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LAMPIRAN 1 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

A. Pertanyaan Wawancara untuk Manajer Setiap Manajer Program 

1. Perkenalkan nama dan jabatan anda di LAZ IZI/ RSP IZI? 

2. Berapa lama anda telah bekerja menjadi pengurus LAZNAS izi cabang Surabaya 

dan apakah jabatan anda? 

3. Berapa orang pengurus RSP IZI Jatim? 

4. Bagaimana sejarah awal terbentuknya program tersebut? 

5. Apakah visi dan misi dibentuknya program program tersebut? 

6. Apakah tujuan dibentuknya program tersebut? 

7. Bagaimana konsep utama program tersebut? 

8. Apakah terdapat kriteria khusus bagi pasien? 

9. Bagaimana mengetahui pasien yang akan dibantu ? 

10. Berapa pasien yang telah dibantu ? 

11. bagaimanan pengelolaan dan penggunaan dana ZIS dalam  program tersebut? 

12. Apakah tedapat kegiatan keagamaan yang diterapkan untuk meningkatkan 

keimanan pasien? 

13. Apakah ada jangka waktu pemanfaatan RSP ? 

14. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan progam tersebut? 

15. Bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam 

program tersebut? 

16. Bagaimana pengembangan RSP untuk berikutnya ? 
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B. Pertanyaan Wawancara untuk pasien 

1.  Perkenalkan nama dan asal bapak/ibu ?  

2. Apa anda sudah mengetahui bahwa ada program RSP IZI ? 

3. Apa anda sudah mengetahui tentang LAZNAZ IZI ? 

4. Siapa yang membantu sehingga bertemu pihak laznas IZI  ? 

5. Apa saja persyaratannya untuk masuk RSP ? 

6. Bagaimana fasilitas RSP IZI ? 

7. Apa saja kegiatan yang ada di RSP IZI ? 

8. Bagaimana kegiatan RSP IZI ? 

9. Sudah berapa lama di RSP IZI ? 

10. Apakah program tersebut membantu meringankan beban ?



 
IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

87 
 

SKRIPSI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA... AHMAD FAHMI A 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

 

(Responden 1) 

Nama   : Mas Helmy 

Jabatan : Wakil Ketua Perwakilan Bidang Pendayagunaan),  

Tempat : Surabaya (Kantor Perwakilan IZI Jatim) 

Waktu  : 18 Juni 2019 (01:00) 

Transkrip Wawancara: 

  

Fahmi  : Perkenalkan nama saya Fahmi, Ahmad Fahmi Abdurrahman dariUniversitas 

Airlangga jurusan Ekonomi Islam. Mau penelitian tentang RSP. Sebelumnya 

perkenalkan masanya terlebih dahulu.  

Responden1 : Saya Helmi, lengkapnya Helmi Bachtiar di IZI sudah tahun ketiga. 

IZIberdiri tahun 2015 di Jawa Timur-nya ya. Kalo nasionalnya dulu bagian dari 

PKPU sekarang kan ada undang-undang zakat akhirnya memperbarui operasional, 

dan akhirnya pada tahun 2015 membuka kantor perwakilan-perwakilan salah satunya 

di Jawa Timur. Saya bergabung ditahun 2017, 2017, 2018, 2019 ini sudah mau tiga. 

Jadi saya bagian program, saya kepala programnya membawahi tiga divisi. Divisi 

pembinaan, divisi pemberdayaan, dan divisi mulia inisiatif. Salah satunya ada 

program rumah singgah pasien di mula inisiatif itu. Soalnya kalau sekarang tahun 

2019 ini rumah singgah pasien ini bagian divisi yang baru. Dulu awalnya tiga divisi 

tapi sekarang menjadi empat divisi, divisi pasien.  

Fahmi : Kalo di rumah singgah pasien sendiri itu pengurusnya ada berapa, pak? 
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Responden1 : Pengurusnya ada tiga, satu kepala rumah singgahnya, yang 

fungsionalnya juga membantu administrasi ya. Yang kedua ada office boy dan 

cleaning service, .... cutomer service. Yang ketiga ada driver ambulans  

Fahmi : Kalo di RSP itu, terbentuknya RSP itu awalnya gimana mas? Apa dari pusat 

atau bagaimana? 

Responden1 : ya gagasannya dilihat pusat dan dikembangkan di pusat awalannya, 

trus di tahun yang sama membuka di Jawa Timur. Latar belakangnya, karena adanya 

kebutuhan fakir dan miskin atau orang yang tidak mampu untuk hunian sementara 

selama berobat di Soetomo. Nah, orang yang ndak mampu dirujuk di rumah sakit 

rujukan di Soetomo itu kan ada yang tinggal di rumah sakit atau opname ada yang 

rawat jalan. Nah, jika rawat jalan itu rentang waktunya berdekatan kan ndak mungkin 

harus bolak-balik. Sangat tidak mungkin ketika rumahnya Pacitan, Senin dia kontrol 

rabu dia harus kontrol lagi terus akhirnya dan bolak-balik dan sebagainya. Kan tidak 

mungkin. Satu, orang-orang atau keluarga fakir miskin yang tidak mampu kesulitan 

biaya. Yang kedua, secara kondisi fisik akan sangat melemahkan pasien atau keluarga 

yang sakit. Akhirnya, hunian sementara ini menjadi jawaban atas permasalahan 

mereka yang terpaksa pada akhirnya tidur-tidur di emperan, di trotoar, atau terpaksa 

kos dengan harga yang tidak murah. Nah ini menyelamatkan mereka, karena hunian 

sementara ini akhirnya gratis, kita gratiskan untuk mereka yang tidak mampu.  

Fahmi : Apakah disitu ada orang-orang yang mampu tapi membayar diperbolehkan 

apa dikhususkan untuk orang tidak mampu? 

Responden1 : ohh, ndak itu khusus tidak mampu karena secara zakat itu adalah 

masuk dalam kategori ashnaf fakir dan miskin. Sehingga disitu ada screeningnya 

kenapa dia, eh ada screeningnya yang membuktikan bahwa dia tidak mampu. Mulai 

dari BPJSnya, SKTMnya, kondisi tanggungan keluarganya, dsb itu ada instrumennya.  

