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WAWANCARA 

Untuk Tugas Akhir Skripsi dengan Judul 

ANALISIS MANAJEMEN MASJID ULIL ALBAB TERHADAP 

MASLAHAH PERFORMA 

Hari/ Tanggal        :  14 September 2018 

Durasi Wawancara: 20.15-20.45 

Identitas Diri 

Nama                    : Ridho Frihastama 

Usia                      : 23 Tahun 

Agama                  : Islam 

Jabatan                 : Ketua Takmir 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Ulil Albab? 

Jawaban : Masjid Ulil Albab tahun 17 Agustus 2001 bertepatan dengan hari 

kemerdekaan Indonesia. Dibangun sebagai sarana ibadah bagi mahasiswa 

kampus UII. 

2. Apa visi misi Masjid Ulil Albab 

Jawaban :  

Visi :Terwujudnya Masjid Ulil Albab UII sebagai pusat kegiatan ibadah, 

dakwah, dan pembinaan umat. 

Misi :  

1) Menjadikan Masjid Ulil Albab UII sebagai masjid kampus yang 

bernuansa islami. 

2) Menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain menuju kesinergian 

dakwah islamiyah di UII dan masyarakat luas. 

3) Membangun sistem pembinaan umat yang mampu men 

4) Menghasilakan intelektual muslim yang berakhlaqul karimah 

dan sanggup menghadapi tuntutan dan perkembangan zaman. 



3. Bagaimana struktur pengurus Masjid Ulil Albab 

Jawaban: Takmir Masjid Ulil Albab memiliki struktur  organisasi sebagai 

berikut:  

1) Pelindung 

2) Penanggung jawab 

3) Dewan penasehat 

4) Dewan pembina 

5) Ketua umum takmir 

6) Ketua takmir 

7) Sekretaris 1 

8) Sekretaris 2 

9) Bendahara 1 

10) Bendahara 2 

11) Divisi-divisi  

4. Siapakah yang mengatur keuangan Masjid Ulil Albab? 

Jawaban:  

Keuangan Masjid Ulil Albab diatur oleh bendahara. Bendahara terdiri dari 

dua yaitu, bendahara I dan bendahara II. Bendahara I bertugas untuk urusan 

kordinasi dengan ketua sedangkan bendahara II menbantu pengelolaan 

keuangan secara teknis. Namun semua pengurus masjid atau yang sering 

disebut dengan Takmir Masjid Ulil Albab terlibat dalam pengelolaan dana 

infaknya melalui program kegiatan Masjid Ulil Albab.  

Bendahara memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 

Tugas : 

1) Merekapitulasi kekayaan Masjid Ulil Albab 

2) Membuat laporan perkembangan keuangan organisasi. 

3) Melaporkan hasil keuangan berupa pemasukan dan pengeluaran kepada 

jama’ah dan DPPAI. 

4) Mengkoordinasikan seluruh perputaran keuangan organisasi. 

5) Mengalokasikan dana masjid berdasarkan program kerja divisi-divisi 

lainnya. 



6) Mengkoordinir bendahara divisi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. 

7) Bendahara I berhak mewakili Sekretaris I dan ketua takmir apabila 

keduanya berhal.angan hadir. 

8) Membuat laporan pertanggungjawaban. 

Wewenang : 

1) Menyusun dan menetapkan tartibul amal keuangan organisasi TMUA. 

2) Menegur dan memberi masukan kepada siapapun  yang menggunakan 

keuangan organisasi jika pengalokasian dana masjid tidak sesuai 

dengan semestinya. 

5. Siapa saja yang terlibat dalam proses manajemen keuangan/pengelolaan 

dana infak? 

Jawaban :  

Di Masjid Ulil Albab manajemen keuangan atau pengelolaan dana infak 

diatur oleh bendahara. Pengelolaan dana infak diwujudkan dalam bentuk 

program kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing divisi.  

6. Dalam proses manajemen keuangan apakah ada dewan pengawas? 

Jawaban :  

Organisasi Takmir Masjid Ulil Albab berada dibawah naungan DPPAI 

(Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam). Sehingga dalam 

pelaksanaan kegiatan termasuk sistem manajemen keuangan diawasi oleh 

DPPAI. 

