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PEDOMAN WAWANCARA  

ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM 

ZAKATPEDIA DALAM PERSPEKTIF FATWA MUI NO.14 TAHUN 2011 

 

1. Mendeskripsikan Pengelolaan  

a. Menurut bapak/ibu hal yang mencakup pengelolaan zakat meliputi apa saja? 

b. Menurut bapak/ibu bagaimana pengelolaan dana zakat di Indonesia saat ini? 

c. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui Fatwa MUI No.14 Tahun 2011?, Jika 

ada, apakah sudah sesuai dalam penerapan Fatwa MUI No.14 Tahun 2011? 

d. Deskripsikan bagaimana pengelolaan dana zakat pada program Zakatpedia? 

e. Hal apa yang menjadi perhatian utama dalam pengelolaan dana zakat pada 

program Zakatpedia? 

f. Bagaimana pengelolaan dana zakat yang ada di bank konvensional? 

2. Mendeskripsikan Penarikan dana dalam program Zakatpedia?  

a. Bagaimana sistem penarikan zakat yang dilakukan dalam program 

Zakatpedia?  

b. Apakah sistem yang digunakan dalam penarikan zakat dengan system 

jemput bola dengan mengingatkan dengan aplikasi? 

c. Kendala apa saja yang ditemui dalam penarikan dana zakat? 

d. Bagaimana besar nishabnya?  

e. Bagaimana cara Zakatpedia dalam menentukan muzakki yang bersedia 

berzakat pada program Zakatpedia? Jika ada, bagaimana kriteria yang 

dilakukan? 
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f. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam pengumpulan dana zakat pada 

program Zakatpedia? 

g. Bagaimana pendataan yang dilakukan dalam pengumpulan dana zakat pada 

program Zakatpedia? 

h. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pendataan serta pengumpulan dana 

zakat pada program Zakatpedia? 

3. Mendeskripsikan pemeliharaan dana zakat pada program zakatpedia 

a. Bagaimana pengamanan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi? 

b. Hal yang dilakukan dalam pengamanan dana zakat di Zakatpedia? 

c. Bagaimana pemeliharaan dana zakat yang dilakukan di Zakatpedia? 

4. Mendeskripsikan tentang penyaluran dana zakat di Zakatpedia  

a. Bagaimana cara Zakatpedia dalam menentukan mustahik yang akan 

menerima zakat? 

b. Bagaimana pendistribusian yang dilakukan di Zakatpedia?  

c. Adakah hal yang harus diperhatikan dalam penyaluran zakat di Zakatpedia?  

d. Kendala apa saja yang ditemui dalam pendistribusian zakat di Zakatpedia?  

e. Untuk penyaluran dana zakat apakah ada tempat yang khusus untuk 

menyalurkan zakat? Contohnya dalam desa binaan.  
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HASIL WAWANCARA 

 

Keterangan :  

P : Peneliti 

N : Narasumber  

1. Wawancara dengan Bapak Kepala Cabang Inisiatif Zakat Indonesia 

region Yogyakarta pada hari Senin, 11 Februari 2019 pukul 10.05 WIB.  

P : Bapak perkenalkan nama saya Yenni Sundari Lubis. Sebelumnya terima 

kasih pak atas waktunya.  

N : Sebelumnya ini tentang Zakatpedia ya? saya sudah baca-baca mba. Ini 

sebenarnya ada di slide ini mba biar saya kasih tau slidenya Nanti tinggal  

dirangkum aja.  

P  :  Sebelumnya dengan bapak siapa pak?  

N : Saya Sutarto, ini tentang Zakatpedia ya mbak saya sudah baca-baca ini mbak 

nah sebenarnya sudah ada di slidenya mbak, ini mbak ini nanti dirangkum 

aja terus langsung ke prakteknya. Untuk banyak tau nanti ke programernya 

ada di pusat nanti saya kasih kontaknya Nah ini tentang potensi mustahik 

dan muzakki ini 2019 ya mbak ya dan ini tentang penyajian data-datanya 

mbak.  

P : untuk penyaluran dana zakat di Zakatpedia bagaimana ya pak? 

N : iya nanti dana dikumpulkan lalu disalurkan ke seluruh Indonesia iya nanti 

dikumpulkan dana program IZI apa aja dan dana zakatnya. Nanti ada yang 
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zakat umum dan program jadi ada orang yang sering donasi ada program 

apa ini di IZI gitu oh programnya ini tiap minggu ada yang donasi … 

terserah IZI mau disalurkan kemana.  

P : untuk transparansi dana bagaimana ya pak? 

N : untuk transparansi kita mempublishnya hanya kepada mitra yang sedang 

bekerjasama dengan kita.  

P : Bagaimana penditribusian dana zakat yang ada di Zakatpedia pak? 

N : untuk pendistribusiannya dikumpulkan secara keseluruhan dan di 

distribusikan pada program serta zakat secara umum di distribusikan 

keseluruh Indonesia.  

2. Wawancara dengan Supervisor Zakatpedia Inisiatif Zakat Indonesia by 

Telpon pada hari Rabu, 13 Februari 2019 Pukul. 10.18 WIB   

P : Sebelumnya dengan bapak siapa pak?  

N : Saya Seprian  

P : Bapak di IZI jabatan serta tanggung jawabnya sebagai apa ya?  

N : Oo sebagai supervisor Zakatpedia pokoknya yang mengatur pengelolaan 

funding digital Zakatpedia secara tugas itu keseluruhan.  

P : bapak kerja sudah berapa lama ya di IZI?  

N : secara keseluruhan saya sudah masuk tiga tahun kalau tidak salah sekarang 

menuju tahun keempat.  

