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Lembar Wawancara 

Pedoman Wawancara Direktur BMT Sidogiri 

1. Apa keterkaitan Lembaga Amil Zakat dengan BMT ? 

2. LAZ dalam hal ini diwakili BMT Sidogiri dikatakan sebagai organisasi 

profesional dalam pengelolaan zakat, kenapa demikian ? 

3. Kenapa khidmah haruslah profesional, bagaimana sistem rekrutmen 

khidmah yang diterapkan ? 

4. Bagaimana cara LAZ Sidogiri memotivasi khidmah agar semangat bekerja 

? 

5. Bagaimana respon/kepedulian masyarakat terhadap pengembangan zakat 

produktif di LAZ Sidogiri ? 

6. Bagaimana bentuk perencanaan yang dilakukan dalam manajemen zakat 

produktif ?  

7. Bagaimana pola kepemimpinan dalam manajemen zakat ini ? 

8. Seperti apa bentuk pengawasan yang ada di LAZ BMT Sidogiri? 

9. Problematika apa saja yang dihadapi dalam pendayagunaan hasil 

produktivitas harta zakat ? 

10. Apa hasil yang ingin dicapai dari pendayagunaan dana zakat produktif ? 

11. Bagaimana bentuk pelaporan dari tiap pos yang mendayagunakan harta 

zakat pada BMT? 

12. Siapa yang bertugas menyalurkan donasi zakat ini ? 

13. Apa saja program-program zakat produktif yang ada di BMT ? 

14. Bagaimana mekanisme dalam penyaluran dana zakat produktif di BMT ? 

15. Bagaimana menentukan kebijakan alokasi harta zakat untuk tiap-tiap pos 

produktif  ? 

16. Problematika apa saja dan langka-langkah yang ditempuh oleh BMT 

dalam manajemen zakat produktif ? 

17. Solusi untuk mengatasi problematika dalam pelaksanaan zakat 

produktiftersebut
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Manajer Fundraising 

1. Bagaimana mekanisme penghimpunan donasi zakat di LAZ BMT Sidogiri  ? 

2. Siapa yang bertugas menghimpun donasi para muzakki ? 

3. Siapa yang menjadi donatur/muzakki saat ini di LAZ BMT Sidogiri  ? 

4. Problematika yang seperti apa yang sering dihadapi oleh LAZ terutama 

dibidang fundraising dalam pengelolaan akat produktif 

 

Bagian Keuangan 

1. Terkait gaji khidmah apakah memang ada alokasi khusus dari surplus yang 

dihasilkan ? 

2. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh bagian keuangan ? 

3. Apakah format laporan keuangan LAZ sudah mengikuti aturan oragisasi yang 

ditetapkan atau akuntansi yang berlaku ? 

 


