
 

 

 

LAMPIRAN



 

Daftar Pertanyaan Wawancara Semi Terstuktur 

1. Laporan apa saja yang dibuat? 

a. Laporan apa yang disampaikan kepada publik? 

b. Kapan Laporan dipublikasikan? 

c. Menggunakan media apa? 

2. Bagaimana prosedur dan kebijakan pengumpulan/perhimpunan dana? 

 

3. Bagaimana prosedur dan kebijakan pendistribusian dana zakat danimplementasinya? 

 

4. Bagaimana pengelolaan dana zakat yang telah dihimpun? 

 

a. Berapa persen dana zakat yang dialokasikan kesetiap program? 

b. Bagaimana cara mengatur dan mengawasi pelaksanaan dan pemanfaatan dana zakat 

yang diberikan ke mustahik 

c. Kriteria apa saja yang dapat menjadikan sesesorang atau kelompok menerima bantuan 

dana zakat?? 

 

5. Bagaimana pengauditan yang dilakukan?  

a. Adakah pengauditan internalnya? 

 

6. Apa kendala (internal&eksternal) dalam melaksanakan akuntabilitas? 

 

 



 

Hasil Wawancara 

 

Akuntabilitas Publik 

N1 kita diaudit dari 2011 sampai sekarang 

alhamdulillah di audit dan mulai dari 2016 

ini kita ada audit tidak hanya audit 

keuangan tetapi ada audit syariah. Audit 

internal ada, jadi setiap program kita, 

sebelum kita lakukan itu, diaudit dulu nih 

setelah sebelum dilakukan dan setelah 

dilakukan. Jadi sebelum masuk ke akuntan 

publik itu sudah diaudit oleh audit internal 

jadi ada kontrolnya di situ 

 N1 ada yang 10% itu semuaberkaitan dengan 

muzakkinya sendiri. Katakanlah, 1% kan 

belum zakat itu. Ketika kita sosialisasi 

bukan berarti yang 1 % bukan zakat tetapi 

ada zakat yang 1,5% melalui lembaga lain, 

jadi istilahnya di Jogjakarta banyak 

lembaga, kami dalam sosialisasi tidak 

menekankan, tidak mewajibkan harus ke 

BAZNAS tapi kita menyampaikan kepada 

muzakki kelebihan BAZNAS seperti ini, 

sehingga nanti bagaimana muzakki 

memilih, yang awalnya 1% tahun 

berikutnya bisa naik menjadi 2% atau 2,5% 

jadi yang kita sentuh adalah kesadaran 

muzakki... 

 N2  ... Jadi kita mengumpulkan calon 

muzakki itu ya sosialisasi sampai tidak 

hanya di skpd yang ada jadi skpd yang ada 

itu jelas itu dari bupati kemudian dinas 

pendidikan dan sejajar itu sudah kita 

sosialisasi disana. Kemudian kita sudah 

siapkan blanko kesanggupan untuk bayar 

zakat, itu juga pernah. Kemudia di masjid-

masjid.... 

 N3 .....masing-masing karyawan atau PNS dari 

salah satu UPZ itu dulu di kita buat surat 

edaran mengenai kesanggupan berapa 

rupiah atau berapa persen kemudian 

diserahkan lembaran itu kesanggupan itu ke 

bendahara gaji masing-masing kemudian 

bendahara gaji memotong sesuai 

kesanggupannya masing-masing dari 

masing-masing individu PNS nanti setelah 

terkumpul disetorkan ke bank..... 



 

 N1  ...... Kebijakan kita ada 

yang namanya RKAT (Rencana 

Kerja Anggaran Tahunan)...... 

dokumen inti yang berkaitan dengan semua 

aktivitas yang kita lakukan di 2017 baik itu 

dari perhimpunan. Target perhimpunan 

berapa nanti sudah muncul di RKAT 

kemudian pentasarufan untuk apa saja, itu 

sudah muncul di RKAT. Kemudian untuk 

operasional seperti apa untuk administrasi 

seperti apa, nanti ada disitu muncul 

berkaitan dengan anggran2 itu......mustahik 

itu ada 8, ya kita tidak menyeleweng dari 8 

itu..... 

 N2  .......Mengacu dari Al-quran itu, 

sesungguhnya ada aplikasi sudah masuk ini 

kepunyaan fuqoro, masaki, ini fisabilillah 

jadi sesuai dengan itu ee pengajuan proposal 

dari masing-masing mustahik itu contohnya 

tadi ya ke pendidikan, itu masuk ke dalam 

siswa miskin kemudian santunan itu masuk 

kedalam fuqoro, jadi sdh kita pilah-pilah 

karna ada kesehatan untuk itu. Kalau untuk 

kewilayahannya, atau di bagian kabupaten 

bantul saja atau diluar kab bantul Itu sudah 

kesepakatan dari masing-masinh BAZNAS 

dan sdh di atur di dinas provinsi, Bantul ya 

Bantul wilayah memang sudah diatur 

cuman tidak menutup kemungkinan kalau 

dari luar.... 

 N3  ... kalau di sini berdasarkan skala 

prioritas yang kalau kebijakannya itu kita 

berusaha untuk delapan asnaf tapi ya 

prakteknya mungkin seperti ghorim kita 

juga belum bisa Yang amil sendiri kita juga 

itu belum belum terlalu artinya ya kita amil 

kadang-kadang malah kita gunakan untuk 

operasional misalnya dibeliin yang bahan 

habis pakai gitu Jadi kita aplikasikan malah 

jarang kita itu menggunakan. Nah kalau 

yang sering itu kita di fakir miskin 

kemudian mualaf juga fisabilillah itu kita, 

ibnu sabil juga beberapa, kalau yg musafir2 

itu kita kasih kalau prioritasnya ya di fakir 

miskin. Dari fakir miskin itu nanti kita 

implementasikannya itu nanti ke 



 

pendidikan, kesehatan kemudian ekonomi 

produktif. Untuk warga sleman... 