P : menurut bapak pengelolaan zakat itu seperti apa ya pak ?  
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N : pengelolaan zakat itu melingkupi dua hal menurut saya pribadi yang utama 

berkaitan dengan mustahik orang yang membayar zakat dan juga muzaki eh 

maaf muzaki yang membayar zakat mustahik yang menerima zakat seperti 

itu dua hal itu berbicara kalau di break down kalau berbicara muzaki itu 

berbicara penghimpunan, penghimpunan dana zakat yang tertampung 

berapa berapa gitukan dari zakat apa saja gitukan tertampung alhasil IZI 

yang ada ditengah sebagai yang nanti menyalurkan dana zakat itu dalam 

bentuk berupa apapun yang penting bermanfaat bagi mustahiknya itu 

sendiri penerima zakat begitu simple sih dua prinsip itu tapi cuma dengan 

seiringnya apa namanya pengembangan zaman mau tidak mau harus 

mengikuti pola-pola yang memang harus kekinianlah bahasanya dalam 

tanda kutip ya kalau dulu zakat lebih bermain diranah masjid saja gitukan 

mau tidak mau harus bertransformasi bagaimana zakat itu dikelola secara 

langsung oleh lembaga-lembaga yang memang mengkredibel yang siap 

gitukan dalam tanda kutip fokus mengurusi penghimpunan dan penyaluran 

tidak hanya dari situ gitukan tidak hanya mengambil menerima saja tapi 

perlu adanya namanya penguatan dari sisi edukasi jadi potensi besar yang 

ada di Indonesia hampir 260 triliyun ternyata yang masih diserap masih 

dibawah 10 triliyun begitu jadikan ini masih terlalu tinggi yang 

mengakibatkan perlu penyerapan apa namanya penyerapan bukan 

penyerapan perlu adanya edukasi yang lebih dan lebih lagi gitukan untuk 

berkaitan dengan zakat seperti itu.  
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P : hal paling utama dalam pengelolaan dana zakat pada program Zakatpedia 

apa ya pak ?  

N : hal yang paling utama adalah bagaimana dari sisi penjelasan sorry  ya yang 

paling pertama penjelasan berkaitan adalah ketentuan zakatnya itu mudah 

dipahami minimal semuanya ada kaitan dengan kaidah-kaidahnya 

kaitannya dengan dalil-dalilnya kaitan dengan alasan kenapa ketentuan 

zakatnya harus 5% 2,5 % bahkan 10 % itu dijelaskan seperti layaknya zakat 

kalau siapa mba siapa? 

P : yenni pak  

N : mbak yeni kalau kita mengambil contoh di Zakatpedia bahwa ada zakat 

pertanian ya disana jadikan ada variatif kan ya sedangkan yang ter apa 

namanya termindset oleh banyak orang zakat itu 2,5% , 2,5%, 2,5% tapi di 

zakat pertanian gitukan untuk para petani bilamana sudah masuk nishabnya 

pada saat panen itu jatohnya 5% kan ini ada pembeda-pembedanya gitukan 

beda lagi dengan zakat profesi, beda lagi dengan zakat emas dan perniagaan 

seperti itu. Itu ketentuan dulu yang harus jelas  

N : untuk ketentuan diambil darimana ya pak? 

P: oh iya paham paham kalau misalnya detailnya mungkin kalau ngobrol 

mengenai ketentuan detail sumbernya, sanadnya darimana itu bisa langsung 

dengan Biro Kepatuhan IZI cuman yang ada di Zakatpedia itu semua buku 

pedoman zakat yang dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah itu dituangkan 

langsung di Zakatpedia jadi buku yang sudah dirangkum oleh DPS Dewan 
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Pengawas Syariah IZI itu semuanya dituangkan di layanan zakat yang ada 

di Zakatpedia begitu pula dengan ada fitur kalkulator zakat, kalkulator 

zakatnya itu sudah secara system sesuai dengan kaidah-kaidah buku 

pedoman zakat yang dikeluarkan Dewan Pengawas Syariah IZI nah untuk 

sumber bukunya dapet darimana itu mungkin bahasan lain bukan disini 

begitu.  

P : adakah cara khusus agar para muzakki tertarik membayar di Zakatpedia pak? 

N : kalau berbicara cara berkaitan yang pertama kita tetap memberikan jadi apa 

namanya proses transaksinya akan bisa dikontrol langsung oleh si muzakki 

misalkan kita belanja di Tokopedia belanja di mana di Bukalapak gitukan 

seperti kita memasukkan kedalam keranjang misalkan barang apa sama aja 

prinsipnya toh kita zakat tabungan oh zakat tabungan ternyata kalau 

dihitung-hitung misalkan contoh 500 ribu misalkan nah itu udah ditindak 

lanjuti ketika diklik selanjutnya atau zakat, zakatkan misalkan seperti itu 

sudah masuk ranjang nah itu pun sudah masuk kedalam proses pertama atau 

langkah pertama transaksi langkah kedua adalah bagaimana pemilihan 

rekening yang nanti dituju bisa dalam tanda kutip transfer antar rekening 

bank bisa juga melalui go-pay bisa juga melalui T-Cash seperti itu nah 

misalkan memang kalo kebanyakan sih menggunakan Via transfer antar 

bank ya. missal ya contoh saya sebut merek bank mandiri misalkan 

langsung klik bank mandiri selesai gitukan dan disitu tercantum bank 

mandiri pun tercantum atas nama Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia bukan 

ke nomer rekening saya bukan atas nama rekening pribadi jadi langsung ke 
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rekening Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia yang merupakan lembaga 

penghimpun zakat setelah dari sana nah klik selesai baru nanti step 

selanjutnya adalah ada perintah di apa namanya si user ataupun si pembayar 

zakat untuk melakukan pembayaran via transfer yang di pilih ke bank 

rekening bank yang dipilih seperti itu jadi setelah darisana nanti akan keluar 

notifikasi juga dari via email gitukan yang berkaitan dengan perintah 

transfer ketika memang si donatur itu mentransfer gitukan alhasil nanti akan 

diverifikasi oleh tim IZI gitukan untuk melihat transaksinya sudah ada atau 

belum nah apabilamana sudah ada kita verifikasi nanti akan notifikasi juga 

masuk bahwa donasi sudah ataupun zakat anda sudah di terima oleh 

Zakatpedia tanggal sekian seperti itu emang flow nya emang flow layaknya 

e-commers sih mbak gitu.  

P : Untuk transparansinya bagaimana ya pak ? 