7. Program apa saja yang dilakukan Masjid Ulil Albab 

Jawaban :  

Program kegiatan Masjid Ulil Albab dibagi menjadi tiga sektor yaitu 

program rutin, program unggulan dan program insidental. Program rutin 

seperti program kajian, program pengadaan bukaan puasa sunnah senin 

kamis dll. Program unggulan seperti program PHBI (Peringatan Hari Besar 

Islam) yaitu Ramadhan, Idul Adha, dan Muharram dan program ULIMAL 

sebagai program sosial dan kemanusiaan. Program insidental seperti 

pengadaan barang masjid. 

 



8. Apakah ada program yang meningkatkan fungsi sosial  

Jawaban: 

Ada. Yaitu program kegiatan ULIMAL atau Ulil Albab Beramal dan 

program IMKT atau ikatan masjid kampus terpadu. Kedua program ini 

memiliki sasaran kepada masyarakat dengan segala bentuk program yang 

dijalankan seperti forum IMKT, program bakti sosial dan pemberian 

beasiswa.  

9. Apakah ada program untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja atau 

pengurus masjid 

Jawaban: 

Yaitu dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan 

skill seperti pelatihan bendahara, pelatihan sekretaris dan pembinaan untuk 

meningkatkan kualitas pengurus masjid. Selain itu, rapat rutin yang 

diadakan setiap pekan juga merupakan salah satu wadah untuk melatih skill 

pengurus untuk mengungkapkan pendapat dan memberikan masukan untuk 

meningkatkan baik manajemen keuangan ataupun manajemen masjid.  

10. Bagaimana cara meningkatkan kepuasan pelanggan/jamaah 

Jawaban: 

Dengan adanya kotak suaran jamaah. dilakukan dengan cara menerima 

saran dan kritik jamaah melalui instagram dan whatsApp. 

11. Dalam pengalokasian dana infak, sasarannya kemana saja? 

Jawaban: 

Sasarannya meliputi mahasiswa dan masyarakat. 

12. Apakah ada reward yang diberikan kepada pengelola 

Jawaban : 

Reward yang diberikan kepada pengurus masjid berupa piagam 

penghargaan atas kinerja yang dilakukan.  

 

 

 

 



WAWANCARA 

Untuk Tugas Akhir Skripsi dengan Judul 

ANALISIS MANAJEMEN MASJID ULIL ALBAB TERHADAP 

MASLAHAH PERFORMA 

Hari/ Tanggal        : 1 September 2018 

Durasi Wawancara: 13.20-13.45 

Identitas Diri 

Nama                    : Rini Rahayu 

Usia                      : 19 Tahun 

Agama                  : Islam 

Jabatan                 : Bendahara II 

1. Dari mana saja dana infak Masjid Ulil Albab berasal? 

Jawaban : 

Sumber dana  berasal dari empat pos pemasukan infak. Yaitu infak jumat, 

infak kaca, infak ulimal dan infak lain-lain seperti infak akad, infak 

peminjaman masjid dan sebagainnya.  

a. Infak jumat yaitu pos pemasukan dana dari jamaah melalui infak 

jumat yang diedarkan setiap selesai sholat jumat. 

b. Infak kaca yaitu pos pemasukan dana dari jamaah melalui infak kaca 

yang ada di Masjid Ulil Albab. 

c. Infak ULIMAL yaitu pos pemasukan dana dari jamaah baik berupa 

materi maupun non materi yang akadnya dipergunakan untuk 

kegiatan sosial dan kemanusiaan. 

d. Infak lain-lain yaitu pos pemasukan dari infak akad nikah yang 

diadakan di Masjid Ulil Albab atau infak dari peminjaman Masjid 

Ulil Albab. 

 



2. Dari mana saja kekayaan masjid berasal? 

Jawaban: 

Kekayaan masjid terdiri dari dua yaitu kekayaan masjid dan kekayaan 

pengurus. Kekayaan masjid meliputi infak jamaah, Universitas Islam 

Indonesia, dan sumber dana lain yang halal. 

