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Panduan Wawancara  

PANDUAN WAWANCARA BAGI PIHAK DOMPET DHUAFA 

YOGYAKARTA 

Untuk Skripsi  dengan Judul  

Manajemen Strategik Pengelolaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri Di 

Dompet Dhuafa Yogyakarta Bagi Pemberdayaan Masyarakat 

 

Hari/ Tanggal  :  

Durasi Wawancara :  

Lokasi Wawancara : 

Identitas Diri 

Nama Responden :  

Jabatan  : 

 

A. Untuk pengelola 

1. Bagaimana sejarah, visi misi dan struktur organisasi, serta produk dan jasa LAZ 

Dompet Dhuafa Jogja? 

2. Apa yang menjadi tujuan LAZ Dompet Dhuafa Jogja dalam menjalankan segala 

operasionalnya? 

3. Dalam hal seperti apakah yang memotivasi Dompet Dhuafa untuk menjadi LAZ 

yang rahmatallilalamin? 

4. Bagaimana LAZ Dompet Dhuafa Jogja memaknai tentang kemiskinan? 

5. Bagaimana sistem penggalangan dana zakat di LAZ Dompet Dhuafa Jogja? 

6. Siapa saja sasaran penyaluran dana zakat produktif? 

7. Adakah dokumen pendukung terkait kelembagaan yang bisa di dapatkan? 

8. Peluang-peluang dan ancaman-ancaman seperti apa sajakah yang di miliki LAZ 

Dompet Dhuafa dalam menjalankan operasionalnya selama ini? 

9. Bagaimana cara LAZ Dompet Dhuafa untuk merebut hati para muzakki agar 

menjadi muzakki di LAZ Dompet Dhuafa? 

10. Apakah LAZ Dompet Dhuafa memiliki data base dari para calon muzakki? 

Bagaimana caranya? 
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11. Apakah yang selama ini di lakukan LAZ Dompet Dhuafa dalam mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya? 

12. Dalam hal ini LAZ Dompet Dhuafa kuat dan lemah dalam bidang apa? 

13. Strategi-strategi apa yang dimiliki LAZ Dompet Dhuafa untuk mencapai visi misi 

dari LAZ Dompet Dhuafa itu sendiri? 

14. Apakah stretegi-strategi yang selama ini sudah dilakukan oleh LAZ Dompet 

Dhuafa sudah diterapkan dalam operasional maupun program-program yang 

dijalankan? 

15. Apakah dana yang tergalang dari muzakki selama ini sudah di distribusikan secara 

merata? Adakah dokumentasi terkait dana yang sudah terdistribusikan pihak LAZ 

Dompet Dhuafa? 

B. Usaha pendayagunaan 

1. Bagaimana manajemen strategik pengelolaan zakat di LAZ Dompet Dhuafa 

Jogja? 

2. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat produkif di LAZ Dompet Dhuafa 

Jogja? 

3. Pola apa saja yang digunakan dalam hal pendayagunaan dana zakat produktif? 

4. Bagaimana kriteria golongan yang diberi zakat produktif tersebut? 

5. Bagaimana sistem pengelolaan program madrasah ekonomi mandiri dalam hal 

pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusiannya? 

6. Adakah pendampingan dalam hal pemberian dana bantuan oleh petugas LAZ 

Dompet Dhuafa Jogja dalam program madrasah ekonomi mandiri? Jika ada, 

dalam bentuk yang bagaimana dan apa manfaatnya? 

7. Bagaimana mekanisme survei usaha untuk penerimaan dama program madrasah 

ekonomi mandiri? 

8. Dalam satu kali periode pemberian zakat produktif, berapa kali LAZ Dompet 

Dhuafa Jogja melaukan monitoring terhadap usaha mustahiq program madrasah 

ekonomi mandiri? 

9. Apa parameter keberhasilan program madrasah ekonomi mandiri untuk LAZ 

Dompet Dhuafa Jogja? 

10. Apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang dalam program 

madrasah ekonomi mandiri di LAZ Dompet Dhuafa Jogja? 
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11. Adakah evaluasi yang dilakukan LAZ Dompet Dhuafa Jogja terhadap program 

madrasah ekonomi mandiri? Kalau ada berapa bulan sekali? 

12. Bagaimana pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta mengatasi apabila muatahiq yang 

menerima dana bantuan namun usahanya tidak mengalami perkembangan yang 

berarti? 
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PANDUAN WAWANCARA BAGI PENERIMA PROGRAM MADRASAH 

EKONOMI MANDIRI 

Untuk Skripsi  dengan Judul  

Manajemen Strategik Pengelolaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri Di 

Dompet Dhuafa Yogyakarta Bagi Pemberdayaan Masyarakat 

 

Hari/ Tanggal  :  

Durasi Wawancara :  

Lokasi Wawancara : 

Identitas Diri 

Nama Responden :  

Jabatan  : 

 

1. Bagaimana kondisi keuangan anda? 

2. Bagaimana kondisi usaha anda sebelum dan sesudah mendapat bantuan dari 

Dompet Dhuafa Yogyakarta? 

3. Apa yang anda ketahui dengan LAZ Dompet Dhuafa Jogja? 

4. Pernahkan anda menerima dana zakat dari lembaga tersebut? bila pernah, dalam 

bentuk yang bagaimana dana tersebut anda pergunakan? 

5. Adakah manfaat dari dana tersebut dalam memenuhi kebutuhan anda? 

6. Adakah pelatihan khusus untuk usaha anda yang di lakukan LAZ Dompet Dhuafa 

Jogja selama ini? 

7. Apakah pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta melakukan pendampingan dan 

pengawasan kepada anda terkait pengelolaan usaha yang anda miliki? 

8. Adakah setelah mendapat dana zakat produktif, taraf hidup anda mengalami 

peningkatan terhadap perekonomian dan kesejahteraan? 

9. Apakah pola penerimaan selama ini sudah sesuai dengan apa yang anda harapkan? 

jika belum, apa usulan anda untuk pola penerimaan yang sesuai? 
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A. Hasil Wawancara 

 

Hasil Wawancara Dengan Pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta 

 

Hari/ Tanggal  Kamis, 30 Juni 2015 

Durasi Wawancara : 13 Menit, 3 Detik  

Lokasi Wawancara : Kantor Dompet Dhuafa Yogyakarta 

Identitas Diri 

Nama Responden : Bambang Edi Prasetyo. 

Jabatan  : Manajer Pendayagunaan       

 

Konsep program pendayagunaan dompet dhuafa Yogyakarta 

1. Program kesehatan 

a. Gerai sehat LKC  : Pendirian dan pengelolaan klinik berobat dokter 

umum, buka senin-jum’at (08.00-17.00) 

b. Tribbun nabawi  : pola layanan kesehatan dengan metode tribbun 

nabawi yang professional (gratis bagi dhuafa/ asnaf zakat dan berbayar bagi yang 

mampu). 

c. Pos sehat   : pola layanan kesehatan kuratif, promotif, dan 

preventif bagi dhuafa dengan system keanggotaan dengan lebih mengutamakan 

partisipasi masyarakat yang tergabung dalam kader kesehatan. 

2. Program ekonomi 

a. Warung beres   : program pemberdayaan ekonomi bagi pedagang 

kaki lima khususnya angkringan melalui pendekatan penerapan prinsip hidup 

bersih sehat. 

b. Kampong ternak  :pelatihan penggemukan kambing dengan metode 

pakan fermentasi disertai hibah bantuan bibit kambing dan kandang dipadukan 

dengan pelatihan pemanfaatan limbah ternak. 

c. Ekonomi mandiri  : program pemberdayaan ekonomi bagi usaha mikro 

untuk meningkatkan kecakapan berwirausaha disertai penguatan modal dan 

spiritualitas. 
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d. Institute mentas unggul : program pendidikan dan pelatihan untuk 

memberikan keterampilan khusus bagi masyarakat dhuafa sehingga terbentuk 

kelompok usaha. 

3. Program sosial dan kebencanaan 

a. Layanan muatahiq  : program caritas untuk melayani muatahiq 

b. Kebencanaan   ::program caritas bagi masyarakat terdampak 

bencana 

4. Program pendidikan  

a. Beasiswa (sahabat bintang & mandiri : program pemberian bantuan biaya 

pendidikan untuk anak-anak dhuafa disertai pendampingan pengembangan diri. 

b. PAUD    : pembangunan sarana PAUD dan pelatihan tenaga 

pengajar 

c. Guru inspiratif   : program peningkatan kompetensi dasar guru 

PAUD dan TK yang difasilitatori oleh fakultas pendidikan UNY. 

5. Program dakwah 

a. Pondok smart   : program pendidikan karakter taqwa berasrama 

b. Masjid berdaya  : program pendampingan berbasis masyarakat 

dengan menempatkan masjid sebagai pusatnya melalui pendekatan spiritual.  

 

Tujuan lembaga amil zakat dompet dhuafa Yogyakarta dalam menjalankan 

segala operasionalnya 

Tujuan besar dari dompet dhuafa yakni menjadikan muatahiq menjadi 

muzakki, namun hal ini butuh tahapan-tahapan hingga menjadikan muatahiq 

menjadi muzakki, yakni dengan memandirikan manusia, dengan cara mencukupi 

akses masyarakat dari berbagai macam sudut, mulai dari akses pengetahuan, akses 

informasi, akses dana sehingga masyarakat tersebut dapat berdaya atau mandiri. 