N : Untuk transparansi zakat kita sebenarnya sudah terhimpun dan sudah 

dilakukan bilamana biasa yang pertama kita lakukan adalah 

memaksimalkan record tahunan eh maaf record bulanan gitukan seperti 

bulan januari itu dikirimkan ke beberapa donatur eee.. yang ee.. yang 

melakukan transaksi zakat di zakatpedia kita langsung balas email biasanya 

tapi sifatnya glondongan, glondongan dalam tanda kutip jadi total 

penghimpunan Inisiatif Zakat Indonesia gitu kan angkanya sekian milyar 

seperti itu meliputi termasuk Zakatpedia juga ada juga disitu. Jadi gak bisa 

secara detail belum per bulan.  
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P : jadi transaparansi per mitra yang lagi bekerja sama dengan IZI begitu kah 

pak?  

N : Bukan transparansinya itu dalam tanda kutip transparansi penghimpunan 

bulanan ya maksudnya pasti mengatasnamakan lembaga IZI atas nama 

lembaga LAZNAS IZI karna didalam penghimpunan lembaga maksudnya 

di LAZNAS IZI tidak hanya ada penghimpunan Zakatpedia juga nyatanya 

kan glondongan besar gitu penghimpunan di bulan Januari Inisiatif Zakat 

Indonesia sejauh ini masih seperti itu.  

P : Adakah notifikasi dalam mengingatkan para muzakki dalam membayar 

zakat pak ?  

N : oh iya ini sebetulnya ini project tahun ini kita akan melakukan 

pengembangan kearah sana jadi setiap… setiap ada apanama update-update 

gitu yah dalam tanda kutip kek Facebook tuh misalkan update-update ada 

yang comment ada yang like dan lain-lain kalau kita update status kan akan 

ketahuan ya nah Zakatpedia pun nanti kita akan proses untuk kearah sana 

bagaimana proses transaksi misalkan kan kalau dia baru input di Zakatpedia 

statusnya masih unpay tapi kalau dia sudah mengklik status konfirmasi 

berarti statusnya konfirmasi nah itu akan keluar notifikasinya bilamana dia 

apa namanya transaksinya sudah di apa namanya di …. Diverifikasilah ya 

sudah terverifikasi oleh tim IZI gitukan nah nanti akan keluar status bahwa 

transaksi anda pada tanggal sekian gitukan pada nominal sekian gitukan 

untuk zakat penghasilan adalah berstatus sudah terverifikasi seperti itu nanti 
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juga misalkan ada juga update-update misalkan kita lagi kampanye … 

Ramadan gitukan nah nanti kita juga  nanti media akan menerima itu juga 

seperti itu. Oh ternyata Zakatpedia lagi mengkampanyekan Ramadan oh ini 

kontennya oh ini ternyata pagenya seperti ini oh halaman pagenya adalah 

….. linknya ini dan lain-lain seperti itu sedang di deskop.  

P  : Bagaimana sistem penarikan zakat di Zakatpedia pak ?  

N : Oh sistem reminder maksudnya mengadalkan sosial media dan juga 

mengandalkan email blas untuk sekedar mengingatkan yah notif gitukan 

sifatnya email blas menggunakan beberapa akun yang sudah kita jadi 

sebelum transaksi itu pasti mereka registrasi akun dulu agar kita nanti punya 

datanya dari siapa gitukan setiap transaksi nah data itu biasanya kita 

gunakan untuk reminder atau menginformasikan kalau misalkan ada 

program khusus, program infaq khusus seperti orang-orang sakit yang kita 

galang yang kita lakukan galang dana disitu gitukan atau bisa juga kita 

gunakan user-user yang sudah teregister disini untuk mengingatkan kembali 

infaq jumuah atau sedekah di hari jumah atau juga yang memang yang 

sudah punya …. Apa namanya yang rutin bayar zakatlah dalam tanda kutip 

itu kita selalu mengingatkan  kita biasanya melakukan sebelum tanggal 25 

untuk reminder jadi bukan penarikan ya beda jadi konotasinya penarikan 

saya narik uang gitukan.  

P : Kendala apa saja yang yang sering ditemui di dalam Zakatpedia pak ? 
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N : kalau kendala sih biasanya masih lebih kepada …. Apa namanya karna ini 

menggerakkan ya jadi gerakan cari fee  itu bukan gerakan biasa tapi 

menggerakkan orang agar terbiasa dan membentuk pola bahkan lebih bagus 

jadi budaya gitukan dimana budaya ini biasanya setiap tanggal 25 

membayar zakat profesi itu butuh kesiapan PR menuju budaya itu mau tidak 

mau ramah lingkungan jadi ada beberapa yang ada mengedukasi zakat ada 

yang ngasih dulu ya yang namanya menyisihkan uang kalau misalkan besok 

mbak mau apa namanya mau punya penghasilan pengen beli sepatu gitukan 

dan niatan untuk diet gitukan eh tau-tau ada kampanye mengenai infaq 

untuk sumur air tertinggal gitukan kan agak-agak mikirkan ya sepatu dulu 

ataupun bantuin orang satu desa punya air bener gak ? kan misalkan mikir-

mikir dulu gitu kan nah kita pun sama cashnya secara personal gitukan ke 

masyarakat umum adalah pertama netizen itu berfikir lebih baik belanja 

online dulu di e-commers atau ini dulu yah gitukan nah makanya perlu 

adanya edukasi penyadaran karna menyadarkan orang itu gak bisa instan 

harus proses gitukan itu sih penyadaran dalam bentuk …. Apa namanya 

edukasi terus-menerus diingatkan bahwa ini zakat itu bertumpu zakat itu 

berkah dan lain-lain itu kendala yang masih jadi PR mungkin beberapa 

LAZNAS sama ya terbuktilah gitukan … peta potensi 200 triliyun lebih tapi 

daya serap masih di bawah 10 triliyiun berartikan masih ada cash 

penyadaran nih masa tahap edukasi cuman kalau Zakatpedia secara … 

secara pasar berbeda tidak offline tidak makhluk hidup seperti kita ini kita 
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makhluk yang ada di digital sosial media dan lain-lain jadi beda bahasanya 

beda harapannya beda.  

P : bagaimana penentuan Zakatpedia dalam menentukan muzakki pak? 

N : ada, target-target pasar kita itu sebetulnya milenial yang usianya nih kalo 

saya harus bagi dua kalo kita ngomong target pasar, target pasar pertama itu 

berkaitan dengan zakat, target pertama berkaitan dengan zakat kita sudah 

punya segmen sendiri kalo kita mengambil analogi dari zakat profesi atau 

zakat penghasilan nishabnya itu, mbak udah baca belum ?  

