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Pertanyaan untuk pimpinan cabang dan staf Mandiri Daya Insani 

1. Mekanisme pada program senyum mandiri 

a. Mengapa daerah banguntapan dan danurejan dipilih sebagai wilayah 

binaan 

b. Berapa jumlah member program senyum mandiri di danurejan dan 

banguntapan? Bagaimana klasifikasinya, usaha mikro, kecil, 

menengah? Usaha nya apa saja dan satu kelompok berapa 

orang?kenapa 

c. Berapa dana yang dihimpun dan yang disalurkan pada program 

senyum mandiri 

d. Apa saja syarat untuk mengajukan diri sebagai member pada program 

senyum mandiri 

e. Bagaimana analisis yang layak sebagai member baik yang sudah 

mempunyai usaha maupun yang belum memiliki usaha(ditinjau dari 

aspek apa saja) 

f. Apakah ada mustahik proiritas? Data mustahik yang sudah 

berdaya?perkembangannya?apakah ada data yan menjadi acuan 

g. Berapa jumlah modal yang diberikan? Bagaimana klasifikasinya untuk 

masing-masing asnaf? Dan apakah pemberian modal hanya sekali atau 

bagaimana?kemudian jika member masih membutuhkan modal 

bagaimana 

h. Bagaimana mekanisme pencairan modal? Setelah dinilai layak atau 

setelah pelatihan baru dicairkan 

i. Apakah selama ini ada mustahik yang keluar dari program senyum 

mandiri?kenapa 

 

2. Pengembangan umkm di senyum mandiri 

a. Apa yang menjadi prioritas/aspek dalam pendampingan usaha 

mustahik?kenapa 

(teknologi, produksi, inovasi, sdm) 

b. Pelatihannya meliputi apa saja? (bagaimana pemasaran, produksi, 

mitra, sdm) 

c. Jadwal kegiatan pelatihan mingguan?(minta) 

d. Bagaimana indikator perkembangan dari mustahik? 

e. Bagaimana menentukan kriteria keberhasilan dari program senyum 

mandiri 

f. Bagaimana bentuk evaluasi untuk program senyum mandiri 

g. Apakah ada pembinaan terhadap member yang sudah mandiri?meliputi 

apa saja pembinaannya dan jangka waktunya? 

h. Berapa jangka waktu RZ dalam melakukan pendampingan 

i. Kendala di danurejan dan banguntapan 

j. Cara untuk memecahkan masalah tersebut bagaimana 



k. Apakah ada data yang lebih maju di daerah daurejan atau 

banguntapan? Kenapa hal tersebut bisa terjadi. 

3. Mustahik 

a. Minta siapa saja ketua kelompoknya yang bersedia diwawancarai 

 

Pertanyaan untuk mustahik 

1. Umum  

a. Berapa lama menjadi member RZ 

b. Berapa modal yang diberikan RZ? Bagaimana cara mendapatkannya 

dan apakah itu cukup untuk usaha  

c. Apakah ini merupakan usaha anda sendiri atau merupakan inovasi dari 

RZ 

d. Apa yang anda dapatkan dari pembinaan usaha yang dilakukan oleh 

RZ 

2. Perkembangan usaha  

a. Bagaimana anda mengelola bisnis anda? Dan bagaimana strategi 

pemasarannya? 

b. Apakah anda selalu mencatat transaksi jual beli yang terjadi? Atau 

melakukan pembukuan terhadap pemasukan dan pengeluaran? 

c. Apa yang anda lakukan untuk meningkatkan kualitas produk dan 

layanan anda? 

d. Apakah ada peningkatan produksi setelah diberikan modal dan 

pelatihan usaha oleh  Rumah Zakat? 

e. Apakah setelah mendapatkan pinjaman dan pelatihan dari rumah Zakat 

keuntungan dan omzet anda bertambah? Berapa? 

f. Apakah apakah anda pernah mengalami kebangkrutan atau rugi dalam 

usaha anda? Bagaimana anda mengatasinya? 

g. Apa yang menyebabkan anda kesulitan dalam mengembangkan usaha? 

h. Apa yang dilakukan untuk menghadapi perkembangan jaman?inovasi 

 

 

Pertanyaan untuk akademisi atau narasumber netral 

1. Apakah harus ada pendampingan dalam mengembangkan UMKM berbasi 

dana zakat, infak, sedekah (ZIS)? 

2. Apa saja yang harus diperhatikan dalam pendampingan? 

3. Bagaimana pendapat ibu Jika lazis hanya mencari mistahik yang sudah 

mempunyai usaha? 

4. Apa saja yang diperhatikan ketika evaluasi? 

5. Apa saja indokator UMKM dikatakan berkembang? 
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HASIL WAWANCARA 

HASIL WAWANCARA DENGAN PIMPINAN CABANG 

1. Sejarah dari senyum mandiri 

Kalau sejarah senyum mandiri, itu sebenarnya hanya nama ya. Tetapi pada 

prinsipnya program pemberdayaan ekonomi itu kita sudah ada sejak tahun 

2000. Jadi senyum mandiri itukan rumpun dari program pemberdayaan 

ekonomi, jadi itu hanya naman saja, hanya terjadi perubahan-perubahan 

nama. Kalau dulu itu namanya program eco care. Jadi Cuma rebranding 

saja namanya. 

2. bagaimana Perkembangan senyum mandiri dari awal sampai sekarang 

Secara umum sih mengalami perkembangan dari tahun ke tahun ya. 

Karena untuk program pemberdayaan ekonomi itu kita sistemnya berkala. 

Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya mustahik abadi ya, jadi Program 

pembinaan kita itu minimal 5 tahun, setelah itu mereka berjalan sendiri 

ketika sudah mandiri. Tidak lagi menjadi bagian dari asnaf rz Karena zakat 

itu terbatas sehingga orang yang tergolong tidak miskin itu tidak masuk. 

3. apakah ada program konsumtif di rz? 

Kalau ada konsumtif kita presentasinya sangat kecil ya. Misalnya 

Sembako keluarga pra sejahtera, bantuan untuk ibnu sabil. Tapi mayoritas 

program-program kita itu sifatnya memberdayakan, baik itu pendidikan, 

kesehatan , lingkungan, maupun ekonomi 

4. Bentuk bantuan dari senyum mandiri 

Bantuan nya itu macam-macam, kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

mereka berada di fase apa. Itu kan bentuk bantuanya berbeda dari fakir, 

berdaya dan mandiri. Misalnya awalnya mereka butuh modal, tetapi ketika 

sudah terpenuhi, uangnya bisa balik untuk memnghidupi usahanya jadi 

kan tidak butuh modal yang banyak lagi untuk usahanya., mungkin 

bantuannya lebih ke legalitas misalnya irp dan halal mui. 

5. Visi dan misi program  

Artinya menajadi lembaga yang menfasilitasi masyarakat untuk mandiri. 

Jadi adalah fasilitator dan bukan menjadi satusatu sumber untuk 

membentuk kemandirian mereka. Jadi fasilitator itu kan sifatnya Cuma 

pemantik , mengaangeng mengajak untuk bisa bangun menjadi mandiri. 

Jadi goal akhir dari program pemberdayan itu adalah kemandirian. Itu 

secara umum 

6. keistimewaan senyum mandiri 

Yang jelas secara pentahapan program, program senyum mandiri itu 

berbasis wilayah binaan. Yang kita istilahkan desa berdaya dengan satuan 

kelurahan. Artinya pola pemberdayaan kewilayahanitu secara 

implementasi, monitoring dan evaluasi lebih gampang. kita satu kelurahan 

digawangi oleh satu orang fasilitator, sehingga monitoringnya kan lebih 

mudah ya. Setiap hari mempunyai target untuk mengetahui perkembangan 

member. Fasilitator juga akan memantau bantuan modal yang kita berikan, 

misalnya ita memberikan uang 1jt, nnti kita akan pantau 1jt itu akan 

dikemanakan dan mereka akan disiplin  ya dan tidak digunakan untuk 

kepentingan lain. Dengan berbasis kewilayahan kan itu semua menjadi 



lebih mudah. Tra kemudian, program senyum mandiri tidak semata-mata 

membentuk kemandirian masyarkat secara finansial saja tp kita juga 

membangun mainset akhlak , karena didalamnya kita tidak hanya 

memberikan ketrampilan pengetahuan di bidang ekonomi saja, namun 

terkait dengan agama, tiap pekan mereka hars mengikuti. Dan ini menjadi 

wajib bagi membernya rz. Harapannya setelah mandiri mereka akan 

kembali bahwa mereka dahulu dibantu dengan modal itu yaitu zis itu, 

sehingga nantinya mereka kan ingat untuk mengeluarkan zis ketika 

menjadi muzakki. Monitori evaluasi kita lakukan secara berkala setiap 

semester untuk mengetahui perkembangan dan komitmen mereka. Karena 

ada hal yang lumrah juga ketika ada member yang berhenti dtengah jalan, 

karena kirangnya komitmen. Tapi memnag fokus kita hanya untuk 

member-member yang komitmen saja , karena ini nantinya juga akan 

kembali ke mereka juga. 

