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BAB IV 

GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA PEKANBARU 

 

A. Sejarah Berdiri BAZNAS KOTA PEKANBARU 

 Lembaga BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan salah satu badan 

resmi pengelola zakat yang dikukuh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 

2001.
32

 Keberedaan BAZNAS Kota Pekanbaru diatur berdasarkan Undang-

Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan atas dasar 

keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2003 tentang 

pelaksanaan UU nomor 38 tahun 1999 serta adanya peraturan daerah 

menunjukkan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan 

hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan 

pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk 

mensejahterakan masyarakat.   

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah 

penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan 

pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. 

Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di 

zaman keemasan Islam. 

Maka dari itu BAZNAS Kota Pekanbaru berdiri sebagai wadah 

penghimpun dan penyalur dana zakat memanfaatkan kemajuan sain dan 

teknologi yang berkembang di zaman sekarang yakni menggunakan teknologi 

komputerisasi berupa sistem pembayaran zakat melalui media online. 
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B. Visi-Misi BAZNAS Kota Pekanbaru 

Adapun Visi dan Misi Badan Amil Zakat yang tercantum dalam Ad/ 

Art BAZNAS melalaui SK BAZNAS Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2011 

yaitu:
33

 

Visi  :  Mewujudkan Badan Amil Zakat yang profesional dan terdepan di  

Provinsi Riau  

Misi :   1. Memberdayakan zakat infak dan sadaqah umat 

 2.  Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzakki, 

mustahik dan pemerintah 

3.  Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam 

pengelolaan zakat 

4. Melahirkan mustahik yang berjiwa enterpreunership 

5. Menyadarkan masyarakat sadar zakat. 

 

C. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru adalah sebagai 

berikut:
34

 

1. Ketua   : Dr. H. Akbarizan, MA, MPd 

2. Wakil ketua I  : Dr. H. Erman Ghani, M.Ag 

 Bidang pengumpulan 

3. Wakil ketua II  : Drs. H. Ismardi Ilyas, M.Ag 

  Bidang pendistribusian dan pendayagunaan 

4.  Wakil Ketua III : Dr.H.Nixon Husin, Lc,M.Ag 
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 Bidang perencanaan dan pelaporan dan keuangan 

5.  Wakil Ketua IV : H. Hasyim, S.Pd.I, MA 

 Bidang Adm, SDM, dan umum 

  Bidang Pelaksana: 

1. Ketua Pelaksana   : Yusrialis, SE, M.Si 

2. Bendahara    : Sabariah, SH I, Msy 

3. Staf keuangan    : Jumiarsih, SE, Sy 

4. Pendistribusian   : Aldi Febriansyah 

5. Pegumpulan UPZ   : Ahmad Fauzi, SE, Sy 

6. Adm dan pelayanan muzakki  : Nurhaptini, SE, Sy 

7. Pemberdayaan    : Muhammad Azmi, S.Kom.I 

8. Data dan informasi   : Zulfihar 

9. Pelayanan mustahik   : Yusri Andika 

10. Tenaga Survey   : Saharuddin dan Kaswandi 

Satuan Audit Internal: 

1. Kepatuhan Syari’ah   : Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA 

2.  Pengelolaan dan manajemen   : Drs.H.Edwar S Umar, M.Ag 

mutu  

3. Audit keuangan   : Haryati SE, ME Sy, Ak 
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D. Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu  

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2008, BAZNAS 

Kota Pekanbaru telah menetapkan Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu sebagai 

berikut: 

1. Kebijakan Mutu 

BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat tingkat Nasional 

berupaya melakukan: 

a. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi 

meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat. 

b. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik 

BAZNAS. 

c. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan 

berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi 

muzaki. 

d. Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat 

karena didukung oleh amil yang bekerja secara profesional. 

e. Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan 

sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah. 

f. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh 

amil BAZNAS. 
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2. Tujuan Mutu 

a. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus 

utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 

seluruh Indonesia. 

b. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam 

mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional. 

c. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri melalui 

penguatan regulasi. 

d. Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun jumlah 

penghimpunan. 

e. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama. 

f. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui 

penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga 

serta SDM OPZ. 

g. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional. 

h. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi 

dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah, dan organisasi 

sosial/ keagamaan di dalam dan luar negeri 

i. Penyempurnaan Regulasi dan SOP. 

j.  Peningkatan sumber dana dan sumber daya. 

k.  Reorganisasi dan konsolidasi organisasi 
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E. Program Unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru  

Sebagai lembaga zakat nasional yang berada tingkat kotamadya, 

BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki lima program unggulan. Program-

program tersebut diantaranya:
35

 

1. Pekanbaru Cerdas 

Bantuan Pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang orangtuanya 

kurang mampu. Program pekanbaru cerdas meliputi: bantuan biaya 

pendidikan, beasiswa anak asuh BAZNAS, paket tahunan ajaran baru 

siswa/siswi yang tidak mampu. 