P : belum sih pak 

N : oh oke jadi nishabnya itu 6,5 juta atau 6.530.000.  

P : oh yang itu saya sudah lihat di brosur pak.  

N : oh di brosur oh iya oke yang setara dengan 653 kg beras begitukan kalau 

disetarakan versi 10.000 per kg nah …. Jadi sudah kalau kita sudah punya 

kalau kita punya mau meng … apa namanya melihat target pasar kita mau 

tidak mau kita harus masuk keranah orang atau netizen yang punya 

penghasilan diatas 6.530.000 bener gak ? karna kalo kita ngomong zakat 

profesi dibawah ini dia bukan zakat malah infaq jatohnya seperti itu. Nah, 

segmen pertama itu berdasarkan kita menitikpolakan kepada nishab itu 

sendiri yang mengakibatkan mau tidak mau kita melihat dari sisi nih orang 

yang punya gaji segini levelnya apa sih gitu kan. Kalo level karyawan 

BUMN dia level apa, kalau di perusahaan swasta dia level apa itu di Jakarta 



99 
 

belom lagi yang di Jogja. Saya Tanya angka penghasilan segini di jogja 

sebagai apa? Pejabat atau punya jabatan apa mba?  

P : Pejabat kantoran mungkin pak   

N : Iya udahkan udah ketebak gitu bisa jadi ini 4 kali UMR Jogja atau 3 kali 

UMRnya Jogja. 3 kali kan jadi kita udah tau segmen oh segmen orang 

seperti ini oh ternyata angka diatas 6,5 juta ini biasanya mereka sudah punya 

motor, sudah punya berkeluarga stratanya ya paling enggak minimal paling 

kecil itu sebagai manager kalo di Jakarta ada beberapa level staff yang 

penghasilannya segini nah dengan angka segini kita juga udah bisa 

membanding, orangnya yang kayak gimana sih oh ternyata orangnya seperti 

ini seperti ini. Target-target pasarnya kalo kita ngomongin zakat gitukan kan 

mematok pada nishab itu sendiri. Kalo pertanian, punya nishabnya 

sendirikan nah gitu jadi nih petani jenis apa gitukan yang nishabnya itu 653 

kg beras gitukan setara 6.530.000 sekali panen dia bisa dapet keuntungan 

segitu itu petani jenis apa yang punya lading berapa biji eh berapa hektar 

gitukan dan sekali panen berapa kilo berapa kuintal dengan ini sudah 

tersegmen sekali begitukan sudah tersegmen tembakannya kemana-kemana 

gitukan nah itu dari sisi zakat nah biasanya zakat kami mematok pada 

nishabnya itu sendiri ketika nishabnya udah dapet mau tidak mau target 

pasarnya kita hapal oh itu siapa yang kedua berkaitan dengan infaq sedekah 

kalo infaq sedekah itu bebas kita lebih main …. Lebih kepada kalo infaq 

sedekah itu tidak mematok kepada infaq sedekah yang ada dilayanan ya 

seperti program galang dana yang kita lagi sounding seperti bantu rafi 
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perjuangan rafi, pak subiantoro dan lain-lain gitukan ini bebas siapaa aja 

anak SMA pun kalo dia lagi berlebih dan punya rekening dan mau transaksi 

di ATM itu tidak masalah seperti itu. Terakhir segmen kita berdasarkan usia 

tembakan kita sebetulnya diangka 23 sampai dengan 40 tahun lah karna itu 

kita mengambil dari sisi karakteristik orang yang yang punya gadget yang 

biasa mainin Instagram, Facebook dan lain-lain.  

P : Bagaimana strategi yang dilakukan dalam pengumpulan dana zakat pada 

program Zakatpedia pak?  

N : ya kembali lagi edukasi, ketepatan berkomunikasi sesuai dengan target yang 

saya sebutkan 3 poin tadi, optimalisasi sosial media dengan optimalisasi 

dengan apps dan lain-lain, membuat konten-konten yang bagus selanjutnya 

kita melakukan apa namanya…. customer service  digital yang sedang kita 

bangun gitukan dengan beberapa user-user akun selanjutnya perbaikan 

secara terus-menerus dari sisi web kayak vitur yang tadi tuh alert yang kata 

mbak notifikasi-notifikasi nanti kita pasangkan dan kehadirannya kita buat 

konten-konten yang memang apa namanya memang …. Bisa masuk sesuai 

dengan segmen.  

P : Bagaimana pendataan yang dilakukan oleh Zakatpedia pak ? 

N : oh kita berdasarkan user akun kita yang sudah ada seperti itu.  

P : Bagaimana pengamanan yang dilakukan oleh Zakatpedia pak ?  

N : kebetulan …..  semuanya untuk terkaitan dengan IT gitukan berkaitan 

dengan yang ada di belakang istilahnya belakang layar langsung digarap 
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oleh IT Internal, IT Internal gitukan jadi kalo biasa kan kalo misalnya sudah 

sedah dengan IT Vendor Eksternal biasanya itu agak risk kan ya untuk 

keambil atau apalah usernya atau passwordnya tapi dengan user password 

yang dijaga oleh IT Internal sepertinya In syaa Allah sih gak ada masalah 

kecuali menggunakan vendor gitukan untuk pengembangan apa in syaa 

Allah sejauh ini belum ada yah sejalannya waktu belum ada yang jail.  

P : Bagaiman cara pengkalsifikaian dalam menentukan muzaki pak?  

N : pengkalisikasian …. Ya kita bisa liat dari sisi user-user yang aktif  

bertransaksi aja. Kan ketaun yang sering transaksi zakat profesi kana da juga 

kan yang sering zakat apa namanya …. Zakat perniagaan juga ada, yang 

sering zakat tabungan juga ada biasanya kita menggunakan perangkat 

penggunanya untuk mengedukasinya untuk mngingatkan ya gak mungkilah 

yang biasa zakat profesi tiba-tiba kita kasih zakat pertanian gitukan ya kan 

pastinya di kerjanya di kantor bukan tani kita kadang-kadang basis datanya 

berdasarkan kerutinan transaksi.  

P :Bagaimana pendistribusian zakat di Zakatpedia pak ? 