7. Apkah pendampingan agama dijadwalkan secara rutin? 

Yang jelas setiap pekan itu ada tentang pembinaan itu ada, tapi untuk 

materinya selang-sling, ada agama ada pemberdayaan ekonomi, 

ketrampilan. Dan yang jelas itu ada dalam pembinaan perpekan. 

8. indikator terhadap perkembangan mustahik  

Secara fisik sebenarnya dapat dilihat ya, apakah mustahik tersebut sudah 

berkembang atau belum. Jelasnya ke fasilitator 

Modalnya, tanya fasilitator 

9. Dana yang disalurkan untuk program senyum mandiri 

Yang jelas dana yang masuk nanti langsung dibagi untuk ke empat 

rumpun program pemberdayaan yang ada di rumah zakat. Kita prinsipnya 

dana masuk  sesegera mungkin dana itu kelua.Jml mustahik tanya mdi 

10. syarat mengajukan pinjaman 

Surat keterangan tidak mampu, dan masuk ke dalam asnaf penerima zakat, 

tanya mdi 

11. analisis penerima 

Kita punya standar untuk analisis yaitu Masuk kategori asnaf, dan masuk 

di wilayah binaan. Jadi jika ada member yang termasuk dalam asnaf tapi 

tidak masuk wilayah binaan maka kita kita tidak bisa membantu. Karena 

kita tidak bisa ya memonitoring dengan wilayah yang terpencar-pencar 

seperti itu. Jadi ketika ada data yang masuk, kemudian kita lakukan cek 

lapangan, assesment sejauh mana potensinya dan sejauh mana dana yang 

dibutuhkan, kemudian kita perkirakan berapa kebutuhan yang dibutuhkan 

oleh member tersebut 

12. Senyum mandiri bisa memberikan dana kepada yang sudah mempunyai 

usaha dan yang belum mempunyai usaha 

Bisa dua macam itu 

13. Ketika ada pengembalian yang macet bagaimana 

Kalau untuk Dana zakat kami tidak pernah melakukan dana bergulir, kalau 

dana zakat kita pyur memberikan dana zakat tersebut, sehingga mereka 

tidak mempunyai kewaiban untuk mengembalikan dana zakat tersebut. 

kecuali ada kerjasama dengan lembaga-lembaga lain misalnya perbankan, 



bmt,  itu nanti tergantung regulasi pihak mitra, tapi untuk sejauh ini kami 

menyalurkan bantuan modal dari yang berasal dari dana zis itu bukan 

bantuanmodal bergiulir  

14. bagaimana evaluasi di program senyum mandiri 

setiap tahun mai melakukan evaluasi, sejauh mana dia dapat berkembnag. 

Karena tujuan kita tidak menjamin kehidupan mereka. Tujuan kami adalah 

untuk memberdayakan. Harus dibangun komitmen mereka mau mandiri 

atau tidak. Seperti sekolah lah ya. Jadi ada klas 123 lulus kemudian diganti 

dengan siswa yang lain.  

15. apakah ada pembianaan lanjutan terhadap mustahik yang mandiri 

Kita kalau pembinaan Kita pembinaannya berbeda ya denan 

memberember yang masih aktif, sesuai dengan ranah dan jejang mereka 

itu. Monitoring nya lebih jarang bisa dibilang satu bulan sekali. tahun98 

terbentuk dan tahun 2000 tebentuk  

16. apakah ada program yang berbeda dengan program yang ada di pusat? 

kitaprogramnya sama dengan program yang ada di pusat. Tapi untuk 

ternak juga  kita neyesuaikan dengan potensi lokal juga. Disini memang 

tidak banyak yang menjadi peternak, masayaraktnya. Dan di wilayah 

binaan kita, di umbulharjo sinikan kalau ada ternak, nanti dimarahi 

tetangga nanti,  jadi kita menyesuaikannya dengan hal-hal itu saja. Tapi 

secara prinsip program itu ada tapi implementasinya tidak di kota misal. 

Kalau di jogja program ternak nya ada di turi itu kambing, kemudian 

kelinci di kulonprogo. 

17. apakaah rumah zakat yogja juga menghipun dan menyalurkan zis sendiri 

Iya, kan prinsipnya dimana zakat itu dihimpun disitu zkat disalurkan, 

meskipun kita sistemnya nasional dan rekeningnya juga nasional tapi kita 

ada sistem di kita untuk mnegetahui dana zakat itu dari jogja. Jadi 

meskipun jadi satu , nanti kita tahu dana zis itu dari jogja maka nanti akan 

disalurkan kembali ke jogjja dalam bentuk surat perintah kerja dari pusat 

yang itu disalurkan ke jogja. 

18. Berapa prosen dana yang masuk untuk program senyum mandiri dan yang 

disalurkan 

Itu ada di web. Sudah diaudit juga , jadi terpercaya, bisa diakses juga. 

Kalau untuk secara khusus di cabang tidak ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN AKADEMISI 

YAITU IBU DYAH PIKANTI SE.,MM. 

 

Kelompok difabel, eks narapidana, komunitas yang terpinggirkan, 

dikhususnkan kewirausahaan sosial, mampu untuk memberdayakan 

sendiri. Dan kemetrian sudah memfasilitasi Dana sosial itu bisa dimasukan 

ke Panti, komunitas anak jalanan, komunitas lain yang memang untuk 

kegiatan sosial. Pegiat yang konsen terhadap yang umkm. Jadi idealnya 

dana-dana ini diberikan kepada pegiat-pegiat yang konsen, nanti bisa 

digunakan untuk penti, komunitas anak jalanan, komunitas lain yang 

memang untuk kegiatan sosial. Ada yang dituju untuk pemberian dana 

sosial.zis harus ada target sendiri yang harus dituju, soalnya dana zis ini 

kan memang ditujukan oleh orang-orang mustadhaifin, fisabilillah. Jadi 

dana sosial ini dapat digunakan oleh prgiat yang ahli itu untuk 

pemberdayaan mustadaifin. Karena memang mereka membutuhkan untuk 

dana-dana itu. 

Tidak hanya orang-orang mampu atau kaya saja yang bisa 

memberi, dan orang miskin tidak mampu yang mendapat smbangan dari 

donatur , bahwa orang -orang yang diberipun sebenarnya punya ide-ide 

kreatif yang namanyacompetitif advantage ada kemampuan ada nilai 

tambah yang diusahakan. Jadi maindsait kita harus berubah bahwa tidak 

hanya orang orang kaya sja yang bisa memberi tapi juga orang -orang 

yang dikatakan tidak mampu itu bisa memberi dengan kreatifitas ide-ide 

yang bisa ditumbuhkembangkanUntuk mengembangkan umkm lewat 

lazis: Harus tahu target dan sasaran, yatim, piatu, anak jalanan, sabilillah. 

Karena orang-orang ini dia juga dapat berkontribusi dalam umkm. 

 

Apakah harus ada pendampingan? 

Pendampingan itu dibutuhkan, karena akses dan jejaring itu yang 

mereka butuhkan. Dan pendamping-pendamping ini tidak hanya dari 

pemerintah tetapi didukung pula oleh masyarakat. Harus ada 

pendampingan, evaluasi, baik pemerintah maupun dari masyarakat. Ada 

sebuah sistem yang belum terkoordinir secara maksimal, yaitu sistem 

pelatihan . padahal dari pelatihan muncul pendampingan-pendampingan. 

Dan sifatnya tidak sementaara, karena ini merupakan ujung tombaknya. 

Jadi untuk pendampingan-pendampingan tersebut harus jelas, sistemnya 

bagaimana, siapa yang mengkoordinir, siapa yang bertanggung jawab , ada 

tindak lanjut. Harapannya tidak ada keterputusan jaringan dalam 

pendampingan tersebut. sehingga ketika ada anggota yang telah suksses 

dapat menjadi contoh bagi anggota lainya untuk meniru jejaknya. 

