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PERAN LAZISMU DALAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA; STUDI KASUS DI 

LAZISMU (LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN 
SHODAQAH MUHAMMADIYAH) KOTA SURABAYA 

 
ABSTRAK 

 
 Zakat merupakan salah satu instrumen pondasi ajaran syariat islam bagi 
pemeluk islam. Sebagai negara berkembang dan jumlah muslim terbesar di dunia, 
Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan Zakat Infaq dan Shodaqoh 
(ZIS) dimana tertuang dalam UU no. 23 tahun 2011. Kota Surabaya sebagai salah 
satu kota terbesar Indonesia memiliki perkembangan ekonomi yang bisa dikatakan 
dalam tataran baik. Namun berbagai data statistik masih ditemukan berbagai 
permasalahan dasar ekonomi yang sebenarnya berpotensi dapat dientaskan dengan 
pengelolaan ZIS. Pendayagunaan ZIS berbasis pada program pemberdayaan 
merupakan salah satu pendayagunaan ZIS bersifat jangka panjang. Pada program 
pendayagunaan ZIS berbasis pemberdayaan dalam jangka panjang bertujuan 
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri, berdaya dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.  
 Penelitian ini berdasarkan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. 
Sedangkan metode yang digunakan dengan menggunakan eksplanatif guna 
menjelaskan bagaimana peran LAZISMU Kota Surabaya melakukan 
pendayagunaan berbasis pemberdayaan di Kota Surabaya. Metode pengambilan 
data yang digunakan antara lain dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.  
 Hasil penelitian peran LAZISMU dalam pendayagunaan ZIS berbasis 
pemberdayaan masyarakat di Kota Surabaya dalam bentuk deskripsi peran 
LAZISMU dalam pendayagunaan zakat berbasis program pemberdayaan. 
Pendayagunaan ZIS berbasis pemberdayaan dilakukan dengan beberapa program 
antara lain pada sektor pendidikan dengan pemberian beasiswa bagi para 
mustahiq. Pada sektor ekonomi, program pendayagunaan ZIS berbasis ekonomi 
dilakukan dalam program Unit Keuangan Mikro dan Bina Mandiri Wirausaha, 
Ngaji Bisnis, dan Rumah Wiramuda. Pada pendayagunaan ZIS berbasis 
pemberdayaan dengan pendekatan community development, LAZISMU Kota 
Surabaya melakukan program kampung binaan. 

Mekanisme program-program tersebut dilakukan LAZISMU Kota 
Surabaya dengan tiga jalan antara lain; LAZISMU yang secara langsung 
menetukan sasaran program, pengajuan program berasal dari masyarakat, dan 
berdasarkan sumber sasaran dari pihak Pengurus Cabang Muhammadiyah. Pada 
beberapa waktu pelaksanaan program tersebut, beberapa kriteria keberhasilan dan 
dampak positif bagi kehidupan masyarakat mulai nampak meski belum mencapai 
tujuan akhir pelaksanaan masing-masing program. Namun program-program 
pendayagunaan ZIS berbasis pemberdayaan masing-masing masih memiliki 
berbagai kendala sehingga pelaksanaanya masih belum dalam keadaan ideal.  
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