Fahmi : kalo dari pengadaan gedungnya, terus itu sewa atau beli, terus pake dana 

zakat, infaq, sedekah, pak sebelah mana. Atau segi atau dari office boy atau cleaning 

service itu digajinya pake dana apa trus supir ambulansnya digajinya pakai dana apa 

Responden1 : Kalau semuanya pake dana zakat ya, karena IZI ini secara lembaga, 

lembaga zakat itu selama keseharian operasional ya mengolah core programnya di 

zakat. Adapun orang-orang yang menginfaqkan atas program rumah singgah pasien 

juga kami persilahkan. Misalnya, bu saya mau berinfaq di rumah singgah pasien 

untuk pasien-pasien itu operasionalnya selama setahun tidak apa-apa . artinya, ada 

dana zakat, ada berapa dana infaq gitu. Nah kalau driver dan sebagainya itu tidak 

masuk dalam slot amil. Itu bagian dari fasilitas program, kita nyebutnya manajemen 

sebagai mitra kerja. Kalo di IZI kan ada tiga jenis CM ya, satu karyawan ini sebagai 

amil, trus yang kedua ada mitra kerja ini berupa fasilitator kerja itu dananya ada 
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disediakan senidiri dari pusat, yang ketiga ada relawan. Relawan itu yang ngga digaji 

tapi melakukan aktivitas lembaga zakat.  

Fahmi : Kalo kegiatan sendiri di RSP itu ngapain aja mas? Sama fasilitas yang 

didapat apa?  

Responden1 : pertama kalo fasilitas, mereka akan kita gratiskan mulai tempat 

tinggalnya, mulai transportasi dari rumah ke rumah sakit, dari RSP ke rumah sakit ya. 

Yang ketiga kita gratiskan tentang makannya. Secara kegiatan akhirnya kita ada 

kegiatan yang sifatnya harian ya, jadi harian itu misalnya sholat berjamaah yang di 

RSP, trus yang kedua ada makan bersama seperti itu. Intinya kalo progam kita ada 

pendampingan dan kita ada pembinaan. Nah pendampingan itu yang kedua sifatnya 

ada pekanan, jadi selama satu minggu sekali mereka ada pengajian umum. Selama 

dua kali satu minggu mereka ada konsultasi agama, kayak bimbingan rohani lah gitu. 

Ada kita sediakan SDM sendiri, yang khusus bimbingan rohani yang diisi pembinaan.  

Fahmi  : pendampingan atau pengajian itu kan ada ustadnya mas nah untuk biaya 

ustadnya bagaimana mas? 

Responden1 : kalo di IZI ini kan ada divisi pembinaan nah ustadnya itu dari divisi 

pembinaan ini. Jadi untuk pendampingan itu RSP bekerja sama dengan divisi 

pembinaan. Untuk dananya sendiri itu masuk anggaran divisi pembinaan. 

Fahmi : kalo yang dari kendalanya itu apa mas biasanya? Kendala di RSP ada apa 

permasalahannya? 

Responden1 : kalo kendala sebetulnya tidak banyak ya, karena kita dari SOPnya 

sudah sangat lengkap dan batasan-batasannya kita sudah berjalan. Artinya, kalau 

kendala secara teknis sebetulnya kita tidak banyak ya. Bahkan cenderung, termasuk 

misalnya keamanan koordinasi kita ngga jadi masalah lah, karena kita sudah kita 

manage. hanya yang belum menjadi kendala secara pengelolaan itu adalah gimana 

kita menyadarkan orang berzakat dengan pentingnya zakat dalam salah satu program 

itu. Sehingga, kita punya cita-cita bagaimana rumah singgah pasien ini bisa merdeka 

ya, artinya bisa membiayai sendiri tanpa mengambil dana zakat yang sifatnya umum.  

Fahmi : kalo dari IZI itu biasanya pasiennya yang dateng ke IZI atau IZI yang 

menawarkan ke pasiennya kebanyakan.  

Responden1 : dulu bulan pertama kita masih mencari pasien kalau sekarang masuk 

pada tahun yang ketiga pasien yang ngantre-ngantre ke kita, sampe kita ada waiting 

list.  

Fahmi : berarti daftar dulu ke IZI 
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Responden 1 : iya daftar dulu ke IZI  pasiennya, kita ngga nyari pasien. Pasien yang 

dateng kita daftar, kalau kosong ya masuk kalau lagi penuh ya ngantri.  

Fahmi : persyaratannya  

Responden 1 :persyaratannya, satu pokoknya dia tidak mampu ya fakir miskin lah. 

Terus yang kedua dia muslim, terus yang ketiga dia sedang tidak penyakit menular, 

terus yang keempat ada bukti berkas kalau dia tidak mampu. Bisa dengan BPJS, 

sktm. Kalau dari kita sih paling gampang dari BPJS, harus kelas tiga ya.  

Fahmi  : untuk cara medaftarnya bagaimana mas? 

Responden 1 : jadi untuk cara mendaftarnya harus membawa FC KTP, KK, SKTM, 

dan BPJS kelas tiga kalau tidak ada bisa KIS atau Askes langsung ke RSP 

Fahmi : kalo dari tenggang waktu perawatannya dia di RSP ada tenggang waktunya? 

Responden 1 : kalo di RSP kita ngga ada treatment perawatan, karena izinnya itu 

sebagai hunian sementara, kalau perawatannya ya di soetomo. Hanya kita membatasi 

setelah tiga bulan akan kita tanyai karena ada yang mau ngantri kan  

Fahmi : berarti kalo selama tiga bulan  

Responden 1 : iya selama tiga bulan dia bisa tinggal di RSP, masuk bulan keempat 

kita pertimbangkan, mungkin ngga pasien ini dipindahkan karena biasanya rata-rata 

orang berobat di Dr. Soetomo itu bisa sampek empat bulan enam bulan gitu, rata-rata. 

Soalnya yang selama satu tahun, dua tahun gitu juga ada 

Fahmi   : di RSP yang paling lama berapa pak 

Responden 1 : di RSP yang paling lama kita ada pasien yang hampir sampai satu 

tahun lebih tiga bulanan dan kita ngga bisa memindahkan masalahnya dia ngga punya 

biaya dan dia asli luar jawa dan ngga memungkinkan harus bolak-balik karena 

sodaranya di luar jawa semua 

Fahmi : kalo mungkin ada BPJS kelas 3 ada ruangan di Dr Soetomo yang kosong 

apakah memungkinkan untuk dipindahkan ke Dr. Soetomo  

Responden 1 : ohh ndak mungkin karena di Dr. Soetomo tidak ada kamar untuk 

hunian sementara. Dia pilihannya kalo di soetomo yang opname, kalo dia ngga 

opname ya rawat jalan ya ngga boleh di soetomo  

Fahmi : terus kalau dari anggaran dananya RSP bagaimana mas, sudah dianggarkan 

dari IZI tiap tahunnya atau RSP menganggarkan sendiri mengajukan 
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Responden1 : dianggarkan tiap tahun, karena masuk dalam RKT ya. Jadi tiap tahun 

kita sudah kesepakatan selama setahun kebutuhannya misalnya 140 juta atau 260 juta, 

kita sudah harus ngesahkan jadi ngga pengajuan tiap bulan cair gitu.  