Pelatihan nya dapat bentuk kursus bisa  

 

Apa saja yang harus diperhatikan dalam pendampingan? 

Jadi dalam proses pembelajaran sejatinya didalamnya itu haru 

semncakup motivasi dari motivator, ada pengalaman yang dibagi, ada 



keilmuan/spesialisasi yang diajarkan. Jadi tidak hanya materi saja tetapi 

juga praktek dan ada pendampingan-pendampingan. 

 

Jika lazis hanya mencari mistahik yang sudah mempunyai usaha? 

Jadi jika targetnya menumbuhkembangkan itu tidak hanya pada 

orang-orang yang sudah memiliki usaha. karena orang kadang belum bisa 

memunculkan usaha harus didorong terlebih dulu untuk berusaha. Dan 

potensinya bisa lebih besar dari pada orang-orang yang sudah mempunyai 

usaha. Orang yang sudah mempunyai usaha dipacunya kepada studi 

kelayakan pada usahanya. Dilihat apakah usahanya cocok untuk 

dipasarkan dipasar. Kemudian ada evaluasi. Jadi juga membuka jejaring 

usha. Dibawa ke sari roti dsb, Sebenaenya yang belum mempunyai usaha 

itu bisa didorong, yang terbesar itu adalah motivasi untuk 

menumbuhkembangkan. Prosesnya bisa pelatihan Buat studi kelayakan, 

praktek, pasarkan.  

 

Apa saja yang diperhatikan ketika evaluasi? 

Evaluasi bisa dilihat dari apa yang dipasarkan, produknya seperti 

apa, ketika monitoring melihat ada nya kekurangan maka diperbaiki yang 

dirasa kurang daris egi produk atau pasar dsb, kemudian mau membuat 

seperti apa, didorong lebih kreatif lagi, karena evaluasi itu tidak bisa 

dinilai dari dalam maksudnya harus orang lain yang meniliai, bahkan 

pesaing bisa juga, kita meminta pesaing untuk menilai. Kita harus 

mempunyai database member, harus ada pendampingan lanjutan kepada 

member yang belum maksimal, misala kita mempunyai kartu monitoring, 

tujuannya bagaimana kartu itu bisa menghubungkan pihak yang 

menggunakan seumpanya bisa butuh konsultasi lain gunakan kartu itu. 

Jadi ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan packing maka kita 

arahkan kepada orang yang memang bena-benar ahli packing, ngasih 

saran-saran. Sehingga kita bisa tahu dengan kartu monitoring itu dan tahu 

perkembangannnya. 

 

Indokator umkm dikatakan berkembang? 

Produktifitasnya, Motivasi dan semangat untuk terus berwirausaha, 

Jejaring/ koneksi pasar. ini yang terpenting dalam usaha. Jadi seorang 

yang berwirausaha hendaknya dia membangun jarinan pasar. bahkan ada 

pengusaha yang belum memulai usaha tapi dia memulainya dengan 

membangun jaringan pasar terlebih dahulu. Kemudian terakhir 

konsumennya yang menggunakan apakah meningkat 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA 

 DENGAN ANGGOTA PROGRAM SENYUM MANDIRI 

 

A. KELOMPOK 1 

1. Ibu rusmiyati  

a. Sudah berapa tahun menjadi member RZ? 

Kira-kira 5 tahun 

b. Modal yang diberikan pertama kali 

Sekitar 1 juta 

c. Cara mendapatkan  

Ngga daftar datang sendiri, dan menawari modal bantuan, soalnya 

dulu saya jualanannya masih diluar, pakai meja. Trs ditawari 

modal, trs saya ambil 

d. Apaka bisa untuk emngembangkan usaha 

Bisa mas, buat tambah modal kan mas 

e. Bentuk modal yang diberikan dari RZ berupa apa saja 

Pertama, itu kalau minjem sudah bisa menembalikan bisa 

mengambil lagi gitu lo. Sistemnya kaya angsuran 

f. Apakah sekarang masih diberikan modal 

Masih, sekarang seperti simpan pinjam itu. Yang ngurusi rmah 

zakat itu. Dan  dikelompok satu itu diberi modal Rp900.000. Terus 

ketika bisa mengembalikan bisa pinjam lagi lebih dari itu 

g. Kalau ibu sudah berapa kali minjam 

Sudah banyak, tidak terhitung, soalnya kan kalau sudah lunas bisa 

pinjem lagi. Tapi sekarang saya ngambilnya satu juta setengah. 

h. Selain modal doberikan apa saja 

Kalau dulu diberikan meja untuk jualan, seperti dikasi modal untuk 

disuruh beli alat, blender terus nota nya dikumpulkan oleh rumah 

zakat.  

i. Apakah ada pembinaan 

Ada, namanya sekolah bisnis, tiap sebulan sekali sekolah bisnis. 

Yang diajari itu pembukuan keluar masuknya uang, kaya bikin 

labeling, nama trs gimana supaya beda dengan yang lain apa yang 

perlu diperbarui , penataan itu. 

j. Apakah sudah diterapkan 

Sedikit-sedikit, tapi yang kalau untuk tempat-tempatnya ya masih 

gini soalnya kan tempatnya terbatas. Kalau dari segi pelayanan ya 

iya. Jadi cara menhadapi pelanggan, lebih cepat dalam melayani. 

Terus dihapalin yang sering beli, sehinggakonsumen merasa 

diperhatikan. Itu  

k. Apakah ada pemantauan 

Ya pernah , tapi akhir-akhir ini jarang. Soalnya sudah ada 

pertemuan sebulan 2 kali itu. Pertama pertemuan kelompok, yang 

kedua sekolah bisnis. Iya dia juga dipantau itu waktu sekolah 

bisnis itu. Bagaimana sekarang usahanaya. 

l. Apakah ada pembukuan? 



Ngga , tapi memang disuruh mas sama bu yuni, tapi saya belom. 

m. Apa ada investasi untuk pengembangan usaha 

paling Cuma tak tabung aja. Jadi sehari itu saya harus ada uang 

Rp100.000 atau Rp50.000 lah untuk saya tabunglah. La uang ini 

untuk beli motor nantinya . biar nanti kalau anak saya sekolah saya 

bisa leluasa dipasa untuk kulakan. Kan sering kumpulan kayak gini 

n. Apa kendala untuk mengembangkan usaha 

Sebenerne pengen tak gedein, tapi modalnya mepet. Terus 

keuntungannya juga sudah dibuat hal-hal lain gitu seperti di 

masyarakat kan juga butuh , buat sekolah juga, belum les anak juga 

o. Bagaimana perkembangan usaha ibu yang awalnya di emperan 

sekarang sudah seperti ini 

Iya dibantu dari rz, setahun itu bisa 3 kali dibantu modal dari rz. 

Modal seperti uang. 400k itu sering. Kalau fasilitator yang dulu 

sering meninjau, sering bantu juga. Terus waktu usaha saya sepi 

juga sering ngasih masukan tentang pemasaran dan sisi spirtualnya 

juga harus ditingkatkan. Jadi semenjak itu saya juga rajin jadinya 

sholat sunnah trs sedekah-sedekah itu. Itu saran nya. Dan itu juga 

trebukti 

p. Kalau pergantian fasilitator itu terakhir kapan. 

Kalau bu yuni ini memnag baru 2 tahun. Tapi waktu mas sandi itu 

benar benar diperhatikan. Kalau fasilitator nya yang dulu 

gimana.Dulu ada catatan pembukuan itu, pas fasilitatornya dulu. 

Salnya disuruh dan diperhatikan gitu 

q. Strategi pemasarannya gimana? 

Ya sama aja , pelayanannya aja yang ditingkatkan , terus penataan 

nya diperhatikan 

r. Keuntungan usaha 

Kalau keuntungan pasti beda, soalnya dulu rumah zakat sering 

banget bantunya. Sebelumnya dibantu itu kan masih kecil ya jadi 

ya kecil sekali. Tapi sekarang kalau rame itu sehari bisa 

Rp700.000nyampe kalau sepi ya Rp500.000 . itu kotor. Kalau 

bersihnya ya Rp200.000 lah.  

s. Omzet pertahun. 

