
 Kelima adalah Tangerang Makmur 
yakni yang fokus pada peningkatan 
ekonomi masyarakat dengan pemberian 
modal melalui pembentukan Z-mart 
atau unit usaha dagang sembako di 
pemukiman. Untuk tahun ini, di Kota 
Tangerang akan direalisasikan sebanyak 
75 Z-mart dengan masing - masing ban-
tuan sebesar Rp20 Juta.

 Sementara itu, Badan Amil Zakat 
Nasional Kota Tangerang telah menyal-
urkan dana zakat sebesar 
Rp1.894.078.510 untuk lima program 
unggulan tersebut selama bulan Januari 
hingga Maret 2019 dengan total peneri-
ma yakni sebanyak 654 orang.

UPZ Jadikan Masjid/Musholla Lebih 
Makmur
 Terbentuknya petugas Unit Peng-
umpul Zakat (UPZ) yang merupakan 

jamaah yang berasal dari masyarakat 
sekitar masjid/musholla untuk meme-
takan potensi ekonomi zakat dalam garis 
irisan peta kemiskinan. 
 Ketiga adalah Masjid sebagai 
pusat kegiatan perlindungan, pusat pen-
didikan, pusat pendanaan terbatas mus-
tahik, menjadi pusat musyawarah, seka-
ligus pemecah persoalan kehidupan 
masyarakat.
 Keempat yakni menjadikan masjid 
sebagai tempat penyuluhan zakat dan 
sosialisasi program pemerintah yang 
efektif.
 Kelima yaitu masjid tempat mem-
bangun sikap peduli sosial, toleransi dan 
gotong royong antar umat dan keenam 
menjadikan masjid sebagai tempat 
membangun persatuan dan kesatuan 
serta cinta NKRI.
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UPZ MEMBANGUN KEPEDULIAN UMAT

maka target penerimaan zakat di suatu 
daerah akan lebih optimal dan maksimal.
 UPZ yang berada dibawah koordi-
nasi Baznas, bertugas untuk membantu 
dalam pengumpulan zakat yang dikelola 
secara efekti�tas, e�sien dan bertujuan 
meningkatkan manfaat zakat untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
dan penanggulangan kemiskinan.
 Mengingat begitu besarnya 
fungsi UPZ dalam pengumpulan zakat, 
maka Baznas Kota Tangerang telah 
membentuk UPZ di seluruh Mas-
jid/Musholla. Sehingga, fungsi Mas-
jid/Musholla tak lagi hanya sebagai 
tempat ibadah tetapi memiliki multi efek 
yang sangat positif untuk kemajuan dan 
kemakmuran warga sekitar. 
 Ada enam manfaat lainnya dari 
pembentukan UPZ, pertama adalah pen-
ingkatan kualitas SDM dan manajemen 
pengelolaan Masjid/Musholla.
 Kedua yakni menuntut pengurus 
DKM khususnya UPZ memiliki daftar 

