 Milyar, tahun 

2007 mencapai 50,16 Milyar, tahun 2008 mencapai 71,4 Milyar, tahun 

2009 mencapai 107,3 Milyar, tahun 2010 mencapai 135 Milyar, tahun 

2011 mencapai 1270 Milyar.Tahun 2010 Yayasan Rumah Zakat 

Indonesia diganti dengan nama Rumah Zakat dengan Brand “Merangkai 

Senyum Indonesia” dengan penghimpunan dana mencapai Rp 135 

Milyar. Dan sampai saat ini Rumah Zakat mempunyai 51 kantor Cabang 

di berbagai kota.3 

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh Rumah Zakat pun bisa 

melalui berbagai cara, diantaranya adalah penghimpunan secara langsung 

yaitu Muzakki ke tempat Rumah Zakat atau staff Rumah Zakat 

mengambil ke rumahnya, bisa dengan transfer, melalui Mobile Bangking, 

atau FDC. dan penghimpunan dana ini bisa berbentuk Zakat, Infaq, 

maupun Shadaqah. Dimana dana ini di dapatkan baik dari Muzaki, dari 

dana sponsor perusahaan-perusahaan maupun pemerintah, kemudian 

dana tersebut digunakan untuk menjalankan program yang akan 

dilaksanakan oleh Rumah Zakat. 

Secara akuntabilitas rumah zakat menyediakan Akuntabilitas 

Publik yang dipasang jaringan koneksi secara On Line dengan program 

                                                           
3 Wawancar dengan Bapak Muhammad Isa selaku pimpinan Rumah Zakat Semarang 
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yang namanya Korzie, dan setiap tahunnya Rumah Zakat melakukan 

Akuntabitas ke masyarakat umum melalui Media Massa, dengan tujuan 

agar semua lapisan masyarakat tahu tentang program yang sudah 

dilaksanakan dan mengetahui laporan Rumah Zakat setiap tahunnya, para 

Muzakki dan donatur yang lain agar juga bisa tahu tentang pelaporan 

yang dilakukan oleh Rumah Zakat. Dimana para Muzakki dan donatur 

lainnya mengetahui informasi ketika laporannya sudah dimuat oleh 

media. 

2. Visi dan Misi Lembaga Rumah Zakat 

Visi: 

Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang 

professional 

Misi: 

a. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi Internasional  

b. Memfasilitasi kemandirian masyarakat 

c. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan 

insane.4 

3. Struktur Organisasi 

1. BRANCH MANAGER  :Muhammad Isa 

2. FINANCE OF BRANCH : Bethi Arie Puspitarini 

3. Customer Servis Point      : Puspita Nuraini 

4. ZAA : Suranta 

                                                           
4Www.Rumahzakat.org. Diambil pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 20.10 WIB 
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   Sri Suroto 

   Edi Sukresna 

   Maulana 

   Moh Abbas 

   Imam Saputro 

   Andi Rahmanto 

   Puji Purnomo 

   Edi Sukresna 

5. PROGRAM HEAD : Erif Saipul Rizal 

6. SICO (SuperInfaq) : Ahmad Joko Kuwanto 

Yoyok Sugoarsa5 

4. Program Rumah Zakat 

a. Senyum Juara “Pendidikan” 

Senyum Juara mengiringi generasi penerus bangsa menggapai 

cita dan mimpinya melalui pendidikan berkualitas di Indonesia.6 

1. Beasiswa Ceria 

Program pemberian beasiswa disertai kegiatan pembinaan 

berkala untuk siswa SD, SMP, SMA dan Mahasiswa dari 

keluarga kurang mampu. Komitmen donasi Beasiswa Ceria 

untuk setiap anak asuh adalah minimal 1 tahun. 

Program diberikan kepada anak asuh berupa: 

a. Beasiswa 
                                                           

5 Ppt.Kompany Profil Semarang. Diambil pada tanggal 07 April 2014 pukul 10.30 WIB 
6 Ppt. Katalog Program Rumah Zakat 2013-2014, diambil pada tanggal 07 April 2014 pukul 

11.00 WIB 
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b. Biaya transport pembinaan 

c. Pemberian makanan tambahan atau bantuan perlengkapan 

sekolah 

d. Pembinaan & vocational training 

e. Parenting school/pembinaan orang tua7 

2. Sekolah Juara 

Program 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. 