N : ada kita ada fitur kalo di program itu untuk update kalo misalkan klik salah 

satu link humayra disitu ada salah satu programnya kita biasanya kita kasih 

foto di penyaluran ini penyaluran infaq dan sedekahnya.  

P : hal yang di perhatikan dalam penyaluran zakat di Zakatpedia bagaimana 

pak? 
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N : ya hal yang harus diperhatikan dalam penyaluran ya angka rupiah yang 

terhimpun dengan memang orang yang menerimanya memang 

membutuhkan bukan yang mengada-ada jadi …. Penerima manfaatnya 

memang orang-orang yang memang butuh gitukan yang masuk ke dalam 

delapan asnaf contoh misalkan zakat, misalkan dalam penghimpunan 

galang dana ini ternyata contoh desi sakit sakit kanker misalnya oh ternyata 

dia sakit kanker dia punya BPJS tapi dia kadang-kadang gak pernah 

BPJSnya itu obatnya itu gak pernah tercover bahkan sedikit yang dicover 

oleh BPJS ketepatannya lagi kita dari sisi keluargnya oh keluarganya 

ternyata yang sakit anaknya bapaknya tukang listrik atau ojek online yang 

hanya sehari mendapatkan 100 contohnya seperti itu sedangkan anaknya 

sakit mau tidak mau kadang-kadang menjadi dilemma kalau berangkat 

berobat mereka gak bisa makan ada …. Ada ketepatan apa namanya ada 

alas an kenapa kita harus ngebantu si orang itu. Sebenarnya menuju program 

galang dana itu memang menggunakan assessment kita bekerjasama dengan 

tim pendayagunaan IZI gitukan tetap di assessment kalo mereka belum 

approve saya tidak akan naikkan tapi kalo mereka sudah approve  dengan 

beberapa kriteria orang-orang yang wajib di bantu mereka sudah punya tuh 

ceklisnya kalau mereka sudah memberikan lampu hijau kita akan naikkan 

tapi kalau mereka belum memberikan lampu hijau kita tidak akan naikkan. 

Mekanismenya seperti itu. Jadi mbak harus jelas juga ya Zakatpedia adalah 

layanan isinya pembayaran zakat semua, ada program bantuin orang lain 

dan kalo ada bencana-bencana itu disitu semua. Jadi kalau ada orang yang 
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wajib dibantu dan bersifat namanya program galang dana. Tim Zakatpedia 

tidak akan menaikkan bilamana belum ada lampu hijau dari tim 

pendayagunaan yang memberikan hasil assessment atau mengapprove 

orang ini bisa di bantu dan orang ini bisa dinaikkan di Zakatpedia seperti 

itu.  

P : adakah penyaluran zakat pada Zakatpedia pak?  

N : kita hanya funding aja dan nanti .. sebenernya kita pada saat penyaluran 

nanti diserahkan ke PDG. Tim pendayagunaan yang menyalurkan ke 

penerima zakat atau mustahik. Kita hanya izin aja gak langsung kita enggak 

kita ada tim lain yang langsung meyalurkan. Yang penting dana yang 

terhimpun sekian itu dicairkan silahkan nanti pada saat … penyaluran 

disesuaikan dengan kebutuhan apakah memberikan uang cash langsung 

atau disesuaikan dengan contoh anak kecil membutuhkan susu formula 

untuk ngeback up susu formulanya selama 3 bulan kita kasih 5 kg misalkan 

seperti itu.  

P : Bapak untuk pembayaran menggunakan go-pay/T-cash atau transfer lewat 

bank konven adakah pemotongan biaya dari zakat tersebut? 

N : mbak milih bank mandiri … bank mandiri yah untuk input infaq sedekah 

misalkan nah, alhasil mbak transfer rekening mandiri kan gk ada potongan 

kalo antarbank kan gratis mbak. Kecuali kalo misalkan mbak inputnya 

transfernya ke rekening BNI Inisiatif Zakat Indonesia eh tau-tau mbak 

ternyata mbak punyanya bank BRI ternyata adanya ATM BRI doang 
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gitukan karna udah kadung keinput gitukan BRInya akhirnya mbak transfer 

menggunakan rekening BRI atas nama mbak sendiri ke rekeningnya BNI 

IZI kalo beda antarbank kan mekanismenya kena cas ya kalau gak salah itu 

langsung dikurangi dari yang mentransfer layaknya kayak gitu aja makanya 

sesuaikan aja dengan banknya. 

3. Wawancara by Personal Chat by whatsapp dengan Admin Inisiatif Zakat 

Indonesia Cabang Yogyakarta pada hari Rabu 06 Februari 2019 Pukul 

16.13 WIB.  

P : Mbak kalau mau wawancara mustahik yang nemerima Zakatpedia bolehkah 

minta datanya mbak? 

N : kalau untuk penerima zakat itu tidak hanya dari Zakatpedia saja, akan tetapi 

keseluruhan zakat yang terkumpulkan di IZI dik.   

P : Mba kalau IZI ada desa binaannya tidak?  

N : kalau Desa Binaan gak ada dik .. adanya kelompok binaan untuk desa binaan 

in syaa Allah akan dimulai Bulan Maret ini dik. 

P : Mba kalau untuk data zakatpedia sendiri ada datanya tidak ya?  

N : kalau zakatpedia itu langsung pusat IZI yang mengelola mba. 
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Tabel 4.4  
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Program Keterampilan Cukur Rambut 

No. 