3. Menurut anda apa yang dimaksud dengan manajemen keuangan Masjid? 

Jawaban : 

Mengatur pengeluaran dan pemasukan keuangan infak masjid dalam 

penggunaan kebutuhan operasional masjid. 

4. Bagaimana sistem perencanaan keuangan Masjid Ulil Albab 

Jawaban : 

Perencanaan keuangan Masjid Ulil Albab dilakukan oleh masing-masing 

divisi yang mengacu pada program kerja yang akan dilakukan. Namun 

bendahara yang mengakomodir sistem keuangannya. Dalam perencanaan 

keuangan masing-masing divisi membuat RAP atau rancangan anggaran 

pelaksanaan untuk menyusun dana yang akan dipakai pada setiap program 

kegiatan. RAP akan diajukan kepada bendahara setiap bulan pada tanggal 

28. Selanjutnya bendahara yang akan mengatur pengeluaran dana dan 

jumlah dana yang akan digunakan pada setiap program kegiatan dengan 

persetujuan ketua. RAP dibuat dua tipe yaitu untuk jangka panjang dan 

jangka pendek. RAP jangka panjang dibuat pada saat awal tahun 

kepengurusan yaitu dengan merancang anggaran biaya yang akan 

dikeluarkan untuk satu tahun kepengurusan. RAP jangka pendek dibuat 

setiap bulan untu memudahkan dalam pencatatan pengeluaran. Selain 

pembuatan RAP dalam perencanaan keuangannya, pembuatan proposal 

juga dilakukan oleh masing-masing divisi yang kemudian diserahkan 

kepada bendahara untuk disetujui jumlah pemakaian dana yang akan 

digunakan.  

 

 

 



5. Langkah apa yang dilakukan dalam pelaksaan manajemen keuangan? 

Jawaban: 

Dalam pelaksanaan manajemen keuangan, bendahara melakukan 

pencatatan pemasukan dana infak dari berbagai pos pemasukan dan 

pencatatan pengeluaran dana infak  yang telah digunakan. Bendahara masjid 

terdiri dari dua bendahara yaitu bendahara I dan bendahara II. Bendahara I 

bertugas untuk kordinasi kepada ketua terkait dengan pengelolaan 

keuangannya. Bendahara II bertugas dalam pencatatan pengeluaran dan 

pemasukan kas dana infak. Pencatatan pemasukan dana infak dicacat 

berdasarkan sumber pemasukannya dan akan dialokasikan sesuai 

peruntukannya. Program yang bersifat rutin biasanya diambil dari dana 

infak jumat. Jika programnya bersifat unggulan dan berupa pengadaan 

barang masjid maka diambil dari dana infak kaca dimana terlebih dahulu 

membuat proposal kegiatan atau proposal pengadaan barang dan 

selanjutnya diajukan kepda ketua Takmir Masjid Ulil Albab dan DPPAI 

untuk disetujui.  

6. Bagaimana sistem pengelolaan dan penyaluran dana infak Masjid Ulil 

Albab  

Jawaban : 

Pengelolaan dana infak diwujudkan dalam bentuk program kegiatan Masjid 

Ulil Albab yang dibuat oleh masing-masing divisi. Seperti divisi syiar 

melakukan kajian, divisi ibadah mengadangan program penyediaan bukaan 

senin kamis, divisi repub mengadakan kegiatan sosial dan kemanusiaan di 

luar kampus UII, divisi sarpras melakukan program pengadaan barang yang 

dibutuhkan masjid, sarana pemkad dengan melakukan pembinaan dan 

kaderisasi untuk pengurus masjid agar meningkatkan SDM Masjid Ulil 

Albab, divisi simpro terkait program publikasi kegiatan Masjid Ulil Albab.  

 

 

7. Bangaimana bentuk tanggungjawab pengelola dana infak dalam memegang 

teguh amanah? 