Naik . soalnya kan dibantu itu ya kira-kira ya Rp8.000.000 nyampe 

bisa lebih. 

t. Apakah ada keinginan untuk mengakses modal ke bank 

Nggaa, soalnya kan dari rumah zakat sudah memadai. Nanti kalau 

sudah lunas boleh ambil lagi gitu. Lagian gak usah utang saya 

muter dagangan ini saja sudah bisa mencukupi. 

u. Pas sepi ada perhatian dari rz 

Ada dulu waktu mas sandi , soalnya di asering kemari. Kadang 

memberikan tambahan modal Rp300.000 kadang lebih gitu itu buat 

tambahan modal saja. Terus ngasih masukan. Dulu tapi sewaktu 

mas sandi. Kalau sekarang mbk yuni jarang  

v. Kalau dulu apakah sudah ada sekolah bisnis 



Dulu belum ada, Cuma pertemuan aja.  

w. Assetnya bertambah ngga 

Lemari es ada, dulu belum ada, blender, meja, rak-rak jualan itu. 

Kalau yang sering itu modal berbentuk uang. 

x. Kendala berkembang 

Buat biaya hidup susah soalnya buat umum nya di masyarakt 

banyak. Ya nabung untuk jaga-jaga gitu buat anak sekolah 

y. Yang didapat dari pelatihan 

Ya manajemen bisni, pemasarannya ada, trs macem-macem. Cuma 

kendalan utnuk riil nya kan masih kalau untuk mengembangkan 

usaha ya kebutuhan sehari-hari itu. Pengennya ya mau di gedein. 

2. Bu siti zainul marfuah 

a. Usaha nya apa? 

Produksi nasi bungkus, nasi kucing jus buah 

b. Berapa lama usaha 

Sejak tahun 2008 

c. Member rz berapa tahun 

Mulai 2013 

d. Diberi modal berapa 

Awalnya Rp700.000 ,Rp500.000, terus dikasih uang untuk beli 

alat. Tapi memnag bertahap. Nanti untuk modal buat beli alat, 

modal usaha juga ada,. Kalau untuk beli alat, nanti rz kasih 

uangnya terus kita nanti beli alatnya dan nanti rz minta notanya. 

Jadi ketika kita beli -beli itu kita catat nanti nota nya diberikan ke 

rumah zakat 

e. Apakah itu dana bergulir? 

Tidak merupakan pinjaman, tapi bantuan 

f. Koperasinya bagaimana? 

Dari rumah zakat memberikan bantuan Rp975.000. Biar tidak 

habis nanti kita kewajiban untuk nabung. Tapi nanti itu bukan 

dikembalikan untuk rumah zakat. Kita dapat uang itu kembali. 

Mulai september 2015, sebelumnya tidak ada.  

g. Selain modal dberi apa saja 

Diberi pelatihan juga.Kan ada kelompoknya, sekarang ada tiga 

kelompok, nanti kalau ada pelatihan-pelatihan itu dikabari dimana 

gitu. 

h. Pertemuannnya berapa kali 

Tiap bulan sekali ada pertemuan, kalau yang di sini yang ngampu 

bu yuni 

i. Pelatihannya apa saja 

Kalau yang baru ini ada sekolah bisnis dari pak agung. Terus ya 

nanti ada undangan dari mana gitu yan tempatnya gak pasti dan 

gak rutin. Biasanya mengundang dari pakar apa.  

j. Ada pelatihan manajemen 

Ada 

k. Sudah diterapkan  



Selama ini terbantu dari sisi modal. Soalnya saya sendiri juga 

kekurangan modal. Terus pelatihan-pelatihannya juga mendukung. 

Ya nanti kegiatan nanti juga menambah. Jadi kita juga bisa nabung 

juga. 

l. Dapat bantuan apa saja 

Untuk terakhir ini kulkas, freser tanggal nya agt 2016. Kalau dulu 

awal-awal itu sering. Dua bulan sekali ada tambahan modal. Tiba-

tiba saja datang penambahan modal itu.  

m. Keuntungan usaha gimana 

Sebelum ada rz modal nya dari pinjaman sama tabungan. Sebelum 

dibantu usaha saya ini produksinya masih kecil, kalau sekarang kan 

alat nya sudah banyak sehingga produksinya juga banyak. 

Alhamdulilah tambah 

n. Omzet 

Jualannya banyak disekolah 

Ada bukunya juga, kalau tidak hari libur 400k sama 500 belum 

nanti kita dapat pesanan nasi box. Tapi itu tidak tiap hari. Dulu kan 

Cuma satu lokasi sdit lukman hakim, skrg kantin nya tambah 2 di 

smp it abu bakar, trs sma abu bakar juga ada, kalau jusnya di pasar. 

kalau kita kita keluarnya idak bareng, kalau jus jam 5,  

o. Agar produknya unggul 

Pertama kita pemasarannya harga kita kompetitif, dan nasi nya kita 

mengikuti harga standar.  

p. Apakah ada arahan untuk pemasaran oleh RZ 

Jadi wujudnya uang, nanti kita belanja sendiri misalnya kompor, 

panci wajan, keranjang untuk tempat dagangan. Ada juga pelatihan 

tentang strategi bisnis. Terus pembelajaran tentang sistem. Ada 

pengarahan biar usahanya gak asal jalan. Biar lebih rinci juga ada 

pembukuannya juga.  

q. Ada investasi? 

Kita berusaha unutuk menyusihkan untuk nabung. Soalnya dari 

rumah zakat sendiri juag nyuruh. Jadi ketika kita ada pijaman nanti 

kan kita punya beban untuk mengembalika. Jadi itu terpacu 

semangatnya usaha biar bisa melunasi pinjaman tersebut. jadi kita 

juga harus menyisihkan berapa untuk itu. Motor nya bertambah, itu 

an fungsinya biar nanti kita kalau nganter dagangan itu bisa cepat 

ya, nganter anak juga. 

r. Usaha nya dari awal gimana 

Awalnya jus, nasi itu dulu Cuma tidak banyak. Titip dikit. 25-50 

naik dikit. Tapi sekarang sudah bisa 200 bungkus. Jadi dengan 

bantuan dari rz ini produksi saya dapat meningkat jumlahnya juga. 

s. Assetnya? 

Kompornya dulu Cuma satu, sekarang ada dua, ada kompor yang 

besar juga satu tungku. Jadi kita bisa kelar tuju tungku itu kalau 

ada pesanan. Alat-alat misalnya panci 5, wajan 7, dulu baru punya 



lemari pendingin itu , sekarang sudah punyai fresen juga, kulkas3 

blender sudah 3 kali ganti, soalnya ada blender jus, blender bumbu 

t. Saran untuk rz  

Kalau dulu suplai dananya rutin sekarang jarang. Jadi kalau usaha 

kita goyang usahanya biasanya datang modal. 2 bulan seklai ada 

tambahan modal.  

u. Koperasi 

Maksimal 1,5. Dibayar maksimal 10 kali. Jadi uangnya itu juga 

dari iuran. 18 anggota@Rp975.000.000. 

v. Tentang koperasi 

Koperasinya berdiri untuk kelompok 1 2015, yang kelompok 2 

2016 

Koperasi khusus kepada paguyubanya untuk memfasilitasi ketika 

member yang butuh dana dan utnktu mengajarkan simpan 

pinjaman tanpa riba. 

3. Pak hasan kel 1 

a. Usahanya apa 

Jus, tetapi yang utama jus bit itu 

b. Usaha berapa lama 

Sudah lima tahun 

c. Member rz 

4 tahun 

d. Usha belum dibantu Rumah Zakat 

Tidak memunyai ketrampilan khusus dulu itu, Cuma kebetulan aja 

jualan jus ini, dan jus ini yang saya andalkan, karena tiap hari laku 

e. Modal pertama 

Kalau nominalkan nya itu tidak pasti, tapi tiapbulan itu rutin, 

kadang 500k, bulan berikutnya Rp550.000, Rp400.000, 

Rp450.000, Rp350.000 , tidak pasti 

f. Apakah Cuma modal 

Ngga, yang rutin itu malah pembinaan manajemen, manajemen nya 

itu dibina 

g. Yang sudah dipraktekan 

Terutama pembukuan , jadi saya simpulkan bahwa tidak ada usaha 

kecil atau menengah atas itu tidak ada yang lepas dari menulis, jadi 

walaupun usha kecil itu harus ada catatan, 

h. Yang dipunya dulu 

Yang jelas meningkat, rz itu bagus . dulu blm ada meja, dibantu 

meja 2, etalase kecil trs dibantu etalase sekitar Rp800.000 gratis, 

blender dulu rusak 4, terus dikasi 4 senilai itu kira-kira 1.000.000, 

ala press juga, nilainya Rp1.000.000Kadanga lngsung berupa alat, 

kalau kadang juga disuruh beli sendiri dan notanya diberikan rz 

i. Keuntungan usaha 

Dulu rata-rata paling 30-40 /hari bersih, kotornya sekitar 

Rp70.000,Sekarang karena sudah ada penambahan modal 



keuntungannya juga ikut walaupun Cuma dikit-dikit, sekitar Rp75 

sd Rp100.000, kalau kotornya yan sekitar Rp150.000. 

