
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

A. Gambaran Umum BAZNAS 

1. Bagaimana sejarah BAZNAS Kabupaten Jepara? 

2. Apa Visi Misi dari BAZNAS Kabupaten Jepara? 

3. Apa tujuan dari BAZNAS Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara? 

5. Apa fungsi dari BAZNAS Kabupaten Jepara? 

6. Apa saja program kerja BAZNAS Kabupaten Jepara pada tahun 2015? 

7. Bagaimana sistem dan strategi yang dilakukan dalam upaya 

penghimpunan zakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara? 

8. Apakah BAZNAS melakukan sosialisasi zakat melalui media sosial 

baik internal (membuat majalah, bulletin, dan juga membuat website, 

facebook, twitter, WA, BBM, dll), dan juga eksternal (radio, tv, 

koran)? 

 

B. Tentang Layanan Jemput Zakat 

1. Sejak kapan layanan jemput zakat dilakukan baznas jepara? 

2. Sasaran dari strategi layanan jemput zakat ini siapa? 

3. Biasanya zakat berupa apa saja yang disalurkan melalui layanan ini? 

4. Apa tujuan dari strategi layanan jemput zakat? 

5. Bagaimana proses strategi layanan ini dilakukan? 

6. Apa saja hambatan yang dialami dalam melakukan program ini? 

7. Bagaimana solusinya? Dan bagaimana harapan kedepannya? 

8. Apakah dilakukan pengawasan dalam menjalankan program ini?  

9. Apakah dilakukan evaluasi? Jika iya, apakah per bulan atau per tahun? 

 

1) Produktivitas  

a. Pada tahun pertama berapa jumlah dana yang berhasil dihimpun 

dari layanan jemput zakat? 



b. Apakah penghimpunan dana dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan? 

c. Berapa prosentase kenaikan dari tahun ke tahun? 

d. Dari layanan jemput zakat ini, rata-rata BAZNAS bisa 

menghimpun dana berapa setiap tahunnya? 

e. Berapa dana yang berhasil dihimpun melalui layanan ini dari 

tahun 2010-2015? 

f. Pada tahun pertama dilaksankan layanan ini berapa jumlah 

muzakki? 

g. Dan sekarang jumlah muzakki berapa? 

 

2) Kamampuan Adaptasi 

a. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan baznas guna mengenalkan 

layanan ini kepada masyarakat? Apa saja yang sudah dilakukan? 

b. Bagaimana respon dari masyarakat? 

c. Apakah layanan jemput zakat sudah dilakukan secara merata di 

kab.jepara? 

d. Apakah BAZNAS Kabupaten Jepara memanfa’atkan teknologi 

dalam membantu masyarakat menyalurkan dana zakat? 

e. Layanan berupa apa yang memanfa’atkan teknologi? 

f. Apakah disetiap daerah diterapkan kebijakan-kebijakan dan juga 

strategi yang berbeda dalam penghimpunan zakat? 

g. Strategi apa saja yang diterapkan? 

 

3) Kepuasan Kerja (Wawancara Kepada Muzakki) 

a. Menurut anda, apakah petugas layanan jemput zakat sudah 

menjalankan tugasnya dengan baik? 

b. Bagaimana sikap mereka dalam melayanai para muzakki yang 

ingin menggunakan layanan jemput zakat? 

c. Apakah para petugas cepat dalam melakukan penjemputan zakat 

ke tempat anda? 



d. Apakah anda merasa puas terhadap kinerja para petugas? 

e. Jika iya, faktor apa saja yang membuat anda puas? 

f. Jika tidak, apa yang menyebabkan anda tidak puas? 

g. Apa saran anda kepada para petugas secara khusus dan BAZNAS 

Kabupaten Jepara secara umum agar dapat lebih baik dalam 

melakukan layanan jemput zakat? 

 

4) Pencarian Sumber Daya 

a. Dalam menjalankan strategi ini, bagaimana dengan SDMnya? 

Apakah sudah sesuai dengan bidangnya? 

b. Berapa jumlah karyawan yang bertugas melaksanakan jemput 

zakat? 

c. Bagaimana dengan sarana dan prasarana dalam mendukung 

strategi ini? Apakah ada kendaraan yang khusus disediakan untuk 

penjemputan zakat ke tempat muzakki? 

d. Jika ada, kendaraan berupa apa? Dan berapa? 

e. Fasilitas tersebut disediakan dari dana kas BAZNAS atau bantuan 

dari pihak lain? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI 

 

 

Kantor BAZNAS Kabupaten Jepara 

 

  

Wawancara dan foto bersama dengan ketua BAZNAS Kabupaten Jepara 

Bapak H. Ali Irfan Mukhtar, BA 

 

 



   

  

 

Wawancara dengan beberapa muzakki 
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