Fahmi   : berarti dananya udah dikumpulkan dari jatim trus dibagi gitu  

Responden1 : iya dari jatim trus langsung ke pusat. Trus nanti pusat akan 

mencairkan ke jatim di tahun itu untuk kegiatan di tahun depan  

Fahmi : RSP itu kan ada dua ya mas ya, itu disetiap RSP ada penanggungjawabnya 

gitu 

Responden1 : ada, ada. Kalo PJnya yang disatu itu Bu Rista, kalo RSP dua itu Pak 

Hengki  
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(Responden 2)  

Nama  : Mbak Rista  

Jabatan : Penanggung Jawab RSP  

Tempat :  Surabaya (RSP 1)  

Waktu  : 19 Juni 2019 (01:00) 

 

Transkrip Wawancara: 

 

Fahmi : *perkenalan* 

Responden2 : Nama saya Rista Fitria Anggareni, biasa dipanggil Rista. Disini saya 

diamanahkan menjadi penanggungjawab RSP satu IZI Jatim.  

Fahmi : sudah berapa lama mbaknya bertugas di IZI? 

Responden2 : saya mulai bertugas itu Mei 2018, jadi sudah satu tahun lebih. Tiga 

belas bulan 

Fahmi : kalo yang mengurus di RSP itu berapa orang ya mbak ya 

Responden2 : setiap RSP itu ada tiga pengurus, jadi selain saya itu ada yang 

kebersihan OB, kebersihan, sama konsumsi. Karena disini fasilitasnya kan ada 

makan, tidur, tempat tinggal, kemudian konsumsi itu dan juga itu satu lagi ambulans. 

Jadi ada tiga pengurusnya, saya, OB, sama satu lagi itu driver jadi supir ambulannya 

Fahmi   : kalo sejarah terbentuknya RSP itu gimana mbak? 

Responden2 : ya jadi RSP ini dulunya kan dimiliki oleh yayasan IZI ya, jadi 

pusatnya ada di Jakarta. Nah yang disini itu kantor cabangnya di Jawa Timur, kayak 

gitu. Jadi yang pertama mencetuskan itu dari pusat, dari Jakarta. Kemudian melalui 

latar belakangnya gitu ya, latar belakang terbentuknya RSP ini karena melihat kita 

kalo misalnya ke rumah sakit, rumah sakit yang besar itu yang menjadi rujukan 

nasional. Coba dateng kesana dimalam hari gitu, pasti kita akan lihat banyak sekali 

orang yang tidur di emperan-emperan, di lobi rumah sakit. Trus kenapa mereka itu 

alasannya tidur disana? Ternyata mereka memang satu alasannya karena dari luar 

kota, kedua mereka itu pengobatannya terus berlanjut gitu. Misalnya, hari ini ke 

dokter, ke dokter lagi dua hari lagi gitu atau ke dokter lagi tiga hari lagi gitu. Jadi 

ngga mungkin mereka itu pulang balik gitu, ongkos terus juga tenaga juga kan. Nah 
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itu, opsinya itu salah satunya kos. Kalo misalnya bisa dilihat di depan soetomo itu di 

belakang lapangan hokey itu banyak banget kos harian disitu. Nah mungkin bagi 

mereka yang mampu mereka akan kos disitu, gitu kan sehari dua hari. Cuman mbalik 

lagi kos juga biaya itu juga lumayan. Jadi kalo kos disana itu, kalo saya tanya-tanya 

pasien itu berkisar 50-70 ribu per hari itu hanya tidurnya saja belum mereka setiap 

hati itu harus makan tiga kali sehari misalnya. Terus juga transportasinya, kalo 

misalnya pasiennya ngga bisa jalan harus bawa ambulan, itu itu sudah berapa. Nah 

berawal dari itu tercetuslah rumah singgah pasien yang memang menjadi tempat 

untuk pasien ini menginap sementara mereka menjalani proses pengobatan di rumah 

sakit.  

Fahmi : kalo tujuannya dari RSP sendiri itu apa mbak? Visi-misi dan tujuan itu 

Responden2 : jadi kalo visi-misi itu yang dari apa ya. Jadi kita ini program ya, jadi 

kita bukan lembaga tersendiri. Jadi visi-misinya itu ya masuk visi-misi dari IZI.  

Fahmi : kalo konsep dasarnya RSP sama program yang ada di RSP itu apa aja, 

kegiatan rutin atau kegiatan sehari-hari di RSP seperti apa 

Responden2 : oke jadi, kalau fungsi utama ya, fungsi utama dari RSP ini kan 

tempat tinggal dan juga fasilitas antar jemput pasien. Jadi kegiatan yang utama itu 

setiap pagi kita mengantar pasien ke rumah sakit  untuk kontrol, untuk sinar, atau 

apapunlah kegiatan yang dilakukan oleh pasien, pulangnya nanti kita jemput itu 

aktivitas utama yang kita lakukan. Kemudian disini juga ada aktivitas tambahan, 

karena memang amanah dari dana zakat. Kan zakat artinya berkembang ya, jadi ada 

harus ada aktivitas pembinaan. Harapannya, disini selama pasien ada disini ada nilai 

tambah yang mereka dapatkan. Mereka tidak hanya mendapa fisiknya aja gitu, 

mereka ngga hanya bisa tidur bisa makan, kenyang tidur, ngga kayak gitu. Tapi 

ruhaninya juga kita bina gitu, jadi ada misalnya setiap magrib gitu kita sholat 

berjamaah bersama-sama. Kita juga ada pengajian rutin, selama sepekan itu dua kali 

setiap hari senin sama kamis. Jadi nanti akan ada ustad gitu yang datang, kemudian 

mengisi kajian, kemudian sekaligus juga sharing juga. Jadi misalnya kalau ada pasien 