j. Terakhir mendapat modal 

Sekarang kan sudah jalan, disamping itu kan sekarang juga ada 

simpan pinjam tnpa bunga itu. Itu yangsaya senengnya itu. Soalnya 

kan untuk usaha 

k. Pelatihannya apa saja 

Pemasaran, termasuk pelayanan ke konsumen, 

l. Apakah membantu pemasaran 

Selama ini karena kita buat group, pemasarannya ya lewat teman 

sendiri, jadi teman kita kalau butuh kita kasih tahu 

m. Apakah ada pemantauan 

Sering, tapi tidak terlalu sering.  

n. Yang diterapkan dari pelatiha 

Pembukuan, harus bersih, pelayanan konsumen, itu saya mendapat 

pengetahuan yang luar biasa. Jadi servise itu harus kita perhatikan 

betul 

o. Pembinaan agama 

Cuma pencerahan, secara berkumpul Cuma diajari doa-doa 

p. Apakah membantu  

Sangat membantu, tanpa ada permodalan itu kalau kita mau cari 

jalan keluar diluar itu sulit sekali 

q. Dulu kendalanya apa 

Permodalan, kalau kita pinjam diluar itu sulitnya bukan main itu 

r. Harapan 

Masih perlu dibantu saudarakita yang terlilit hutang yang dari 

rentenir. Supaya usahanya lebih baerkah. 

 

4. Bu sutrismi 

a. Usaanya apa 

Jajanan pasar, goreng-gorengandari ubi gethuk ya pokoknya kalo 

ada pesanan dari ubi anti dibuatkan 

b. Berapa lama 

8 tahun mulai usaha 

c. Member Rumah Zakat 

Kalau saya member lama , sudah 5 tahun, sekarang kan banyak 

member-member baru 

d. Bantuan pertama kali 

Kurang lebih Rp2.000.000, tapi untuk prasarana. Kalau untuk 

modal yang bervariasi, Rp500.000 dsb, kalau sepeti saya ini saya 

sudah dilepas, tapi ya masih dipantau, sekarang juga ada koperasi 

itu 20 orang dikasih 

e. Kan sudah dikatakan mandiri, apakah masih diberikan modal  

Kalau kepepet teanan itu bisa, jadi misal saya butuh banget parut 

listrik itu, nanti saya mengajukan nanti bisa. Tapi ya yang 

dipentingkan untuk member baru, jadi nunggu. 



f. Dulu susahanya gimana 

Usaha nya ya masih kecil-kecil gitu, terkendalan masalah modal. 

kalau dulu pakai parut tangan, sekarang pakai parut listrik, packing 

kan kalao dulu pake clip, sekarang dikasih alat packing. Kompor, 

bascom, dandang, blender, mixer ya komplit, tapi turunnya uang 

nanti kita belanjakan nanti notanya dikasih kesana 

g. Yang diterapkan di usaha 

Dulu kan ngaak ada merk, kalau sekarang dikasih, kalau dulu pakai 

plastik, sekarang pakai mika. Ada pakai buku untuk administrasi 

juga, karena memang kita harus laporan. 

h. Keuntungan usaha 

Dulu kan masih-dikit-diki, sekarang bisa satu bagor bisa habis. 

Dulu keuntungan bersih tiu ya Cuma Rp50.000 sekarang bisa 

2xlipat.  Kalau sekarang Rp80.000 sd 100.000. Kalau kotornya ya 

Rp350.000 sehari. Kalau dulu Rp200.000. Itu kalo tidak dapat 

pesenan, kalo dapat pesenan ya lain itu bisa lebih. 

i. Pemanatauan apakah sering 

Dulu sering dari pak sandi, sebulan bisa sampai 2 kali. Tetapi 

mungkin karena sekarang sudah dipelas jadi jarang dipantau. 

Soalnya kan sekarang ketemunya di sekolah bisnis itu sama 

pertemuan kelompok. 

j. Yang diperhatikan  

Perkembangan usahanya, nanti kalau ada keluhan disampaikan 

k. Kendala sebelum menjadi member 

Alat-alat nya masih kurang , masih pinjam, kadang juga harus 

marut diluar 

l. Kendala waktu menjadi member rumah zakat 

Ada, pemasaran nya, soalnya banyak produk yang sama diwarung, 

kemudian ya dikasih tahu pas pelatihan , jadi harus ada cirikhas, 

misalnya harus lebih lembuh, biar untungnya mepet tetapi habis 

m. Pembinaan  

Setiap selasa, ada tpa, ngaji gitu member 1 21 orang, kelompok 2 

21 , jadi setiap pekan sekali Jadi pertemuan perbulan iu pertemuan 

nya sebenarnya tidak hanya 3 kali bisa lebih.Jadi di pelatihan kita 

waktu praktek juga ada praktek, buat roti 

n. Omzet nya  

bisa 2kali lipat, Omzet perbulan bisa Rp7.000.000 sd Rp8.000.000, 

kalau bersih ya Rp2.900.000. nan.  

o. Terakhir dibantu 

Tahun kemaren, jadi walauoun mau mengajukan bantuan lagi bisa, 

kalau pailit bisa 

p. Apakah ada investasi 

Ada, jadi Rp.1.000.000 itu saya sisihkan Rp30.000 untuk lain-lain, 

untuk usahajuga 

 

 



B. kelompok 2 

1. Bu Imas 

a. Berapa lama usahanya? 

Sudah hampir 7 taun 

b. Member rz 

1 tahun 

c. Modal yang diberikan pertama 

Rp500.000, selanjutnya Rp500.000 , dan diberikan sarana juga. 

Tapi kita diberi uang untuk belanja sendiri. Bentuknya seperti rak. 

Dan modal ini sudah turun sebanyak 3 kali untuk beli sarana 

d. Ada pelatihan? 

Pelatihan kewirausahaan, diadakannya 1 bulan sekali, ada 

pertemuan 1 sekali juga tapi beda hari. Disini diajari 

memasarkanproduk kita, promosi seperti itu lah.  

e. Manfaat dari pelatihan itu 

Ada manfaatnya juga. Tapi untuk menerapkannya susah ,karena 

kita ini kan hidup desa ya. Misalnya untuk emmbranding warng 

kita kan susah ya, soalnya kan warungnya di desa 

f. Apapak juga ada pembukuan 

Ada soalnya setiap bulan ada laporan keuangan 

g. Pertemuan  

Ada siraman rohaninya juga setiap pertemuannya, ada ustadnya 

juga kadang-kadang 

h. Apakah ada peninjauan  

Sering, sering kesini ngobrol gitu menanyakan kondisi nya 

bagaimana, apakah ada kendala, usahanya ada kemajuan tidak, 

kalau satu bulan itu tidak mesti untuk tinjauanya.  

i. Kendala 

Karena di kampung ya banyak dihutang. Soalnya kan kita 

dikampung ya, jadi kalau tidak boleh itu juga tidak enak. 

j. Awal usaha 

Dulu awal usaha Cuma jualan beras aja, terus lama-lama beli telur. 

Kemudian baru nambah-nambah. Dulunya blum ada rak-rak, 

dagangan nya juga belum sebanyak ini, sekarang juga nambah kan 

k. Asset 

Showcase, rak, volding,  

l. Keuntungan usaha 

Sebelum keuntungan kotornya Rp1.500.000 juta, bersih nya 

Rp1.000.000, tapi kita juga ada tabungan untuk diri kita sendiri 

juga ya 

m. Omzet nya pertahun  

bisa Rp12.000.000.  

n. Apa ada investasi 

Itu ada tabungan sendiri, kita kan bikin laporan keuangan. Setiap 

bulan kan kita laporan. Jadi ada uang untuk investasi 

o. Asset yang bertambah selain dari RZ 



Beberapa rak. Karena dagangannya banyak jadi butuh rak. Etalase.  

p. Koperasinya bagaimana 

Dana yang diberkan rz untuk usaha, la itu diputar dari situ. Sudah 

pernah pinjam juga tapi satu kali. La itu karena banyak yang 

hutang jadi ya butuh, tapi memang pinjam untuk pengembnagn 

usaha 

q. Sklill apa diterapkan 

Ya yang bisa diterapkan saya terapkan, soalnya ya dikampung jadi 

susah, misalnya kalau tata letak, sikap ke pelangggan itu. Kalau 

yang lainya ya susah 

r. Saran untuk RZ 

Sudah bagus untk mendapingi ibu-ibu dalam merintis usaha, untuk 

mengembangkan usaha, itu pelatihannya juga sudah ada, siraman 

rohasni juga ada. Sudah bagus program-programnya juga. 

