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A. Petikan Wawancara dengan Pengurus LAZISMU Kabupaten Tegal 

Narasumber 1 

Waktu Wawancara : Selasa, 11 April 2017 / pukul 09.30 - 10.00 

 

1. Sejak kapan LAZISMU PDM berdiri? 

Jawab: Kita mulai diberi amanat untuk mengumpulkan zakat infaq dan 

shadaqah itu mulai tahun 2004, jadi sejak 2004 itu LAZISMU 

didirikan. 

2. Apa visi dan misi dari LAZISMU PDM? 

Jawab : Visi dari LAZISMU PDM yaitu menjadikan lembaga amil zakat, 

infak dan sedekah yang amanah, transparan, profesional dan 

terpercaya. Misinya yaitu ada tiga pertama, mengoptimalkan 

pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara profesional, 

transparan dan terpercaya. Kedua, mengoptimalkan 

pendayagunaan zakat, infak dan sedekah. Dan yang terakhir 

mengoptimalkan pelayanan penghimpunan zakat, infak dan 

sedekah. 

3. Apa saja program-program yang dilakukan LAZISMU PDM dalam 

menghimpun dan menyalurkan zakat? 

Jawab : Kalau penghimpunan kita mengandalkan dari cabang-cabang, tapi 

bisa juga langsung datang ke LAZISMU PDM. Sebenarnya kita 

punya 17 cabang tapi yang aktif hanya 5 cabang yaitu slawi, 
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adiwerna, talang, margasari sama jatinegara. Sebenarnya 2 tahun 

kemaren cabang lebaksiu itu mendapat perolehan lumayan 

banyak. Mereka membagikan zakat ke fakir miskin sampe 

100jutaan. Tapi ya itu, mereka tidak menyetorkannya ke 

LAZISMU tapi membagikan sendiri, bahkan laporannya saja tidak 

dimasukkan ke LAZISMU. Kalau penyalurannya yang lebih rinci 

bisa dilihat dibuku laporan pengelolaan zakat infaq dan shadaqah 

LAZISMU. Intinya zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul 

dibagikan kepada kelompok dhu’afa dan kelompok sabilillah dan 

sebagian lainnya digunakan untuk operasional amilin dan untuk 

dana cadangan. 

4. Bagaimana struktur kepengurusan LAZISMU PDM? 

Jawab : LAZISMU PDM sendiri diketuai oleh saya H. suwarno, sekertaris 

ada bapak H. Muthohar, bendahara bapak Dr. H. Abdi Manaf, lalu 

ada dewan pelaksana yang diketuai oleh bapak Aliq Qurbani dan 

dibantu oleh tiga staf yaitu mas Banu, mas Endi dan mas Noval. 

5. Bagaimana perkembangan jumlah muzakki di LAZISMU PDM? 

Jawab : Perkembangan jumlah muzakki di LAZISMU PDM itu masih 

fluktuatif mbak, pertambahan muzakkinya masih naik turun tetapi 

tidak terlalu drastis. Tapi sekarang sudah mulai banyak 

muzakkinya Alhamdulillah. 
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Narasumber 2 

Waktu Wawancara : Rabu, 12 April 2017 / pukul 10.30 - 11.00 

 

1. Sejak kapan LAZISMU PDM berdiri? 

Jawab: LAZISMU disini sudah ada dari tahun 2004 mbak. 

2. Apa saja program-program yang dilakukan LAZISMU PDM dalam 

menghimpun dan menyalurkan zakat? 

Jawab : kalau penghimpunan zakatnya kita setiap ramadhan menjelang 

Idul Fitri LAZISMU PDM mengirimkan surat kepada tiap-tiap 

cabang dan ranting Muhammadiyah untuk menariki zakat di 

daerah masing-masing lalu dikumpulkan ke LAZISMU PDM 

untuk selanjutnya dikelola dan didistribusikan oleh LAZISMU 

PDM. untuk saat ini baru itu saja untuk masalah penghimpunan 

dana. Kalau penyalurannya sendiri banyak mbak, untuk 

kelompok dhu’afa seperti santunan, beasiswa siswa berprestasi, 

santunan panti asuhan, bantuan modal usaha. Ada juga kelompok 

sabilillah seperti bantuan pengembangan tempat ibadah, 

pengembangan dakwah dan juga ada dana untuk operasional 

LAZISMU sendiri. 