Nama Penerima 

Manfaat 

 Alamat Lengkap  

    

Jalan/RT/RW Kelurahan Kecamatan Kota/Kabupaten   

1 Yasir Al khudhri Jln. Sunten  Banguntapan Bantul 

      

2 Mohamad iqbal yunianto 

bintrankulon rt:1 

rw :1   Yogyakarta 

      

3 Idris Kanifudin 

Masjid Muadz 

Bin Jab Prenggan Kotagede Yogyakarta 

      

4 Rohmat Subagiyo  Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta 

      

5 Pitriono Jln. Sunten  Banguntapan Bantul 
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BL/ 

TH 
NO 

TGL 

Masuk 
KATEGORI PENERIMA JL/RT/RW KELURAHAN ALAMAT KECAMATAN KOTA/KAB PROGRAM 

Jan-

19 1   SEGERA RAMLI ARSYAD WAN ABDUL RAHMAN AIR DINGIN BUAI RAJA PEKANBARU LAMMUS 

  2 22   Rindi Lela Lestari Kalakijo RT 2 Uwosari Pajangan Bantul LAMMUS 

  3 22   M Java Septian Restu Bantul Karang RT 03 Ringinharjo Bantul Bantul LAMMUS 

  4 22   Muhammad Syahrul Nur R Jetak Dk Soropaten RT 01 Ringinharjo Bantul Bantul LAMMUS 

  5 22   Nisa Amanda Babadan RT 6 Mundon Bantul Bantul LAMMUS 

  6 22   Raul Ramadhan Bantul Karang RT 03 Ringinharjo Bantul Bantul LAMMUS 

    22 PROPOSAL Ahmad Efendi Jl Melati Wetan 374 Baciro Gondokusuman Yogyakarta LAMMUS 

  
19-

A 22 PROPOSAL Supardi Masjid Jabal Nur Giripurwo Purwosari Gunungkidul LAMMUS 

  7 22   Siti Fatimah Gandrung  manis Kulon Gandrung mangu Cilacap Jawa Tengah LAPORS 

  8 22   Manisah RT 2 RW 5 Bulusari Gandrung Mangu Cilacap LAPORS 

  9 22   Wagiyem Dsn Kepinteren 2/4 Kamulyan Bantarsari Cilacap LAPORS 

  10 22   Meyka Sahyana Pabregan Sumberejo Semin Gunungkidul LAPORS 

  11 22   Ady Noviansyah Kp Baru Sukabumi Selatan Kebonjerok Jakarta Barat LAPORS 

  12 22   Etik Marsiningsih Jeruk Legi Tegal tandan Banguntapan Bantul LAPORS 

  13 22   Marjuki Klayar Kedung Poh Nglipar Gunungkidul LAPORS 

  14 22   
Afriyano Rangga 
Pamungkas Pagutan Pengkol Nglipar Gunungkidul LAPORS 

  15 22   Juminah Prawirodirjan Prawirodirjan Gondomanan Yogyakarta LAPORS 

  16 22   Ahmad Mushawir Bantaya Parigi Palu Sulteng LAPORS 

  17 22   Suratinem Gayam Jatimulyo Dlingo Bantul LAPORS 

  18 22   Wasono Gesing Purwodadi Tepus Gunungkidul LAPORS 

  19 22   Suci Lestari Pandega Satya 28 Caturtunggal Depok Sleman LAMMUS 

  20 22   Suprihati Pandega Asih 10/6 Caturtunggal Depok Sleman LAMMUS 

  21 22   Sulandari Pandega Rini Caturtunggal Depok Sleman LAMMUS 

  22 22   Sumarni Manggung 9/4 Caturtunggal Depok Sleman LAMMUS 

Tabel 4.5  

Data Mustahik yang menerima Zakat Produktif 
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  23 22   Yuliati Kumpulsari Caturtunggal Depok Sleman LAMMUS 

  24 22   Kartini Kumpulsari 15/6 Caturtunggal Depok Sleman LAMMUS 

  25 22   Siti Zuniarti Kemusuh 1/29 Banyurejo Tempel Sleman LAMMUS 

  26 22   Suminem Manggungsari 7/3 Caturtunggal Depok Sleman LAMMUS 

  27 22   Wagiyanti Kumpulsari 15/6 Caturtunggal Depok Sleman LAMMUS 

  28 22   
SUGIYO HADI 

SUTARYO NOTOYUDAN 75/22 PRINGGOKUSUMA GEDONGTENGEN YOGYAKARTA LATAHZAN 

  29 22   SUROSO JL KAUMAN BARU 5/4 SOKARAJA LOR SOKARAJA BANYUMAS LATAHZAN 

  30 22   SUWANTO BLUNYAHREJO 19/5 KARANGWARU TEGALREJO YOGYAKARTA LATAHZAN 

  31 22   H SISNANDAR JABAN TRIDADI SLEMAN SLEMAN LATAHZAN 

  32 22   ADY NOVIANSYAH KP BARU 1/6   
SUKABUMI SELAT 

KEBON JERUK JAKARTA LATAHZAN 

  33 22   DIFLA KHOIRUNNISA JL BIMOKUNTING 29/9 DEMANGAN GONDOKUSUMA YOGYAKARTA LATAHZAN 

  34 22   SUBIARDI         LATAHZAN 

  35 22   SUWANTO BLUNYAHREJO 19/5 KARANGWARU TEGALREJO YOGYAKARTA LAPORS 

  36 22   WITO COKROKUSUMAN COKRODININGRAT JETIS YOGYAKARTA LAPORS 

  37 22   AMIR CHARBI JL MAWAR BACIRO GONDOMANAN YOGYAKARTA LAPORS 

  38 22   
ISNAENI ASTRI 

MU'MINATUN SEMBIR 5/3 PETIR PURWANEGARA BANJARNEGARA LAPORS 

  39 22   WARSILAH KUMENDAMAN MJ 2 GEDONGKIWO MANTRIJERON YOGYAKARTA LAPORS 

  40 22   DITA RISTIAWAN DADAPAN 2/25 WONOKERTO TURI SLEMAN LAPORS 

  41 22   DITA RISTIAWAN DADAPAN 2/25 WONOKERTO TURI SLEMAN LAPORS 

  42 22   
TUGIMIN HADI 
SUTRISNO SURYOMENTARAMAN PANEMBAHAN KRATON YOGYAKARTA LAPORS 

  43 22   SISKA ERLANGGA PULOKADANG CANDEN JETIS BANTUL LAPORS 

  44 22   HENY FATCHIYAH JL GEJAYAN   
PERUM BOUGENVILE NO 

1 YOGYAKARTA LAPORS 

  45 22   NAIMAH WONOKERTO WINDUSTRI   MAGELANG LAPORS 

  46 22   NAIMAH WONOKERTO WINDUSTRI   MAGELANG LAPORS 

  47 22   RISWANTA PAGUTAN PENGKOL NGLIPAR GUNUNGKIDUL LAPORS 
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  48 22   RISWANTA PAGUTAN PENGKOL NGLIPAR GUNUNGKIDUL LAPORS 

