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Lampiran 1

SOALAN TEMUBUAL

PENGURUSAN HARTA ZAKAT DI PUSAT PUNGUTAN ZAKAT DAN
WAKAF (EL-ZAWA) UIN MALANG, INDONESIA

Soalan kepada el-Zawa UIN Malang

(Prof. Dr. H. Imam Suprayogo)

Rektor UIN Malang

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya el-Zawa?
2. Mengapa namanya el-Zawa?
3. Siapa yang mempunyai ide menubuhkan lembaga zakat dan wakaf UIN Malang?
4. Apa motivasi penubuhan el-Zawa? Atau
5. Apa visi misi dan tujuan didirikannya el-Zawa?
6. Kapan el-Zawa mulai berjalan dengan stabil seperti sekarang?
7. Di Indonesia telah didirikan BAZNAS sebagai lembaga atau badan yang resmi

didirikan oleh pemerintah sebagai lembaga milik Negara, adakah el-Zawa
mempunyai hubungan secara structural atau minimal koordinasi?

8. Bagaimana mekanisme pentadbiran zakat profesi di el-Zawa?
9. Setiap pegawai dikenakan potongan PPh setiap penerimaan gaji sebesar 15 %,

adakah reaksi keberatan dari para atau sebahagian muzakki?
10. Menurut saya apa yang sudah dirintis dan dilakukan oleh el-Zawa patut dicontoh

dan dijadikan motivasi tersendiri oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi lain yang
ada di Jawa Timur khususnya untuk membuat lembaga pelayanan zakat seperti ini,
bagaimana menurut bapak? Adakah saran untuk mereka?

Soalan kepada ketua eL-Zawa
(Bpk. Sudirman, MA)

11. Bagaimanakah sejarah berdirinya el-Zawa?
12. Mengapa namanya el-Zawa?
13. Siapa yang mempunyai ide menubuhkan lembaga zakat dan wakaf UIN Malang?
14. Apa motivasi penubuhan el-Zawa? Atau
15. Apa visi misi dan tujuan didirikannya el-Zawa?
16. Kapan el-Zawa mulai berjalan dengan stabil seperti sekarang?
17. Di Indonesia telah didirikan BAZNAS sebagai lembaga atau badan yang resmi

didirikan oleh pemerintah sebagai lembaga milik Negara, adakah el-Zawa
mempunyai hubungan secara structural atau minimal koordinasi?

18. Bagaimana mekanisme pentadbiran zakat profesi di el-Zawa?
19. Apa saja program kerja di el-Zawa?
20. Bagaimana program kerja tersebut dijalankan? Bagaimana realisasinya?
21. Siapa saja yang menjadi muzakki dalam eL-Zawa)
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22. Bagaimana meyakinkan para calon muzakki untuk membayarkan zakatnya dalam
lembaga ini?

23. Bagaimanakah dana zakat yang telah dipungut dikelola atau diagihkan? Atau
24. Siapa saja yang menjadi objek asnaf dalam pengagihan dana zakat tersebut?
25. Selama ini bagaimana prestasi kutipan dan agihan dana zakat berjalan di lembaga

bapak?
26. Saya dengar bahwa el-Zawa mempunyai hubungan kerjasama dengan Institut Kajian

Zakat (IKaZ) Universiti Tehnologi Mara (UiTM) Malaysia, bagaimana dan apa saja
bentuk kerjasamanya?

27. Adakah kendala dan hambatan yang mungkin dirasakan oleh el-Zawa selama
perjalanannya selama ini?

28. Kalau ada bagaimana el-Zawa mensikapi kendala dan hambatan tersebut?
29. Apa yang menjadi kelebihan el-Zawa dibanding dengan lembaga zakat dalam

lingkungan perguruan tinggi lain khususnya, sehingga membuat el-Zawa ini berbeda
dengan yang lain?

30. Menurut saya apa yang sudah dirintis dan dilakukan oleh el-Zawa patut dicontoh
dan dijadikan motivasi tersendiri oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi lain yang
ada di Jawa Timur khususnya untuk membuat lembaga pelayanan zakat seperti ini,
bagaimana menurut bapak? Adakah saran untuk mereka?

31. Apa rencana bapak ke depan untuk lebih membesarkan dan memperkokohkan lagi
el-Zawa, sehingga nantinya lembaga ini benar-benar menjadi sebuah lembaga
percontohan pelayanan zakat bagi lembaga-lembaga pelayanan zakat lain?

Soalan kepada sekretaris eL-Zawa
(bapak, Thoriquddin, Lc)

32. Seperti apa struktur organisasi eL-Zawa?
33. Apa saja program-program kerja eL-Zawa selama 3 tahun ini?
34. Bagaimana program kerja tersebut dijalankan?
35. Siapa saja yang menjadi muzakki di eL-Zawa?
36. Bagaimana harta zakat yang ada dikelola?
37. Bagaimana perkembangan masyarakat setelah menerima bantuan eL-Zawa,

terutama untuk bantuan zakat produktif?

Demikianlah, dan terima kasih banyak atas semua jawaban dan kerjasama yang
bapak/ibu berikan. Semoga Allah SWT membalas setiap sumbangan baik bapak/ibu.
Amin..


