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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Rekap Hasil Wawancara  

(Bagian Kelembagaan) 

1 Bagaimana sejarah berdirinya lembaga amil zakat AL-AZHAR Surabaya?  

Jawab : 

LAZ Al Azhar dibentuk oleh Badan Pengurus YPI Al Azhar pada 1 Desember 

2004. LAZ Al Azhar terdiri dari beberapa pilar yaitu pendidikan (sekolah), 

dakwa sosial (lembaga zakat, amil masjid), ide bisnis (katering). LAZ Al Azhar 

Jawa Timur bermula berdiri dari bidang pendidikan dahulu yakni mendirikan 

sekolah islam Al Azhar di Jawa Timur setelah itu baru menginisiasi adanya 

dakwa sosial di Jawa Timur akhirnya berdirilah LAZ Al Azhar Jawa Timur pada 

tahun 2011 

2 Apa visi dan misi terbentuknya LAZ AL-AZHAR Surabaya? 

Jawab : 

Visi : Menjadi Lembaga Amil Zakat yang terpercaya dalam pengelolaan dana 

Zakat, Infaq & Sedekah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. 

Misi : 

a) Mengembangkan edukasi Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf dan layanan 

berkarakter berbasis teknologi. 

b) Mengembangkan program yang komprehensif, terukur, dan 

berkelanjutan untuk mendorong keberdayaan masyarakat berbasis 

kearifan lokal. 

c) Meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga melalui penguatan sistem 

dan manajemen yang didukung oleh Sumber Daya Insani yang 

professional. 
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d) Membangun kemitraan berkelanjutan (Sustainable Partnership) dengan 

kalangan ABCG (Academic, Business, Civil Society, Government) 

dalam pelaksanaan program. 

3 Adakah struktur organisasi LAZ AL-AZHAR Surabaya?  

Jawab : 

Ada 

4 Setiap berapa tahun sekali terjadi pergantian masa jabatan? 

Jawab : 

Untuk masa jabatan kita tidak ganti setahun atau dua tahun sekali gitu jadi tidak 

mesti mbak dan tidak diukur dari berapa tahunnya mungkin kalau di pusat baru 

dua tahun sekali ganti masa jabatan. 

(Bagian Program) 

1 Program kerja apa saja yang diadakan oleh LAZ AL-AZHAR Surabaya? Dan 

apakah program tersebut setiap tahunnya berubah? 

Jawab : 

Disini ada program indonesia gemilang, zakat pride, MHFY (my heart for yatim), 

RGI (rumah gemilang indonesia), sejuta berdaya, formula. Kalau untuk 

perubahan setiap tahunnya sih tidak. 

2 Apakah dalam setiap pembuatan program tersebut mengikutsertakan para 

muzakki?  

Jawab : 

Tidak 

3 Apa saja program yang sudah terealisasi selama tahun 2019? 

Jawab : 

Semua program yang telah saya sebutkan diatas tadi sudah terealisasi semua. 

(Bagian Funding)  

1 Apakah Lembaga Amil Zakat AL-AZHAR memiliki donatur tetap?  

Jawab: 
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Iya, LAZ Al Azhar memiliki Donatur Tetap. 

2 Dari mana sumber dana yang diperoleh LAZ AL-AZHAR Surabaya?  

Jawab: 

Sumber Dana LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur terdapat dari: Zakat Maal, 

Zakat Fitrah, Infak Khusus ( Muqoyad ),Infak Umum, Wakaf, CSR, Sponsorship, 

Fidyah. 

3 Apakah LAZ menerima dan menyalurkan dana nonhalal? 

Jawab : 

Iya, Sumber dana Non Halal ini berasal dari Bunga Bank Konvensional atau 

Asuransi, Denda Tunggakan debitur. 

Dana Non Halal ini untuk penyalurannya harus digunakan untuk Fasilitas 

Umum / kepentingan umum atau dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat 

Pemberdayaan Masyarakat) misal ; untuk renovasi jalan umum, jembatan, atau 

untuk kebencanaan. Kemudian akan disalurkan untuk Pemberdayaan 

Masyarakat, yang tergabung Kelompok Masyarakat. Dana tersebut akan 

digulirkan dengan akad berupa Qardh Hasan ( Pinjaman tanpa bunga ), Akad 

tolong menolong dan bukan transaksi komersial. 

Pelaporan dana Non Halal ini dilakukan terpisah baik secara pencatatan 

pendapatannya maupun penggunaannya 

4 Bagaimana muzakki memperoleh informasi atas penggunaan dana yang telah 

disalurkan melalui LAZ AL-AZHAR Surabaya? 

