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TRANSKRIP WAWANCARA 

Informan : Bapak Juni A. Dwi Utomo, S.Psi 

Jabatan : Wakil Ketua IV Bagian Sumber Daya Manusia 

 

Saya  :Etos kerja adalah cara pandang seseorang terhadap kerja. Sedangkan 

etos kerja islami adalah cara pandang seseorang terhadap kerja yang 

berlandaskan atas aqidah keislaman, jadi kerja dipandang tidak hanya 

untuk mencari nafkah tetapi juga untuk mendapatkan manfaat dunia 

dan akhirat. Dari definisi tersebut, maka apakah pengurus Baznas DIY 

dalam melakukan kerjanya suda termotivasi tidak hanya untuk mencari 

nafkah tetapi juga untuk mendapatkan manfaat dunia dan akhirat? 

Informan : Etos kerja yang diterapkan di Baznas DIY adalah berdasarkan 

semangat pelaksana rukun Islam, berlandaskan wa aqimushhalat 

waatuzzakah, mendirikan sholat  dan membayar zakat. Karena di 

Indonesia dari data 217 triliun potensi zakat dan baru tercapai sekitar 

5%. 

Pada tingkat DIY, etos yang diterapkan lebih kepada etos perjuangan. 

Peningkatannya, yang baru-baru ini dilakukan oleh tim SDMadalah 

dengan melakukan misalnya adalah outbond/character building. Karena 

kenyataan masih mengerikan sekali, dimana dari 5 rukun Islam, yang 

masih sering disepelakan adalah zakat. Dimana baru 2,3% yang baru 

dibayarkan dari total potensi zakat. Haji saat ini hingga mengantri, 

namun zakat tidak ada yang mengantri. Maka dari itu, semangatnya 

adalah untuk jihadnafs, kesungguh-sungguhan diri. Outbond yang 

dilakukan adalah untuk character building dan peningkatan kapasitas 

pengurus dilakukan di medan yang berat. 
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Cara kerja Baznas DIY, khususnya bagian pentasarufan tidak mengenal 

jam kerja. Lingkupnya tidak hanya di DIY tetapi hingga Jawa Tengah, 

yaitu terakhir hingga ke Banjarnegara dan Cilacap. Misalnya pada saat 

penanganan bencana. Semangat yang diterapkan adalah semangat 

menegakkan syariat Islam dengan pemahaman dan strategi yang bagus. 

Jadi etosnya adalah etos perjuangan menegakkan rukun Islam. Etos 

yang dibangun misalnya dengan membangun kekompakan tim, as-Shaf 

ayat 4 dan hadis-hadis mengapa orang lemah dalam semangat. Outbond 

terakhir termotivasi dari kisah perang mu’tah pada 8 H ketika itu 

terdapat 4 panglima, Zaid bin Tsabit, Ja’far bin Abi Thalib, Abdullah 

bin Roha. Intinya yang kita cari adalah sebagai amil, semangat 

perjuangannya hingga semangat untuk berjihad. Sasaran dari semanagt 

ini ya meningkatkan 2,3% itu tadi. Yang kita cari sebenarnya adalah 

sebagai amil, sebagai semangat jihad. Amil merupakan salah satu 

pekerjaan yang diperintahkan/dituliskan dalam al-Quran (ayatnya). Ini 

bukan lah sesuatu yang main-main. Sementara jumlah pengurus Baznas 

DIY hanya 11 orang, dengan target-target yang cukup berat. Misalnya 

sosialisasi zakat ke semua SKPD se-DIY. 

Perang mu’tah, yang dilawan oleh kamu Muslim adalah 200.000 

pasukan Romawi sedangkan pasukan Muslim hanya sekitar 3000 

orang. Sama seperti pengurus BAZNAS DIY yang biasa 

mensosialisasikan zakat di depan 700 orang, atau 70 orang. Jadi 

semangat itu lah yang justru membangkitkan. 