Motivasi lembaga amil zakat dompet dhuafa Yogyakarta untuk menjadi 

lembaga amil zakat yang rahmatallilalamin 

DD ingin mencipkan bangunan dengan pondasinya adalah zakat, semua 

struktrurnya dibanguan dengan dana zakat. Perekonomian dengan dana zakat, 

layanan-layanan masyarakatnya di bangun dengan dana zakat. Untuk Dompet 

Dhuafa itu sendiri sudah mencoba menerapkan ini yakni banguan yang ada di 
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daerah parung-bogor “zona madina” dengan  gambaran seperti di kota madina 

dengan masjid sebagai pusat kehidupan dengan dikelilingi oleh pusat 

perekonomian, pusat kehidupan masyarakat. 

lembaga amil zakat dompet dhuafa Yogyakarta memaknai tentang 

kemiskinan 

kemiskinan adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, untuk wilayah 

jogja sendiri semiskin-miskinnya masih bisa memenuhi kehidupannya walau 

sangat minim. Kemiskinan pada jogja kemiskinan bukan hanya dapat dilihat 

dengan mata saja, sebagai contoh kemiskinan yang terdapat digunung kidul, 

orang-orang terlihat miskin namun banyak memiliki tanah. Jadi kemiskinan 

tersebut bukan hanya yang Nampak saja namun dapat dilihat dari apakah sesorang 

dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya. Kemiskinan setiap orang mempunyai 

kasus yang berbeda-beda serta penyebab kemiskinannya pun berbeda-beda maka 

dari itu untuk penyelesaian itu ini menjadi andil dompet dhuafa untuk berperan 

dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia walaupun kontribusi dari 

dompet dhuafa Yogyakarta belum begitu besar. 

Bagaimana system penggalangan dana zakat di lembaga amil zakat dompet 

dhuafa Yogyakarta 

Untuk daerah Yogyakarta, dana zakat banyak di dapat dari donasi ritel, 

untuk masyakat Yogyakarta sekitar 40-41% sudah teredukasi pengetahuan tentang 

zakat, walaupun seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak begitu 

besar namun karna edukasi terhadap zakat di Yogyakarta cukup baik, maka 

banyak muatahiq yang mendonasikan zakatnya kisaran 200.000 hingga 300.000 

namun jumlah yang mendonasikan cukup banyak. System penggalangan dana 

yang evektif bagi dompet dhuafa Yogyakarta dengan pemberian edukasi zakat 

dari leaflet-leaflet, baliho, media sosial.   

Sasaran penyaluran dana zakat produktif 

Sasarannya banyak kepada kaum fakir miskin yang berpotensi, fakir 

miskin yang sekiranya dapat dikembangkan oleh dompet dhuafa dengan 

pemberian modal usaha, pemberian materi edukasi. Berbeda apabila yang menjadi 

sasaran adalah kaum yang sangat dhuafa yang berada pada kerak kemiskinan 

maka zakat yang diberikan banyak bersifat konsumtif. Criteria dari sesorang yang 
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mendapatkan dana zakat produktif adalah yang kebutuhan pokoknya sudah 

terpenuhi untuk kebutuhan hidupnya. 
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Hasil Wawancara Dengan Pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta 

 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 17 Desember 2015 

Durasi Wawancara : 32 Menit, 53 Detik  

Lokasi Wawancara : Kantor Dompet Dhuafa Yogyakarta 

Identitas Diri 

Nama Responden : Bambang Edi Prasetyo. 

Jabatan  : Manajer Pendayagunaan       

 

peluang dan ancaman yang dimiliki LAZ Dompet Dhuafa dalam 

operasionalnya 

Peluang :  

3) Pertumbuhan ekonomi dengan hadirnya Pengusaha muda (kelompok-

kelompok sadar zakat semakin bertambah, khususnya dari pengusaha-

pengusaha muda di Yogyakarta), maka dengan itu pihak Dompet Dhuafa 

melihat peluang ini dapat dimanfaatkan oleh pihak Dompet Dhuafa dengan 

gerakan dalam hal fundingnya atau penggalangan dananya dengan 

mengajukan proposal-proposal program zakat kepada mereka, salah satunya 

dari pengusaha Quantum residen (pengusaha property) untuk nantinya 

dipresentasikan kepada mereka dan didalamnya juga memberikan 

pemahaman kepada mereka apa itu zakat dan infaq. 

4) Pertumbuhan properti di Yogyakarta (indikasinya bahwa banyaknya 

masyarakat Yogyakarta yang status ekonominya naik) karena indeks gini di 

Yogyakarta tidak terlalu signifikan antara status ekonomi kaya dan status 

ekonomi miskinnya tidak terlalu mencolok. Maka besaran donasi zakat di 

Dompet Dhuafa berada pada kisaran Rp. 300.000,- hingga Rp. 700.000,- 

Ancaman :  

6) UU No 23 tahun 2011 Bab 1 pasal 1 ayat 7 dan 8. Yang menyatakan bahwa 

BAZNAS sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara 

nasional, sedangkan LAZ  adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang 

memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat. Dalam UU tersebut pihak Dompet Dhuafa yang notabene sebagai LAZ 
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merasa bahwasanya UU tersebut menutup gerak kerja yang dilakukan oleh 

Dompet Dhuafa, karena regulasi terkait pengelolaan zakat ada di BAZNAS 

dan LAZ hanya sebagai operator saja, dalam hal ini sangat mengkerdilkan 

peran LAZ sebagai pengelolaa zakat, sedangkan untuk Dompet Dhuafa itu 

sendiri selama ini sudah melakukan pengelolaan zakat secara independen 

mulai dari penghimpunannya, survei programnya, mekanisme programnya, 

pendistribusian zakatnya dengan cara-cara yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum, secara agama, maupun secara 

kesyariahannya. Untuk menindaki hal tersebut beberapa LAZ mengajukan 

yudicial review (hak uji materil) yang dalam hal ini guna menguji kesahihan 

dan daya laku produk-produk hokum yang ada sebagai bentuk bandingan 

terhadap UU tersebut. Hal ini akan menjadi ancaman bagi LAZ khususnya 

Dompet Dhuafa Sepanjang BAZDA dan LAZDA tidak memiliki hubungan 

baik. Untuk wilayah Yogyakarta sendiri hal ini belum dapat menjadikan 

ancaman yang serius karna hubungan antara LAZDA dan BAZDA di 

Yogyakarta masih terjaga dengan baik. Karena BAZDA juga menyadari 

bahwa BAZDA sendiri belum mampu melaksanakan peran-peran amil yang 

seharusnya. Namun untuk daerah lain terdapat persaingan yang cukup ketat 

antara BAZNAS dan LAZ yang terasa gesekannya. 

7) Banyaknya organisasi-organisasi massa yang juga mengalang dana dengan 

model gerakan, terkadang terdapat dari organisasi-organisasi tersebut yang 

dalam menggalang dana sedikit mengganggu Dompet Dhuafa, dan 

organisasi–organisasi tersebut benyak yang mengenyampingkan hak dari 

amil, nyatanya memang dalam 8 asnaf tersebut terdapat sebagaian dari hak 

amil sebagai pengehimpun zakat dan pengelola zakat yang dalam hal ini tidak 

dilanggar menurut syariat islam.  

Secara umum peluang dan ancaman Dompet Dhuafa dalam operasionalnya 

,sebagai berikut: 

  EXTERNAL 

  OPPORTUNITY (PELUANG) THREAD (ANCAMAN) 

a Komunitas masih banyak 

1. ketidakpuasan donatur dan mustahik  

terhadap layanan 

b CSR belum tergarap 2. Kenaikan harga property di Jogja 

c Destinasi wisata ke-2 setelah Bali 3. UU Zakat mengancam, kalau diterapkan  
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d Banyak mahasiswa loyal (penelitian dan magang)   

e Ada 5 mall baru di Jogja   

f Pertumbuhan sektor properti   

g Event internasional banyak dilaksanakan di Jogja   

h Masih banyak mustahik yang perlu dibantu   

i  Pertumbuhan orang kelas menengah 7-8 juta/tahun   

j Potensi zakat yang besar --> 5 M/bulan   

k  UMP DIY naik   

l  

Masyarakat --> kearifan lokal masih tinggi dan mau 

menerima hal baru   

m  Media sosial belum tergarap   

n  perkembangan Gerakan ekonomi syariah di DIY   

o Lahan pertanian masih luas   

p  

Rata-rata keluarga muslim mengeluarkan 4% untuk 

shadaqoh   

q 

Industri muslim yang terus berkembang (Hijabers, 

motivasi islam, kuliner, hotel)   

r 

Peluang kerjasama dengan pemerintah dalam 

program pengentasan kemiskinan   

s 

Respon positif masyarakat terhadap kegiatan 

program-program DD bagus   

t Masyarakat "abangan" masih tinggi   

u Dana infaq masjid belum banyak dimanfaatkan    

 

Cara Dompet Dhuafa merebut hati para muzakki agar menjadi muzakki di 

LAZ Dompet Dhuafa 

8) Menarik calon muzzaki dengan mengunakan testimoni lewat sosial media, 

salah satunya sosial medianya adalah youtube. Dengan menyajikan 

keberhasilan-keberhasilan Dompet Dhuafa selama melakukan program-

programnya. Didalam testimonya tersebut pula pihak Dompet Dhuafa 

menampilkan para mustahiq yang telah dibina dan mencapai kesuksesan. 

Sebagai bentuk laporan kineja Dompet Dhuafa kepada para pemberi donasi 

atau para muzzaki. 

9) Melakukan publikasi. Hal ini secara umum juga dilakukan oleh seperti LAZ 

yang lain, bentuk publikasinya terdiri dari berbagai macam seperti pamphlet, 

brosur, baliho. 

10) Menyajikan laporan donasi pada personal muzzaki. Dengan keunggulan 

dalam hal Kepastian dan kecepatan konfirmasinya terhadap donasi yang telah 
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diberikan dengan menggunakan sistem kuangan yang bernama Sandra 

(laporan penghimpunan secara online) dan Desi (Dompet Dhuafa Enterprise 

Sistem) dengan sistem ini maka donator atau muzakki bisa mendapatkan 

struk yang tercetak dari sebuah printer mini yang tersambung dengan android. 