  49 22   HENY FATCHIYAH JL GEJAYAN   
PERUM BOUGENVILE NO 

1 YOGYAKARTA LAPORS 

  50 22   HENY FATCHIYAH JL GEJAYAN   
PERUM BOUGENVILE NO 

1 YOGYAKARTA LAPORS 

  51 22   KHOIRUL HAMDI UPN VETERAN     CONDONGCATURSLEMAN LAPORS 

  52 22   ROWIYANTO KEPIL WONOSOBO     LAMMUS 

  53 22   FAISAL MUSTHOFA BUNDELAN TENCEP NGAWEN Gunungkidul LAMMUS 

  54 22 DENI IRWANTO 
ATHARAUF FALAH 
SADDAM NGENTAK MAGOWULIH SEYEGAN SLEMAN LAPORS 

  55 22 TRI YANUARTI 

DETRIYA PUTRA 

PRASETYA JATIMULYO KRICAK TEGALREJO YOGYAKARTA LAMMUS 

Dec-
18 1 18 CAMPUL KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 

  2 18 DEDI SURYA GROGOL PENATUS PETANAHAN KEBUMEN KEBUMEN LAMMUS 

  3 18 JASMANI KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 

  4 18 ATMO WIYONO KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 

  5 18 SARMIDI KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 

  6 18 SUNARTO KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 

  7 18 MUJI UTOMO KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 

  8 18 MULYADI KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 

  9 18 SAKIRAN KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 

  10 18 SUDADI KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 

  11 18 KASIMAN KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 

  12 18 NINGRUM MANGSEL MARGOMULYO SEYEGAN SLEMAN SLEMAN LAMMUS 

  13 18 DARSONO MEJING LOR AMBARKETAWANGAMPING   SLEMAN SLEMAN LAMMUS 

  14 18 

ZAHID 

ASYKARULLAH KAJORKULON SELOPAMIORO IMOGIRI BANTUL BANTUL LAMMUS 

  15 18 
DEWANGGI D/ 
JULIYANTI BLALONG 3/2 TRIMULYO JETIS BANTUL BANTUL LAMMUS 

  16 18 HUSEIN MEJING LOR AMBARKETAWANGAMPING   SLEMAN SLEMAN LAMMUS 

  17 18 HASAN MEJING LOR AMBARKETAWANGAMPING   SLEMAN SLEMAN LAMMUS 

  18 18 SUPARJO PENGOS GIRING PALIYAN GUNUNGKIDUL GUNUNGKIDUL LAMMUS 
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  19 18 