Di DIY, peningkatan penghimpunan dengan meningkatkan kesadaran 

bagi PNS, karena sasaran kita PNS, dulu per tahun hanya berapa ratus 

juta sekitar 700jt dan saat ini sudah mendekati 2,5 Miliar, berarti 

capaian hampir 300% peningkatan.Effort-nya harus serius sekali untuk 

menciptakan peningkatan itu.  
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Semangatnya juga dilandasi dengan sifat Nabi SAW yaitu FAST. 

Terutama amanah, ya akuntabel, dengan prinsip-prinsip transaksi 

keuangan yang bagus. Tercatat bukti keuangannya, siklus akuntansinya 

jalan sampai laporan keuangan, audit transparan dan professional juga 

dilakukan. Selain FAST, semangatnya dilandasi juga dengan ATP 

(Amanah, Transparan, Profesional). Amanah dan sidiq lebih kepada 

pencatatan keuangan dan program penyuluhan yang benar. 

Audit yang dilakukan ada dua, audit syariah dan audit keuangan. Audit 

keuangan itu laporan keuangan harus benar, sedangkan audit syariah 

adalah audit kepatuhan. Di dalam surat At-taubah, 8 asnaf itu, 

kesemuanya harus sesuai dengan itu. 

Secara ringkas, etosnya adalah keislaman, semangat jihad, FAST dan 

ATP. Ya kita ini pelaksana rukun, harus dengan etos yang islami juga 

untuk melaksanakannya. Jadi sebenarnya semangatnya itu, sederhana 

tapi pelaksaannya Subhanallah. Kinerjanya juga dengan semangat 

jihad, karena kalo kita santai-santai, apalagi dalam tingkat pelaksana, 

terutama perimbangan gaji, apalagi relawan. 

Saya  : Kemudian variabel kedua adalah kualitas kerja, maksdunya adalah 

kemampuan pengurus untuk menjalankan segala tugas yang diberikan 

demi tercapainya tujuan organisasi. 

Informan : Target kinerja di DIY diterapkan berdasarkan beberapa tolok ukur 

kinerja. 

Pimpinan Baznas DIY berjumlah 5 orang dilantik oleh Gubernur pada 

18 Desember 2015, kemudian membuat definisi tentang apa dan 

bagaimana BAZNAS, kemudian dasar hukumnya karena BAZNAS 

DIY merupakan lembaga yang berbentuk badan. Badan itu pelaksana, 

ada UU, turunan UU, PP, Keppres, Surat edaran, dan seterusnya. 
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Kinerja selain didasarkan oleh alquran juga dikontrol oleh UU. Yang 

menarik dari UU BAZNAS adalah UUnya merupakan UU Pengelolaan 

Zakat bukan tentang UU Zakat. Karena UU Pengelolaan, maka yang 

diatur adalah pengelolaan. Jadi yang kena hukuman jika tidak 

dilaksanakan dengan baik adalah pengelolanya karena namanya adalah 

UU Pengelolaan Zakat. Hal tersebut karena Indonesia bukan negara 

Islam. Maka yang diatur adalah pengelolaan, atau lebih spesifiknya 

adalah kualitas pengelolaan. Kualitas kerjanya adalah kualitas 

pelaksanaan dari dasar hukum BAZNAS yang dijadikan tolok ukur 

acuan. Dilandaskan visi yang telah disusun yaitu peningkatan efisiensi 

dan kepercayaan, salah satunya adalah peningkatan kualitas 

manajemen. Yaitu peningkatan kualitas, penyediaan pelayanan, 

kemudahan sarana dan prasarana. Peningkatan dilakukan berdasarkan 

asas ATP. 

Kalau di DIY kita mempunyai visi, terutama bagaimana meningkatkan 

efisiensi dan kepercayaan. Kepercayaan itu kan tidak mudah ya, 

variabelnya banyak. Nah, apa yang ditingkatkan, yaitu meningkatkan 

kualitas manajemen. Peningkatan kualitas, kemudahan pelayanan, 

kemudian penyediaan saran dan prasarana, hingga pengintegrasian. 