Jawaban : 

Bentuk tanggungjawab pengelola dana infak dalam memegang teguh 

amanah dalam manajemen keuangan yaitu dengan menjalankan program 

kerja yang telah dirancang sebelumnya. Selain itu dengan melakukan 

transparansi kepada jamaah. Transparansi pemasukan dan pengeluaran dana 

infak. Transparansi pemasukan dilakukan dengan cara pengadaan papan 

transparansi di Masjid Ulil Albab. Papan transparansi tersebut berisi jumlah 

pemasukan setiap bulan dari masing-masing pos pemasukan dana infak. 

Setiap pemasukan dari infak jumat dan infak kaca akan disampaikan pada 

saat pelaksanaan sholat jumat di Masjid Ulil Albab. Pada papan transparansi 

tersebut juga berisi jumlah pengeluaran yang dilakukan Masjid Ulil Albab 

dengan berdasarkan kategori pengeluaran perdivisi. 

8. Apakah pemasukan dana infak setiap bulan mengalami perubahan? 

Jawaban : 

Iya, tidak menentu. Biasanya jika musim liburan maka pemasukan dana 

infak akan mengalami penurunan karna jamaah dari mahasiswa berkurang. 

9. Berapa rata-rata pemasukan dana infak? 

Jawaban :  

Tiga puluh lima juta perbulan 

10. Bagaimana cara menghadapi pemasukan dana infak yang tidak tetap atau 

selalu menghadapi perubahaan 

Jawaban :  

Tidak berhenti utnuk menjalankan program kegiata.  

Dengan tetap mejalankan program kegiatan di Masjid Ulil Albab dengan 

mengevaluasi kekurangan pada program tersebut. Serta dalam praktik 

kerjanya, pengurus selalu mengadakan rapat rutin setiap jumat malam untuk 

mengevaluasi program kerja.  

 

 

 

 



 

11. Bagaimana Masjid Ulil Albab mampu mengelola infak  secara adil? 

Jawaban :  

Dana infak yang terkumpul dikelola dan diwujudkan menjadi sebuah 

program kegiatan yang sasarannya bukan hanya tertuju pada mahasiswa 

Universitas Islam Indonesia tapi juga tertuju pada masyarakat sekitar 

kampus UII bahkan masyarakat luar Yogyakarta atau luar Yogyakarta. 

12. Dalam mengelola dana infak adakah SOP yang dijadikan pedoman? 

Jawaban :  

Ada, disebut dengan tartibul amal  

13. Bagaimana peran tekhnologi dalam pengelolaan dana infak Masjid Ulil 

Albab 

Jawab :  

Pada saat publikasi pelasanaan sholat jumat di Masjid Ulil Albab 

dicantumkan pula jumlah nominal pemasukan infak jumat pada jumat 

minggu lalu dengan memanfaatkan WhatsApp dan Instagram dalam 

melakukan publikasi kepada jamaah. tapi langkah ini belum konsisten 

dikerjakan. 

14. Bagaimana meningkatkan kepuasan jamaah Masjid Ulil Albab. 

Jawaban : 

Dengan cara menyajikan program-program yang dibutuhkan jamaah 

dengan cara menganalisis kondisi yang terjadi. Untuk mengetahui kepuasan 

jamaah meningkat dapat dilihat dari antusias jamaah dalam mengikuti 

program yang diadakan Masjid Ulil Albab. 

15. Bagaimana sistem pencatatan aset/harta yang dikelola (pemasukan dan 

pengeluaran) 

Jawaban : 

Masjid Ulil Albab UII memiliki kekayaan yang terdiri dari kekayaan masjid 

dan kekayaan pengurus. Kekayaan masjid merupakan kekayaan dalam 

bentuk materi atau non materi yang diperoleh dari infak jamaah, Universitas 

Islam Indonesia, dan sumber dana lain yang halal, baik, dan tidak mengikat. 



Sedangkan kekayaan pengurus yaitu kekayaan tenaga kerja sebagai 

pengelola dana infak Masjid Ulil Albab UII. Sebagai bentuk pengawasan 

dalam pengelolaan dana infak maka segala macam asset/harta kekayaan 

masjid dilakukan pencatatan oleh bendaha seperti pemasukan dana infak 

dan melakukan inventarisasi barang masjid. Pencatatan dilakukan untuk 

pemasukan dan pengeluaran dana infak. Pencatatan dilakukan oleh 

bendahara.  