3. Bagaimana struktur kepengurusan LAZISMU PDM? 

Jawab: ketua LAZISMU PDM itu bapak H. suwarno, sekertarisnya bapak 

H. Muthohar, bendahara bapak Dr. H. Abdi Manaf, ketua dewan 
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pelaksananya bapak Aliq Qurbani dibantu tiga staf yaitu saya 

sendiri Endi, mas Banu, dan mas Noval. LAZISMU PDM 

diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari H. 

Muhammad Ridho, H. Rozihi dan H. Fatin Humam. 

4. Bagaimana perkembangan jumlah muzakki di LAZISMU PDM? 

Jawab: perkembangan muzakki di LAZISMU PDM sudah cukup bagus ya 

mbak, jumlah muzakkinya semakin bertambah walaupun masih 

naik turun jumlahnya. Tapi semakin tahun semakin banyak yang 

zakat di LAZISMU. 
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B. Petikan Wawancara dengan Warga Muhammadiyah Yang Pernah Berzakat 

melalui LAZISMU 

Narasumber 1 

Waktu wawancara : Rabu, 19 April 2017 / pukul 09.45 – 10.00 

 

1. Dari mana bapak mengetahui adanya LAZISMU di Kabupaten Tegal? 

Jawab :  Saya tau LAZISMU itu dari pegawai Muhammadiyah. Saya sering 

ikut kumpul-kumpul Muhammadiyah jadi tau. 

2. Apa yang mendasari bapak berzakat melalui LAZISMU PDM? apakah 

karena dorongan dalam diri sendiri, lingkungan atau karena faktor lainnya? 

Jawab : ya karena dorongan diri sendiri terus juga karena saya ingin 

menyalurkan zakat saya di tempat yang lebih terpercaya seperti di 

LAZISMU. Kalau zakat disana kan jadi lebih tepat sasaran. 

3. Apakah tingkat pendapatan mempengaruhi bapak berzakat melalui 

LAZISMU PDM? 

Jawab : ya mempengaruhi mbak, kalau zakatnya lumayan bisa dikasih 

sebagian ke LAZISMU, kalau sedikit ya bagi sendiri aja. 

4. Apakah profesionalitas, keterbukaan, integritas LAZISMU mempengaruhi 

bapak berzakat disana? 

Jawab : ya mempengaruhi, tiap habis zakat disana pasti dikasih buku 

laporannya mbak jadi kan saya juga lebih tau zakatnya disalurkan 

kemana saja. 



72 
 

5. Bagaimana pelayanan zakat di LAZISMU PDM menurut bapak? 

Jawab : sudah bagus ko, ya kaya tadikan dikasih buku laporannya juga jadi 

pelayanannya bagus membuat orangnya jadi semakin percaya. 

6. Menurut bapak apakah memang perlu untuk berzakat melalui lembaga amil 

zakat seperti LAZISMU? Kenapa? 

Jawab : perlu mbak, biar zakatnya kan jadi lebih tepat sasaran terus juga jadi 

lebih produktif. Kalau dibagi sendiri kan kadang cuma duit saja dan 

gak tau itu dipake buat apa jadi kurang produktif. 
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Narasumber 2 

Waktu wawancara : Rabu, 19 April 2017 / pukul 10.45 – 11.00 

 

1. Dari mana bapak mengetahui adanya LAZISMU di Kabupaten Tegal? 

Jawab :  saya tau LAZISMU ya karena ikut organisasi mbak. Ikut organisasi 

di Muhammadiyah. 

2. Apa yang mendasari bapak berzakat melalui LAZISMU PDM? apakah 

karena dorongan dalam diri sendiri, lingkungan atau karena faktor lainnya? 

Jawab : alasannya itu karena dorongan dalam diri sendiri untuk ikut 

berpartisipasi mengembangkan LAZISMU selain itu karena saya 

juga anggota organisasi di Muhammadiyah. Kan juga masa saya 

ikut organisasi tapi zakatnya gak di yang punya Muhammadiyah. 

3. Apakah tingkat pendapatan mempengaruhi bapak berzakat melalui 

LAZISMU PDM? 

Jawab : ya mempengaruhi mbak, tapi gak semuanya disalurin lewat 

LAZISMU, ya dibagi-bagi sama lingkungan juga soalnya kan 

zakatnya gak terlalu banyak. 