Dengan tersebut, maka donasi yang diberikan sudah otomatis masuk ke dalam 

sistem dan terjaga keamanannya dan  dengan sistem tersebut pihak Dompet 

Dhuafa dapat secara langsung mengenali nomor hp dari muzakki tersebut 

yang menginfokan dalam bentuk notifikasi bahwa muzakki tersebut telah 

berdonasi atau membayarkan infaq atau zakatnya kepada Dompet Dhuafa. 

Serta pihak  Dompet Dhuafa memberikan laporan donasi kepada personal 

terkait dana donasinya yang telah digunakan untuk kegiatan amal yang 

dilakukan oleh Dompet Dhuafa, dengan harapan loyalitas terhadap muzakki 

tetap terjaga. 

11) Maintenance atau pemeliharaan menggunakan sosmed, dalam hal ini guna 

memastikan agar para muzakki tetap loyal kepada  LAZ Dompet Dhuafa. 

12) Bila donasinya dalam bentuk korporasi maka pihak Dompet Dhuafa 

melakukan barter. Atau dapat dikatakan tukar menukar dalam hal event. 

sebagai contoh Ayam Penyet Suroboya, pihak Dompet Dhuafa melakukan 

kajian yang pusatnya dari pihak Dompet Dhuafa, dalam hal ini Pihak Dompet 

Dhuafa mendapatkan keuntungan dari dana CSR dari Ayam Penyet Suroboyo 

dan pihak Ayam Penyet Suroboyo mendapatkan kajian yang dilakukan oleh 

Dompet Dhuafa. Contoh lain adalah kerjasama Dompet Dhuafa dengan 

carrefour pada bulan ramadhan. 

Cara Dompet Dhuafa memiliki data base dari para calon muzakkinya 

Dompet Dhuafa dalam pengumpulan data base calon muzakkinya 

menggunakan sistem yang dinamakan Desi (Dompet Dhuafa Enterprise Sistem), 

didalamnya berisi alamat, no hp, no email. Data tersebut didapatkan Dompet 

Dhuafa melalui kajian-kajian yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa. Sebagai 

contoh pihak Dompet Dhuafa melakukan kerjasama parenting dengan salima 

dalam bentuk kerjasama berupa kajian, dalam kajian tersebut para peserta kajian 

akan mengisi daftar hadir yang disertai nama, no hp, alamat tinggat, alamat email. 

Hal ini yang digunakan oleh Dompet Dhuafa sebagai data base para calon 
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muzakki. Namun dalam melakukan telemarketing (mensosialisasikan produk atau 

jasa usaha kita melalui telepon) pihak Dompet Dhuafa terlebih dahulu 

menginformasikan kepada calon muzakki bahwa pihaknya mendapatkan data 

calon muzakki tersebut melalui daftar hadir yang sudah ditulis oleh muzakki 

disaat mengikuti kajian terdahulu, hal ini dirasa perlu untuk menginfokan kepada 

para calon muzakki terkait dari mana Dompet Dhuafa mendapatkan data dari 

mereka sebagai bentuk privasi muzakki. 

 Dompet Dhuafa itu sendiri setelah mendapatkan data base tersebut akan 

melakukan telekomunikasi dalam bentuk telpon maupun sms, dengan 

mengingatkan para muzakki untuk  membayar zakat dan infak, dapat juga 

menginfokan agenda-agenda yang akan dilakukan oleh Dompet Dhuafa. Namun 

Dompet Dhuafa lebih banyak menginfokan melalui email maupun sosmed yang 

lainnya karena mengingat besarnya biaya bila terlalu fokus menggunakan media 

informasi sms dan juga untuk tetap menjaga privasi dari calon muzakki. 

Identifikasi kekuatan dan kelemahan dari Dompet Dhuafa 

Identifkasi ini dilakukan Dompet Dhuafa setiap akhir tahun melalaui 

RKAT, hal ini baru rutin dilakukan Dompet Dhuafa selama 3 tahun terakhir. Dan 

hasil dari RKAT tersebut mendapatkan hasil terkait kekuatan dan kelemahan dari 

Dompet Dhuafa dari pihak internal, sebagai berikut: 

STRENGTH (KEKUATAN) 

a. Retail udah bagus 

b. Posisi kantor strategis 

c. Repeat order donatur bagus 

d. Loyalitas donatur oke 

e. Dana besar 

f. Branding Dompet Dhuafa kuat 

g. SDM jumlah memadai 

h. bebas intervensi Parpol 

i. SDM sbg tim yang solid dan professional 

j. Dompet Dhuafa sudah terdaftar menjadi LAZ Nasional 

k. Kerjasama media yang cukup baik 

l. Tampilan kantor sudah representative 

m. Tingkat kunjungan donatur ke kantor tinggi  

n. Inventaris lengkap 

o. mempunyai Networking dengan pemerintah bagus 
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WEAKNESS (KELEMAHAN) 

a.  Gedung masih sewa 

b. Parkir sempit 

c. Upgrading skill dan pengetahuan literasi  karyawan kurang  

d. 5 R belum diterapkan 

e. Penggunaan sistem informasi belum optimal 

f. Database muzakki, mustahik, amil, surat menyurat, mou belum rapi 

g. SDM kurang disiplin 

h. Komputer div pdg lelet 

i. SOP belum terealisasi secara menyeluruh 

j. Masih ada gaji SDM yanga di bawah UMR 

k. Belum semua program terdiferensiasi dan marketable 

l. Belum ada sistem keuangan  

m. Laporan keuangan belum akurat 

n. Tidak ada gudang 

o. Strategi FR kurang inovatif 

p. Komunikasi antar divisi masih lemah 

q. Internalisasi nilai DD kurang (berjuang, bukan hanya bekerja) 

r. PKWT yang masih mengambang 

s. Sistem rekrutmen dan maintenance relawan belum jelas 

t. Pelayanan terhadap stake holder kurang maksimal 

u. Dokumentasi internal program belum ter-SOP 

v. Indikator keberhasilan program masih standar internal 

w. kurang aktif dalam komunitas/forum filantropi yang lebih luas --> jaringan sempit 
 

 

Dompet Dhuafa Kekuatan dan kelemahan dalam beberapa bidang 

6) Kekuatan: 

Dompet Dhuafa kuat dalam bidang jaringan, donatur yang dimiliki Dompet 

Dhuafa basisnya sangat banyak sekitar 4000 hingga 6000 donatur, meskipun 

jumlah donasinya tidak begitu besar, kisaran Rp. 200.000 hingga Rp. 

700.000, karena jumlah dana yang diberikan tidak begitu besar namun 

donaturnya cukup banyak. Hal ini menjadikan kekuatan tersendiri bagi pihak 

Dompet Dhuafa karena apabila terdapat donatur yang sudah tidak loyal lagi 

kepada Dompet Dhuafa, maka hal ini tidak begitu menghawatirkan. Maka 

dari itu  Dompet Dhuafa  maintenancenya tidak terlalu personal, hal ini cukup 

dilakukan dengan sosial media atau sms. Beda halnya apabila jumlah donatur 

sedikit namun jumlah donasinya besar, maka apabila terdapat donatur yang 
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sudah tidak loyal lagi maka tentunya hal ini akan berdampak besar bagi 

pihaknya. Maka apabila hal ini terjadi maintenance yang dilakukan harus 

masing-masing personal, untuk tetap menjaga loyalitas dari para donatur.  

7) Kelemahan: 

c) Dompet Dhuafa lemah dalam hal komunikasi kepada pihak luar, sebagai 

contohnya dalam hal web maupun sosial media yang dimiliki Dompet 

Dhuafa masih pincang, hanya fokus pada sosial media tertentu saja dan 

belum merambah kesemua sosial media yang ada. 

d) Jejaring relawan dari Dompet Dhuafa tidak begitu bagus masih terbatas, 

sehingga aliansi strategisnya belum begitu banyak. 

 

Strategi-strategi Dompet Dhuafa dalam mencapai visi misi yang dimilikinya 

MISI GOAL OUTPUT 
PELAK

SANA 
 

2016 2017 2018 

1.Menjadi 

gerakan 

masyarakat 

yang 

mentransfor

masikan 

nilai-nilai 

kebaikan 

terwujudnya 

masyarakat 

binaan yang 

menjadi agen 

kebaikan 

tercipta  360 orang anggota 

associate dai di DIY (Grand 

Stra no. 2, 6) 

div 

dakwah 
70 100 140 

terwujudnya 3 cluster 

masyarakat sadar dan 

menerapkan perilaku hidup 

sehat (Grand Stra no. 2, 6) 

div 

kesehatan

, thibun 

2 cluster sadar 

prinsip PHBS 

2 cluster 

menerapkan 

dan 1 cluster 

sadar PHBS 

3 cluster 

menerapkan 

PHBS 

terbentuknya 250 guru yang 

berkarakter dan berkompeten 

(Grand Stra no. 2, 4, 6) 

div 

pendidika

n 

100 guru 

termaintenance 

dan terukur 

outputnya. 

Pelatihan pada 

50 guru baru. 