 

2. Bu tujirah 

a. Usaha ? 

Warung nasi 

b. Lama usaha 7-8 tahun 

c. Member rz 

1 tahun 

d. Modal awal dari rz 

Rp500.000, tapi modalnya bertahap ada lgi. Sudah ada lebih dari 6 

kali, tapi itu tidak modal saja. Jadi ada untuk beli sarana prasaran. 

Modalnya sendiri tidak mesti Rp500.000 ya.Rp500.000 itu Cuma 

awal. Tergantung kebuthan ya. Jadi bisa lebih dan kurang dari 

Rp500.000 itu. 

e. Apakah ada pelatiha 

Pelatihan, seperti sekolah bisnis, pertemuan member. Sekolah 

bisnis 1 bulan sekali. Pertemuan 1 bulan sekali. Juga ada ngaji 

setiap selasa, sebulan sekali itu sekali.  

f. Tinjauannya  

Ada dulu dari pusat tinjau langsung. Kemudian juga dipantau dari 

rz. Sebulan sekali juga harus ada leporan tetnagn pencatatan usaha. 

g. Usaha sebelum dan sesuadah 

Berbeda secara keseluruhan. Dulu saya jualan Cuma seadanya, trus 

seperti piring itu Cuma ditaruh di baskom. Sekarang punya tempat 

untuk piring dan gelas jadi lebih teratur gitu.  

h. Keuntungan 

Keuntungan sebelum paling Cuma cukup buat makan, ngikut 

makan gitu kan kita gak punya modal. Dulunya keuntungan bersih 

nya 20 k, sekarang bisa 50k perhari. 

i. Omzet perbulan 600k 

Assetnya. Kompor meja, gerobak, rak kompor, gelas, hampir 

semua dari rumah zakat 

j. Ada buku 



Ada, soalnya dari rumah zakat diwajibkan untuk mencatat.  

k. Manfaat  

Dari pelatihan-pelatihan itu menjadi tahu sebagai pedagang kita 

harus mempunyai cirikhas, cara bertahan di pasaran gimana, harus 

punya cirikhas gitu 

l. Kendala 

Banyak saingannya, dulu kan satu kampung Cuma 2, sekarang 

bertahan. Dari rumah zakat juga ada perhatian khusus. Support, 

motivasi gitu, terus juga disiruh untuk sholat dhuha. Rz juga 

sendiri kan sebelum beraktifitas juga mendoakan membernya 

m. Rz benar-benar membantu 

n. Akses ke perbankan 

Takut untuk tidak bisa mengembalikan 

o. Ada ivestasi 

Iya saya sisihkan uang . tapi sedikit paling tidak ya 5k itu, tapi 

rutin.  

 

 

3. Bu lili 

a. Usahanya 

Jualan, makaroni yang dititipkan ditoko-toko, sebulan sekali ini 

baru nyetok agi, kalau yang tiap hari itu sosis bakar dibumbui 

bumbu balado itu 

b. Usahanya berapa lama 

Kalo sosisnya 4 tahun, kalo makaroninya 2 tahun lah,  

c. Menjadi member rz 

Hampir 2 tahun, pokoknya 2 tahun 

d. Bantuan apa saja 

Modal dan saranan, modal buat bahan kalo sarana untuk alat-alat, 

kalau nominalnya ngga mesti, awal-awal 1.200.000 jt tapi untuk 

saranan tapi modalnya 500.000, tapi itu sarana dulu baru nanti 

berselang beberapa bulan itu turun modal 500.000 itu 

e. Yang didapatkan dari sekolah bisnis 

Yang didapat seperti promo, promo bisa lewat hp, medsos, disuruh 

diskon dan disuruh ikut bazaar, diajarin pembukuan nya juga, 

omzet, modal nya berapa, kalau dulu kan dihitung-hitunh sendiri 

jadi gak pasti. 

f. Kendala sebelum menjadi member rz 

Modalnya, dulu kan modalnya muter saja,  

g. Keuntungan usaha sebelum ada rz 

Dulu kan awalnya buka warung kecil di pinggir jalan, itu Cuma 

jualan jus kecil-kecilan Cuma beberapa macem saja, tapi setelah 

jadi member itu malah dapet banyak kompor, panggangan, meja, 

etalase, panci banyak lah dan dapat both jualan di sunmor juga. 

Jadi bisa nambah -nambah jualannya. Yang tadinya Cuma segini 

jadi tambah, terus diberikan label juga. Nominalnya sendiri lupa, 



kan nggak pernak nyatet, gak bisa nabung, Cuma bisa memenuhi 

kebutuhan sehari-hari saja 

h. Keuntungan sekarang 

Sosis perhari itu bikin 40-50 adalah Rp30.000, kalau omzet nya 

Rp70.000 perhari, kan sekarang Cuma nitip nya 3 warung, kalau 

habis 1 warung Rp70.000 kalau 3 warung ya Rp200.000 gitu, kalau 

bersihnya Rp100.000. 

i. Pemnatauan  

Sekarang juga bisa nyewa kios untuk berjualan, dulu kan Cuma 

jualan dipinggir jalan itu  

j. Pembinaan agama 

Ada, tahsin quran ada trs juga ada pencerahan ttg riba, dan doa-doa 

harian. 

k. Kendala usaha 

Suplier jadi gak mesti,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN  

STAF MANDIRI DAYA INSANI 

1. Alasan pemilihan danurejan dan banguntapan 

Danurejan(tegalpanggung) karena diwilayah danurejan itu ada wilayah 

sepanjang kali code, dimana itu merupakan kantong kemsikinan di kota, 

dan merupakan desa berdaya yang sudah lama karena pertama kali ruma 

zakat ya disitu.Umbulharjo karena ring satu. Banguntapan( tamanan) 

merupakan perwakilan dari kabupaten bantul  

2. Jumlah member di setiap wilayah ? 

Target dari setiap wilayah itu 35. Tetapi untuk sekarang jumlah nya 

bervariasi. Ada yang kurang dari 35 dan ada yang lebih. Karena anggota 

yang mandiri masih kita berdayakan.  

3. Pemberdayaan di senyum mandiri 

Edukasi wirausaha= setiap bulan dikumpulkan 1x dan diberikan materi 

kewirausahaan dan diundang praktisi 

Modal usaha= dana untuk modal untuk bahannya, misalnya warung bakso 

ya hanya untuk bahan membuat bakso itu 

Prasarana= dibantu gerobak nya, mangkoknya  dan perkakasa lainya 

GMP=good manufacturing product= GMP itu kaya perbaikan sanitasi, , 

saluran limbahnya , warungnya , terus tempat memasak 

Legalitas itu kaya label-label, atau nama, PIRT badan POM, MUI itu 

legalitas, PIRT itu terutama. Kita biasanya sampai ke PIRT.  

Penguatan produk= kalau pengutana produk itu labeling, packing-packing, 

online, atau go- jek, kita datangkan juga praktisi pemasaran untuk 

memberikan materi, selain itu kita juga membuat komunitas-komunitas, 

jadi antar member itu tidak boleh terpaku memasarkan pada produknya 

sendiri, tetapi sesama anggota itu harus memasarkan, sehingga misalnya 

saya jual bakso, tapi saya juga menerima snack, nanti snack nya itu 

diberikan ke anggota lain yang jualan snack. Biasana ada komu 

4. Klasifikasi usaha yang di RZ 

Kalo semuanya mikro. Untuk fakir miskin makanya kita memilihnya 

untuk fakir miskin yang mempunyai usaha mikro, dan optimisme dalam 

berwirausaha, jadi yang punya semangat dalam berusaha.jadi kalo sekedar 

jual beli tanpa ada semangat dallam usaha ya begitu saja tidak 

berkembang. 

