
Lampiran 3 

Dokumen Hasil Wawancara 

Tim Program Lazismu  

No. Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah yang melatarbelakangi adanya program 

pemberdayaan petani dan nelayan di Maluku? 

Program ini salah satu bagian dari tugas Lazismu atas 11 rekomendasi 

muktamar Muhammadiyah untuk mengurangi tingkat kemiskinan, 

menyusur daerah 3 T, yang memenuhi kriteria itu ya Maluku. Yang 

mendukung adanya program pengentasan kemiskinan, dan Maluku yang 

masih masuk dalam kawasan 3T sangat mendukung pelaksanaan program 

ini 

2 
Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam program 

pemberdayaan tersebut? 

Assessment 

Koordinasi dengan internal Muhammadiyah 

Koordinasi dengan Pemda Maluku (Gubernur, Bupati Maluku Tengah, 

Dinkes Provinsi & Kabupaten, Bappeda Prov., Polda, Dinas Pendidikan) 

Launching Program 

Penyaluran bantuan Pemberdayaan Nelayan 

Penyaluran bantuan Pemberdayaan Petani 

Penutupan Program 

3 Kapan kegiatan pemberdayaan dilaksanakan? 
Pemberdayaan dilakukan mulai Maret dengan melakukan assesment awal 

hingga penutupan program pada bulan November 2018 

4 Berapa jumlah kelompok yang diberdayakan? 
9 kelompok yang diberdayakan diantaranya 4 kelompok petani, 3 

kelompok nelayan dan 2 kelompok peternak 



5 
Bagaimana strategi dan tahapan yang dilakukan 

Lazismu−Baznas dalam menjalankan program tersebut? 

Melakukan assesment awal sesuai dengan aktivitas program yg meliputi 

bantuan pendidikan, kesehatan, bantuan ekonomi pertanian dan nelayan 

serta bantuan lain (paket sembako dan solar cell). Melakukan pertemuan 

dengan stakeholder terkait, seperti dinas kesehatan, majelis di 

Muhammadiyah, RS Muhammadiyah, PTM untuk bersinergi dalam 

program 

Aktualisasi kegiatan 

Dan monitoring serta evaluasi 

6 
Apakah tujuan dari program pemberdayaan petani dan 

nelayan Maluku? 

Mengurangi tingkat ketimpangan dan kemiskinan di Maluku dan mudahnya 

akses terhadap pelayanan ekonomi. 

7 
Apakah program yang dijalankan telah sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai? 

Berdasarkan hasil evaluasi, program pemberdayaan pada petani dan 

peternak memberikan hasil yang menggembirakan bagi kami selaku tim 

program, karena dengan bantuan bibit dan penyuluhan serta pendampingan 

selama program berjalan dapat memberikan hasil yang kami anggap sukses. 

Petani dan peternak dapat melanjutkan kegiatannya dengan hasil yang telah 

didapat. Selain itu, mereka merasa sangat terbantu dengan adanya program 

ini, khususnya untuk menungjang kehidupan yang lebih baik. Namun, 

untuk nelayan memang masih belum dapat berjalan secara maksimal, 

karena keadaan cuaca yang sampai saat ini belum mendukung untuk pergi 

melaut. 

8 Apa kendala yang ada dalam menjalankan program tersebut? 

Anggaran dan lintas sektor karena lazismu belum memiliki sdm sehingga 

harus bersinergi dengan lembaga/majelis yang terkait, seperti MPM. Selain 

itu permasalahan ada di pelaporan 

9 Apakah  indikator keberhasilan program tersebut? 
Indikator sesuai dengan LFA yang dibuat dan berdasarkan asumsi risiko 

yang kemungkinan terjadi dalam aktivitas program 



10 
Bagaimana kondisi ekonomi petani dan nelayan sebelum dan 

sesudah adanya program tersebut? 

Berdasarkan hasil asesmen awal hingga tim memutuskan untuk 

melaksanakan program pada daerah tersebut karena sesuai dengan indikator 

yang kami butuhkan, yaitu pada masyarakat miskin yang tidak berdaya, 

namun memiliki potensi untuk diberdayakan. Setelah adanya program, 

kondisi ekonomi mereka dapat menjadi lebih baik, dan mereka memiliki 

matapencaharian yang menghasilkan untuk dapat mencukupi kebutuhan 

hidupnya. 