Sasaran program adalah anak usia sekolah dasar yang yatim 

dan/atau piatu, serta berasal dari keluarga kurang mampu 

3. Beasiswa Juara 

Program pemberian beasiswa untuk siswa Sekolah Juara 

binaan Rumah Zakat. Donasi program disalurkan kepada para 

siswa Sekolah Juara dalam bentuk:  

a. Beasiswa 

b. Seragam 

c. Buku Pelajaran 

                                                           
7 Ppt. Katalog Program Rumah Zakat 2013-2014, diambil pada tanggal 07 April 2014 pukul 

11.00 WIB 
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d. Kegiatan Belajar Mengajar 

e. Kegiatan Kesiswaan (Ekstrakurikuler) 

4. 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.  

5. Mobil Juara 

Mobil Juara merupakan program berupa kendaraan yang 

mobile, untuk menghadirkan nuansa pembelajaran yang atraktif. 

Media belajar yang terdapat di Mobil Juara adalah: buku, audio 

visual, juga komputer yang terhubung ke internet.  

6. Bantuan Pendidikan 

Merupakan bantuan langsung untuk program pendidikan, 

dengan peruntukan kegiatan: 

a. Program Pengembangan Potensi Anak (P3A) 

b. Lab Juara 

c. Gizi Sang Juara 

b. Senyum Sehat “Kesehatan” 

Sepenuh hati melayani hingga ke pelosok negeri agar 

masyarakat kurang mampu dapat mengakses kesehatan secara gratis. 

1. Klinik RBG  
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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. 

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:  

a. Pelayanan Persalinan  

b. Pelayanan Imunisasi 

c. Pelayanan Kesehatan Umum 

d. Pelayanan Jasa Pengantaran Ambulance & Mobil Jenazah  

e. Edukasi Kesehatan dan Pembinaan member  

2. Khitanan Massal 

Untuk memenuhi kewajiban khitan bagi anak dari keluarga 

kurang mampu, maka diselenggarakan program Khitanan 

Massal. Layanan ini mencakup pemeriksaan pra khitan sampai 

pemberian hadiah untuk anak. 

Program layanan khitan bagi masyarakat yang 

membutuhkan, setiap penerima manfaat akan mendapatkan: 

a. Pemeriksaan kesehatan 



69 

 

b. Layanan khitan 

c. Obat perawatan paska khitan 

d. Uang suka 

e. Bingkisan 

3. Ambulance Gratis 

Program pengadaan fasilitas ambulans yang memberikan 

layanan pengantaran pasien atau jenazah secara gratis bagi 

masyarakat yang membutuhkan. 

Program pengadaan fasilitas Ambulance yang memberikan 

layanan pengantaran pasien/jenazah gratis bagi masyarakat yang 

membutuhkan. Layanan ambulance yang diberikan kepada 

masyarakat, adalah untuk:  

a. Pengantaran Pasien 

b. Pengantaran Jenazah  

4. 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. 

Program pelayanan kesehatan menggunakan armada 

khusus, yang bergerak melayani masyarakat di wilayah binaan 

secara mobile. Layanan kesehatan diberikan berdasarkan 
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prioritas kebutuhan di setiap wilayah, dengan pendekatan 

promotif, preventif dan kuratif. 

Cakupan program Mobil Klinik: 

a. Pengadaan armada 

b. Pemeriksaan kesehatan 

c. Pengobatan 

d. Pemberian makanan tambahan 

e. Penyuluhan kesehatan 

f. Bina wilayah ber-PHBS 

5. 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. 

Program layanan kesehatan bagi ibu hamil yang meliputi:  

a. Pemeriksaan kehamilan 

b. Pemeriksaan USG 

c. Layanan 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 
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jaminan kualitas nutrisi bagi ibu menyusui agar meningkatkan 

kualitas tumbuh kembang bayinya. 

6. Bantuan Kesehatan 

Merupakan program penyaluran bantuan langsung, yaitu 

dana yang disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk 

tunai untuk memenuhi kebutuhan biaya kesehatan. 

Merupakan bantuan langsung untuk program kesehatan, 

dengan peruntukan kegiatan: 

a. Bantuan Langsung Biaya Kesehatan 

b. Siaga Sehat 

c. Siaga Gizi Balita 

d. Siaga Posyandu 

c. Senyum Mandiri “Ekonomi” 

Bertransformasi menjadi mandiri untuk kembali memandirikan 

merupakan sebuah rangkaian proses dari pemberdayaan masyarakat. 

Anda dapat menjadi bagian di dalamnya untuk membangun 

peradaban yang lebih baik.  