DIKY 

HARTUKU KANIGORO KEMADANG PALIYAN GUNUNGKIDUL GUNUNGKIDUL LAMMUS 

  20 18 
ATIN TRI 
UTAMI KANIGORO KEMADANG PALIYAN GUNUNGKIDUL GUNUNGKIDUL LAMMUS 

  21 18 

LONDO 

HARTONO KELAR LOR KEMADANG PALIYAN GUNUNGKIDUL GUNUNGKIDUL LAMMUS 

  22 18 RUKIYEM NY KELAR LOR KEMADANG PALIYAN GUNUNGKIDUL GUNUNGKIDUL LAMMUS 

  23 18 WAINAH KELAR LOR KEMADANG PALIYAN GUNUNGKIDUL GUNUNGKIDUL LAMMUS 

  24 18 KISNO KELAR LOR KEMADANG PALIYAN GUNUNGKIDUL GUNUNGKIDUL LAMMUS 

  25 18 
ARI 
DARMAWAN JETISHARJO 3/7 COKRODININGRAT JETIS YOGYAKARTA YOGYAKARTA LAPORS 

  26 18 

DITA 

RISTIAWAN DADAPAN 2/25 WONOKERTO TURI SLEMAN SLEMAN LAPORS 

  27 18 SUNARNO JETISHARJO 2/562 COKRODININGRAT JETIS YOGYAKARTA YOGYAKARTA LAPORS 

  28 18 

DITA 

RISTIAWAN DADAPAN 2/25 WONOKERTO TURI SLEMAN SLEMAN LAPORS 

  29 18 
DITA 
RISTIAWAN DADAPAN 2/25 WONOKERTO TURI SLEMAN SLEMAN LAPORS 

  30 18 

DITA 

RISTIAWAN DADAPAN 2/26 WONOKERTO TURI SLEMAN SLEMAN LAPORS 

  31 18 
DITA 
RISTIAWAN DADAPAN 2/25 WONOKERTO TURI SLEMAN SLEMAN LAPORS 

  32 18 

DITA 

RISTIAWAN DADAPAN 2/26 WONOKERTO TURI SLEMAN SLEMAN LAPORS 

  33 18 ROSILLAH JETISHARJO 2/562 COKRODININGRAT JETIS YOGYAKARTA YOGYAKARTA LAPORS 

  34 18 ROSILLAH JETISHARJO 2/563 COKRODININGRAT JETIS YOGYAKARTA YOGYAKARTA LAPORS 

  35 18 AMIR CHARBI JL MAWAR BACIRO GONDOMANAN YOGYAKARTA YOGYAKARTA LAPORS 

  36 18 

TUGIMIN HADI 

SUTRISNO SURYOMENTARAMAN PANEMBAHAN KRATON YOGYAKARTA YOGYAKARTA LAPORS 

  37 18 

TUGIMIN HADI 

SUTRISNO SURYOMENTARAMAN PANEMBAHAN KRATON YOGYAKARTA YOGYAKARTA LAPORS 

  38 18 ATIK AULIA TERBAN     GUNUNGKIDUL GUNUNGKIDUL LAPORS 

  39 18 SUNARDI GEDONGKIWO MANTRIJERON   YOGYAKARTA YOGYAKARTA LAPORS 

  40 18 
YASIN 
AKHMAD TEGALKENONGO TIRTONIRMOLO KASIHAN BANTUL BANTUL LAPORS 

  41 18 ESTIWORO 

PERUM 

PURWOMARTANI   KALASAN SLEMAN SLEMAN LAPORS 
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  42 18 

TUGIMIN HADI 

SUTRISNO SURYOMENTARAMAN PANEMBAHAN KRATON YOGYAKARTA YOGYAKARTA LAPORS 

  43 18 
ADI 
NOVIANSYAH KP BARU SUKABUMI SELATA SUKABUMI JAWA BARAT JAWA BARAT LAPORS 

  44 18 MUJIYO KWARASAN TENGAH KEDUNGKERIS NGLIPAR GUNUNGKIDUL GUNUNGKIDUL LAPORS 

  45 18 

GIANDRA 

GAUTAMA JL JERUK MANIS KEDAWUNG KROYA CILACAP CILACAP LAPORS 

  46 18 

ZAHWA 

NAFISAH TROSARI PATUK SALAM GUNUNGKIDUL GUNUNGKIDUL LAPORS 

  47 18 

MEYKA 

SAHYANA PRABEGAN SUMBEREJO SEMIN GUNUNGKIDUL GUNUNGKIDUL LAPORS 

  48 18 WASONO GESING PURWODADI TEPUS GUNUNGKIDUL GUNUNGKIDUL LAPORS 

  49 18 KAMSIYAH TRUKAN KARANGASEM PALIYAN GUNUNGKIDUL GUNUNGKIDUL LAPORS 

  50 18 SUGINI SERANGAN 13/2 NOTOPRAJAN NGAMPILAN YOGYAKARTA YOGYAKARTA LAPORS 

  51 18 SATIKEM WUNI MELIKAN RONGKOP GUNUNGKIDUL GUNUNGKIDUL LAPORS 

  52 18 

APRILIA 
RENNA 

FAUZIAH GEBANGKULON MELIKAN RONGKOP GUNUNGKIDUL GUNUNGKIDUL LAPORS 

  53 18 MARJUKI KALYAR NGLIPAR KEDUNG PH GUNUNGKIDUL GUNUNGKIDUL LAPORS 

  54 18 Etik Marsiningsih Tegaltandan Banguntapan Bangutntapan Bantul Bantul LAPORS 

  55 18 WAGIMAN SURYOWIJAYAN 2/1 GEDONGKIWO MANTRIJERON YOGYAKARTA YOGYAKARTA LATAHZAN 

  56 18 

NY KARTO 

IRONO BLUNYAHREJO KARANGWARU TEGALREJO YOGYAKARTA YOGYAKARTA LATAHZAN 

  57 18 PONIMIN SAKAN 54/11 TERBAN GONDOKUSUMA YOGYAKARTA YOGYAKARTA LATAHZAN 

  58 18 CAMPUH KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 

  59 18 JUMADI KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 

  60 18 

ATEMO 

WIYONO KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 

  61 18 SURMIDI KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 

  62 18 SUNARTO KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 

  63 18 MUJI UTOMO KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 

  64 18 MUSIYADI KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 

  65 18 SUKIMIN KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 

  66 18 SUDADI KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 
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  67 18 KASIMAN KARANGASEM SIDOMULYO PENGASIH KULON PROGO KULON PROGO LAMMUS 

  68 18 SAMYURI MEJING LOR AMBARKETAWANGAMPING   SLEMAN SLEMAN LAMMUS 

  69 18 SUDADIATI SERANGAN 13/2 NOTOPRAJAN NGAMPILAN YOGYAKARTA YOGYAKARTA LAMMUS 
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Tabel 4.6 

Program Lapak Berkah 
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NO NAMA ALAMAT NO.KTP AGAMA STATUS 

TEMPAT,TANGGAL 

USAHA 

KELENGKAPAN 

PERSYARATAN 

LAHIR FC KTP FC KK SKTM        

1 Sukatijah Brongkol, Rt.002/003 3404026303550001 Islam Menikah Sleman, 23 Maret 1955 Jahit √ Rentan Miskin) 

  Sidomulyo, Godean         

  

Brongkol, Rt.004/004 

    Mie    

2 Wasiyah 3404024507690004 Islam Menikah 
Gunung Kidul, 05 Juli 

1969 Ayam & √ √  

  Sidomulyo, Godean     

Bakso 

   

          

 Nuryati          

3 

Eko Brongkol, Rt.004/004 

3404024602750002 Islam Menikah Sleman, 06 Februari 1975 Batik √ √ 

 

Saputri Sidomulyo, Godean 

 

         

 S.E          

4 Haryati 

Brongkol, Rt.003/004 

3404024412680002 Islam Menikah 

Ngawi, 04 Desember 1969          

sayur keliling √ Rentan Miskin) 

Sidomulyo, Godean           

 Yulaecha          

5 

h Dwi Brongkol, Rt.004/004 

3404025001770004 Islam Menikah Sleman, 10 Januari 1997 Hendycraf √ √ √ KIS 

Cahyanin Sidomulyo, Godean          

 Gsih          

6 

Sumiyatu Brongkol, Rt.003/004 

3404027012720001 Islam Menikah leman, 30 Desember 197 Soto √ √ 

 

N Sidomulyo, Godean 

 

         

7 Tugilah 

Brongkol, Rt.003/005 

340402520370003 Islam Janda Bantul, 12 Maret 1970 

Nasi 

Kucin √ √ 

 

Sidomulyo, Godean 

 

          

 Retno 

Brongkol, Rt.004/004 

        

8 Puji 3404026809780001 Islam menikah leman, 28 September 197 Jahit √ Rentan M √ KIS 

Sidomulyo, Godean  

Astuti 

        

          

9 Nuradiah Brongkol, Rt.002/003 3404025002760005 Islam Menikah Cianjur, 10 Februari 1976 Jahit √ √  

  Sidomulyo, Godean         

  Sembuh Wetan,         

10 Sukini Rt.002/024 Sidokerto, 340402500176006 Islam Menikah Wonosari, 10 Januari 1976 Jahit √ √  

Tabel 4.7  

Program Binaan Kelompok Usaha Mandiri Mandiri 
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  Godean         

11 

Ini Brongkol, Rt.004/004 

340402510880003 Islam Menikah Sleman, 11 Agustus 1980 sana Musl √ √ 

 

Meriati Sidomulyo, Godean 
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Wawancara dengan Kepala Cabang IZI Yogyakarta, 11 Februari 2019 

 

 

Wawancara melalui telpon dengan supervisor (Pak Seprian) Zakatpedia, 13 

Februari 2019 

 

 