   

Pendamping Petani  

Nama: Abdul Latif Kelihu  

No. Pertanyaan Jawaban 

1 
Apasaja kegiatan yang dilaksanakan oleh petani dalam 

program pemberdayaan Lazismu Baznas? 

Asesmen terkait program kepada petani di dusun Huamateno 

Kunjungan ke negeri 

Koordinasi pembuatan kelompok 

Berdiskusi kepada calon petani yang diberdayakan terkait 3 hal: bercocok 

tanam jagung manis dan bercocok tanam tomat. 

Dengan memberikan materi menggunakan PPT dan membuka tanya jawab 

mengenai teknik budidaya, 

Kepastian lahan, 

Pembagian bibit sesuai permintaan 

Aktualisasi kegiatan 

Monev 

2 
Apakah ada penyuluhan/pelatihan sebelum pelaksanaan 

program? Jika ada, apa saja materi yang diberikan? 

Iya ada materi penyuluhan dan pelatihan. Materi penyuluhannya terkait 

cara bercocok tanaman tomat (Budidaya, Pemilihan Benih, Penyamayan, 

Pengolahan Tanah, Penanaman, Perwatan dan pemeliharaan serta panen). 

Selanjutnya penyuluhan tentang bercocok tanam jagung meliputi 

pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan dan pemungutan 

hasil. 



3 Sejak kapan program ini dilaksanakan? Sosialisasi diawali bulan Juni 2018 

4 Bagaimana tahap pelaksanaan program ini hingga selesai?  

Program ini diawali dengan asesmen permintaan data awal dari tim 

lazismu, pertemuan  dan sosialisasi dengan kelompok tani,  penyuluhan,  

peninjauan lahan dan monitoring evaluasi. 

5 
Apakah tim program Lazismu terlibat dari proses 

perencanaan hingga evaluasi? 
 Iya dalam proses asesmen sampai pasca panen. 

6 
Apakah tim program Lazismu turut andil membantu dalam 

setiap kegiatan berjalan? 

 Iya, tim lazismu bekerjasama dengan MPM yang lebih membidangi dalam 

hal pemberdayaan untuk mendampingi petani  

7 Apakah program ini bermanfaat? sangat bermanfaat pada petani  

8 Hasil apa saja yang didapat dengan adanya program? 
Petani dapat mengelola lahan sesuai dengan minat, sehingga mereka 

merasa memiliki tanggungjawab 

9 Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program? 
Kendala ada 2: alam terkait musim dan jauhnya sumber air serta waktu 

pemberian bibit kurang pas dengan kebutuhan atas ketersediaan lahan. 

10 
Apakah dengan adanya program ini memberikan pengaruh 

terhadap pendapatan/kondisi ekonomi masyarakat? 

Alhamdulillah program dari Lazismu dan Baznas ini sangat jelas 

membantu sekali bagi para kelompok tani yang ada di Huameteno. 

   

Petani: Rustam Yunus  

Kelompok Lestari  

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Berapa jumlah anggota kelompok anda? 15 orang 



2 
Bagaimana menurut saudara dengan adanya program ini? 

Apakah program ini bermanfaat? 

sangat membantu para petani yang awalnya kekurangan modal, sehingga 

terhambat dalam melakukan kegiatan pertanian. Program ini sangat 

memberikan manfaat bagi kami. 

3 Hasil apa saja yang didapat dengan adanya program? 

Lahan dapat tertanami, petani dapat bekerja kembali dan mendapatkan hasil 

yang dapat digunakan untuk mencukupi kehidupan dan membeli modal 

untuk bertani kembali. 

4 Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program? Selama program berjalan dengan baik, tidak menemui hambatan. 

5 
Apakah dengan adanya program ini memberikan pengaruh 

terhadap pendapatan/kondisi ekonomi kelompok? 

Sangat memberikan pengaruh pada kami, kami berharap akan ada 

keberlanjutan program seperti ini dan berharap untuk kedepannya ada 

mesin pencacah jagung untuk meningkatkan nilai jual dan memberikan 

kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. 