2. Pekanbaru Makmur 

Bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang 

mempunyai usaha kecil namun kekurangan dana. Program tersebut 

meliputi: bantuan usaha produktif, bedah kedai (bantuan berupa barang 

atau peralatan usaha), zakat commodity development (kelompok usaha 

yang terdiri dari 5 sampai 10 orang peserta). 

3. Pekanbaru Sehat 

Merupakan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa. Programnya 

meliputi: bantuan biaya berobat yang tidak ditanggung oleh BPJS, 

ambulan gratis untuk dhuafa diwilayah pekanbaru sekawan (Siak, 

Pelalawan, Kampar). Ambulan tersebut bisa digunakan untuk antar jemput 

pasien yang sakit, antar jenazah ke tempat pemakaman, tanggap darurat 

bencana. 
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4. Pekanbaru Peduli 

Merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dhu’afa baik 

berupa sembako maupun bantuan lainnya yang bersifat konsumtif. 

Program pekanbaru peduli meliputi: pedul jompo, khitan massal anak 

dhu’afa, peduli bencana, ibnu sabil. 

5. Pekanbaru Taqwa 

Bantuan yang digunakan untuk menjalankan atau mensupport berbagai  

kegiatan yang berhubungan dengan agama islam. Program pekanbaru 

taqwa meliputi: semarak hari besar islam didaerah miskin (pinggiran kota), 

dana infaq rumah ibadah, bantuan Da’i daerah pinggiran. 

Lima program unggulan BAZNAS tersebut merupakan upaya 

membantu pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan program-program 

sosial kemasyarakatan dan ekonomi Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Kota 

Pekanbaru yang madani. Pembuatan program ini juga diamanatkan oleh 

walikota Pekanbaru selaku pemimpin wilayah kota madya Pekanbaru. 

Walikota Pekanbaru member amanah kepada BAZNAS Kota Pekanbaru untuk 

membuat program kesejahteraan masyarakat yang beragama muslim di 

wilayah Kota Pekanbaru, karena BAZNAS merupakan lembaga zakat nasional 

yang resmi dan langsung terhubung dengan BAZNAS Pusat, sehingga 

BAZNAS Kota Pekanbaru dinilai sebagai lembaga zakat resmi dan besar 

untuk menghimpun dan menyalurkan harta zakat untuk kepentingan 

masyarakat muslim di Kota Pekanbaru. 
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F. Alamat dan Kontak BAZNAS Kota Pekanbaru 

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Badan Amil Zakat Kota 

Pekanbaru yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 482, Komplek 

Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru. Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru 

merupakan komplek perkantoran lembaga-lembaga di bawah Naungan 

Kementrian Agama, yang di dalamnya terdapat beberapa kantor yaitu: Kantor 

BKMT Kota Pekanbaru, MUI Kota Pekanbaru.  

Letak Bangunan berada disebelah barat masjid Ar-Rahman, berbatasan 

dengan Bank Mandiri Syari’ah sebelah utara, serta kantor Dinas Perhubungan 

Propinsi Riau sebelah selatan. Kantor berada di sebelah kiri dari pintu masuk 

utama komplek perkantoran tersebut.  

Ruangan kantor BAZNAS Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa 

ruangan yakni: ruang lobi (penerima muzakki dan mustahiq), ruang rapat, 

ruang Kepala pelaksana, ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Sektretariat, 

Ruang Bendahara. Selain itu, kantor di lengkapi dengan Baliho yang berisi 

visi misi BAZNAS Kota Pekanbaru,  Laporan Keuangan, serta foto pegawai 

terbaik tiap bulannya.  

Ketua Pelaksana, Bapak Yusrialis, SE.MM mengatakan pemasangan 

baliho bertujuan sebagai sarana transparansi kepada masyarakat yang akan 

menjadi muzakki atau mustahiq, sedangkan pemasangan foto pegawai terbaik 

bertujuan untuk meningkatkan etos kerja para pegawai.  

Selanjutnya untuk menghubungi kontak BAZNAS Kota Pekanbaru, 

masyarakat bisa menghubungi : 
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1. Nomor telepon  : 0761-43380 

2. Nomor handphone  : 0823-8601-6667 

3. Alamat e-mail  : baznas.pekanbaru@gmail.com 

4. Website   : baznaskota.pekanbaru@baznas.go.id 
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