50 guru 

termaintenanc

e. Pelatihan 

pada 100 guru 

baru 

100 guru 

termaintenane 

Mengembang

kan nilai-nilai 

ZISWAF 

sebagai 

instrumen 

gerakan sosial 

ekonomi 

umat di 

wilayah DIY 

Tersosialisasinya edukasi dan 

nilai yang melibatkan 

sumberdaya internal dan 

eksternal sehingga lembaga 

mempunyai daya dukung yang 

kuat dari masyarakat dengan 

target peningkatan jumlah 

donatur baru sebanyak 14.500 

(Grand Stra no. 1, 2, 3, 5) 

retail, 

CRM 

3500 donatur 

baru dengan 

data lengkap 

4000 donatur 

baru dengan 

data lengkap 

5000 donatur baru 

dengan data 

lengkap 

markom 
4 event 

(markom) 

4 event 

(markom) 
4 event (markom) 

Mengajak pelaku industri 

(pariwisata, retail, properti) di 

DIY untuk melakukan edukasi 

pada masyarakat tentang 

ZISWAF dan sinergi 

pengelolaannya. (Grand stra no. 

2, 5) 

fundraisi

ng 

5 industri 

(pariwisata, 

retail, dan 

property) 

5 industri 

(pariwisata, 

retail, dan 

property) 

5 industri 

(pariwisata, retail, 

dan property) 

          

meningkatkan edukasi nilai 

ziswaf dan awareness lembaga  

melalui sosmed dan web 

(Grandstra 3,5) 

markom 

dan staf 

medsos 

interaksi 

medsos: 750 

retweet, 1000 

like IG, 

penambahan 

300 fans FB, 

3650 

pengunjung 

web 

interaksi 

medsos: 750 

retweet, 1000 

like IG, 

penambahan 

300 fans FB, 

3650 

pengunjung 

web 

interaksi medsos: 

750 retweet, 1000 

like IG, 

penambahan 300 

fans FB, 3650 

pengunjung web 
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blast dan 

broacast WA 1x 

seminggu, BBM 

1x seminggu, 

dan SMS 36x 

setahun 

blast dan 

broacast WA 

1x seminggu, 

BBM 1x 

seminggu, 

dan SMS 36x 

setahun 

blast dan broacast 

WA 1x seminggu, 

BBM 1x 

seminggu, dan 

SMS 36x setahun 

          
     2. 

Mewujudka

n 

masyarakat 

berdaya 

melalui 

pengemban

gan 

ekonomi 

kerakyatan 

terwujudnya 

masyarakat 

binaan yang 

berdaya dan 

mandiri dari 

aspek 

ekonomi 

(Grandstra 4 

dan 6) 

terciptanya 600 orang yang 

berdaya dengan memiliki 

ketrampilan dan meningkat 

kesejahteraannya 

div 

ekonomi 
150 150 150 

3. Terlibat 

aktif dalam 

kegiatan 

kemanusiaa

n dunia 

melalui 

penguatan 

jaringan 

global 

terwujud 

komunitas 

relawan DIY 

(Grandstra 2) 

memiliki relawan yang terlibat 

aktif sebanyak 500 orang yang 

terdiri dari 50 relawan spesialis, 

dan 450 relawan umum. 

div 

pendidika

n 

100 (10% 

relawan 

spesialis) 

100 (10% 

relawan 

spesialis) 

100 (10% relawan 

spesialis) 

 
    

meningkatkan edukasi nilai 

ziswaf dan awareness lembaga  

melalui kegiatan yang 

melibatkan masyarakat, 

organisasi profesi, dan media 

sehingga nilai tersebar lebih 

luas. 

SDK 

10x setahun 

kegiatan yang 

melibatkan 

masyarakat 

untuk isu2 

ziswaf dan 

kemanusian. 

10x setahun 

kegiatan yang 

melibatkan 

masyarakat 

untuk isu2 

ziswaf dan 

kemanusian. 

10x setahun 

kegiatan yang 

melibatkan 

masyarakat untuk 

isu2 ziswaf dan 

kemanusian. 

    
          

4. 

Melahirkan 

kader 

pemimpin 

berkarakter 

dan 

berkompete

nsi global 

Memiliki 

SDM yang 

berkompeten 

sesuai dengan 

bidangnya, 

berakhlakul 

karimah dan 

bermasa 

depan lebih 

baik 

(Grandstra 1) 

Peningkatan kompetensi sesuai 

bidang bagi SDM, dan 

pengembangan karakter secara 

berkala Operasio

nal 

peningkatan 

kompetensi 

amil  dan 

internalisasi 

nilai Amil 

masing-masing 

12x setahun 

peningkatan 

kompetensi 

amil  dan 

internalisasi 

nilai Amil 

masing-

masing 12x 

setahun 

peningkatan 

kompetensi amil  

dan internalisasi 

nilai Amil 

masing-masing 

12x setahun 

Sistem reward and punishment 

untuk mengoptimalisasikan 

kinerja 

Operasio

nal 

Implementasi 

reward & 

punishment dan 

penegakan SOP 

yang 

diwujudkan 

dengan evaluasi 

PA (2x 

setahun), 5R 

(setiap bulan), 

dan dokumen 

implementasi 

SOP keuangan 

dan HRD (4x 

setahun). 

Implementasi 

reward & 

punishment 

dan 

penegakan 

SOP yang 

diwujudkan 

dengan 

evaluasi PA 

(2x setahun), 

5R (setiap 

bulan), dan 

dokumen 

implementasi 

SOP 

keuangan dan 

HRD (4x 

setahun). 

Implementasi 

reward & 

punishment dan 

penegakan SOP 

yang diwujudkan 

dengan evaluasi 

PA (2x setahun), 

5R (setiap bulan), 

dan dokumen 

implementasi SOP 

keuangan dan 

HRD (4x 

setahun). 

 
    

meningkatkan 

pengetahuan 

agama kepada  

masyarakat  

(grandstra 

2,5) 

memberikan konsultasi 

keagamaan kepada masyarakat 

yang membutuhkan SDK, 

Divisi 

Dakwah 

memberikan 

konsultasi 

keagamaan 

kepada 

masyarakat 

yang 

membutuhkan 

memberikan 

konsultasi 

keagamaan 

kepada 

masyarakat 

yang 

membutuhkan 

memberikan 

konsultasi 

keagamaan 

kepada 

masyarakat yang 

membutuhkan 

tercipta kader 

pemimpin 

berkarakter di 

terwujudnya 200 generasi muda 

yang cerdas & berakhlakul 

karimah 

pendidika

n, 

dakwah 

pendidikan: 50, 

dakwah: 70 
100 

140. DD jadi 

ketua FOZ 
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DIY(grandstr

a 1, 2, 6) 

5. 

Melakukan  

advokasi 

kebijakan 

untuk 

mewujudka

n sistem yg 

berkeadilan 

      masyarakat 

binaan 

memiliki 

jaminan 

kesehatan 

dari 

pemerintah 

(Grand Stra 

No. 6) 

Terfasilitasinya masyarakat 

binaan untuk medapatkan akses 

pelayanan kesehatan dan 

jaminan kesehatan dari 

pemerintah. 

Pendayag

unaan 

Pendataan 

jaminan sosial 

yang dimiliki 

masyarakat 

binaan. Mulai 

mengadvokasi 

jaminan 

kesehatan. 

Advokasi 

lanjutan 

untuk 

jaminan 

kesehatan dan 

pendidikan. 

Advokasi lanjutan 

untuk jaminan 

kesehatan dan 

pendidikan. 

6. 

Mengemba

ngkan diri 

sebagai 

organisasi 

global 

melalui 

inovasi, 

kualitas 

pelayanan, 

dan 

transparansi 

akuntabilita

s, 

independen

si, dan 

kemandiria

n lembaga. 

Transparansi 

dan 

akuntabilitas 

lembaga 

(grandstra 1, 

3) 

laporan keuangan bulanan tepat 

waktu dan siap audit internal 

operasion

al 

penggunaan 

sistem accurate 

untuk 

penyusunan 

laporan 

keuangan;  

laporan bulanan 

tepat waktu;  

dan 

penyususnan 

laporan akhir 

tahun selesai 

pada bulan 

februari tahun 

berikutnya 

penggunaan 

sistem 

accurate 

untuk 

penyusunan 

laporan 

keuangan;  

laporan 

bulanan tepat 

waktu;  dan 

penyususnan 

laporan akhir 

tahun selesai 

pada bulan 

februari tahun 

berikutnya 

penggunaan 

sistem accurate 

untuk penyusunan 

laporan keuangan;  

laporan bulanan 

tepat waktu;  dan 

penyususnan 

laporan akhir 

tahun selesai pada 

bulan februari 

tahun berikutnya 

management asset dan 

inventaris terdokumentasi dan 

terupdate 

operasion

al 

management 

asset dan 

inventaris 

terdokumentasi 

dan terupdate 

management 

asset dan 

inventaris 

terdokumenta

si dan 

terupdate 

management asset 

dan inventaris 

terdokumentasi 

dan terupdate 

laporan keuangan terpublikasi 

di media lembaga dan media 

massa 

operasion

al 

publikasi 

laporan 

keuangan di 

media massa 

publikasi 

laporan 

keuangan di 

media massa 

publikasi laporan 

keuangan di 

media massa 

Keterbukaan 

akses 

informasi 

terhadap 

stake holder 

(grandstra3, 

4) 

terciptanya keterbukaan data 

ZISWAFKu (baik 

penghimpunan maupun 

pendistribusian) yang 

komperhensif 

markom,  

pdg 

publikasi data 

ziswafku 

(penghimpunan 

dan 

pendistribusian) 

di web dan 

media eksternal 

lembaga 

publikasi data 

ziswafku 

(penghimpun

an dan 

pendistribusia

n) di web dan 

media 

eksternal 

lembaga 

publikasi data 

ziswafku 

(penghimpunan 

dan 

pendistribusian) di 

web dan media 

eksternal lembaga 

 
 

   

     

Pengendalian 

internal 

(Grand Stra 1, 

3) 

Kesadaran seluruh amil untuk 

menerapkan 5R 

Operasio

nal 

Terlaksana 4 

tahap 5R 

(sosialisasi, 

implementasi, 

penilaian, 

reward dan 

punishment). 