yang ingin minta didoakan khusus kayak gitu. Kayak gitu bisa jadi ustadnya biasanya 

datang ke kamar gitu, kalau misalnya ada pasien yang ingin konsultasi itu yang secara 

ruhani ya. Kita juga beberapa kali itu, ada penyuluhan, penyuluhan kesehatan. Itu 

biasanya dari soetomo itu, misalnya dari paliatif dari instalasi paliatif Dr. Soetomo itu 

kadang itu ada yang dateng kesini. Mbak kita penyuluhan ya di RSP, mau ngasih 

misalnya tentang apa sih kanker itu, bagaimana biar kita terhindar dari kanker 

misalnya kayak gitu atau terapi-terapi untuk kanker itu seperti apa, kayak gitu, dari 

gizi juga ada. Kemudian kita juga ada relawan, nah relawan ini ada dari mahasiswa 

yang memang memiliki kepedulian untuk sodara-sodara kita gitu. Jadi mereka 

mengadakan kegiatan disini, kayak gitu, mereka membantu aktivitas yang ada disini, 

itu.  
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Fahmi : kalo dari pasiennya sendiri, kan ini dari dana zakat pasti ada kriteria-kriteria 

khusus untuk pasien, itu seperti apa mbak untuk pengajuan dari pasiennya 

Responden2 : jadi kriteria yang pertama adalah muslim ya, pasti ya muslim kan 

karena zakat harus muslim ya, harus masuk dalam delapan ashnaf zakat. Kemudian 

berasal dari luar kota pastinya, terus kemudian penyakitnya itu tidak boleh penyakit 

yang menular karena memang disini kan tidak ada fasilitas kesehatan, juga ngga ada 

ruang isolasi juga ngga ada, jadi memang penyakitnya tidak boleh menular. 

Kemudian, BPJSnya jadi kan agar bisa dicek ya, kan yang utama fakir miskin jadi 

BPJSnya itu kelas tiga atau nanti bisa pake KIS (Kartu Indonesia Sehat) atau nanti 

ada SKTM itu, itu persyaratan umumnya. Terus, untuk administrasi ya sekalian 

dibawa, nanti itu mereka membawa fc ktp, fc kk, surat rujukan untuk ngecek sakitnya 

apa itu perlu surat rujukan, sama fc SKTM sama BPJSnya ini. 

Fahmi : kalo pasiennya itu yang tau RSP itu RSP yang mencari pasien atau pasien 

yang udah mendaftar duluan ke RSP duluan gitu mbak 

Responden2 : macem-macem sih sebenernya ya cara orang dateng kesini, karena ya 

macem macem 

Fahmi : atau ada dari rumah sakitnya merekomendasikan ke RSP 

Responden2 : itu semua ada, jadi macem-macem. Pasien itu Allah tunjukkan kesini 

itu macem-macem jalannya ya. Ada yang antar pasien, jadi misalnya nih, misalnya 

pasien nih ibu A dateng ke rumah sakit kemudian ada orang nih cerita-cerita kok 

kayaknya butuh rumah singgah. Nah nanti ibu A-nya ini menghubungkan ke kita. 

Mbak ini ada orang gimana, nah nanti dateng. Jadi lewat pasien. Ada yang lewat 

dokter juga ada, jadi khususnya dari paliatif itu, biasanya kan orang ke paliatif kok 

kelihatannya butuh, terus biasanya perawatnya menghubungi saya gitu. Mbak ini 

kayaknya pasien butuh rumah singgah gitu. Nanti mereka diarahkan kesini. 

Kemudian juga ada dari tukang becak. Jadi pasien itu biasanya iseng, nanya tukang 

becak eh tanya ini ke rumah singgah, nanti sama tukang becaknya dibawa kesini 

karena memang mungkin sudah hafal kali ya. Ada juga yang dari internet, mereka 

mencari di internet, terus dia akhirnya ketemu disini.  

Fahmi : kalo pasien yang sudah dibantu kira-kira sudah berapa ya bu 

Responden2 : sudah banyak, jadi mungkin. RSP satu ini mulai bulan September 

2017, jadi sudah satu setengah tahun lah belum sampe dua tahun. Kalo RSP satu 

Jatim, totalnya itu mungkin bisa sekitar 500-an total. Dari 2017 ya sampe sekarang 

Fahmi : terus dana itu, kita mencairkan setiap bulan mengajukan ke IZI Jatim atau 

IZI pusat tiap bulan, atau sudah ada anggaran tahunan 
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Responden2 : sudah ada anggaran setiap bulan, anggaran operasional per bulannya 

sudah ada. Jadi sudah dipatok, sebulan itu dana yang digunakan untuk operasional itu 

ya itu sekian itu gitu.  

Fahmi : itu dari dana ZISWAF atau dari dana zakat aja, atau infaq yang dikhususnya 

untuk RSP 

Responden2 : infaq yang dikhususkan untuk RSP ada, tapi ini tidak mengcover 

semuanya. Jadi ini-nya nanti tercover diambilkan dari zakat, zakat yang bebas yang 

tidak terikat program. Jadi orang itu ya zakat aja, kadang itu saya zakat tapi zakatnya 

untuk program ini kan sudah nge-book gitu. Jadi ada yang zakat bebas nanti 

diambilkan dari situ 

Fahmi : dana zakatnya disini digunakan untuk apa aja mbak, zakatnya digunakan 

untuk apa khusus di RSP, jadi dana zakatnya dialokasikan untuk apa saja 

Responden2 : kalo IZI (RSP) itu banyak. Kan operasional kan ya, kan disini kan 

mengcover semuanya ya semuanya gratis ya. Jadi listrik, air, makan, koran, bensin, 

itu sudah pasti. Belum yang lainnya, mbenerin apa gitu, semuanya  

Fahmi : untuk pengadaan bangunan ini, sewa atau sudah dibeli atau kontrak atau 

seperti apa 

Responden2 : jadi untuk RSP satu ini masih kontrak bangunannya, cuman memang 

kita ada program untuk wakaf pembebasan RSP, sedekah jariyah RSP, jadi 

rencananya tahun depan itu kan kontraknya habiskan, itu mau sekalian dibeli. Jadi 

kita ini masih terus menggalang dana untuk pembebasan RSP.  

Fahmi : jadi selama ngontrak bayarnya pake uang anggaran yang tadi itu mbak? 