   

Petani: Rusli Sopalatu  

Kelompok Fajar  

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Berapa jumlah anggota kelompok anda? 15 orang 

2 
Bagaimana menurut saudara dengan adanya program ini? 

Apakah program ini bermanfaat? 

sangat bermanfaat dan memiliki nilai tersendiri bagi kami, karena lembaga 

zakat dapat memberikan support kepada kami. 

3 Hasil apa saja yang didapat dengan adanya program? dengan adanya program ini, kami merasa terdorong bertani kembali. 

4 Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program? tidak ada hambatan sampai saat ini masih berjalan berkelanjutan 

5 
Apakah dengan adanya program ini memberikan pengaruh 

terhadap pendapatan/kondisi ekonomi saudara? 

meskipun bantuan tidak banyak, namun kami sangat bersyukur karena 

dapat menambah pendapatan kami yang tadinya hanya sedikit. Dan dapat 

digunakan untuk menunjang kehidupan. 
   



Petani:  Irwan Bugis  

Kelompok Usaha Bersama  

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Berapa jumlah anggota kelompok anda? 15 orang 

2 
Bagaimana menurut saudara dengan adanya program ini? 

Apakah program ini bermanfaat? 
sangat bermanfaat dan membantu kami sebagai petani 

3 Hasil apa saja yang didapat dengan adanya program? 
lahan yang dapat kembali digunakan dan hasil yang menggembirakan kami 

ketika panen 

4 Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program? tidak ada hambatan, semua berjalan lancar 

5 
Apakah dengan adanya program ini memberikan pengaruh 

terhadap pendapatan/kondisi ekonomi saudara? 

iya. Pendapatan ekonomi kami meningkat dan dapat membeli modal untuk 

bertani yang lebih penting. 

   

Petani: Mustakim Bugis  

Kelompok Pelita  

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Berapa jumlah anggota kelompok anda? 15 orang 

2 
Bagaimana menurut saudara dengan adanya program ini? 

Apakah program ini bermanfaat bagi anda? 
sangat bermanfaat karena kami bisa mendapat modal untuk bertani. 

3 Hasil apa saja yang didapat dengan adanya program? kegiatan pertanian kembali berjalan dengan bantuan yang diberikan. 

4 Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program? tidak ada hambatan selama kegiatan. 



5 
Apakah dengan adanya program ini memberikan pengaruh 

terhadap pendapatan/kondisi ekonomi saudara? 

iya, kami dapat membeli modal kembali dengan hasil yang juga untuk 

dapat menunjang kehidupan. 
   

Isran Tuhuleley  

PIC Nelayan  

No. Pertanyaan Jawaban 

1 
Apasaja kegiatan yang dilaksanakan oleh nelayan dalam 

program pemberdayaan Lazismu Baznas? 

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu penangkapan ikan  dengan jaring dan alat 

pancing lain, sesuai dengan kebutuhan dan bantuan yang telah diberikan 

masing-masing kelompok nelayan. Kemudian hasil tangkapan dapat 

mereka konsumsi atau jual. 

2 
Apakah ada penyuluhan/pelatihan sebelum pelaksanaan 

program? Jika ada, apa saja materi yang diberikan? 

Penyuluhan/pelatihan tidak sempat dilaksanakan karena tim kesulitan untuk 

mendapatkan penyuluh perikanan yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan 

kelompok tersebut, dan terbatasnya waktu pelaksanaan program. 

3 Sejak kapan program ini dilaksanakan? Program dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2018. 

4 Bagaimana tahap pelaksanaan program ini hingga selesai?  

Tahap program ini pertama tim melakukan wawancara dengan pemerintah 

negeri terkait masyarakat setempat untuk mengetahui kegiatan nelayan, 

berapa banyak nelayan yang aktif, apa saja pola tangkap ikan, kebutuhan 

yang dirasa kurang dan sangat mendesak untuk dimiliki nelayan, dll.  

Tim membuat 3 kelompok nelayan, dan memetakan kebutuhan tiap 

kelompok tersebut.  

Pembagian alat melaut sesuai kebutuhan masing-masing kelompok 

Aktualisasi kegiatan di laut 

Monev 

5 Bagaimana menurut saudara dengan adanya program ini? 
Program ini baik untuk menambah pendapatan ekonomi nelayan untuk 

memenuhi kebutuhan sekolah. 