Peningkatannya menggunakan azas ATP. BAZNAS adalah lembaga 

yang akuntabel, formal dan legal, berdasarkan pengelolaan yang baik. 

Pimpinan bersifat komisioner sehingga tidak setiap hari pergi ke kantor. 

Yang setiap hari ke kantor adalah bagian pelaksana yang terdiri dari 

penghimpunan, pendayagunaan, laporan keuangan dan IT. Adanya IT 

itu karena zaman sekarang kita butuh publikasi dan lain sebagainya. 

Kemudian disusun tahapan target pertahun. Sekarang ini, target 2018 

3M. Tahapan targetnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 M. itu bukan hal yang 

mudah. Salah satu semangat yang ada yaitu seperti semangat perang 



113 

 

mu’tah ini. Bebeberapa dari pengurus memiliki kesibukan lain seperti 

menjadi takmir dan sebagainya, namun yang paling penting ya disini, 

yaitu sebagai penegak rukun Islam. Hambatan pengumpulannya adalah 

karena PNS sulit untuk mengeluarkan uang karena banyak potongan-

potongan lainnya. 

Program-program Baznas DIY, seperti DIY Peduli misalnya BAZNAS 

tanggap bencana, dll. Jika kita lihat dari segi amanah, semuanya sudah 

tercukupi ya. 

Merekrut kabupaten-kabupaten DIY, Baznas DIY sebagai koordinator 

di Jogja. Fungsinya menghidupkan zakat se-DIY dan membina serta 

mengkoordinasi LAZ se-DIY. Saat ini BAZNAS Kota sudah 4 M, 

Sleman dan Kabupaten seperti Bantul sudah 4-5 M. Target se-DIY 12 

M. 

Saya  : Penerapan Etos Kerja Islami di BAZNAS DIY Apakah berpengaruh 

terhadap kinerja/kualitas kerja pelaksana dan pimpinannya? 

Informan : Dulu, sebelum UU terbaru, etos kerjanya seperti etos kerja PNS. Diam 

dan menunggu, pasif. Kemudian etos tersebut kita ubah. Etos lebih 

kepada menggerakkan semangat dari yang dulunya pasif menjadi aktif. 

Kontribusinya lebih kepada penggerak karena BAZNAS DIY 

merupakan lembaga amal, maka perlu digerakkan semangat amalnya. 

Tidak hanya bekerja untuk mencari gaji, gaji nomer berapa. 

Peningkatan Islamnya yaitu pada setiap selasa dilakukan kegiatan 

bukan hanya hafalan tetapi juga tazkiyah. Yaitu meluruskan niat kita 

dan membangkitkan semangat kita. Bekerja berdasarkan semangat 

keberkahan./semangat ibadah.Pekerjaan ini adalah pekerjaan ibadah. 

Khusyuknya amil ya dengan bekerja dengan professional. Di kitab al-

amwal, etos kerja amil itu berat. Sesuai UU dan dasar hukum lain, 



114 

 

untuk saat ini. Salah satunya dengan tes pimpinan yang dengan variabel 

quran, khusus untuk DIY. Amil yang Islami seperti apa. 

Uang yang kita salurkan kepada mustahiq diharapkan mendatangkan 

keberkahan. Yang dikelola baru sekitar 2 M, termasuk dari pusat. Jika 

kita melakukan dengan semangat mencari keberkahan dan dengan 

amanah, maka dana yang besar tersebut akan tersalurkan dengan baik 

dan benar. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Informan : Bapak Kozara 

Jabatan : Unsur Pelaksana Bagian Sumber Daya Mnusia 

 

Saya  : Berdasarkan informasi yang saya dapatkan baik dari wawancara 

sebelumnya maupun dari peraturan dan website resmi BAZNAS, dalam 

pelaksanaan tugasnya, terdapat asas ATP (Amanah, Transparan, 

Profesional (Akuntabel) yang harus dilaksanakan olek pengurus 

BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya. Menurut bapak, apakah 

ketiga asas tersebut sudah diterapkan dengan baik oleh pengurus? 