16. Bagaimana sistem pengeluaran yang bersifat rutin, bulanan, dan tahunan? 

Jawaban : 

Pengeluaran rutin, bulanan dan tahunan yang disusun oleh masing-masing 

divisi dalam bentuk RAP (Rancangan Anngaran Pengeluaran) yang 

kemudian diserahkan kepada bendahara Takmir. Pengeluaran rutin yaitu 

pengeluaran yang dilakukan oleh Takmir Masjid Ulil Albab pada program 

kegiatan harian dan sifatnya rutin dilakukan. Misalnya, pengajian rutin 

Masjid Ulil Albab, yang pada  pengeluaran dananya digunakan untuk 

pembayaran fee pemateri, konsumsi pemateri dan transportasi pemateri; 

penyediaan takjil puasa senin kamis yang menyajikan makanan ringan dan 

makanan berat untuk jamaah yang melaksanakan puasa sunnah senin kamis; 

dan penyediaan jamuan bagi jamaah shalat jumat yang terdiri dari makanan 

ringan dan makanan berat. Pengeluaran bulanan yaitu pengeluaran yang 

dilakukan oleh Masjid Ulil Albab  yang  program tersebut dilakukan dalam 

jangka waktu perbulan. Misalnya,  belanja kebutuhan rumah tangga masjid 

seperti belanja pengharum ruangan, perlengkapan mck serta prasarana yang 

dibutuhkan oleh masing-masing divisi sebagai penunjang suatu program 

kerja. Pengeluaran tahunan yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh Takmir 

Masjid Ulil Albab UII pada program kegiatan. yang dilakukan per-satu 

tahun. Misalnya, program kegiatan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) 

seperti Ramadhan di kampus UII, Idul Adha di kampus UII, dan Muharram.  

 

 



WAWANCARA 

Untuk Tugas Akhir Skripsi dengan Judul 

ANALISIS MANAJEMEN  MASJID ULIL ALBAB TERHADAP 

MASLAHAH PERFORMA 

Hari/ Tanggal        : 16 September 2018 

Durasi Wawancara: 14.11-14.35 

Identitas Diri 

Nama                    : Narto 

Usia                      : 60 Tahun 

Agama                  : Islam 

Jabatan                 : Ketua Takmir Masjid Miftakhul Jannah Kopatan  

1. Bagaimana awal mula masjid miftakhul jannah bergabung dengan IMKT? 

Jawaban : 

Dulu awal mula Masjid kampus UII dibangun masih sedikit jamaah disana, 

dari pihak UII menawarkan dan meminta jamaah bapak yang dari 

masyarakat bergabung dengan UII. karena jamaahhnya masih sedikit, 

ditariklah jamaah dari masyarakat untuk meramaikan Masjid Ulil, saat itu 

masih pada pelaksanaan sholat idul fitri dan sholat idul adha atau jika ada 

pengajian di kampus UII masyarakat sekitar kampus juga turut meramaikan.  

2. Sejak kapan masjid miftakhul jannah mulai bergabung dengan IMKT? 

Jawaban : 

Sejak awal dibanguunya masjid ulil albab. 

3. Bagaimana menurut bapak dengan adanya program IMKT? 

Jawaban : 

Dengan adanya IMKT ini sangat membantu bagi masjid-masjid sekitar 

kampus, karena kami sangat terbantu dalam penyaluran dana infak ketika 

sholat idul adha dan sholat idul fitri. Setiap tahun kami mendapatkan dana 

dari Masjid Ulil Albab. 



4. Berapa dana yang didapatkan dari Masjid Ulil Albab 

Jawaban : 

Rata-rata tujuh juta saat pelaksanaan sholat idul fitri dan sholat idul adha.  

5. Dari dana tersebut dialokasikan kemana? 

Jawaban : 

Kembali kepada masing-masing masjid. Biasanya kalau masjid kampung 

seperti masjid sekitar kampus UII dananya difungsikan untuk pembangunan 

masjid.  

