
BAB II

LAZ SWADAYA UMMAH PEKANBARU

A. Sejarah berdirinya LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

Swadaya Ummah berdiri pada tahun 2002, dengan badan hukum yayasan, dengan

Akte Notaris Tajib Rahardjo, SH Nomor 115 tahun 2002. Pada tahun 2003 Swadaya

Ummah telah dikukuhkan  sebagai Lembaga Amil Zakat  (LAZ) Propinsi Riau oleh

Bapak Gubernur Riau HM.  Rusli Zainal ,SE dengan dikeluarkannya surat keputusan

(SK) Gubernur  Riau Nomor 561/XII/2003. Dengan demikian Swadaya Ummah telah

diakui secara resmi menjadi lembaga pertama yang dipercaya Pemerintah Propinsi Riau

untuk mengelola dana zakat, infaq, sedekah maupun wakaf.1

B. Program-program LAZ Swadaya Ummah

Program-program Swadaya Ummah terdiri dari program yang bersifat karitas

(charity) dan program-program yang bersifat pemberdayaan (empowering). Program-

program tersebut saling mengintegral untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan

mandiri. Sebagai gambaran ringkas tentang program pendayagunaan zakat tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Program yang bersipat karitas (chariti), yaitu program yang bersifat jangka pendek

dan habis pakai. Misalnya pada tahun 2003 Swadaya Ummah sangat aktif dalam

memberikan pelayanan pengobatan Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin di kota

pekanbaru dan sekitarnya. Program ini mendapat antusias yang baik dari masyarakat,

sambutan positif dari donor dan muzakki. Sampai pada tahun 2005 program ini masih

berjalan, dan pada tahun 2005 musim bencana dimana-mana, sehingga bantuan medis

sangat dibutuhkan masyarakat. Sehingga pada tahun 2006 program pelayanan
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pengobatan cuma-cuma ini kita kembangkan, akhirnya berdirilah sebuah “Klinik

Sehat Dhuafa” yang dinahkodai oleh tenaga-tenaga medis profesional baik dokter

maupun perawat. Waktu itu hanya fokus pada pengobatan umum saja hingga berjalan

pada tahun 2007. Dan pada tahun 2008 “klinik sehat dhuafa” kita kembangkan lagi

dengan menambah satu layanan persalinan, akhirnya pada pertengahan 2008 “klinik

sehat dhuafa” mendirikan Rumah Bersalin Insani Bebas Biaya dan Balai Pengobatan,

hingga berjalan saat ini. Manfaatnya pun semakin luas dirasakan masyarakat miskin

setiap bulannya, Rumah Bersalin Insani Dan Balai Pengobatan bebas biaya telah

melayani 600 orang pasien.

2. Program Beasiswa bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga yang kurang mampu,

diantaranya: anak yatim, maupun korban putus sekolah. Beasiswa ini diberikan secara

intensif, berkelanjutan dan disertai pendampingan dan pembinaan. Penerima Program

Beasiswa Swadaya Ummah sudah mencapai 11 kabupaten/kota se Propinsi Riau dan

Propinsi Bengkulu yang diberikan kepada keluarga Korban Gempa Bengkulu tahun

2007. Harapannya agar mereka dapat melanjutkan sekolah dan dapat mengukir

prestasi disekolahnya.

3. Program Swadaya Ummah juga menyentuh masyarakat korban bencana/korban

konflik bencana gizi buruk dalam dan luar negeri seperti bantuan kemanusiaan untuk

korban gempa dan tsunami di Aceh, Jawa Tengah, Bantul, Sumatera Barat, Bengkulu,

bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina, Bantuan Kemanusiaan untuk Korban

Banjir di Riau, Bantuan  Kemanusiaan untuk Krisis pangan di Riau, Bantuan

kemanusiaan untuk penderita gizi buruk dan gizi kurang di Riau, Bantuan Kesehatan

untuk penderita DBD dan malaria di Indragiri Hilir serta Bantuan Kemanusiaan untuk

korban kebakaran dan angin putting beliung di indragiri Hilir dan kota Pekanbaru.



4. Program pemberdayaan (empowering), yaitu program yang berkonsep pemberdayaan

masyarakat untuk berdaya dan sejahtera. Program-program tersebut saling

mengintegral untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Program ini

menyentuh sektor rill diantaranya pertanian, perikanan, dan peternakan. Sehingga

zakat, infak, sedekah yang diamanahkan kepada Swadaya Ummah dapat

meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.2

C. Visi dan Misi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

1. Visi

Menjadi LAZ Swadaya Ummah yang amanah dan professional, menyantuni

dan memberdayakan kaum dhuafa sehingga dapat mendorong terciptanya lapangan

kerja, serta aktif dalam kegiatan kemanusiaan.

2. Misi

a) Mengelola dana masyarakat berupa Zakat, Infak/Sedekah, Wakaf, Hibah, dan

kemanusiaan (emergensy fund corporate), CSR dan dana lainya secara

professional dan transparan dalam bentuk program karitas dan pemberdayaan

dengan tujuan meringankan beban hidup Kaum Dhu’afa.

b) Menjadi mediator perusahaan-perusahaan dan pemerintah dalam usaha

meringankan beban hidup Kaum Dhu’afa.

c) Inisiator dalam membuka lapangan kerja baru.

d) Mewujudkan aset sosial masyarakat.

e) Memberikan edukasi kepada semua pihak untuk turut bersama peduli terhadap

nasib Kaum Dhu’afa.3

D. Struktur Organisasi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru
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Adanya struktur organisasi mempunyai arti penting bagi pengelolaan zakat, sebab

dengan adanya struktur tersebut daharapkan rencana dan kegiatan yang berkenaan dengan

pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Adapun susunan organisasi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru:

Penjelasan Struktur :

a. Badan Pengawas

1) Bertugas mengawasi kerja lembaga dari sisi syariah

2) Bisa memberikan saran-saran program yang dilaksanakan

b. Direktur Eksekutif

1) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan dari lembaga

2) Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan oleh lembaga

3) Merencanakan dan menyusun program kerja lembaga

c. Manager SDM dan Keuangan

1) Mengendalikan semua kegiatan keuangan

2) Membina karyawan

3) Bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif

d. Manager Fundraising

1) Menghimpun dana ZIZWAF
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2) Melaporkan kegiatan penghimpunan

3) Bertanggung jawab atas kegiatan fundraising lembaga

e. Manajer Pendidikan

1) Melakukan program-program pendidikan

2) Membuat laporan kegiatan pendidikan

3) Bertanggung jawab atas kegiatan pendidikan

f. Manager Kesehatan

1) Melaksanakan program-program kesehatan

2) Membuat laporan kegiatan kesehatan

3) Bertanggung jawab atas kegiatan kesehatan

g. Manager Ekonomi

1) Melaksanakan program-program ekonomi

2) Membuat laporan kegiatan ekonomi

3) Bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi4
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