Responden2 : iya, pake anggaran zakat  

Fahmi  : permasalahan yang sering ditemui dalam menjalankan aktivitas, bagaimana 

menghadapinya 

Responden2 : mungkin ini kan sosial ya ranahnya, jadi kita berhubungan dengan 

orang, dan orangnya pun datang dan pergi, silih berganti. Mungkin masalah utama ya 

memang masalah sosial, biasanya ada pasien yang ngga ngerti kayak gitu-gitu, atau 

misalnya ada pasien yang melanggar peraturan atau apa gitu. Ya, ini sih nanti kita 

komunikasinya seperti apa kalau misalnya pasien ada yang salah, atau misalnya 

melanggar aturan nanti kita cara menegurnya seperti apa. Jadi lebih ke manajemen 

konflik sih, manajemen orang-orangnya disini itu yang utama. Terus mungkin juga 

dengan pengurus, ya biasalah menyamakan visi, menyamakan cara pandang, kayak 

gitu sih. Itu mungkin yang terus kita lakukan, terus mungkin kadang kita juga ini 

misalnya ada pasien yang butuh ke IGD cepat, pasiennya misalnya kondisinya drop 
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tapi pendampingnya cuma satu, jadi kadang kita ada masalah ini siapa, ya kita nanti 

yang menemani disana gitu.  

Fahmi : tenggang waktu pasien di rawat paling lama berapa bulan atau minggu 

Responden2 : jadi kalo di RSP ini sebenarnya tidak ada waktu berapa lama pasien 

harus tinggal, selama pasien masih ada proses pengobatan di rumah sakit selama itu 

bisa tingga. Bahkan ada yang sampe sembilan bulan dulu, full, karena dari papua 

dateng kesini. Ngga mungkin kan dia balik kesana kalau belum selesai, jadi ya sampe 

sembilan bulan ada disini.  

Fahmi : petugasnya sendiri atau mitra, untuk upahnya diambilkan sendiri dari 

anggaran atau khusus 

Responden2 : ya ini dari pusat diluar operasional, kan kita ada amil kan, masuknya 

amil, jadi dari pusat  

Fahmi : kan di RSP ada pengajian rutin itu ustadnya ini dari mana, terus dananya 

pakai anggaran atau ada dana khusus? 

Responden2 : ya itu diluar operasional, kita kan ada divisi pembinaan nah ustadnya 

itu dari divisi pembinaan dan untuk biayanya itu dari anggaran divisi pembinaan tidak 

menggunakan operasional RSP. 
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(Responden 3) 

Nama  : Mas Hengky 

Jabatan : Kepala RSP Jatim 

Tempat : Surabaya (RSP 2) 

Waktu  : 20 Juni 2019 

 

Transkrip Wawancara: 

 

Fahmi  : *perkenalan* 

Responden3 : perkenalkan nama saya hengky asmarakandi saya disini selaku salah 

satu amil di lembaga amil zakat nasional IZI, dan sekarang Alhamdulillah 

diamanahkan sebagai kepala RSP IZI  Jatim 

Fahmi : untuk RSP ada berapa pengurusnya mas? 

Responden3 : untuk pengurus, di satu RSP itu ada tiga, yang terdiri dari satu 

sebagai kepala, satu driver, dan satu lagi sebagai pengurus rumah tangga.  

Fahmi  : kalo visi-misi dan tujuannya RSP ini apa mas? 

Responden3 : kalau ditanya visi dan misi sejujurnya kami tidak punya, yang ada 

adalah visi misi amil zakat itu sendiri. Kalo di RSP sih sebenarnya hanya ada 

taglinenya, taglinenya yaitu jika ingin mengukur kebahagiaan anda saat ini maka ke 

RSP IZI-lah yang anda kunjungi.  

Fahmi : untuk program yang ada di RSP ini sendiri apa aja mas? 

Responden3 : program, jadi kita disini tekankan ya. Jadi pasien itu ditampung di 

rumah singgah, kita fasilitasi tiga hal, yaitu yang pertama tempat tinggal pasti, yang 

kedua makan konsumsi, dan yang ketiga ambulan yang siap antar jemput dari rumah 

sakit ke rumah singgah,dari rumah singgah ke rumah sakit, dari rumah singgah ke 

tempat transportasi umum, seperti bandara dan stasiun, ataupun sebaliknya. Namun 

perlu kita ingat kembali bawasannya zakat itu harus berkembang, nah oleh karena itu 

bagaimana caranya zakat itu harus diberdayakan di rumah singgah ini harus 

berkembang. Nah salah satu hal yang kita tekankan disini adalah masalah pembinaan. 
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Jadi di RSP ini ada yang namanya pembinaan, berupa kajian dan belajar tahsin yang 

biasanya dilakukan sekitar dua kali dalam satu minggu.  

Fahmi : untuk RSP ini penggunaan dananya ZISWAF atau dana zakat saja, atau dll 

Responden3 : jadi untuk RSP ini dananya, dana yang digunakan adalah dana zakat. 

Karena dana yang digunakan dana zakat, dan seperti hukumnya zakat itu hanya boleh 

disalurkan ke dalam delapan ashnaf saja. Jadi kita disini di dalam persyaratan 

penerimaan pasien pun kita juga cantumkan persyaratan yang harus memenuhi 

kriteria sesuai dengan delapan ashnaf selain itu juga ada dana infaq yang memang di 

khusus kan untuk RSP, ataupun dana infaq yang tidak ada peruntukan yang spesifik  

Fahmi :berarti kriterianya itu harus fakir miskin, terus untuk administrasinya? 

Responden3 : ya, kalau kami di rumah singgah ini ada yang pertama harus Islam. 

Yang kedua adalah termasuk dalam BPJS kelas tiga, itu menunjukkan bahwa beliau 

kurang mampu. Dan yang ketiga bukan penyakit menular, dan yang terakhir adalah 

dia domisili luar surabaya. Kalo untuk administrasinya ya harus membawa foto copy 

KTP, KK, SKTM, sama BPJS kelas tiga 

Fahmi : Kalo biaya yang digunakan untuk membayar air, listrik, bensin itu 

menggunakan dana apa ya mas 

Responden3 : iya zakat, jadi seluruh operasional di rumah singgah ini mulai dari 

gaji karyawan, terus kemudian makan, tempat tinggal, listrik, air, bensin, tol mungkin 

bahkan, itu semua diambil dari dana zakat.  