5. Dana keseluruhan yang disalurkan untuk program senyum mandiri? 

Dana itu semua berangkat dari sini ke pusat, jadi semua ke pusat. Baru kita 

mengajukan RAB sesuai kebutuhan yang kita inginkan baik itu lingkungan 

maupun ekonomi. Bisa banyak bisa sedikit tergantung kebutuhan. Jadi 

berdasarkan kunjungan ke member, mereka butuhnya sekian, ini butuhnya 

sekian. La kebutuhan dana ini berdasarkan wawancara dan analisa begitu. 

Bapaknya ini mengajukan untuk sarana, kira-kira bisa kita ajukan nggak. 

Jadi berdasarkan analisa Lapangan 

6. Syarat untuk menjadi member senyum mandiri? 

Harus masuk asnaf, terutama dia asnaf kemudian untuk ekonomi dia harus 

mempunyai usaha mikro. Kalau yang tidak mempunyai usaha itu ada 



sendiri. Charity namanya. Cuma dikasih begitu aja,itu biasanya yang 

banyak hutang yang asnaf itu dasb, itu  Cuma dikasih sekali. Kalau ini kan 

kita 3 tahun pendampingannya. 3 tahun didampingni dikuatkan dari sisi 

manajerialnya, sarananya, modalnya,  

7. Untuk alur pendaftarannya? 

Mengisi form pendaftaran, kesepakatan dari pasangan , komitmen sunguh-

sungguh, kemudian nanti kita buatin profil member, paling  melengkapi 

ktp kk sama surat keterangan turang mampu(SKTM). SKTM ini penting 

karena banykanya lembaga baik itu bazmn dan dd, biar nanti ketika kita 

sharing data tidak terjadi duplikat itu lo.  

8. Untuk menghindari calon member juga mendapatkan bantuan dari 

lembaga lain 

Biasanya itu dengan wawancara, sudah pernah dibantu belum kemudian 

dari situ kan ada jawaban-jawaban itu, biasanya kan kita kita ada pertemua 

foz, nanti biasanya kita sharing data, yang di tegalpanggung siapa sajayang 

sudah pernah dibantu 

9. Sistemnya di senyum mandiri itu bagaimana? 

Itu personal development itu baru fokus 5 tahun. Sebelumnya charity aja, 

kasih-kasih gitu. Baru setelah yayasan mandiri daya insani itu berdiri, 

yayasan nya rumah zakat yang khusus menangani ekonomi. Itu kita baru 

fokus ke personal development. Jadi pembinaan ekonomi mikro secara 

personal. La itu fokus disitu , kasih modal , sarana dsb.  

10. Selama ini apakah sudah ada yang mandiri selama senyum mandiri 

terbentuk 

Sudah, jadi kalo ekonomi itu gampang-gampang susah beda dengan 

kesehatan, pendidika dll itu. Kalau ekonomi itu indikatornya harus nanya 

asnaf, mustahik dari usahawan, baru kemudian mandiri, pengusaha itu 

diatasnya asnaf. Jadi nanti ada yang mandiri kemudian cari lagi lainya 

untuk memenuhi kuota 35 itu. Tapi yang mandiri itu tetap dibina. Tapi 

tidak mendapatkan kelima itu tasdi, kalau pembinaan itu terus, biar 

dikuatkan biar nggak jatuh. Soalnya kalau usaha mikro itu kalau tidak 

dibina itu perilaku nya kembali ke konsumtif, tidak mengarahke investasi. 

Tidak mengarah ke gerobal 1 gerobak 2 itu. Itu jadi kendala tersendiri 

11. Bagaimana analisis member yang dikatakan layak 

a. Lama tidak usahanya yang dimiliki, karena semakin lama 

menjalanakan usaha berarti dia fight disitu, tinggal nanti perhatikan 

sebenarnya nanti apa yang menjadi kelemahan produknya, untuk 

standarnya dulu satu tahun sekarang 3 bulan.  

b. Muslim , karena ini dana zakat 

c. Komitmen sungguh-sungguh fokus 

d. Mau dijadikan mitra usaha rz 

e. Masuk asnaf 

12. Alur nya? 

Ngisi formulir, kemudian baru survey banguntapa (tamanan) 

Survey: mulai dari usahanya, perilaku sosial, perilaku ibadah, perilaku 

kesehatan, kemudian data-data pokok dia warga situ bukan 



Biasanya pusat nanti yang menentukan untuk usahanya, misalkan taun ini 

kita fokus ke bisang apa usahanya, berdasarkan tema tahunan itu. Biasanya 

nanti akhir tahun nnti ada evaluasi dengan IBU itu semacam mitra 

penyaluran, seperti MDI, citra sehat fondation, indonesai Juara, itu 

dibawahnya rumah zakat 

13. MDI itu fokusnya di ekonomi dan lingkungan. Tpai ttep fokus di ekonomi 

nantinya 

Ternak ada, rz punya yayasan ternak nusantara, dia fokus segala macam 

ternak, masyarakat ternak nusantara, 3 tahunan 

14. Apakah ada mustahik prioritas? 

Daris sisi lembaga itu umum ya, muslim dan masuk asnaf, tapi kalau saya 

muslim, aktif di masjid, nannti ini menjadi prioritas, rutin jamaah di 

masjid, nanti seandainya itu tidak ada baru yang lain. Kemudian yang 

guru-guru TPA itu saya prioritaskan dan wilayahnya jelas 

15. Apakah RZ ada database mustahik 

Ada rekamannya, tapi kalau di daerah saya itu urban, KTP KK nya situ 

tapi dia hanya sewa tidak punyai tempat tinggal tapi segala datanya disitu, 

trs tiba-tiba dia mandiridan pindah, la itu tidak terdetek, itu banyak . 

16. Modal yang diberikan? 

Rata-rata Rp500.000 itu standar. Yang agak besar itu sarana, misalnya 

grobak itu bisa Rp3.000.000, trs kompor sama gasnya. Jadi disesuaikan 

dengan mustahiknya. Jadi kalau dia tidak butuh sarana tapi butuh legalitas 

ya kita usahakan di legalitas 

Jadi modal 500k itu tidak Cuma diberikan sekali . itu berdasarkan 

wawancara, ketika kita kunjungi, jadi setiap bulan itu kita kunjungi satu-

satu, jadi kebutuhan untuk bulan ini sarana atau GNP atau butuh modal 

lagi. Tapi modal nya ya tidak melulu Rp500.000 tapi bisa Rp200.000, 

Rp300.000 bisa Rp1.000.000 berdasarkan kita wawancaranya itu. Jadi 

wawancaranya  itu pinter-pinternya kita nyari kejujuran. 

Jadi nanti program bantuan itu meliputi semua yang 5 itu. Tapi nanti 

bertahap . dia butuhnya apa dulu. Lalu kita masuk kesitu. Jadi ketika ada 

butuh di perbaikan dapur ya kita benahi dulu dapurnya. Baru nanti yang 

lainya sesuai lima itu 

17. Indikator keberhasilan berkembang dari usaha itu ? 

Take home pay, jualannya itu dari waktuke waktu meningkat nggak, nanti 

evaluasi yang meningkat di bagian mana, kemudian bisa terapkan di 

member yang lain 

18. Kapan pencairan modal? 

Lolos seleksi, diundang dulu, ada pertemuan dan pengarahan awal, baru 

pencairan 

19. Adakah yang pernah berhenti menjadi member 

Tetep ada, itu ada 2 kemungkinan, 1 kita keluarkan dan keluar sendiri 

Itu biasanya karena tidak berkomitmen, melanggar komitmen, atau jadi 

karyawan, atau tidak ada usaha. dan selama ini ada, biasanya kan ketika 

mereka diberikan modal untuk usahanya tapi kok tidak diwujudkan dalam 



bentuk bahan, tapi digunakan dalam bentuk lainya. Akhirnya tidak 

terbelanjakan dan akhirnya dia kelauar 

20. Usahanya apa saja 

Kebanyakan kuliner mas, dan banguntapan ada menjahit, ada warung 

kelontong, jus, angkringan tapi prosentase nya Cuma sedikit. Kalau 

makanan bakmi jawa, gorengan angkringan. Cuma kan arahnya 

kebanyakan ke makanan.  

