
TIM DOSEN UIN MALANG GELAR OPTIMALISASI PELAKSANAAN ZAKAT, 

INFAK, DAN SHADAQAH DI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG 

TIMESINDONESIA, MALANG – Sebagai salah satu pilar tridharma perguruan tinggi, 

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan dharma yang sangat penting untuk 

dilakukan oleh civitas akademik sebagai perwujudan penerapan produk penelitian dan 

pengajaran, serta dalam rangka mengimplementasikan berbagai pengetahuan dan keahlian, 

guna ikut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program 

yang sedang gencar dilaksanakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu Program UIN 

Mengabdi Qaryah Thayyibah. Program PkM ini telah telah berjalan hampir 4 (empat) tahun 

dengan berbagai kegiatan, dan pada tahun 2021 ini masih difokuskan pada upaya 

percepatan penanganan dan pemulihan akibat pandemic sebagaimana pada tahun 2020. 

Salah satu Tim Dosen yang ikut menggelar kegiatan UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah 2021 

yaitu Tim yang diketuai oleh Juhari, M. Si dari Jurusan Matematika Fakultas Saintek, dengan 

Anggota Ahmad Abtokhi, M. Pd dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan. Selama Juni – 

Agustus 2021, Tim tersebut memfokuskan kegiatan pada upaya optimalisasi pelaksanaan 

zakat, infak, dan shadaqah di Lazis Masjid Baitul Ma’mur RW. 13 Purwodadi Kecamatan 

Blimbing Malang. 

Lazis Masjid Baitul Ma’mur secara praktis dibentuk pada tahun 2020, yang pada saat itu 

menjadi salah satu konsen program UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah 2020 dengan tujuan 

untuk memberdayakan ummat dan mengejawantahkan ajaran Islam sebagai rahmatan 

lil’alamin, serta meningkatkan peran masjid di tengah-tengah masyarakat. Lembaga ini masih 

terbilang baru dan belum resmi terdaftar pada Lembaga Amil Zakat Kementerian Agama, akan 

tetapi secara praktis telah berkontribusi untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan 

kesejahteraan di masyarakat khususnya selama pandemik. Salah satu program yang dilakukan 

oleh Lazis Masjid Baitul Ma’mur yaitu melaksanakan pembagian sembako secara rutin hampir 

4 (empat) bulanan kepada warga RW. 13 Purwodadi yang terdampak pandemik, fakir dan 

miskin, serta memberikan santunan kepada anak yatim. Sumber dana yang digunakan berasal 

dari para donatur, jama’ah masjid melalui kotak infak yang secara khusus diperuntukkan bagi 

fakir miskin dan anak yatim, serta dari berbagai pihak yang tidak mengikat. 

Pada tahun 2021 ini, Tim Dosen yang melaksanakan PkM melalui berbagai kegiatan yaitu: (1) 

Updeting data fakir miskin, dan anak yatim RW. 13 Purwodadi, (2) Penyusunan pengurus Lazis 

Masjid Baitul Ma'mur, (3) Penyusunan Program Lazis, (4) Penyerahan bansos kepada Fakir 

miskin, dan anak yatim oleh Lazis Masjid Baitul Ma'mur bersama Program UIN Mengabdi 

Qaryah Thayyibah 2021 pada Selasa (17/8/2021), dan (5) Evaluasi program UIN Mangabdi 2021 

di Masjid Baitul Ma'mur. Secara umum kegiatan berjalan dengan lancar dan sukses sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta diharapkan dapat dilanjutkan pada waktu-

waktu yang akan datang, khususnya pada kegiatan legalisasi Lazis yang sudah ada. [*] 

 



 



 

 



 

 



 