 N2 ….Karna kita tidak sampaikan keluar 

(internet), karena terus terang kalau itu 

harus punya pegawai khusus yang 

menangani tentang pelaporan padahal di 

bantul itu yang menangani proposalnya itu, 

survey untuk lokasi itu kemudian smpai 

pendistribusian dan pelaporan hanya 

itu……. 

 N3 ….Tidak aktif karena kita juga 

pengelolanya belum ada, jadi yang 

mengeksekusi, operatornya untuk hal itu 

belum ada… 

 N1 …..Laporan keuangan itu terdiri dari 

penerimaan dan penyaluran. Kemudian 

Laporan tahunan. Laporan tahunan itu ada 

neraca, ada arus kas, ada posisi kas ya? 

Posisi keuangan, yang lainnya bisa diliat di 

website ya…. Sudah menggunakan standar 

akuntansi 109…. 

 

 N2 …..Jadi ada banyak sebenarnya laporannya, 

tapi secara inti yang setiap hari kita ada 

laporan pengumpulan zakat, laporan 

pengumpulan infaq kemudian ada laporan 

pendistribusian masing-masing….. 

 

 N3 ….untuk laporan yang dibuat oleh badan 

amil zakat Sleman itu namun yang selama 

ini kita hanya sekedar aliran kas jadi belum 

bisa seperti kalau idealnya laporan idealnya 

kayak neraca belum sampai sana kitanya 

menggambarkan kas masuk dan kas keluar 

yang di yang dia lakukan BAZNAS 

Sleman….. 

 N1 ....nah berkaitan dengan amil katakanlah, 

operasional itu diambil dari hakamil, itu 

tidak boleh lebih dari 12,5%. Maka 

bagaimana kita mengatur itu, apakah kita 

mengambil dari itu atau kurang. 

Alhamdulillah untuk BAZNAS Kota 

Yogyakarta, kita mengambil hak dari zakat 

itu 4,5% sehingga selebihnya itu, 

ditasarufkan kepada asnaf yang lain 

kemudian untuk dana infaq itukan kalau 



 

dalam peraturannya maksimal 20%, kita 

juga hanya 5% yang kita ambil dari infaq 

itu.... 

 

 N2 .... Dan di BAZNAS jatah amilnya sampai 

saat ini belum pernah diambil karena apa?  

karena kepercayaan biarlah dijadiin proses 

saja yang masih kita tangani, jika staff aja 

masih mampu. Kalau hak amil itu diambil 

dan ditangani secara bagus nanti akan 

menambah lebih banyak manfaat...... 

 

 N3 ....Kalau kita itu sedikit sekali Mbak Jadi 

kalau di presentasi piye yo Jadi kita itu gak 

amil itu sebagian besar kita gunakan untuk 

Operasional operasional aja jadi untuk 

pengurus hanya sebagian kecil aja itupun 

setahun sekali gitu ya boleh dikatakan kalau 

kita itu melihat uud yang terbaru itu 

keliatannya kita blm jadi amil, kalau amil 

kan betul-betul fokus, full, kerjaannya 

emang disitu..... 

KINERJA  ......ya ini sebenarnya sementara ini kita itu 

masih sebatas masih menyalurkan gitu lho 

Mbak Jadi untuk mengawasi yang 

mustahiq mustahiq itu kemudian apalagi 

sampai membina itu kita belum..... 

........sementara kita ini tidak tahu ya kita 

masih berpikir positif aja ya memang itu 

kesalahan kita ya. Kalau hal itu idealnya 

kita kedepannya mungkin ada 

pendampingan fungsinya untuk mengawasi 

juga untuk membina mengarahkan, 

kedepannya, dulu kita ada yang kesini dari 

mikrofin. Tapikan karna kita juga pengurus 

masih belum bisa memutuskan jadiya, 

mikrofin tidak jadi untuk menjadi patner 

pendampingan khususnya untuk ekonomi 

produktif....... 

 

KENDALA N3 ….ya kendalanya itu SDM kemudian 

pengurusnya itu masih masih apa ya masih 

dari penjabat yang tenaganya saat ini itu 

masih nyambi2 karena tugas pokoknya itu 

kan masih PNS gitu… 



 

SURAT PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER 

 

Kepada  

Yth. Bapak/Ibu 

Responden yang terhormat 

Di tempat 

 

Hal: Permohonan mengisi Kuesioner Penelitian 

Dengan Hormat,  

Dalam rangka memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Ekonomi 

Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya bermaksud mengadakan 

penelitian pada entitas ini dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Kinerja Badan & Lembaga 

Amil Zakat di DIYogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan 

akuntabilitas di Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) provinsi DIY. 

Besar harapan saya kepada Bapak/Ibu untuk berkenaan meluangkan waktunya sejenak 

untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini.  Bantuan Bapak/Ibu sangat  berarti 

demi terselesainya penelitian  ini. Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk  menjawab semua 

pertanyaan yang ada secara jujur dan terbuka, mengingat data yang saya  perlukan sangat besar 

sekali untuk meningkatkan  kualitas kinerja dan akuntabulitas di OPZ.. 

Peneliti memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan hadirnya kuesioner ini.  

Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu, peneliti mengucapkan terimakasih. 

 

 

Mengetahui, 

Dosen pembimbing 

 

 

Rizal Yaya, Ph.D.,S.E., M.Sc., Akt. 

NIK : 19731218199904143068 

Hormat Saya, 

Peneliti 

 

 

Rachma Yoga H



 

 