21. Prioritas pendampingan? 

Kita melihatnya kan masing-masing usaha beda-beda ya. Tapi yang paling 

kita tekankan itu take home pay nya. Dari sisi ekoonminya, dari sisi 

ruhiyahnya ya, ya dari awalnya tidak sholat ke sholat, jadi dari sisi 

spiritual juga harus diperhatikan juga 

22. Pelatihannya meliputi apa saja 

Mulai dari maketing, manajemen, keuangan kemudian pelatihaipelatiahn 

ttg bagaimana kita mengelola sebuah usaha. memang harus diarahkan ke 

syariah. Kalo jualan itu ya jangan curang , kalau buat produk yang harus 

baik dari sisi bahan dan juga kesehatan jadi tidak sembaranganmembuat 

produk. Jadikita tetap evaluasi bahan-bahan yang dibuat oleh member itu. 

Jadi gak boleh pakai sakarin terlalu banyak, pakai penyedap rasa 

berlebihan itu tidak boleh. Itu harus diperhatikan semua mamber biar 

berkah. 

23. Sejauh mana rumah zakat dalam mendampigi 

Ketika wirausaha itu dikasih materi pendahuluan, terus kita evaluasi nya 

saat keliling itu, sudah dilakukan blm pas di materi. Dan pas keliling juga 

memberi masukan tentang produknya. 

24. Bagaimana memantu tetang pemasaran produk 

Ada beberapa cara ya. Pertama masing-masing anggota mempunyai 

komitmen untuk memasarkan produk temennya, jadi masing-masing 

member itu diberi keleluasaan untuk memasarkan produk temennya. Nanti 

itu sistemnya bagi hasil, kalau deal itu bagi hasilnya 10% dari total 

transaksi. 

Yang ke 2, saya menagrahkan untuk ke go food luar biasa itu go food itu , 

kan sudah ada yang sukses itu dengan go food, sudah ada member saya 

yang baru bergabung tapi sudah sampai pada taraf mandiri. Sebenarnya 

saya mengarahkan ke go fod baru pertengahan tahun kemaren habis 

lebaran itu . sudah ada 4 yangkerjasama tapi yang laris luar biasa itu ada 2 

. 

Kalau konvensional kita baru menyusun gerai mandiri begitu. Nanti disitu 

ada semaca tempat yang megnumpulakan barang-barang member itu untuk 

dijual. Semacam kaya pasar ramadhan begitu, tapi sekarang baru tahap 

tendanya dulu. Biar nanti pusanya kegiatan ekonomi masyarakat yang 

kaitannya dengan ekonomi. 

Kalau pemasaran untuk jahit dan angkringan itu masih biasa ya, kaya 

online , kaya firences, tapi saya dorong untuk buka cabang nanti dibantu 

RZ, tapi harus komitmen. Jadi kalau angkringan nya satu ya gitu-gitu saja, 

jadi harus buka cabang, kita hanya sedia produk sama tempat saja. Tapi 



untuk sekarang ini belum karena masih 1 tahun untuk angkringan. Jadi 

nanti jualan akngkringan bisa ditambah wifi atau produk lainya. Kalau 

mau tempat ya dikelola baik nyaman untuk beraktiftas, misal tadi wifi, 

atau ditambah milkshake, atau mie instan 

Kalau jahit masih belum dapat, kalau tamanan itu jahit itu di link kan ke 

toko misal jilbab mart, ketika tidak ada order, dia kerjakan orderan dari 

toko. Tapi saya tekankan untuk punya produk. Nanti di onlinekan. Saya 

arahkan tetap ke online  untuk pemasarannya. Awalnya dia tidak punya 

produk, tapi ketika diberi bantuan harus punya produk. 

Kalau peningkatan untuk SDM, harus dirubah maind seat dalam hal 

merubah menjadi seorang pengusaha, ini  yang paling berat. 

25. Pembinaan berapa lama? 

Sebulan sekali, tapi kalau rutin kunjungannya bisa 2 kali ke rmahnya ke 

usahanya berkembang atau tidak. Jadi saya buat agenda untuk berkunjung 

kesini- kesini.  

26. Indikator keberhasilan dari senyum mandiri 

Take home panya diatas dari nishab zakat, kalau sudah diatas itu berarti 

berhasil. 

27. Apakah ada pembinaan tentang agama? 

Kalau kita biasanya Cuma nanya dari hati-ke hati saja, gimana sholatnya 

pak, sudah rutin ke masjid dsb. Kalau untuk pertemuan khusus keagamaan 

blm. Tapi tetep ngisi nya agama harus dimasukan.soalnya kan ini dana 

zakat. Jadi harapannya supaya mereka mengetahui modal yang mereka 

gunakan itu dana umat. Nanti tujuannya juga supaya setelah mandiri 

mereka bisa membayar zakat. Dan dana itu digunakan lagi untuk mustahik 

yang lain 

28. Apakah materi itu dijadwal 

Selama ini belum, kewirausahaan itu sebenarnya kan masih baru, belum 

dapat dari pusat untuk skeduknya. Jadi setelah ada materi apa. Misalnya 

setelah ada materi marketing kemudian kita arahkan untuk ke go 

food,sebenarnya dari pusat ada untuk online kan tapi saya menolak, saya 

arahkan ke go food, dan rame-rame mereka daftar ke go food. Karena 

sudah ada yang sukses 

29. Mandiri bagaimana pembinaannya 

Kalau mandiri itu pembinaanya sudah gak rutin, order nya suda besar gitu. 

Tapi kalau kominitas itu gak lepas, jadi kalau ada pelatiha-pelatihan itu 

kita share, untuk penguatan mandirinya 

30. Kenapa tidak ke bank  

Rz butuh binaan dan mereka sendiri tidak tahu bank, kebanyakan dari 

member saya tidak tahu bank,dan bingung mau mengembnagkan usaha 

nya gmna, mau utang gimana, paling mentok di koperasi desa , paling 

sekitar 2 juta 

31. Apakah menarahkan ke bank setelah mandiri, 

Kalau konvensional tidak , soalnya kita tekankan untuk tidak riba, ita 

tekankan betul itu, karena kalau sudah tekontaminasi riba berat 

Kalau sudah mulai mandiri kita juga arahkan ke bank syariah, 



Jadi sejak awal kita memberikan materi tentang riba, dan kita kontrol 

kalau mereka mau mengajukan pembiayaan, dimana dan berapa 

32. Jangka waktu 3 tahun itu harus lulus atau gimana? 

Iya, nanit kita evaluasi kenapa dia tidak mandiri, kalau tidak mandirinya 

karena sikap ya sudah kita biarkan , tapi kalau tidak sukses karena 

kesalahan manajemen , produk itu ada toleransi 1 tahun . 

33. Evaluasi nya meliputi aspek apa saja 

Sikap perilaku take home pay, sisi perilaku hidup sehat, peduli dengan 

kesehatan ada pertanyaan juga merokok tidak  

34. Langkah pemberdayaan di rumah zakat 

35. Penyaringan(sesuai asnaf), pendampingan/pemantauan, evaluasi 

Tiap bulan sekali ada grafiknya tentang perkembangannya, bagaiana take 

home pay nya dan perilakunya gimana. Kebanyakan naik walaupun tidak 

signifikan 

Bulan ini 750, besok 900, bulan 900 naik satu juga, datar naik dikit, la 

kalau pas ramadhan itu tergantung produknya favorit tidak, kalau laku 

yang langsung naik kalau tidak ya turun seketika gitu. 

36. Kendala? 

Tantangannya ya dari sisi personal itu maind seat, kedua yaitu tokohnya, 

biasa nya ada tokoh yang gak seneng dengan RZ, ini lah yang jadi 

tantangan. 1 bulan sekali foz 

 

Wawancara ke 2 dengan staf MDI 

37. Apakah dulu sejak tahun 2000 RZ juga mempunyai program 

pemberdayaan UMKM  

Dulu dikasih sarana, modal juga dikasih cuman ngga dikasi pembinaan 

terus gak ada pendampingank keliling,  

Perubahannya dari core ekonomi, rumah mandiri, terus jadi mandiri daya 

insani.  

Danurejan ini sudah lama yang tegalpanggung nya 

38. Dana untuk program senyum mandiri? 

Kalau bulanan itu kisaran 10-12 juta utnuk satu titik, padahal ada 3 titik . 

sebenarnya itu fluktuatif. Asalkan kebutuhannya jelas. Tergantung juga 

kita nanti survey, sejauh mana yang dia butuhkan. 

 

39. Koperasinya terbentuk kapan 

Kalau untuk kelompok 1 itu tahun 2015 tapi untuk kelompok 2 2016 
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