 Zakat memiliki manfaat yang 
sangat besar untuk pembangunan dan 
pemerataan ekonomi masyarakat. 
Pengelolaan zakat yang baik, akan 
mampu menumbuhkan perekonomian 
islam yang semakin besar. Hal tersebut 
sudah terbukti pada zaman Rasulullah, 
melalui penggalian dan pengelolaan 
zakat maka ekonomi negara menjadi 
stabil.
   Sebagai daerah dengan mayoritas 
umat islam, Kota Tangerang memiliki 
potensi ekonomi besar dari peneri-
maan zakat. Melalui UU Nomor 23 
Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat 
melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 
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Menyalurkan Dana Zakat Untuk 
Kepedulian Sosial
 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 
memiliki fungsi khusus sesuai Peraturan 
Baznas Nomor 2 Tahun 2016 yakni bisa 
mengumpulkan dana zakat dan mendis-
tribusikan/menyalurkan kepada musta-
hik melalui program yang ada.
 Baznas Kota Tangerang memiliki 
lima program dalam penyaluran dana 
zakat yakni Tangerang Cerdas untuk 
bidang pendidikan. Pelajar yang memili-
ki kesulitan biaya maka bisa dibantu 
melalui dana zakat ini. Wali murid bisa 
mengajukannya dengan melengkapi 
syarat administrasi.
 Program kedua adalah Tangerang 
Sehat untuk membantu warga yang 
kesulitan biaya dalam pengobatan. Lalu 
program Tangerang Taqwa seperti 
santunan fakir miskin, tabligh akbar dan 
kegiatan keagamaan lainnya.
 Tangerang Peduli yakni bantuan 
kepada masyarakat yang tertimpa ben-
cana seperti kebakaran, banjir dan ben-
cana alam lainnya. Warga bisa mengaju-
kan bantuan ke Baznas dan akan disalur-
kan melalui program tersebut.
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pengurus Masjid/Musholla memberikan 
dampak yang baik dan kemaslahatan 
umat. Dengan banyaknya program - 
program yang dilaksanakan UPZ DKM, 
membuat masjid/musholla menjadi 
makmur/ramai dengan kegiatan ibadah 
dan muamalahnya.
 Dalam bahasa lain Zakat yang 
dikelola oleh UPZ DKM akan mampu 
menggerakan mustahik dan muzaki 
disekitarnya menjadi rajin ke mas-
jid/mushola dan mampu mensejahtera-
kan mustahik / masyarakat yang berada 
di lingkungan masjid/musholla tersebut. 
Berikut ini lima dampak positif dari 
terbentuknya UPZ. 

Mudah Membayar Zakat Di UPZ
 Baznas Kota Tangerang telah 
membentuk UPZ di setiap Masjid / Mu- 
shola. Di momentum bulan Ramadan ini, 
peran UPZ akan lebih dioptimalkan 
dalam pembayaran zakat dari ma- 
syarakat. Selain lebih mudah dan dekat, 
UPZ pun akan mensosialisasikan 
program sosial lainnya yang dapat diikuti 
masyarakat. Masyarakat yang ingin 
membayar zakat mal atau zakat

Kepada masyarakat yang ingin membayar Zakat Maal & Fitrahnya, 
silahkan datang/hubungi UPZ Masjid/ Mushola terdekat
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�trah maka bisa dilakukan melalui UPZ 
tingkat Masjid/Musholla. Sebab UPZ 
adalah kepanjangan tangan dari Baznas.
 Kemudian, sebagai bentuk trans-
paransi kepada masyarakat maka UPZ 
telah dilatih oleh Dinas Kominfo dalam 
mempublikasi hasil penerimaan zakat 
melalui website tangerangsedekah.id 
sehingga dapat diketahui. Dengan 
begitu maka masyarakat tak perlu 
khawatir dalam pembayaran zakat sebab 
dana yang diberikan akan dikelola secara 
profesional dan transparan.
 Dengan kemudahan dan laporan 
yang dapat dipertanggung jawabkan, 
maka masyarakat diajak bisa membayar-
kan zakat melalui UPZ atau gerai Zakat 
yang dibuat oleh Baznas Kota Tangerang. 
Baznas Kota Tangerang telah menarget-
kan penerimaan zakat pada tahun 2019 
sebesar Rp15 Miliar. Khusus untuk pener-
imaan zakat �trah pada bulan Ramadan 
1440 Hijiriah, ditargetkan sebesar
Rp. 5 Miliar.

4. Membantu meningkatkan potensi 
perolehan zakat di BAZNAS Kota 
Tangerang khususnya.

5. Menjadi solusi alternatif persoalan- 
persoalan sosial dimasyarakat sekitar 
masjid/musholla.
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1. Memudahkan masyarakat menu- 
naikan kewajiban zakatnya melalui 
UPZ masjid/mushola terdekat.

2. Tempat Penyaluran, Pendistribusian 
dan pemberdayaan baik Zakat 
Produktif maupun Konsumtif dengan 
prioritas jamaah masjid/masyarakat 
terdekat.

3. Menjadi tempat bimbingan/ sosialisa-
si yang efektif terkait pengelolaan 
zakat kepada pengurus DKM mas-
jid/mushola dan Jamaahnya.