6 Apakah program ini memberikan manfaat? Iya, sangat bermanfaat. 



7 
Apakah tim program Lazismu turut andil membantu dalam 

setiap kegiatan berjalan? 
Iya 

8 Hasil apa saja yang didapat dengan adanya program? 
Hasil selain menambah kebutuhan pangan mereka, juga meningkatkan 

perekonomian masyarakat. 

9 Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program? 

waktu pelaksanaan program yang terlalu singkat, tidak adanya SDM yang 

dapat mengisi penyuluhan,sebagai tim, kami susah mencari format apa 

untuk paska produksi dari hasil tangkapan nelayan. 

10 
Apakah dengan adanya program ini memberikan pengaruh 

terhadap pendapatan/kondisi ekonomi nelayan? 
Iya, sangat membantu dan berpengaruh untuk menambah ekonomi nelayan. 

11 
Apakah tim program Lazismu melibatkan dari proses 

perencanaan hingga evaluasi? 

Iya, sebagai pic kegiatan selalu berkomunikasi dan mendapat arahan dari 

tim program Lazismu. 
   

Nelayan I: Pak Deni  

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Berapa jumlah kelompok anda? 15 orang 

2 Bagaimana menurut saudara dengan adanya program ini? 
sebelum ada bantuan, kami melaut masing-masing, setelah ada program ini 

jadi berkelompok 

3 Apakah program ini bermanfaat bagi anda? 

iya, kami jadi memiliki alat untuk mencari ikan. Namun kami berharap 

untuk kedepannya lazismu dapat memberikan bantuan bidang pertanian 

sebagai pekerjaan substitusi apabila cuaca tidak baik 

4 Hasil apa saja yang didapat dengan adanya program? hasil tangkapan yang lebih banyak 

5 Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program? 
cuaca yang menghambat kami untuk pergi melaut dan terbatasnya tempat 

untuk menjual tangkapan karena jauh dengan pasar 

6 
Apakah dengan adanya program ini memberikan pengaruh 

terhadap pendapatan/kondisi ekonomi saudara? 
cukup berpengaruh, hasil tangkapan bisa dijual untuk kehidupan sehari-hari 

   



Nelayan II: Pak Kaston  

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Berapa jumlah kelompok anda? 15 orang 

2 Bagaimana menurut saudara dengan adanya program ini? 
kami sangat bersyukur dengan program ini yang mendukung untuk 

mendapat hasil melaut lebih banyak. 

3 Apakah program ini bermanfaat bagi anda? manfaatnya bagus dapat menunjang kehidupan sehari-hari 

4 Hasil apa saja yang didapat dengan adanya program? 
dengan program ini kami yang biasanya tidak melaut, bisa melaut dan 

hasilnya bisa untuk menunjang kehidupan. 

5 Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program? Angin barat, yang menyebabkan mandek ke laut 

6 
Apakah dengan adanya program ini memberikan pengaruh 

terhadap pendapatan/kondisi ekonomi saudara? 

iya, hasil tangkapan ada beberapa yang kami jual ke kota ambon, tidak 

hanya di dalam kampung. Untuk meningkatkan pendapatan 
   

Nelayan III: Pak Zainul  

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Berapa jumlah kelompok anda? 15 orang 

2 Bagaimana menurut saudara dengan adanya program ini? kami bersyukur dengan bantuan yang diberikan oleh lazismu 

3 Apakah program ini bermanfaat? iya, sangat bermanfaat untuk melaut 

4 Hasil apa saja yang didapat dengan adanya program? 
kami dapat melaut dengan alat dari lazismu untuk dapat hasil lebih banyak 

lagi. 

5 Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program? 
merangkai jaring yang diberikan Lazismu, belum ada yang bisa merangkai. 

Jadi belum dapat digunakan. Selain itu angin juga berpengaruh 

6 
Apakah dengan adanya program ini memberikan pengaruh 

terhadap pendapatan/kondisi ekonomi saudara? 

iya, berpengaruh sekali kepada kami nelayan yang mendapat bantuan. 

Kami mendapatkan tangkapan untuk dapat menghidupi keluarga. 

 