Terlaksana 4 

tahap 5R 

(sosialisasi, 

implementasi, 

penilaian, 

reward dan 

punishment). 

Terlaksana 4 

tahap 5R 

(sosialisasi, 

implementasi, 

penilaian, reward 

dan punishment). 

Penyerapan anggaran sesuai 

dengan standar yg telah 

ditentukan 

Operasio

nal 

Penerapan 

budgeting 

control 

Penerapan 

budgeting 

control 

Penerapan 

budgeting control 

Menjadi 

lembaga 

rujukan 

dalam inovasi 

fundraising 

dan program 

pendayagunaa

n (Grand Stra 

1, 5, 6) 

Menciptakan 5 inovasi strategi 

penghimpunan dan program 

pendayagunaan 

sdk, pdg 

1 strategi baru 

pada divisi sdk 

dan program 

1 strategi baru 

pada divisi 

sdk dan 

program 

1 strategi baru 

pada divisi sdk 

dan program 
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Implementasi 

ICT yang 

handal & 

terintegrasi 

dalam 

pelayanan 

baik internal 

maupun 

eksternal 

(Grand Stra 

No. 1, 3) 

tersedianya layanan ict yang 

memadai untuk meningkatkan 

kinerja keuangan dan sistem 

layanan kemudahan berdonasi 

Operasio

nal 
penerapan 

sistem accurate 

penerapan 

sistem 

accurate 

penerapan sistem 

accurate 

CRM 
banking channel 

di ATM BPD 

  Terwujudnya 

pelayanan 

dengan 

prinsip tepat 

sasaran, tepat 

layanan, tepat 

manfaat, dan 

tepat waktu. 

(Grand Stra 

No. 1, 3) 

Manajemen komplain 

CRM, 

SPV, 

manajer, 

pimcab 

Handling 

complain 100% 

dan 

terdokumentasi 

Handling 

complain 

100% dan 

terdokumenta

si 

Handling 

complain 100% 

dan 

terdokumentasi 

Memberikan pelayanan prima 

kepada semua stakeholder 
sdk, pdg 

Memberikan 

pelayanan 

prima kepada 

semua 

stakeholder 

Memberikan 

pelayanan 

prima kepada 

semua 

stakeholder 

Memberikan 

pelayanan prima 

kepada semua 

stakeholder 

Pengembangan riset sebagai 

bahan pengambilan keputusan sdk, pdg, 

operasion

al 

pengambilan 

keputusan 

berdasarkan 

hasil riset 

terimplement

asi riset dan 

pengambilan 

keputusan 

berdasar riset 

terimplementasi 

riset dan 

pengambilan 

keputusan 

berdasar riset 

 

Sistem data mustahik yang 

terpadu. 

Pendayag

unaan 

Data 

permohonan 

mustahik 

terintegrasi 

antara surveyor, 

CRM, Ops, dan 

masing2 divisi 

Data 

permohonan 

mustahik 

terintegrasi 

antara 

surveyor, 

CRM, Ops, 

dan masing2 

divisi 

Data permohonan 

mustahik 

terintegrasi antara 

surveyor, CRM, 

Ops, dan masing2 

divisi 

 

 

Strategi-strategi  Dompet Dhuafa yang sudah dijalankan dalam 

operasionalnya  

5) Networking atau jejaring. Dalam hal ini Dompet Dhuafa Yogyakarta belum 

terlalu besar, masih perlu bekerjasama dengan lembaga yang lain, seperti 

bekerjasama dengan fakultas pendidikan UNY, Ikatan Dakwah Indonesia 

untuk bekerjasama dalam program kerjanya. 

6) Penguatan kelembagaan, maksudnya Dompet Dhuafa satu suara dari mulai 

pusat hingga cabangnya dalam hal ini lebih kepada bidang keuangan untuk 

memperkuat kelembagaannya. 

7) Memiliki program unggulan untuk masing-masing divisi, untuk divisi 

pendidikan dengan program guru inspiratif, divisi ekonomi dengan program 

unggulan kampong ternak, divisi dakwah dengan program unggulan masjid 

berdaya, dan divisi kesehatan program unggulan LKC (layanan kesehatan 

Cuma-Cuma). 



122 

 

 

 

8) Terobosan strategi fundraising (penggalangan dana), setiap tahunnya Dompet 

Dhuafa dituntut untuk membuat program-program yang berbeda dengan LAZ 

yang lain. Sebagai contohnya Dompet Dhuafa melakukan strategi fundraising 

di mall dengan membuka stand di mall tersebut, yang dalam hal ini Dompet 

Dhuafa bekerjasama dengan mall-mall tersebut. Dan mall yang salah satunya 

sudah bekerjasan dengan Dompet Dhuafa adalah carrefour.  

Pendistribusian dana donasi yang dilakukan LAZ Dompet Dhuafa dalam 

semua golongan 8 asnaf dalam berbagai program kerjanya 

Secara umum Dompet Dhuafa sudah mendistribusiakan dana donasinya 

secara merata, namun proposinya yang berbeda. Dompet Dhuafa lebih banyak 

mendonasikan dananya pada golongan fakir dan miskin, karena melihat golongan 

fakir banyak di Yogyakarta, dan golongan miskin yang dapat diberdayakan  serta 

memiliki potensi cukup besar di wilayah Yogyakarta. Secara umum program kerja 

Dompet Dhuafa dalam operasional yang mencakup 8 asnaf adalah sebagai 

berikut: 

 
No. Program Deskripsi Sasaran Bentuk Program 

1 Gerai 

Sehat 

LKC 

Program Gerai Sehat LKC 

adalah program bidang 

kesehatan dengan 

mendirikan dan mengelola 

praktik klinik kesehatan 

dengan pola layanan 

kesehatan kuratif, promotif, 

dan preventif bagi dhuafa 

dengan sistem keanggotaan. 

Fakir, miskin, 

gharimin, amil, fii 

sabilillah 

Pendirian dan 

pengelolaan klinik 

berobat dokter umum, 

buka Senin-Jum’at (8:00-

17:00) dengan minimal 

sebulan 2x melalukan 

Aksi Layan Sehat. 

2 Pos Sehat Pola layanan kesehatan 

kuratif, promotif, dan 

preventif bagi dhuafa 

dengan sistem keanggotaan 

dengan lebih mengutamakan 

partisipsi masyarakat yang 

tergabung dalam kader 

kesehatan. 

Fakir, miskin, 

gharimin, amil, fii 

sabilillah 

Pendirian dan 

pengelolaan klinik 

dengan kompetensi 

dokter umum berbasis 

masjid bekerja sama 

dengan ta’mir masjid. 

Buka seminggu 3x di 

sore hari. 

3 Pos Sehat 

Maguwo

harjo 

Pola layanan kesehatan 

kuratif, promotif, dan 

preventif bagi dhuafa 

dengan sistem keanggotaan 

dengan lebih mengutamakan 

partisipsi masyarakat yang 

tergabung dalam kader 

kesehatan. 

Fakir, miskin, 

gharimin, amil, fii 

sabilillah 

Pendirian dan 

pengelolaan klinik 

dengan kompetensi 

paramedis (bidan) 

dengan bekerja sama 

dengan pemerintah desa 

melalui Poskesdes. 

Kegiatan lebih dititik 

beratkan pada upaya 

promotif dan preventif 

dengan meggerakkan 

kader lokal. 
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4 Warung 

Beres 

Program pemberdayaan 

ekonomi bagi pedagang kaki 

lima khususnya angkringan 

melalui pendekatan 

penerapan prinsip hidup 

bersih sehat. 

Fakir, miskin 

Pedagang 

angkring 

Pelatihan hygiene, 

sanitasi, prinsip hidup 

bersih sehat, bantuan aset 

dan modal usaha pada 

pedagang angkringan.  

5 Sakofa Program pemberdayaan 

ekonomi bagi usaha kecil 

untuk meningkatkan 

kecakapan berwirausaha 

disertai penguatan modal 

dan spiritualitas. 

Fakir, miskin 

Usaha mikro 

Pelatihan management 

keuangan dan wirausaha 

dengan bantuan 

permodalan bekerja sama 

dengan Baitul Maal wa 

Tanwil pada pelaku 

usaha mikro. 

6 BiRaMa Program pendidikan dan 

pelatihan untuk 

menumbuhkan jiwa 

wirausaha di kalangan 

remaja. 

Fakir, miskin 

Remaja belum 

memiliki 

pekerjaan rentang 

usia 18 – 25 tahun 

 

Pelatihan kewirausahaan 

dengan sistem coaching 

pada remaja disertai 

dengan penguatan modal.  

7 IMU Program pendidikan dan 

pelatihan untuk memberi 

keterampilan khusus bagi 

masyarakat dhuafa sehingga 

terbentuk kelompok usaha. 

Fakir, miskin 

 

Pelatihan keterampilan 

kulinari (aneka kue, 

keripik buah, susu dan 

hasil olahannya) dan 

modiste (pernak pernik 

kebutuhan rumah tangga 

dan mode) disertai 

dengan hibah aset usaha.  

 

8 Beastudi 

Prestatif 

Program beasiswa untuk 

anak-anak dhuafa berprestasi 

disertai pendampingan 

pengembangan diri. 

Fakir, miskin 

Pelajar SD, SMP, 

SMA/K, dan 

mahasiswa 

Pemberian bantuan biaya 

pendidikan bagi siswa 

SD, SMP, SMA, dan 

Mahasiswa disertai 

pembimbingan karakter. 

9 Lamusta Program caritas untuk 

melayani mustakhik. 

Fakir, miskin, 

gharimin, fii 

sabilillah, ibnu 

sabil, muallaf, 

hamba sahaya 

Pemberian hibah pada 

asnaf penerima zakat. 