4. Apakah profesionalitas, keterbukaan, integritas LAZISMU mempengaruhi 

bapak berzakat disana? 

Jawab : iya mempengaruhi mbak, LAZISMUnya juga terbuka tentang 

zakatnya disalurin kemana aja. 
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5. Bagaimana pelayanan zakat di LAZISMU PDM menurut bapak? 

Jawab : sudah bagus karena ada laporan pengelolaan zakatnya juga kan 

dikasih jadi sudah bagus. 

6. Menurut bapak apakah memang perlu untuk berzakat melalui lembaga amil 

zakat seperti LAZISMU? Kenapa? 

Jawab : perlu, karena lebih terarah zakatnya disalurin kemana saja. Terus 

juga bisa membantu membangun ekonomi masyarakat yang kurang 

mampu juga. 
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Narasumber 3 

Waktu wawancara : Kamis, 20 April 2017 / pukul 15.45 – 16.20 

 

1. Dari mana bapak mengetahui adanya LAZISMU di Kabupaten Tegal? 

Jawab :  taunya dari sosialisasi pimpinan di organisasi mbak 

2. Apa yang mendasari bapak berzakat melalui LAZISMU PDM? apakah 

karena dorongan dalam diri sendiri, lingkungan atau karena faktor lainnya? 

Jawab : ya pertama karena pengelolaannya transparan mbak. Kedua karena 

saya percaya dengan LAZISMU, kalau di LAZISMU zakat yang 

didistribusikan lebih tepat sasaran dan sesuai asnaf. Ketiga karena 

setiap yang berzakat disana mendapatkan buku laporannya juga jadi 

lebih meyakinkan. 

3. Apakah tingkat pendapatan mempengaruhi bapak berzakat melalui 

LAZISMU PDM? 

Jawab : iya mbak semakin besar pendapatannya juga semakin besar juga 

zakatnya. 

4. Apakah profesionalitas, keterbukaan, integritas LAZISMU mempengaruhi 

bapak berzakat disana? 

Jawab : iya kaya tadi mbak jadi pengelolaannya transparan terus juga dapat 

buku laporan pengelolaan zakatnya juga untuk muzakkinya jadi 

saya lebih yakin kalau zakat di LAZISMU. 
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5. Bagaimana pelayanan zakat di LAZISMU PDM menurut bapak? 

Jawab : menurut saya sudah bagus ya, cuma pengumpulan zakatnya saja yang 

masih kurang efektif menurut saya karena cuma mengandalkan 

cabang sedangkan cabang kebanyakan narikin zakat atas nama 

sendiri dan dibagi sendiri jadi LAZISMU kadang juga gak dapet 

zakatnya dari cabang. 

6. Menurut bapak apakah memang perlu untuk berzakat melalui lembaga amil 

zakat seperti LAZISMU? Kenapa? 

Jawab : perlu karena kalau berzakat di lembaga kaya LAZISMU itu jadi lebih 

terstruktur, jelas dan lebih tepat sasaran tentunya. 
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Narasumber 4 

Waktu wawancara : Kamis, 20 April 2017 / pukul 18.45 – 19.00 

 

1. Dari mana bapak mengetahui adanya LAZISMU di Kabupaten Tegal? 

Jawab :  kalau LAZISMU saya taunya pas ada yang ke rumah ngasih surat 

sumbangan zakat kalau ramadhan itu. 

2. Apa yang mendasari bapak berzakat melalui LAZISMU PDM? apakah 

karena dorongan dalam diri sendiri, lingkungan atau karena faktor lainnya? 

Jawab : ya karena saya ingin menyalurkan zakat melalui lembaga yang bisa 

dipercaya. Saya juga yakin kalau zakat di LAZISMU pasti zakatnya 

dibagikan tepat sasaran. 

3. Apakah tingkat pendapatan mempengaruhi bapak berzakat melalui 

LAZISMU PDM? 

Jawab : iya mempengaruhi karena pendapatan kan juga mempengaruhi zakat 

juga. 

4. Apakah profesionalitas, keterbukaan, integritas LAZISMU mempengaruhi 

bapak berzakat disana? 

Jawab : iya karena LAZISMU juga cukup terbuka memberikan setiap orang 

yang berzakat disana buku laporan pengelolaannya. 