Informan : Ya, memang sejak awal sudah diwanti-wanti bahwa kinerja BAZNAS 

diawasi dan dilaporkan secara rutin ke gubernur dan ke BAZNAS 

pusat. Jadi asas ATP itu wajib diterapkan oleh pengurus dalam 

kinerjanya secara keseluruhan. Kalo pertanyaannya sudah apa belum, 

ya kalo amanah itu sesuai dengan kaidah jobdesk yang ditugaskan 

kepada masing-masing pengurus. Jadi kalau sekilas kasat mata, setiap 

dari pengurus itu memiliki jobdesk yang jelas, yang artinya ketika 

jobdesk itu tidak dikerjakan kan berarti tidak amanah. Tapi selama ini, 

insyaAllah semuanya sesuai dengan koridor masing-masing. Jadi secara 

kasat mata dapat dikatakan bahwa sudah amanah. Selanjutnya 

transparan dan akuntabel, yang berkaitan dengan pelaporan. Jadi 

sebelum kita melakukan sebuah kegiatan kan kita membuat 

perencanaan. Artinya, ketika kegiatan ini tidak sesuai dengan rencana, 

dan harus kita laporkan, itu adalah bentuk tanggung jawab terhadap 

publik dan mitra kerja kita sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi kalau 

ditanya, kedua hal tersebut sudah kita laksanakan. Pelaporannya sudah 

ada, perencanaannya juga ada, kemudian jobdesk-nya ada. Cuma 
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mungkin yang masih kurang adalah belum adanya indikator nilai. Jadi 

pengukuran yang secara benar kan harus menggunakan nilai, nah itu 

yang belum ada. 

Saya  : Di BAZNAS DIY, terdapat audit yang merupakan audit keuangan 

dan audit syariah. Jika objek audit keuangan sudah jelas adalah laporan 

keuangan rutin BAZNAS, lalu kalau audit syariah, apa objek auditnya, 

pak? 

Informan : Jadi kalau audit syarih itu objeknya lembaga secara kesatuan. Jadi bisa 

dari pengurusnya, bisa dari sarana prasananya, dan masih banyak lagi 

ceklisnya. Tapi intinya, yang dievaluasi adalah lembaganya, bukan 

individu. Yang menyelenggarakan audit syariah itu BINMAS Islam 

Kementerian Agama RI. 

Saya  : Jika kita lihat dari karakteristik pertama etos kerja islami yaitu kerja 

merupakan penjabaran ibadah yang kemudian memunculkan indikator 

kerja diniatkan sebagai ibadah. Apa yang sudah atau sedang dilakukan 

oleh BAZNAS DIY guna meningkatkan indikator etos kerja islami ini? 

Informan : Kalau untuk saat ini yang baru diterapkan selama hanya dua. Yang 

pertama, baca al-quran bersama dan yang kedua pengajian setiap pekan 

yang digilir yang dibuat gantian. Jadi masing-masing membuat bahan 

seputar keagamaan yang kemudian di-sharing-kan. Sifatnya terkadang 

pasif, terkadang aktif. 

Saya  : Kemudian dari indikator kedua, menurut bapak apakah  pengurus 

BAZNAS DIY sudah bekerja secara inovatif, disiplin, dan sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? 

Informan : Jadi terkait kinerja masing-masing pengurus, memang selalu ada 

peningkatan. Setiap bulannya selalu ada inovasi-inovasi baru baik 
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dalam hal program, pelyanan ke muzakki, pengembangan infrastruktur 

IT, seperti itu. Jadi kalau itu selalu dikembangkan. 

Saya  : Kalau mengenai ilmu pengetahuan pengurus pak. Kalau di unsur 

pimpinan kan ada tes-tes khusus sebelum dipilih menjadi pengurus 

unsur pimpinan. Bagaimana dengan pengurus pada unsur pelaksana? 