10 Bina 

Masyarak

at 

Madani 

Program pendampingan 

berbasis masyarakat dengan 

menempatkan masjid 

sebagai pusatnya melalui 

pendekatan spiritual dan 

kewirausahaan. 

Fakir, miskin 

Jamaah masjid 

yang minim 

pengelolaan dan 

pemberdayaan. 

Pelatihan management 

organisasi pada takmir 

masjid disertai dengan 

pelatihan kewirausahaan 

sebagai penguatan 

perekonomian warga 

binaan. 

11 Ternak Program pemberdayaan 

ekonomi berbasis 

penggemukan kambing 

terpadu. 

Fakir, miskin 

Laki-laki usia 

produktif (20-35) 

Pelatihan penggemukan 

kambing dengan metode 

pakan fermentasi disertai 

hibah bantuan bibit 

kambing dan kandang 

dipadukan dengan 

pelatihan pemanfaatan 

limbah ternak. 

12 Thibbun 

Nabawi 

Pola layanan kesehatan 

dengan metode thibbun 

nabawi yang profesional. 

Fakir, miskin, 

gharimin, amil, fii 

sabilillah 

Pendirian dan 

pengelolaan klinik 

thibbun nabawi. 

13 PAUD Program mendirikan sekolah Fakir, miskin Pendirian PAUD dengan 
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PAUD dengan kurikulum 

berbasis alam. 

Anak-anak usia 2-

4th 

kurikulum berbasis alam 

dan kearifan lokal. 

14 Perintisa

n 

Kampung 

Wisata 

Program pemberdayaan 

ekonomi dengan 

membangun potensi lokal 

dikemas dalam konsep 

tempat wisata edukatif. 

Fakir, miskin 

Kelompok 

masyarakat 

peternak (eks. 

binaan Kater) 

 

Pendirian kampung 

wisata edukatif 

peternakan (sapi perah) 

dengan memanfaatkan 

sumber daya lokal. 

15 Kebenca

naan 

Program caritas masa 

tanggap darurat bencana 

alam. 

Korban bencana Upaya promotif atas 

pengurangan risiko 

bencana dan respons 

masa tanggap darurat. 
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Hasil Wawancara Dengan Pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta 

 

Hari/ Tanggal  : Jumat, 31 Juni 2015 

Durasi Wawancara : 41 Menit, 16 Detik  

Lokasi Wawancara : Kantor Dompet Dhuafa Yogyakarta 

Identitas Diri 

Nama Responden : Nuryanto. 

Jabatan  : Spv. Ekonomi  

 

Program sakofa DD adalah program 2 tahunan di mulai pada tahun 2009, 

setiap 2 tahun sekali program tersebut di tutp atau berakhir. Dari tahun 2009 

hingga 2013 penerima dana sakofa sudah bias di lepas dari pendampingan yang 

dilakukan oleh DD, dan untuk sekarang DD berfokus untuk melakukan 

pendampingan penerima dana sakofa 2014 dan 2015. Total penerima dana sakofa 

2014 ada 85 penerima dan 2015 ada 50 penerima. DD sendiri dalam menjalankan 

prodram sakofa ini bekerjasama dengan beberapa BMT, untuk 2014 DD 

bekerjasama dengan 6 BMT yakni: BMT dana insani ngipat 15 orang, BMT arta 

barokah dinggu 15 orang, BMT al ikhlas godean 15 orang, BMT budi mulya 

prambanan 15 orang, bmt menorah sejahtera nanggulan 10 orang dan BMT nur 

ikhlas turi 15 orang. 

Program sakofa ini sistematikanya bertahap, 1 tahun pertama 

pendampingan full minimal 1 bulan sekali DD bertemu dengan penerima dana 

sakofa tersebut, pendampingannya berupa materi keagamaan, keuangan, motivasi 

namun lebih ditekankan materi penyemangat atau motivasi, karna sakofa adalah 

program pemberdayaan maka pihak DD memberika dananya tidak secara 

langsung namun bertahap karena bila diberikan secara langsung full 

dikhawatirkan dana tersebut tidak digunakan untuk modal usaha dan menghindari 

penyalahgunaan dana, sebelumnya  para calon penerima dana harus membuat 

proposal terlebih dahulu tentang usaha seperti apa yang akan di kembangkan, dan  

pihak DD terlebih dahulu mencari tahu sebenarnya usaha tersebut mau 

dikembangkan seperti apa bila mendapatkan tambahan modal dari DD, bila DD 

sudah mendapatkan data yang valid baru DD memberikan dana tersebut kepada 
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penerima program, maka dana tersebut di akadkan sebagai dana qordhul hasan. 

Karena DD secara legalnya dana tersebut tidak boleh kembali kepada DD maka 

dari DD bekerjasama dengan BMT jejaring yang mau bekerjasama dengan DD, 

sebagai contohnya BMT yang ada di atas. Alasannya karna BMT itu sendiri 

mengurusi pinjam meminjam uang, maka simpang pinjam tersebut di fasilitasi 

oleh BMT tersebut. Dalam satu tahun dilakukan evaluasi apakah dana lanjutannya 

dapat di keluarkan kembali atau tidak dan pastinya dana yang sudah dikeluarkan 

menjadi milik si penerima, di BMT nanti dananya menjadi tabungan, pemantauan 

untuk penerima dana tahap ke dua dilakukan selama 3 bulan sekali. 

Manajemen strategic pengelolaan zakat di DD jogja 

untuk manajemen strategic DD dalam menggelola zakat terdapat 3 

pendekatan yakni: penghimpunan, penyaluran, dan keuangan. Untuk bagian 

penghimpunan itu sendiri DD terdapat. Pertama penghimpunan, divisi SDK( 

sumber daya dan komunikasi), tugas dari SDK itu sendiri adalah mencari donator, 

menghimpun dana dari masyarakat berupa zakat, infaq, sadaqah, wakaf maupun 

dana csr dari perusahaan-perusahaan yang mau bekerjasama dengan DD, divisi 

SDK ini memiliki peran mensosiaisasikan tentang ZISWAF itu sendiri, serta 

memberikan  edukasi tentang tentang ZISWAF itu sendiri kepada masyarakat, 

media yang digunakan cukup banyak gampir semua media digunakan DD sebagai 

sosialisasi dari media cetak, baliho, radio,brosur,social media twitter, facebook, 

web. Kedua, penyaluran, divisi pendayagunaan, divisi pendayagunaan divisi yang 

banyak langsung terjun kepada masyarakat, di dalam divisi pendayagunaan 

termuat beberapa program seperti program kesehatan, pendidikan, ekonomi, 

social, dan dakwah. Sebagain besar program dari divisi penyaluran ini lebih 

menekankan kepada program yang bersifat pendayagunaan namun tetap terdapat 

sebagain kecil program yang bersifat konsumtif yang programnya tidak 

memerlukan pendampingan, berikut adalah program-program penyaluran yang 

terdapat di DD jogja, seperti: 

a. Pendidikan  

1) Pengembangan PAUD 

2) Guru inspiratif 

3) Pembinaan beastudi sahabat bintang 
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4) Beastudi mandiri 

5) Sanggar belajar rakyat 

b. Kesehatan 

1) Gerai sehat LKC 

2) Tribun nabawi 

3) Pos sehat  

4) Jajanan bersih dan sehat 

5) Sanitas total berbasis masyarakat 

6) Jejaring ibu dan anak 

7) Kesehatan reproduksi 

8) Taman obat keluarga  

c. Ekonomi 

1) Warung ibu anak sehat 

2) Institut mentas unggul 

3) Madrasah ekonomi mandiri 

4) Kampung ternak 

5) Maintenance kelompok 

d. Dakwah 

1) Layanan muatahiq 

2) Masjid berdaya 

3) Pondok smart 

4) Kebencanaan dan PRB 

Ketiga keuangan, bertugas untuk mengaudit segala macam keuangan yang 

ada di DD, divisi keuangan ini akan mengaudit segala keuangan dan datanya 

transparansi data keuangan dapat di cek untuk kapan saja sebagai laporan untuk 

umum 

Manajemen pengelolaan zakat di DD jogja,  

Untuk sektor program sakofa DD memiliki karekteristik:  

i. legal syari’i harus sesuai dengan fiqih yang diatur oleh DSN. Penerapan di 

program sakofa ini seperti pihak DD bekerja sama dengan pihak jejaring BMT 

yang mau bekerja sama dengan DD untuk ikut serta dalam pengelolaan dana zakat 

yang ada di program sakofa, karna dana zakat pada seyogyaknya tidak kembali 
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lagi kepada pengelola zakat, namun dalam hal ini pihak DD berusaha bagaimana 

caranya agar dana tersebut setelah selesai digunakan satu penerima zakat dapat 

digunakan oleh penerima zakat yang lainnya. Maka dengan itu pihak DD bekerja 

sama dengan jejaring BMT dengan akad yang digunakan adalah qardul hasan/ 

pinjaman lunak. 

ii. Membuat program-program yang unik, pihak DD membuat program yang unik 

harapannya dapat pula dijadikan inspirasi oleh lembaga-lembaga yang lain, 

pihaknya tiak bermasalah bila program yang telah di buat namun di tiru oleh 

lembaga yang lain. Karena bagi DD, kita sama-sama memiliki tujuan yang baik 

maka mari bersama-sama membuat gagasan-gagasan yang inspiratif. 

iii. Programnya berkelanjutan/ program jangka panjang, harapannya programnya 

nantinya bila DD sudah selesai dari masa pendampingan, maka penerima dari 

dana zakat tersebut masih dapat berkembang kedepannya, fungsinya pihak DD 

hanya sebagai fasilitator. 

iv. Penerimanya harus sesuai dengan 8 asnaf penerima zakat. Pihak DD sebelum 

memberikan dana bantuannya terlebih dahulu melakukan survai kepada bakal 

calon penerima zakat. 

v. System pelaporan tertib, dengan melakukan pelaporan yang bertahap yang 

masing-masing program tersebut terdapat batas hingga dikatakan program 

tersebut dapat dikatakn mandiri, system evaluasinya juga tertib perperiodik. Untuk 

DD sendiri system pelaporannya dilakukan 1 bulan sekali untuk pengawasan 

program baru atau program yang baru berjalan kurang dari 1 tahun dan 3 bulan 

sekali untuk program yang sudah setengah mandiri atau program yang sudah 

berjalan lebih dari 1 tahun. 