Fahmi : untuk anggarannya sendiri mengajukan tiap bulan, apa ada anggaran tahunan 

yang ditetapkan 

Responden3 :untuk anggaran sendiri itu per tahun. Per tahun dianggarkan, nanti 

dibagi 12 ketemu hasil per bulannya. Tapi sebelum itu kita sudah menentukan dan 

menyepakati anggaran untuk setahun berikutnya dan diajukan untuk dicairkan. Untuk 

rumah singgah di jalan luntas ini kurang lebih pengeluaran dalam satu bulan ada 

sekitar sepuluh juta, itu hanya operasional. Jikalau dihitung dengan biaya SDM maka 

total kisaran kurang lebih hampir 16 juta.” 

 

Fahmi : kalo pengadaan rumah ini menggunakan sistem apa mas? 

Responden3 : sewa, sejauh ini pengadaan kedua rumah singgah kami ini sewa. 

Sewa semua.  

Fahmi  : itu menggunakan dana operasional juga? 

Responden3 : iya 
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Fahmi : untuk pengadaan ambulan sendiri dari dana zakat? 

Responden 3 : dana zakat, jadi inikan sebenarnya kerjasama dengan YBM PLN 

yayasan baitul mal. Jadi PLN itu punya YBM sendiri yang tugasnya adalah 

menghimpun zakat orang-orang PLN. Ketika kami melaunching program ini, kita 

bekerja sama dengan YBM. Jadi waktu pengadaan, mulai pembelian aset, pembelian 

ambulan, pembelian alat-alat dapur, dsb itu menggunakan dana zakat yang 

dikumpulkan oleh PLN.  

Fahmi : permasalahan yang sering dihadapi saat berada di rumah singga itu apa mas? 

Baik teknik maupun non-teknis 

Responden3 : kalo permasalahan itu, ini ya pertama ya jadi kayak misalkan 

ambilah contoh misalkan ada salah satu pasien yang meninggal dan domisilnya 

ternyata di luar pulau, misalkan di Kalimantan. Nah ketika kita mencoba menanyakan 

informasi terkait pengantaran jenazah ternyata dari rumah sakit ambilah contoh ada 

pasien dari Balikpapan meninggal, terus sebenarnya saya tanyakan. Berapa biaya 

antar jenazah, untuk kremasi peti itu 3,6 juta, untuk kargonya pesawatnya itu kurang 

lebih 18 juta, jadi kalo ditotal kurang lebih dapat 21,6 juta untuk kaum dhuafa. 21,6 

juta untuk mengantarkan jenazah. Nah itu kendala kami kadang. Disisi lain kadang 

mau kita makamkan di surabaya pun, ya pihak keluarga kan mau tidak mau 

seenggaknya dimakamkan di kampung halaman. Nah itu kendala kami yang pertama, 

dana kami masih terbatas. Dan dalam hal ini pun dipengaruhi oleh kesadaran 

masyarakat akan zakat itu yang masih kurang. Masyarakat masih menganggap bahwa 

zakat itu ya zakat fitrah. Sedangkan, mereka lupa bahwasannya ada zakat maal, zakat 

penghasilan, ada zakat emas dsb dan itu yang masih belum disadari oleh masyarakat. 

Itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua adalah disini terkait operasional 

kadang banyak sekali pasien yang misalkan ditinggal pendampingnya, jadi pasiennya 

sakit disini terus pendampingnya karena kepikiran kebutuhan rumah, kepikiran 

keluarganya, kepikiran urusan rumah tangganya di rumah ditinggal. Akhirnya 

pasiennya disini sendirian, Nah ini akhirnya menjadikan evaluasi kita bersama ya ini 

rumah singgah bukan rumah panti atau tempat penitipan. Jadi kita tekankan  kalau 

misalnya ada pasien disini maka wajib ada pendamping dan itu harus pihak keluarga. 

Karena kalo kenapa-napa pas pasien disini ya bukan tanggung jawab kita gitu.  

Fahmi : apakah nanti ada pengembangan konsep di rumah singgah, adanya seorang 

perawat atau apa? 

Responden3 : kalau sejauh ini kami titik beratnya lebih ke arah pelayanan, 

bagaimana mereka punya tempat tinggal. Kalau untuk kesehatan itu ranahnya rumah 

sakit. Kita disini rumah singgah ya sesuai dengan namanya rumah singgah, bukan 

rumah kesehatan atau apa. Cuman kalau untuk ditanya pengembangannya seperti apa, 

tetap ada pengembangannya yaitu penambahan jumlah rumah singgah. Karena kami 

disini, dengan dua rumah singgah itu. Saya pernah tanya di Dr. Soetomo data dalam 
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satu tahun pasien BPJS kelas tiga rujukan luar surabaya itu berapa, data ketemu tahun 

2017 kurang lebih 14ribu pasien. Sedangkan kami di tahun 2018 kemarin dengan dua 

rumah singgah hanya bisa memberikan manfaat hanya pada sekitar 200 pasien saja 

dalam satu tahun. Artinya apa, kalo misalnya dipersentasekan maka kami dengan dua 

rumah singgah itu hanya bisa mengcover kurang lebih 0,sekian persen. Oke disini, 

kami dengan permasalahan itu lah punya keinginan, punya niat untuk pengembangan. 

Pengembangan yang pertama yaitu dengan penambahan jumlah rumah singgah, 

kemudian yang kedua mungkin. Fahmi liat dari rumah singgah pertama, itu 

sebenarnya kan mau dijual malah, rumahnya mau dijual oleh karena itu kami disini 

punya misi bagaimana caranya agar kita membeli rumah itu. Dengan harapan ketika 

kita sudah beli, kita bisa tambahkan kamar, kita juga punya hak lebih lah untuk 

mengelola rumah itu.  

Fahmi : kira-kira cara untuk membeli, atau menjadikan itu hak milik dengan cara 

infaq, atau wakaf, bagaimana mas? 

Responden3 : jadi kita open donasi ke para donatur dan masyarakat umum, 

bahwasannya ini lho ada kesempatan untuk beramal jariyah. Dan akad yang 

digunakan nanti adalah itu tadi kurang lebih hampir sama seperti wakaf.  

Fahmi : jika ada orang yang ingin berinfaq atau berwakaf bisa ke kantor IZI atau 

langsung ke rumah singgahnya? 