Jawab : 

Transparansi Laporan Pendapatan dan penggunaan dana dapat dilihat di halaman 

belakang Majalah Care yang terbit setiap 1 bulan sekali, web lazalazhar.org. 

5 Siapa saja muzakki yang menyalurkan dana melalui LAZ AL-AZHAR 

Surabaya? (masih dalam lingkup kota Surabaya atau menerima muzakki luar 

kota juga) 

Jawab : 
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Muzakki LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur tidak hanya berasal dari 

Wilayah Surabaya dan Jawa Timur saja, ada yang berasal dari luar wilayah Jawa 

Timur  

6 Bagaimana proses penerimaan dana zakat di LAZ AL-AZHAR Surabaya? 

Jawab : 

Alur penerimaan dana zakat dari muzakki ke LAZ AL Azhar Jawa Timur, 

 Muzaki menerima informasi untuk program-program LAZ Al Azhar Jawa 

Timur melalui: sosial media, direct letter, broadcasting whatsapp, banner 

jalan, brosur ataupun melalui media televisi dan radio  

 Muzaki melakukan transaksi bisa dengan via transfer Bank, datang ke 

kantor-kantor layanan LAZ AL Azhar, melalui aplikasi LAZ Al Azhar, atau 

melalui payment gateway, atau bisa juga dengan fasilitas jemput zakat ( amil 

akan mendatangi lokasi muzakki ) 

 Setelah terjadi transaksi, muzakki akan diberikan kwitansi pembayaran yang 

sah, ada tandatangan amil dan stempel LAZ AL Azhar 

 Amil mendoakan Muzakki yang sudah menunaikan pembayaran Zakat, 

Infaq, Sedekah. 

7 Bagaimana proses penyaluran dana zakat di LAZ AL-AZHAR Surabaya? 

Jawab : 

Proses penyaluran dana ZIS, dilakukan oleh Divisi Program yang terlebih dahulu 

harus melakukan survey lokasi dan kelayakan untuk menerima bantuan dana 

penyaluran ZIS, yang tentunya harus sesuai dengan standart klasifikasi Mustahik 

menurut LAZ AL Azhar 

8 LAZ AL-AZHAR Surabaya menerima dana zakat dalam bentuk apa saja? 

Jawab : 

Zakat dalam bentuk uang, emas (yang ditukar dalam nilai uang), hasil pertanian. 
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(Bagian Keuangan)  

1 Berapa dana untuk setiap program yang sudah terealisasi? Apakah setiap 

program dengan dana yang sama apakah berbeda-beda? 

Jawab : 

Untuk dana ya tergantung pada saat melakukan survei dan dana yang disalurkan 

juga berbeda-beda tidak selalu sama. 

2 Apa sistem pencatatan yang digunakan oleh LAZ AL-AZHAR Surabaya? 

Jawab : 

Sistem pencatatannya ya kalau ada yang membayar zakat ya di catat langsung, 

maupun ada pengeluaran juga sama seperti itu. 

3 Adakah laporan bulanan terkait dana yang masuk maupun dana keluar? 

Jawab : 

Ada, kami selalu membuat perbulan bukan laporan tahunan karena untuk 

disetorkan ke pusat itu data laporan keuangan bulanan.  

4 Bagaimana format setiap laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ AL-AZHAR 

Surabaya? 

Jawab : 

Formatnya kalau kita hanya membuat laporan perubahan dana saja mbak. 

5 Apakah penerapan akuntansi zakat pada LAZ AL-AZHAR Surabaya sudah 

sesuai dengan PSAK 109? 

Jawab : 

Belum, untuk LAZ Al Azhar Jawa Timur belum sesuai dengan PSAK 109 karena 

kami hanya membuat laporan untuk dana masuk dan keluar saja tapi untuk LAZ 

AL Azhar Pusat sudah sesuai dengan PSAK 109. 

6 Terkait transparansi, laporan pendayagunaan dan laporan pengelolaan dana di 

publish melalui apa? Apakah ada muzakki yang meminta laporan tersebut? 

Jawab : 

Di publish melalui web LAZ Al Azhar dan di aplikasi zakat Al Azhar juga ada. 

Jarang sih kalau muzakki yang meminta laporannya. 
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Lampiran 2. Laporan Keuangan Bulan Juni 2019 LAZ Al Azhar Jawa Timur 
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Lampiran 3. Surat Balasan Permohonan Penelitian  
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Lampiran 4. Kartu Bimbingan 
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Lampiran 5. Hasil Uji Plagiasi 

 

 

 