Informan : Sama saja. Semuanya ada di SOP dan tata tertib. Salah satu yang saya 

ingat itu salah satunya mampu menguasai komputer. 

Saya  : Sekarang masuk pada bagian kualitas kerja, pak. Untuk indikator 

pertama itu adalah Ihsan dan Itqan. Kalau menurut bapak, bagaimana 

penerpan Ihsan dan Itqan oleh pengurus BAZNAS DIY? 

Informan : Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa di BAZNAS DIY itu 

diterapkan perencanaan hingga pelaporan. Untuk menentukan kualitas 

kerja pengurus BAZNAS, itu kita ada namanya due check plan. Jadi 

itu, rencana kerjanya apa, yang riil sudah dikerjakan apa, yang belum 

apa, dan langkah selanjutnya. Dan itu harus ditindaklanjuti. Jadi apa 

yang sudah direncakan bersama, maupun gagasan-gagasan baru yang 

masuk, yang mungkin nantinya akan dieksekusi, harus ditindaklanjuti. 

Jadi kualitas kerjanya mengacu itu.  

Saya  : Selanjutnya dari aspek efektivitas penggunaan waktu atau jam kerja, 

apakah pengurus BAZNAS DIY sudah efisien dalam menggunakan 

waktunya dalam bekerja? 

Informan : secara manajemen waktu, itu yang perlu dipertegas. Kita ada time 

schedule. Kita buat tahunan, kemudian di-break down bulanan, dan di-

break down. Idealnya itu harus tegas dilaksanakan sesuai dengan time 

schedule yang telah disusun. Tapi karena di lapangan sering ada tugas-

tuga baru yang di luar dari tugas yang direncanakan, itu yang akan 
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istilahnya menggangu. Sehingga mau tidak mau, kita harus 

mengeluarkan tenaga dan waktu lebih di luar jam kerja. Itu lah 

mengapa manajemen waktunya terkesan kurang efektif. Tapi karena 

faktor-faktor yang menyebabkan dan mengharuskannya, maka mau 

tidak mau tetap harus kita lakukan sebagai pelaksanaan tanggung 

jawab. 

Saya  : Poin terakhir yaitu tentang kontribusi etos kerja islami terhadap 

kualitas kerja pengurus. Dari yang sudah disebutkan tadi, misalnya 

seperti adanya asas ATP, pengajian rutin, dan lain sebagainya, apakah 

itu meningkatkan kualitas kerja pengurus? 

Informan : Mungkin tidak langsung mempengaruhi kualitas kerja, namun terlebih 

dahulu mempengaruhi lingkungan kerja. Karena hal-hal tersebut 

menciptakan lingkungan kerja yang lebih islami, kemudian lingkungan 

kerja tersebut yang kemudian berpengaruh positif terhadap kualitas 

kerja pribadi pengurus. Yang kita bangun adalah kualitas lembaga dulu, 

kemudian itu harapannya nanti akan membangun kualitas pribadi 

pengurus.  

Saya  : Selanjutnya, seperti yang tertera dalam laporan rutin BAZNAS DIY 

mengenai penghimpunan dan penyaluran dana ZIS, selalu ada 

peningkatan dalam jumlahnya. Apakah peningkatan tersebut salah 

satunya disebabkan oleh etos kerja islami? 

Informan : Pasti ada. Sebuah peningkatan kualitas kerja pasti dipengaruhi oleh 

dorongan yang kuat dari dalam untuk berkembang. Oleh karena itu, 

hal-hal kecil seperti pengajian, tausyiah keagaam, kontrol secara rutijn 

oleh pimpinan terhadap pelaksana, itu sangat berpengaruh terhadap 

kualitas kerja. Jadi etos kerja islami yang dibangun itu sangat 
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berpengaruh terhadap kualitas lembaga. Apalagi pimpinan kita semua 

kiyai, jadi jika diminta untuk mengisi pengajian-pengajian selalu siap. 

Saya  : Yang terakhir, mungkin peningkatan kualitas kerja yang paling 

terlihat adalah dari peningkatan terus menerus dari penghimpunan dan 

penyaluran dana ZIS. Menurut bapak, apakah ada peningkatan lain 

selain itu? 