Pendampingan program pendayagunaan oleh DD jogja 

Terdapat pendampingan yang dilakukan oleh pihak DD untuk program 

pendayagunaan, hal ini digunakan sebagai pengawas, pemantau bagaimana kerja 

program tersebut apakah terdapat kendala atau kesulitan dalam berjalannya 

program untuk nantinya segera di respon oleh pihak DD yang nantinya dalam 

menemui kunci jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dialami. 

Pendampingan yang diberikan lebih kepada penguatan motivasi dan 

memberikan materi terkait program tersebut oleh pemateri yang berkompeten, 
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contohnya mendatangkan praktisi yang berkompeten seperti dosen atau akademisi 

untuk dijadikan pemateri. Khusus untuk program sakofa itu sendiri pihak DD 

bekerjasama dengan BMT, maka BMT sendiri juga memiliki andil dalam 

pendampingan tersebut untuk bersama-bersama DD melakukan pemantauan. 

Mekanisme survei usaha penerima dana program sakofa 

Mekanisme survey penerima zakat pada DD dengan (1) terlebih dahulu 

melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang data kemiskinan yang ada di 

jogja atau dapat juga mencari data dengan cara audiensi dengan pemerintah Tanya 

jawab terkait program pemberdayaan yang ada di DD cocok untuk daerah mana 

(2) ajuan dari masyarakat dalam bentuk proposal yang langsung memebri usulan 

kepada DD bahwa pada daerah tersebut terdapat dhuafa yang sekiranya dapat di 

berdayakan untuk mendapat bantuan dari DD (3) info usulan dari jejaring DD 

Khusus untuk program madrasah ekonomi mandiri pihak program DD 

lebih banyak menggunakan metode info dari jejaring DD, untuk memastikan 

bahwa pihaknya adalah salah satu dari 8 asnaf penerima zakat maka pihak DD 

akan melakukan observasi terlebih dahulu hingga dapat dipastikan bahwa calon 

penerima dana zakat tersebut merupakan golongan 8 asnaf. 

Parameter keberhasilan program madrasah ekonomi mandiri untuk 

lembaga amil zakat dompet dhuafa jogja 

1. Parameter keberhasilan program madrasah ekonomi mandiri dilihat dari: 

Usahanya maju atau tidak. Apakah usahanya setalah mendapatkan modal bantuan 

dari DD mengalami perubahan. 

2. Diukur dari apakah penerima dana zakat tersebut berinfaq atau tidak, indikatornya 

biladia berinfaq berarti dia mendapatkan kelebihan atas usahanya. 

3. Diukur dari apakah beliau mempunyai tabungan atau tidak baik tabungan yang 

ada pada lembaga keuangan maupun tabungan pribadi, asumsinya bila dia 

mempunyai tabungan berarti dia memiliki kelebihan atas hartanya. Karna DD 

bekerjasama dengan pihak BMT yang dalam operasionalnya para penerima 

program harus membayar cicilan kepada BMT maka dapat disimpulkan apabila 

dia lancer dalam mengangsur kepada BMT berarti usahanya berhasil. 

4. Dapat dilihat dari real usahanya, sebelum sesudahnya apakah usahanya tersebut 

mengalami penambahan asset. Sebagai contoh usaha kelontong, bila setelah 
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mendapat bantuan dari DD usaha kelontongnya menjadi lebih banyak macam 

barang yang dipejual belikan. 

Kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang dalam program madrasah 

ekonomi mandiri di dompet dhuafa Yogyakarta 

Kekuatan: 

1. Memiliki jejaring yang luas 

2. Bantuan yang diberikan cukup besar yakni Rp. 1.000.000/ penerima program 

3. Mempunyai tenaga pembantu/ fasilitator  

4. Model programnya diterima baik oleh masyarakat 

5. Materi dalam pendampingan programnya bermutu, memberikan sosusi terhadap 

permasalahan yang dialami oleh penerima bantuan. 

6. Mitra bantuan DD, yakni BMT mendapatkan keuntungan dengan semakin 

banyaknya anggota nasabah BMT nya. 

Kelemahan: 

1. Kemauan para penerima modal dalam mencatat pembukuan rendah, karna untuk 

mengubah kebiasaan seseorang sedikit sulit yang biasanya tidak ada mencatatan 

akan usahanya dan sekarang terdapat pencatatan. Hal ini yang membuat mereka 

terkadang enggan untuk mencatatnya 

2. Dalam pemberian materi oleh DD, terkadang penerima dana bantuan tersebut 

terkendala untuk datang. 

Peluang: 

1. Akan terbentuk jaringan yang sangat luas antar penerima modal bantuan 

2. Perluasan pemasarnnya akan lebih cepat karna luasnya jejaring antar penerima 

modal bantuan 

Ancaman:  

1. Karna terkadang terdapat kebutuhan yang mendesak maka uang yang seharusnya 

diguanakn untuk mencicil angsuran di BMT tetapi diguanakan untuk kebutuhan 

pribadi, akibatnya mereka terkadang terlambat dalam membayar angsurannya. 

Langkah yang dilakukan dompet dhuafa Yogyakarta apabila usaha dari 

muatahiq tidak berkembang/gagal 

Karena niat dari DD adalah ikhtiar, dan yang dlhat adalah prosesnya dan 

bukan hasilnya maka apabila terdapat muatahiq yang usahanya tidak berkembang/ 
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mengalami kegagalan hal itu tidak menjadi masalah. Karena yang ingin dirubah 

oleh DD adalah cara berfikirnya para muatahiq, dan perkembangan usahanya 

apakah usaahnya berkembang atau tidak bukan seberapa besar keuantungan yang 

ia dapatkan. Karena jangan sampai terdapat muatahiq yang diberi dana bantuan 

namun digunakan untuk membeli keinginan yang sesaat tidak digunakan untuk 

modal usahanya. 
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Hasil Wawancara Dengan Pihak Penerima Program Madrasah Ekonomi 

Mandiri 

 

Hari/ Tanggal  : Senin, 24 Agustus 2015, Senin, 31 Agustus 2015 

Durasi Wawancara : 4 Jam 7 Menit 5 Detik 

Lokasi Wawancara : Rumah dan Tempat Usaha Penerima Program Madrasah 

Ekonomi Mandiri 

Identitas Diri 

Responden : Penerima Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompet Dhuafa 

Yogyakarta 

1. Bagaimana kondisi keuangan anda? 

Jawab: 

Kondisi keuangan dari nasabah relatif stabil namun tidak sedikit yang merasakan 

gejolak perekonomian saat ini yang mempengaruhi tingkat penghasilan mereka. 

Beberapa dari mereka mengaku mengalami penurunan penghasilan akibat 

rendahnya keinginan pelanggan untuk membeli barang dagangan mereka. Dilain 

pihak kebutuhan untuk hidup semakin tinggi. 

2. Bagaimana kondisi usaha anda sebelum dan sesudah mendapat bantuan dari 

Dompet Dhuafa Yogyakarta? 

Jawab: 

Kondisi usaha mereka sebelum dan sesudah mendapatkan dana bantuan program 

Madrasah Ekonomi Mandiri tidak terdapat perubahan yang berarti. Pasalnya dana 

bantuan yang mereka dapatkan hanya Rp. 1.000.000,- yang dalam hal ini hanya 

dapat menambah sedikit modal usaha mereka. Dari beberapa responden yang 

diwawancarai dengan berbagai macam usaha dari usaha Industri Genteng, Ternak 

ayam dan kambing, Industri batu bata, Usaha pembibitan dan pembesaran lele, 

Ternak ayam (budidaya), Produksi peuyeum, Dagang sandal, warung angkringan, 

Dagang Sayur, Dagang Buah buahan, Dagang Sembako, Konveksi Kopyah, 

Pengembangan tenun, Sales keliling dari dana bantuan modal usaha banyak yang 

tidak mencukupi untuk menambah modal usaha. Sebagai contoh usaha industri 

genteng yang dalam sekali produksinya membutuhkan sekitar Rp. 3.000.000,- 

untuk membeli bahan tanah merah. 
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3. Apa yang anda ketahui dengan LAZ Dompet Dhuafa Jogja? 

Jawab: 

Beberapa dari mereka mengaku sudah mengetahui Dompet Dhuafa sebagai 

lembaga sosial bagi kaum Dhuafa. Namun terdapat pula dari mereka yang tidak 

mengetahui Dompet Dhuafa, mereka hanya mengerti BMT jejaring Dompet 

Dhuafa yang bertugas mengurusi mereka yang dalam hal ini BMT Al Ikhlas dan 

BMT Arta Barokah. 

4. Pernahkan anda menerima dana zakat dari lembaga tersebut? bila pernah, dalam 

bentuk yang bagaimana dana tersebut anda pergunakan? 

Jawab: 

Mereka mengaku menerima dana bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000,- 

setiap penerima. Dana bantuan tersebut rata-rata dari mereka digunakan untuk 

membeli bahan baku usaha dan peralatan usaha yang sudah mulai rusak.   