1. Bantuan Ekonomi 

Merupakan bantuan langsung untuk program ekonomi, 

Program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro 

binaan Rumah Zakat, dalam bentuk pengadaan modal atau 

infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah 

dimilikinya. 
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2. Kampung Mandiri Pangan 

Merupakan program pengembangan peternakan terintegrasi 

dengan pertanian, dan didukung perbaikan infrastruktur untuk 

meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat desa. 

a. Breeding DombaMerupakan pola pemberdayaan ekonomi 

masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan 

modal usaha berupa hewan ternak dengan skema Breeding 

(Pembibitan). 

b. Fattening DombaMerupakan pola pemberdayaan ekonomi 

masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan 

modal usaha berupa hewan ternak dengan skema fattening 

(penggemukan) dalam sistem koloni di kandang milik 

Rumah Zakat. 

c. Fattening SapiMerupakan pola pemberdayaan ekonomi 

masyarakat di bidang ternak melalui pemberian bantuan 

modal usaha berupa hewan ternak dengan skema fattening 

(penggemukan) dalam sistem koloni di kandang milik 

Rumah Zakat 

3. Kampung Perubahan 

Merupakan program yang dirancang untuk mendukung 

pengembangan infrastruktur wilayah binaan Rumah Zakat, 

melalui  kegiatan: 

a. Sarasehan Warga 
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b. Ruang Terbuka Hijau 

c. Balai Pertemuan Warga 

d. Sumur Resapan 

e. Pengecatan Mural 

f. Perbaikan Jalan Gang (Paving Block) 

d. Senyum Lestari “Lingkungan” 

Program ini turut berkontribusi dalam melestarikan 

lingkungan hidup sebagai salah satu warisan untuk masa depan, serta 

meringankan beban sesama umat manusia yang berada dalam 

kesukaran. 

1. Water Well  

Program pengadaan sarana air bersih dan sanitasi publik di 

wilayah ICD sebagai penunjang implementasi perilaku hidup 

bersih di tempat tinggal warga 

Program pengadaan sarana air bersih dan sanitasi publik di 

wilayah binaan Rumah Zakat, sebagai penunjang implementasi 

perilaku hidup bersih di tempat tinggal warga. 

2. Bantuan Air Bersih 

merupakan program layanan pendistribusian air bersih, bagi 

masyarakat di daerah bencana , wilayah minim air bersih, 

hingga kawasan rawan kekeringan. 

3. Kampungku Hijau 
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Program pelestarian lingkungan desa berbasis 

pemberdayaan komunitas/rumah tangga, dengan aplikasi 

program diantaranya: 

a. Pelatihan Kader Lingkungan 

b. Pelatihan dan penyuluhan masyarakat 

c. Aktivitas rutin kerja bakti dan sedekah sampah masyarakat 

d. Lomba kebersihan dan kelestarian lingkungan 

e. Penyediaan sarana kebersihan rumah tangga dan  komunitas 

5. Budaya kerja Lembaga Rumah Zakat 

1. Amanah 

2. Profesional 

3. Kemudahan 

4. Sinergi 

f. Ketepatan Penyaluran 

g. Kejelasan Laporan8 

6. Legal Formal 

a. Akta Notaris :   DR. Wiratni Ahmadi, SH  No. 31 Tanggal 12 Juli 

2001 

b. SK Menkeh :   Y.A. 7/37/22 

c. LAZDA   :   451.12/Kep.478-Yansos/2002  

d. LAZNAS :   Kep. Menag No 157 Tahun 2003  

e. LAZNAS :   42 tahun 2007 (revisi) 

                                                           
8
 www.Rumahzakat.org. Diambil pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 20.10 WIB 
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f. Dir.SosPol :   280/LK-YAYAS/2000 

g. Depag   :   W.i/I/BA/.03.2/4386/2000 

h. Izin Domisili :   19/DM/VIII/2001 

i. NPWP  :   02.083.957.7-424.000 

j. Keputusan Menkumham RI No. C-1490.HT.01.02.TH 2006 

k. Tercatat pada Lembaran Berita Negara RI Tgl 22-08-2008 No. 68 

l. Perubahan Akta Yayasan No. 01 Tgl 05-02-20109 

B. Pelaksanaan Program Senyum Mandiri “Ekonomi” Dalam Upaya 

Peningakatan Taraf Ekonomi Mustahiq. 

Lembaga Rumah Zakat Semarang adalah salah satu kantor cabang 

dari 51 kantor cabang lainnya, berdiri pada tahun 2005 tepatnya di Jl. Dr. 

Sutomo No. 53 dengan latar belakang yaitu melihat masyarakat kota 

Semarang yang masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan atau 

masuk dalam kategori Mustahiq. Dengan tujuan bisa membantu para 

mustahiq dan menjalankan dakwah Islam serta membina mereka yang 

membutuhkan untuk hidup yang lebih baik. 