Informan : Untuk saat ini sebenarnya sudah banyak peningkatan, namun yang 

masih perlu dibenahi adalah disiplin kerjanya. Untuk saat ini poin itu 

sangat urgent yang harus dibenahi baik di tingkat pimpinan maupun 

pelaksana. Seperti disiplin kerja dan disiplin waktu. Karena jika itu 

disepelekan, akan berakibat ke kinerja yang lain. Namun jika kita lebih 

ketat dalam menerapkan kedisiplinan, maka harus ada konsekuensi 

lebih. Maka dari iu, sampai saat ini masih dicari formula yang tepat 

untuk hal itu. Reward dan punishment juga belum ada. Maka dari itu 

masih dicari apakah memang harus menggunakan cara itu atau yang 

lain.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Informan : Ibu Umi Nsyi’ah, S.Ag., M.Si 

Jabatan : Unsur Pelaksana Bidang Manajemen – Opersional 

 

Saya  : Untuk indikator pertama, menurut ibu apakah pekerjaan yang ibu 

lakukan dengan niat sebagai ibadah? Terutama karena pengurus 

BAZNAS merupakan amil zakat yang dapat diartikan pula sebagai 

pelaksana rukun Islam. 

Informan : Yang pertama, yang jelas kalau kita kerja pasti untuk cari uang. Tapi 

disitu akan ditarik menjadi ibadah. Jadi ketika kita pekerja pasti sebagai 

sarana ibadah. Karena degan bekerja kita akan mendapatkan uang yang 

kemudian dapat digunakan untuk ibadah seperti disalurkan untuk hal-

hal yang baik. Jadi menurut saya, baik bagi saya dan teman-teman 

pengurus yang lain, bekerja di BAZNAS DIY pasti menjadi sarana 

ibadah, bukan semata-semata mencari uang, tetapi juga untuk ibadah. 

Saya  : Indikator kedua, sikap yang muncul adalah inovatif, disiplin, kreatif, 

dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Apakah pengurus sudah sesuai dengan hal-hal ini? 

Informan : Insya Allah sudah. Namun karena disini tidak disebutkan parameter per 

sikap-sikap tersebut, maka kami tidak disampaikan secara mendetail. 

Namun secara umum, iya kami sudah seperti itu. Sebagai contoh, kita 

sebagai pelaksana wajib masuk setiap hari. Dengan begitu kita sudah 
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menerapkan disiplin diri. Selanjutnya adalah kretaifitas. Jelas itu pasti, 

inovasi juga iya. Dengan aadanya beberapa pekerjaan yang berkaitan 

dengan IT, itu juga karena adanya inovasi-inovasi yang dilakukan 

pengurus sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau sudah kreatif, 

inovasi juga pasti menyertai. 

Saya  : Kalau dari segi asas ATP bu, apakah asas sudah diterapkan dengan 

baik oleh pengurus BAZNAS DY? 

Informan : Dengan kita menyampaikan bahwa unsur pelaksana dan pimpinan 

sudah menjalankan tugasnya, kewajibannya dengan disiplin, otomatis 

semua sudah amanah. Menjalankan tuga dan kewajibannya sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. Lalu, transparan itu lebih kepada 

program-program, pendistribusian, laporan, itu bentuk transparannya. 

Terbukti dengan kami setiap bulan memberikan laporan baik dari 

pentasarufan dan penghimpunan. Itu dilaporkan kepada Gubernur, 

kemudian kepada ASN sebagai sumber penghimpunan zakat. 

Kemudian itu setiap bulan kami melaporkan ke ASN-ASN, lewat OPD 

(Organisasi Perangkat Daerah), lalu lewat penggajian pejabat. Jadi 

transparan sudah pasri iya. 

Sedangkan akuntabel, dengan kami melaksanakan itu semua, berarti 

sudah bisa dikatakan bahwa akuntabilitas kami sudah baik. 