5. Adakah manfaat dari dana tersebut dalam memenuhi kebutuhan anda? 

Jawab: 

Mereka merasakan mendapatkan manfaat dari bantuan modal usaha tersebut 

walaupun dana yang diberikan tidak begitu besar namun dari bantuan tersebut 

setidaknya ada sedikit tambahan modal usaha yang didapatkannya. Terlebih dari 

bantuan tersebut cicilan setiap bulannya tidak begitu besar hanya sekitar Rp. 

85.000,- sistemnya yang seperti arisan tidak terlalu membebankan mereka. 

6. Adakah pelatihan khusus untuk usaha anda yang di lakukan LAZ Dompet Dhuafa 

Jogja selama ini? 

Jawab: 

Sempat terdapat pelatihan atau pembinaan selama 6 bulan pertama rutin setiap 

bulan namun 6 bulan berikutnya hanya sekitar 2 bulan sekali hal ini untuk 

penerima bantuan yang sudah 1 tahun berjalan. Sedangkan untuk penerima yang 

dibawah 1 tahun dilakukan pelatihan atau pembinaan rutin sebulan sekali  baik 

yang dilakukan oleh BMT jejaring maupun oleh Dompet Dhuafa Yogyakarta. 

7. Apakah pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta melakukan pendampingan dan 

pengawasan kepada anda terkait pengelolaan usaha yang anda miliki? 

Jawab: 
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Pendampingan dan pengawasan dilakukan oleh ketua kelompok mereka yang 

secara langsung memantau usaha mereka, dan oleh Dompet Dhuafa maupun BMT 

jejaring dilakukan pengawasan setiap ada perkumpulan yang dilakukan setiap 

bulannya untuk penerima bantuan dibawah 1 tahun dan 2 bulan sekali untuk 

penerima yang sudah 1 tahun lebih. 

8. Adakah setelah mendapat dana zakat produktif, taraf hidup anda mengalami 

peningkatan terhadap perekonomian dan kesejahteraan? 

Jawab: 

Taraf hidup yang dirasakan oleh penerima bantuan adalah biasa-biasa saja namun 

tetap merasakan adanya bantuan terlebih dari bantuan tersebut banyak diberikan 

motivasi-motivasi yang dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk memacu motivasi 

usaha mereka agar dapat terus berkembang dan maju. 

9. Apakah pola penerimaan selama ini sudah sesuai dengan apa yang anda harapkan? 

jika belum, apa usulan anda untuk pola penerimaan yang sesuai? 

Jawab: 

Menurut mereka pola penerimaan sudah sesuai karena ini adalah bantuan maka 

mereka dengan senang hati menerima bantuan modal usaha tersebut. Harapan 

untuk kedepannya terus diberikan pendampingan dan motivasi-motivasi secara 

rutin usaha agar semangat untuk mengembangkan usahanya semakin besar. 

B. Daftar Penerima  

Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompet Dhuafa Yogyakarta 

(Responden Wawancara) 

 

 

No. 

 

 

Nama 

Mitra 

Jejaring 

BMT 

 

 

Alamat 

Jenis Usaha 

 

Keterangan 

Usaha 

1 Bapak 

Wahono 

Bmt Al 

Ikhlas 

Munengan RT 2 RW 14 

Sidoluhur Godean 

Industri 

Genteng 

Lancar 

2 Bapak 

Mardi 

Sutrisno/ 

Kasaniman 

Bmt Al 

Ikhlas 

Munengan VI RT 2 RW 

14 Sidoluhur Godean 

Industri 

Genteng 

Sokka 

Wahyu 

Lancar 



135 

 

 

 

3 Bapak 

Wakijan 

Bmt Al 

Ikhlas 

Munengan VI RT 2 RW 

14 Sidoluhur Godean 

Ternak 

ayam dan 

kambing 

Lancar 

4 Bapak Hadi 

Wiyono 

Bmt Al 

Ikhlas 

Munengan VI RT 2 RW 

14 Sidoluhur Godean 

Industri 

Genteng 

BIPIK HW 

Lancar 

5 Ibu Nutiyah Bmt Al 

Ikhlas 

Munengan VI RT 2 RW 

14 Sidoluhur Godean 

Industri 

Genteng 

super Sokka 

Lancar 

6 Bapak 

sukiman 

Bmt Al 

Ikhlas 

Munengan VI RT 1 RW 

13 Sidoluhur Godean 

Industri 

batu bata 

Tidak 

Lancar 

7 Bapak 

Sutrisno 

Bmt Al 

Ikhlas 

Munengan VI RT 3 RW 

14 Sidoluhur Godean 

Usaha 

pembibitan 

dan 

pembesaran 

lele 

Tidak 

Lancar 

8 Bapak 

Mardiyanto 

Bmt Al 

Ikhlas 

Munengan VI RT 2 RW 

14 Sidoluhur Godean 

Ternak 

ayam 

(budidaya) 

Lancar 

9 Bapak 

Tarjiyono 

Bmt Al 

Ikhlas 

Munengan VI RT 2 RW 

14 Sidoluhur Godean 

Ternak 

ayam & 

batu bata 

Tidak 

Lancar 

10 Bapak 

Irwan 

Bmt Al 

Ikhlas 

Munengan VI RT 3 RW 

14 Sidoluhur Godean 

Usaha batu 

bata 

Lancar 

11 Ibu Parjilah Bmt Al 

Ikhlas 

Pandean VII RT 3 RW 

17 Sidoluhur Godean 

Produksi 

peuyeum 

Lancar 

12 Bapak 

Sarwidi 

Bmt Al 

Ikhlas 

Jowah, RT 06 RW 15 

Sidoluhur 

Dagang 

sandal 

Lancar 

13 Bapak 

Mujino 

Bmt Al 

Ikhlas 

Munengan VI RT 2 RW 

14 Sidoluhur Godean 

Usaha 

produksi 

genteng 

Lancar 

14 Bapak Bmt Al Pandean VII RT3 RW Produksi Lancar 
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Paryadi Ikhlas 17 Sidoluhur genteng 

15 Bapak 

Ngadiono 

Bmt Al 

Ikhlas 

Pandean VII RT 3 RW 

17 Sidoluhur 

Produksi 

genteng 

Tidak 

Lancar 

16 Wardaya BMT 

Menorah 

sejahtera 

Karang wetan Rt 38/13, 

Donomulyo, 

Nanggulan, Kulon 

Progo 

warung 

angkringan 

Lancar 

17 Walkidah BMT 

Menorah 

sejahtera 

RT 25 RW 09 

Bandung, Donomulyo, 

Nanggulan, Kulon 

Progo 

Dagang 

Sayur 

Lancar 

18 Pariman BMT 

Menorah 

sejahtera 

Plungon, Donomulyo, 

Nanggulan, Kulon 

Progo 

Dagang 

Unggas 

(ayam 

bebek, 

burung) 

Lancar 

19 Sumirah BMT 

Menorah 

sejahtera 

Bandung, rt 26 rw 9 

Donomulyo, 

Nanggulan, Kulon 

Progo 

Dagang 

Sayur dan 

laundry 

Lancar 

20 Kawiya BMT 

Menorah 

sejahtera 

Plungon rt 1 rw 1, 

Donomulyo, 

Nanggulan, Kulon 

Progo 

Penjualan 

bibit 

pertanian 

Lancar 

21 Ngatiyo BMT 

Menorah 

sejahtera 

Plungon rt 5 rw02 

Donomulyo, 

Nanggulan, Kulon 

Progo 

Dagang 

Buah 

buahan 

Lancar 

22 Saryati BMT 

Menorah 

sejahtera 

Lengkong Rt 18/06, 

Donomulyo, 

Nanggulan, Kulon 

Progo 

Dagang 

Sembako 

Lancar 
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23 Sarbini BMT 

Menorah 

sejahtera 

Lengkong rt18/06, 

Donomulyo, 

Nanggulan, Kulon 

Progo 

Konveksi 

Kopyah 

Lancar 

24 Jumiyati BMT 

Menorah 

sejahtera 

Rt 28 Rw 10 Bandung, 

Donomulyo Nanggulan, 

Kulon Progo 

Dagang 

Sayur 

Lancar 

25 Sumarno BMT 

Menorah 

sejahtera 

Lengkong, Donomulyo, 

Nanggulan, Kulon 

Progo 

pembesaran 

lele 

Lancar 

26 Erniwati  BMT 

Menorah 

sejahtera 

Dukuh 053/015, 

Wijimulyo, Nanggulan, 

Kulon Progo 

Pengemban

gan tenun 

Lancar 

27 Maryono  BMT 

Menorah 

sejahtera 

Temanggal 05/02, 

Wijimulyo, Nanggulan, 

Kulon Progo 

Sales 

keliling 

Lancar 

28 Siyam 

mariyah  

BMT 

Menorah 

sejahtera 

Temanggal 05/02, 

Wijimulyo, Nanggulan, 

Kulon Progo 

 

Pengemban

gan warung  

Lancar 

29 Sri 

sulistyowati 

BMT 

Menorah 

sejahtera 

Cepitan 63/9, 

Wijimulyo, Nanggulan, 

Kulon Prog 

Angkringan  Lancar 

30 Sukarita  BMT 

Menorah 

sejahtera 

Dukuh 053/015, 

Wijimulyo, Nanggulan, 

Kulon Progo 

Pengemban

gan tenun  

Lancar 



138 

 

 

 

C. Dokumentasi Program Madrasah Ekonomi Mandiri 

 

No Keterangan dokumentasi 

1. Penerima bantuan modal 

pengembangan usaha 

angkringan 

 

2.  Penerima bantuan modal untuk 

usaha loundry  

 

3. Pengembangan usaha genteng 

soka 
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D. Dokumentasi bukti penelitian 

 

 