Responden3 : ya, jadi kalo di IZI ada beberapa fasilitas yang kita berikan ketika 

seseorang ingin berzakat. Mereka pertama bisa langsung datang ke kantor, kami akan 

layani. Yang kedua bisa kita jemput, kita datang ke rumah beliau, kita jemput zakat 

beliau. Atau yang ketiga yaitu bisa melalui rekening, via transfer jadi ngga perlu 

ketemu secara fisik.  

Fahmi : kalo pasien bisa tau rumah singgah atau rumah singgah bisa tahu pasien itu 

seperti apa? 

Responden3: itu tu saya pernah kepikiran untuk mempromosikan RSP, ke internet 

atau sosial media. Cuman saya berpikir kembali, kalau seandainya rumah singgah ini 

terkenal di internet sedangkan orang-orang yang akses internet adalah orang-orang 

pintar, atau orang-orang yang punya intelektual lah. Sedangkan penerima manfaat 

sasarannya, objek kita adalah orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang 

mungkin secara intelektual berada di bawah, dan sebagian besar pasti bingung apa itu 

internet. Nah dari sini saya mencoba untuk lebih tepat sasaran, yaitu saya tidak akan 

posting terkait rumah singgah ke internet. Karena ditakutkan adalah justru malah 

dimanfaatkan para calo. Nah skemanya trus bagaimana agar rumah singgah ini 

terkenal. Yang pertama, kita punya tas berkas, tas berkas pasien, itu kita wajibkan 

mereka pakai itu disitu ada logo IZI, ada logo RSP, ada nomer telpon dan nomor 

rekening itu yang pertama. Jadi seluruh pasien di RSP IZI ini bawa tas itu, dengan 
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harapan branding. Yang kedua, kita selalu pesankan kepada pasien disini termasuk 

pendampingnya, bahwasannya kalau misalnya kenal tetangga atau misalnya ketemu 

kenalan di rumah sakit dan yang butuh layanan rumah singgah diajak kesini gapapa. 

Artinya dengan cara seperti itu, itu jauh lebih tepat sasaran, dan meminimalisir 

adanya calo.  

Fahmi : oiiya mas tadikan pengurusnya ada tiga nah untuk driver dan pengurus 

rumah tangga itu upah atau gajinya dari dana apa ya mas ? 

Responden3 : untuk itu driver dan pengurus rumah tangga diluar amil ya, jadi 

mereka itu bisa dibilang mitra lah, jadi untuk upah atau gaji itu ada dana khusus dari 

pusat 

Fahmi : jadi bukan dari anggaran ya mas ? 

Responden3 : iya bukan dari anggaran. 

Fahmi : untuk kegiatan rutinnya kan pengajian, mendatangkan ustad, itu biasanya 

dari mana dan untuk biayanya dari mana ya, dianggarkan dari operasional atau beda 

lagi  ? 

Responden3 : itu anggarannya masuk di divisi pembinaan ya. Jadi di IZI itu ada 

bagian pendayagunaan, ada bagian RSP, ada kemitraan, ada keuangan, nah disini ada 

pembinaan. Nah jadi, ustad yang ada disini, yang mengisi itu adalah ustad yang 

memang dimanajemen oleh IZI, khususnya dibagian pembinaan terlepas dari 

pengurusan rumah singgah pasien. Jadi bisa juga dikatakan RSP ini ada empat orang. 

Saya selaku kepala, ada Pak Yasin selaku driver, terus ada satu lagi selaku ibu rumah 

tangga, terus ada satu lagi ustad itu selaku pembina. Dan itu beliau dikontrak selama 

satu tahun, bukan hanya sekedar mengundang tapi sudah terikat kontrak 

Fahmi : untuk biaya makan apakah meliputi makan pendamping juga? 

Responden3 : pendamping dan pasien, itulah kenapa dana kita kan terbatas tapi 

disisi lain kita juga ingin memberikan yang terbaik untuk para pasien  dan 

pendamping. Jadi ada salah satu aturan di rumah singgah yaitu maksimal untuk 

pendamping adalah satu orang, kecuali konteks tertentu misalnya pasien itu adalah 

anak kecil atau memang misalnya kakinya diamputasi, atau butuh digendong atau 

butuh tenaga lebih itu kita berikan kuota dua itu udah paling maksimal 

Fahmi : apakah ada tenggang waktu tertentu? 

Responden3 : tidak ada, selama masih ada jadwal untuk berobat, masih butuh 

proses pengobatan lebih, itu kita ayomi terus, itu kita terus bantu. Jika memang sudah 

tidak ada jadwal, tidak ada tindakan lagi dari dokter, maka itulah masa dimana kami 

sudah tidak punya kewajiban untuk membantu lagi disitu.  
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Fahmi : rata-rata disini pasiennya sakit apa? 

Responden3 : kanker, rata-rata kanker 80% lebih itu kanker. Mungkin variasinya 

tergantung letaknya ya, kanker mata, kanker hidung, kanker serviks mungkin.  
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Responden 4 

Nama  : Ibu Ismiati  

Jabatan : Keluarga Pasien 

Lokasi  : Surabya (RSP 2) 

Waktu  : 20 Juni 2019 (02:00) 

 

Fahmi   : *perkenalan*, perkenalan dulu bu nama dan asalnya?  

Responden 4 : ismiati, dari nganjuk 

Fahmi : ibu tahu RSP dari mana? 

Responden4 : saya tau dari paklek 

Fahmi : berarti pernah disini pakleknya atau ada informasi? 

Responden4 : iya ada informasi  

Fahmi : ibu tau kalau RSP ini punya IZI? 

Responden4 : sebelumnya belum tahu, baru tahu pas nyampe sini 

Fahmi : berarti ibu kesini untuk bertemu dengan pengurusnya itu dengan pakleknya 

bu? 

Responden4 : iya dari paklek, trus Pak Amari orang PLN terus dibilangin suruh ke 

YBM jadi belum tahu kalau ini IZI taunya ya YBM dikasih taunya itu 

Fahmi : terus kalau menurut ibu ini meringankan ngga dari beban biaya, dll ? 

Responden4 : Alhamdulillah sangat meringankan. Dapat makan jugaFahmi : ibu 

sudah berapa lama disini?  

Responden4 : sembilan bulan 

Fahmi : kegiatannya disini ngapain aja buk ? 

Responden4 : ya ngaji, pengajian, sholat jamaah  

Fahmi : siapanya bu yang sakit ? 

Responden4 : anak 
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Fahmi  : sakit apa bu ? 