Saya  : Selanjutnya untuk bagian kualitas kerja pengurus. Kalau menurut 

Ibu, jika dari aspek waktu, apakah pengurus sudah efektif dan efisien 

terutama dalam mengatur waktu kerjanya? 

Informan : Menurut saya sudah sangat efektif dan efisien. Dengan adanya, 

penerapan SDM yang kami punya yang sangat terbatas namun dengan 

hasil kerja yang luar biasa, ya sudah pasti kerja kami sudah efektif dan 

efisien, baik pimpinan maupun pelaksana. Kalau pimpinan lebih 
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banyak tentang ide-ide, sedangkan pelaksana bertugas menerapkan ide-

de itu. Dengan kondisi jumlah pengurus kami yang sangat terbatas, 

menurut saya pencapaian kami sampai saat ini sudah sangat efektif dan 

efisien. Pencapaian kami selalu di atas target yang kami rencanakan. 

BAZNAS DIY sebagai BAZNAS Provinsi merupakan koordinator 

BAZNAS-BAZNAS Kota dan Kabupaten serta LAZ-LAZ yang ada di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun penghimpunannnya 

masing-masing. Namun pelaporannya di setiap enam bulan dan satu 

tahun, kami yang mengkoordinir. 

Saya  : Menurut Ibu, apakah pengurus BAZNAS DIY sudah menerapkan 

Ihsan dan Itqan dan apa bentuknya? 

Informan : Kalau di pengurus BAZNAS DIY, panutan kami adalah Bapak Ketua 

Kami sebagai tolak ukur profesionalitas. Kemudian ada Wakil Ketua I 

Bagian Penghimpunan yang merupakan pakar keagamaan. Kemudian 

terdapat Wakil Ketua II Bagian Pendistribusian yang merupakan 

pengusaha serta mantan anggota dewan, secara otomtis punya link-link 

yang sangat luas untuk merangkul pihak-pihak lain dalam 

pendistribusian. Lalu Wakil Ketua II Bagian Keuangan, beliau seorang 

ekonom, dan Wakil IV Bagian SDM beliau memiliki pengalaman yang 

luas. Untuk bagian pelaksana, semua sudah sesuai denga bidang 

masing-masing, ada yang ahli di bidang agama, IT, ekonomi, akuntansi, 

dan lain sebagainya. 

Saya  : Kemudian untuk kontribusi etos kerja islami terhadap kualitas kerja 

pengurus. Apakah ada kegiatan-kegiatan BAZNAS yang ditujukan 

untuk meningkatkan kualitas kerja? 

Informan : Pelatihan SDM. Kita sudah beberapa kali melakukan pelatihan SDM, 

misalnya sertifikasi amil. Workshop keuangan, pelatihan tentang 
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penghimpunan, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada kegiatan rutin 

yang diselipkan dalam kegiatan yang lain seperti koordinasi khusus 

antara pimpinan dan pelaksana yang kemudian berisi motivasi-motivasi 

yang kemudian meningkatan kualitas kerja dan peningkatan ruhiyah 

pengurus. Secara khusus tidak ada, namun diselipkan di kegiatan-

kegiatan lain. Dan kegiatan-kegiatan tersebut berpengaruh terhadap 

kualitas kerja pegurus. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti charging 

semangat dan kinerja kita. Kegiatan-kegiatan seperti capacity building 

dan lain sebagainya, kemudian meningkatkan semangat kerja dan etos 

kerja kita sebagai pengurus. 

Saya  : Kalau bentuk peningkatan yang paling terlihat menurut Ibu apakah 

ada? 

Informan : Kalau di Lembaga Zakat, penilaiannya kan cuma dua, yaitu 

penghimpunan dan pendistribusian. Ukurannya adalah semakin 

meningkatnya penghimpunan dan pendistribusian tersebut. Dan 

penghimpunan dan pendistribusian di BAZNAS DIY selalu meningkat 

setiap pelaporannya. 

 

 

 

 

 

 