TAHUN DONATUR 

2010 1800 Orang 

2011 2300 Orang 

2012 2889 Orang 

2013 3500 Orang 

 

                                                           
9Ibid 
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Untuk pembagian alokasi dana merata pada setiap program, Dan saat 

ini yang mendapatkan bantuan program senyum mandiri “ekonomi” baru dua 

kecamatan di Semarang, dan setiap kecamatannya 16 orang. Dengan kriteria 

fakir dan mempunyai skill, fakir dan miskin dengan gaji di bawah UMR, dan 

reques dari donatur.10 

Usaha yang dilakukan oleh lembaga Rumah zakat Semarang untuk 

mendistribusikan dana zakat, infaq, shadaqah melalui program senyum 

mandiri “ekonomi” melalui cara pendistribusian produktif, pendistribusian 

dana zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para 

penerimanya menghasilkan sesuatu terus menerus, dengan harta zakat yang 

telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana 

harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan 

akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, 

sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup 

secara terus menerus.11 

Program senyum mandiri “Ekonomi”  di Lembaga Rumah Zakat 

yang secara produktif adalah sebagai bentuk program pemberdayaan untuk 

tujuan mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik, dimana bantuan yang 

diberikan berupa modal usaha baik berupa dana maupun sarana prasarana 

yang bisa menunjang perekembangan usaha yang mustahiq jalankan, dengan 

adanya bantuan seperti itu diharapan bisa mengembangkan usaha mustahiq 

                                                           
10 Wawancara dengan bapak Muhammad Isa pimpinan Rumah Zakat Semarang, 10/04/2014 

pukul 10.00 WIB 
11Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008, h. 63-64 
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dan  lebih berdaya untuk menciptakan  kemandirian dan meningkatkan 

ekonomi. 

Bantuan sarana usaha dan modal yang diberikan, berdasarkan hasil 

assessment kebutuhan calon penerima manfaat program bantuan ekonomi. 

Untuk rumah zakat Semarang bantuan Ekonomi sudah berjalan di dua 

kecamatan di Semarang, setiap Kecamatan ada 16 orang yang mendapatkan 

bantuan Ekonomi berupa tambahan modal dan sarana penunjang aktivitas 

usaha sekitar Rp 1.000.000, – Rp 3.000.000,-.  Bantuan ekonomi 

diperuntukan guna kegiatan:12 

a. Bantuan Wirausaha 

b. Balai Bina Mandiri 

c. Pelatihan Skill Produktif 

Program mandiri “Ekonomi” dengan bentuk kegiatan bantuan 

ekonomi  diberikan kepada orang-orang yang mempunyai usaha namun 

sedang fakum, kegiatan tersebut diberikan kepada orang-orang yang 

mempunyai usaha namun dalam mengembangkan usahanya membutuhkan 

bantuan dana dengan tujuan agar usahanya bisa lebih berkembang. Tidak 

hanya segi pendanaan yang diberikan, namun rumah zakat juga memberikan 

bantuan dalam bentuk pengembangan skill untuk meningkatkan kapasitas 

dalam berdagang dan pembidanaan rohani. 

                                                           
12  Wawancara dengan Bapak Muhammad Isa Pimpinan Rumah Zakat 
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Untuk mendapatkan bantuan dari rumah zakat yang berupa 

tambahan modal dan sarana untuk menunjang aktifitas usaha ada beberapa 

syarat yaitu: 

Syarat: 

1. Muslim 

2. Baligh dan berakal 

3. Masyarakat Semarang 

4. Mempunyai Usaha yang membutuhkan dana 

5. Termasuk golongan Mustahiq 

6. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga 

7. Menyerahkan fotocopy KTP 

Prosedur: 

1. Datang ke kantor dan menceritakan kondisi usahanya atau dari rumah 

zakat yang mendaptangi ke lokasi langsung. 

2. pengelola Rumah Zakat melalukan Asessment kerumah penerima 

manfaat untuk melihat kondisinya. 

3. Dari beberapa calon penerima manfaat, pengelola Rumah Zakat memilih 

mana yang lebih membutuhkan. 

4. Setelah mendapatkan bantuan, pengelola melakukan pendampingan dan 

pengawasan. Satu minggu sekali melakukan pendampingan dan 

pengontrolan pengeluaran dana,  setiap satu Minggu sekali melakukan 

kegiatan pendampingan untuk meningkatan kapasitas sesuai usaha yang 
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digelutinya. pengawasan perkembangan usahanya 1 bulan sekali, dan 

melakukan bimbingan rohani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