Responden4 : kanker 

Fahmi : semoga cepat sembuh buk, terima kasih  
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Responden 5 

Nama  : Bapak Abdullah  

Jabatan : Pasien 

Lokasi  : Surabaya (RSP 1) 

Waktu  : 20 Juni 2019 (18.30) 

 

Fahmi : *Perkenalan*, namanya siapa pak ? 

Responden5  : abdullah 

Fahmi : sebelumnya bapak tahu RSP ini dari mana? 

Responden5 : Saya tahu dari dokter pertama kali, usahakan sampean tidak pulang 

terus cari tahu ke rumah singgah 

Fahmi : bapak dari mana asalnya? 

Responden5 : Sumenep 

Fahmi : Bapak tau IZI ndak pak? Tahunya dari mana? 

Responden5 : tau, dari orang sinar ke rumah singgah, trus orang sinar bilang kalau 

ada kamar kosong. “,Iya dimana ?”, “Di rumah singgah IZI”, “Oo berarti bukan cari 

yang disarankan dokter”, “Itu terus aturannya gimana?”,”Di sana gratis, makan, 

minum gratis, antar jemput”. Langsung saya mau 

Fahmi5 : berarti sebelum bapak di arahkan kesini bapak belum tahu IZI sama 

  sekali? 

Responden5 : iya 

Fahmi  : berarti tahunya dari pihak dokter? 

Responden5 : iya 

Fahmi  : terus yang bawa bapak ke sini siapa pak? Apa langsung ditemui 

disana? 

Responden5 : orang lamongan terus bawa supir, langsung dibawa keisni 

Fahmi : Berarti ikut ambulan waktu pulang itu ya pak ya? 
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Responden5 : iya 

Fahmi : bapak merasa terbantu ndak dengan adanya program ini? 

Responden5 :Banyak,  Alhamdulillah, termasuk makan minum tidur kan udah 

gratis. Kalo kos satu hari satu malam 50 ribu, belum makan belum lain-lainnya.  

Fahmi   : bapak sudah berapa lama? 

Responden5 : Kalo pengobatan sudah satu tahun, dulu pertama waktu sinar dua 

bulan lima hari, terus pulang, terus sembilan hari di IZI dua soalnya di sini sudah 

penuh. Terus kontrol lagi, terus tanggal 18 masuk lagi 

Fahmi : kegiatannya itu merasa nyaman ngga bapak? 

Responden5 :iya saya suka karena disini banyak kegiatan ke-Islaman 

Fahmi : yang sakit siapa ya pak ? sama sakit apa ? 

Responden5 : saya mas, kanker osovaring dulu awal-awal disini tuh sakit sekali 

(sambil pegang kepala) tapi sekarang Alhamdulillah sudah mending habis dilaser. 

Fahmi : disini sama siapa pak ? 

Responden5 : sama istri 

Fahmi : dulu selama setahun sebelum ke rumah singgah bapak gimana ya pak? 

Responden5 : yaa saya pulang pergi naik bus. 

Fahmi  : berapa ya pak ongkosnya pulang pergi ? 

Responden5 : 100 ribu mas 

Fahmi  : sama ibuk pak ? 

Responden5 : kalo sama ibuk ya 200 mas, belum makan itu. 

Fahmi : dulu waktu daftar kesini persyaratanya apa ya pak ? 

Responden5 : dulu waktu pertama datang disuruh nunjukkan KTP, KK, sama BPJS 

terus diminta fotocopy  
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(Responden 6) 

Nama  : Pak Sujarno  

Jabatan : Keluarga Pasien,  

Lokasi  : Surabaya (RSP 01) 

Waktu  : 20 Juni 2019 (19.00) 

 

Fahmi : *perkenalan* namanya siapa pak? 

Responden6 : Sujarno, dari Pacitan 

Fahmi   : yang sakit siapa pak? 

Responden6 : Jarmi, dari Pacitan , Istri 

Fahmi : Sudah berapa lama disini pak? 

Responden 6 : sudah hampir tiga minggu berjalan ini 

Fahmi : dari setelah puasa pak? 

Responden6 : Iya setelah puasa, sebelum puasa di Ponorogo 

Fahmi : tau RSP IZI dari mana pak ya? 

Responden6 : itu taunya dari petugas yang disana, di Dr. Soetomo 

Fahmi : yang mengarahkan kesini siapa pak?  

Responden6 : ya petugas yang disana itu, ditelponkan sama petugasnya. Saya 

belum tau terus saya dikasih tau ya Alhamdulillah ini bisa disini. Kan soalnya kan 

saya disini ngekos terlalu mahal, mas.   

Fahmi : pernah ngekos pak? Dimana pak? 

Responden6 : dua hari minta 300, iya itu dekat lapangan itu di Dharmawangsa.  

Fahmi : menurut bapak fasilitasnya gimana ya pak? 

Responden6 : bagus, Alhamdulilah bagus. Saya berterima kasih atas fasilitas 

ini, sudah semua terpenuhilah intinya terima kasih. Ya mulai makan, minum dan 

lain-lain 

Fahmi : kalo dari kegiatannya gimana pak? 

Responden6 : kegiatannya ya bantu-bantu itu, kalo pagi nyapu-nyapu. Kalo dari 

rumah singgah sendiri banyak, dibimbing masalah keagamaan juga, ngaji. 
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Fahmi : menurut bapak ini membantu ngga pak? 

Responden6 : membantu sekali, Alhamdulillah membantu sekali iya. Lebih 

cukup membantu iya, lebih dari cukup iya 

Fahmi : Dulu sempet pulang-pergi ngga pak ponorogo sini? 

Responden6 : dulu masih saya awal berangkat setelah puasa sampai sekarang 

masih belum pulang, tinggal disini terus. Iya dulu ngekos cuman dua hari itu, 

terus minta kelanjutannya cari rumah sakit terus dimana. Terus dikasih tau, 

Alhamdulillah saya ketemu rumah ini, Alhamdulillah sangat nyaman sekali.  

Fahmi   : dulu diminta nunjukin KK, KTP, BPJS engga pak 

Responden6 : iya dulu ditanyain (KK, KTP, BPJS) tapi BPJS saya masih ada 

disana pacitan, masih diurus sama adik saya belom selesai. 
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Foto bersama Mbak Rista 
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RSP IZI 2 JATIM 

 

Foto Kamar RSP  

 

 

 

 



113 

 

 
SKRIPSI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA... AHMAD FAHMI A 

 