5. Bagaimana pelayanan zakat di LAZISMU PDM menurut bapak? 

Jawab : saya kira pelayanan di LAZISMU sudah cukup bagus ya mau jemput 

bola untuk pengumpulan zakatnya. 
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6. Menurut bapak apakah memang perlu untuk berzakat melalui lembaga amil 

zakat seperti LAZISMU? Kenapa? 

Jawab : perlu ya karena biar penyaluran zakatnya bisa lebih jelas dan merata. 
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C. Petikan Wawancara dengan Warga Muhammadiyah Yang Belum Pernah 

Berzakat melalui LAZISMU 

Narasumber 1 

Waktu wawancara : Sabtu, 22 April 2017 / pukul 09.45 – 10.00 

1. Apakah bapak mengetahui apa itu LAZISMU? 

Jawab : iya tau, LAZISMU kan lembaga yang menghimpun dan menyalurkan 

zakat punya Muhammadiyah. 

2. Dari mana bapak mengetahui adanya LAZISMU di Kabupaten Tegal? 

Jawab : saya tau karena saya aktif ikut organisasi di Muhammadiyah dan saya 

juga sering ke gedung Dakwah jadi saya tau ada LAZISMU di 

Kabupaten Tegal. 

3. Apa yang mendasari bapak tidak berzakat melalui LAZISMU? 

Jawab : ya karena pengeluaran zakat saya kecil dibagi-bagi di lingkungan 

sekitar dan keluarga saja sudah habis. Kalau saya salurkan ke 

LAZISMU nanti lingkungan saya dan keluarga banyak yang tidak 

kebagian zakatnya. Tapi kalau pengeluaran zakat saya lumayan ya 

saya juga berminat membagi zakat saya ke LAZISMU juga. Tapi 

saya juga sudah ikut ngasih sebagian zakat saya ke organisasi-

organisasi Muhammadiyah lainnya, kan setiap malam Idul Fitri itu 
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banyak surat-surat atas nama Muhammadiyah tapi tidak ada yang 

namanya dari LAZISMU. 
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Narasumber 2 

Waktu wawancara : Sabtu, 22 April 2017 / pukul 10.30 – 10.40 

1. Apakah bapak mengetahui apa itu LAZISMU? 

Jawab : iya LAZISMU punya Muhammadiyah yang buat ngumpulin dan 

bagikan zakat. 

2. Dari mana bapak mengetahui adanya LAZISMU di Kabupaten Tegal? 

Jawab : dari organisasi Muhammadiyah di ranting 

3. Apa yang mendasari bapak tidak berzakat melalui LAZISMU? 

Jawab : pertama karena zakat saya tidak banyak jadi saya bagikan sendiri di 

sekitar rumah. Kedua karena tidak ada yang mintain zakat dari 

LAZISMU. Adanya dari organisasi-organisasi Muhammadiyah yang 

lain. Ribet kalau misalkan saya harus ke LAZISMU langsung di 

Slawi. 
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Narasumber 3 

Waktu wawancara : Sabtu, 22 April 2017 / pukul 13.30 – 13.40 

1. Apakah ibu mengetahui apa itu LAZISMU? 

Jawab : iya tempat zakat punya Muhammadiyah 

2. Dari mana bapak mengetahui adanya LAZISMU di Kabupaten Tegal? 

Jawab : dari bapak saya karena bapak saya pengurus di organisasi 

Muhammadiyah jadi pernah dengar. 

3. Apa yang mendasari bapak tidak berzakat melalui LAZISMU? 

Jawab : karena zakat saya cuma sedikit, pendapatan saya belum terlalu besar 

jadi zakat yang dikeluarin juga gak banyak ya saya bagi ke tetangga 

sekitar aja yang membutuhkan. 
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Narasumber 4 

Waktu wawancara : Sabtu, 22 April 2017 / pukul 15.00 

1. Apakah ibu mengetahui apa itu LAZISMU? 

Jawab : saya gak tau mbak LAZISMU. Baru denger malah. 

 

Narasumber 5 

Waktu wawancara : Sabtu, 22 April 2017 / pukul 17.00 

1. Apakah bapak mengetahui apa itu LAZISMU? 

Jawab : LAZISMU, saya gak tau LAZISMU dan gak pernah liat juga 

LAZISMU kaya gitu. 

 

 