6. Selain pemberian dana infak saat idul fitri dan idul adha apakah ada program 

lain dari program lain dari Masjid Ulil Albab? 

Jawaban: 

Ada, yaitu pengajian IMKT. Pengajian yang didakan di masjid-masjid 

sekitar kampus sistemnya giliran. Dari pihak pengurus masjid ulil albab 

yang menyiapkan pemateri dan konsumsi. Biasanya pengajian ini juga 

dirangkaian dengan pemberian beasiswa kepada anak-anak sd dan sembako 

kepada ibu-ibu yang dipilih oleh ketua RW. Selain itu diberikan beberapa 

barang-barang yang dibutuhkan masjid seperti mukenah atau al-qur’an. 

7. Menurut bapak apakah program ini memberikan manfaat untuk 

masyarakat? 

Jawaban : 

Menurut saya bermandaat dan sangat membantu bagi masjid-masjid sekitar 

kampus. Jika masjid kami tidak tergabung dalam masjid IMKT pendapatan 

dana infak pada saat sholat idul fitri dan idul adha kurang lebih satujuta. 

Sangat jauh dengan jumlah dana infak yang dihasilkan dari masjid ulil 

albab. Juga bermanfaat karena ada pengajian yang dilakukan sehingga 

masjid kami pun bisa makmur. Selain itu program pemberian bantuan 

beasiswa dan sembako membantu masyarakat. 

 

8. Apa harapan bapak kedepannya untuk masjid ulil albab? 

Jawaban : 



Semoga tetap bisa lebih baik lagi. Bisa menjaga hubungan dengan 

masyarakat serta selalu ditingkatkan program IMKT lagi seperti pemberian 

beasiswa atau pemberian sembako. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WAWANCARA 

Untuk Tugas Akhir Skripsi dengan Judul 

ANALISIS MANAJEMEN MASJID ULIL ALBAB TERHADAP 

MASLAHAH PERFORMA 

Hari/ Tanggal        : 16 September 2018 

Durasi Wawancara: 07.15-07.25 

Identitas Diri 

Nama                    : Dede Nuraini  

Usia                      : 23 Tahun 

Agama                  : Islam 

Jabatan                 : Jamaah Masjid Ulil Albab 

1. Sejak kapan anda menjadi jamaah Masjid Ulil Albab? 

Jawaban : 

Sejak awal masuk UII saya sudah sering ke Ulil 

2. Sejauh ini, program apa saja yang anda ketahui di Masjid Ulil Albab? 

Jawaban : 

Ada kajian, takjil senin kamis, biasanya ada juga pengobatan gratis atau 

bekam. 

3. Bagaimana pandangan anda terhadap program kegiatan yang ada di Masjid 

Ulil Albab? 

Jawaban : 

Program yang ada di Ulil sejauh ini sudah baik karena dengan adanya 

program-program tersebut, masjid menjadi lebih makmur. Untuk 

kedepannya bisa lebih dimaksimakan lagi pelaksanaannya, seperti 

pengobatan gratis lebih rutin. 

 

 



4. Dari mana anda tahu kegiatan-kegiatan Masjid Ulil Albab? 

Jawaban : 

Dari instagram Ulil atau biasanya ada pengumuman di Masjid. 

5. Apakah anda tahu ada papan transparansi di Masjid Ulil Albab? 

Jawaban : 

Ya, tapi saya tidak terlalu memperhatikan secara mendetail.  

6. Bagaimana menurut anda dengan adanya papan transparansi tersebut? 

Jawaban : 

Menurut saya bagus karena jamaah bisa melihat transparansi dana-dana 

infak Ulil. Dengan begitu bisa membangun kepercayaan jamaah atas dana 

infak yang dikelola dengan baik. 

7. Apa harapan anda terhadap Masjid Ulil Albab? 

Jawaban : 

Program-programnya bisa dimaksimalkan lagi, dirutinkan program yang 

sudah ada dan mebuat inovasi-inovasi baru agar jamaah bertambah banyak 

lagi. 

 

 

 


