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BAB III 

LEGALITAS DAN PENGELOLAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT YAYASAN 

YATIM MANDIRI SURABAYA 

 

A. Profil Yayasan Yatim Mandiri Surabaya 

1. Sejarah 

       Yayasan Yatim Mandiri merupakan sebuah lembaga sosial 

masyarakat yang memfokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan 

dana ZISWA ( zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf) serta dana lainnya 

yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga 

umat Islam dan menyalurkannya secara lebih profesional dengan 

menitikberatkan program untuk kemandirian anak yatim sebagai 

penyaluran program unggulan.
1
 

Al Qur’an surah Al-Ma’un ayat 1 dan 2:  

                      

   
       Artinya: Taukah kamu ( orang) yang mendustakan agama? Itulah 

orang yang menghardik anak yatim.
2
 

 

Al Qur’an Surah An-Nisa ayat 6: 

 

                                    

                                    

                                      

                                                           
1
 Yayasan Yatim Mandiri, “ Mari Mandirikan Mereka”, (Surabaya, 25 April 2014), 1. 

2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung : J-Art, 2004), 1808. 
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       Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur 

untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas 

(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-

hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas 

kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) 

sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) 

mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak 

yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu 

menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada 

mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan 

itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian 

itu).
3
 

 
       Keprihatinan atas perkembangan panti-panti asuhan Islam Ketidak 

merataan perkembangan diantara panti-panti asuhan Islam. Belum 

adanya kesamaan visi antar panti asuhan Islam dalam menargetkan 

tujuan pembinaan anak-anak asuhnya. Adanya tiga masalah pokok yang 

pada umummya dihadapi oleh panti asuhan Islam, yaitu:
4
 

1. Perlunya peningkatan pendidikan agama dan akhlak yang menjadi ciri 

pokok label keislamannya. 

2. Kurangnya bimbingan psikologi baik bagi anak asuh maupun 

pengasuhnya. 

3. Perlunya penambahan pendidikan ketrampilan yang dapat 

menghantarkan anak untuk dapat mandiri saat purna asuh ( SMU). 

       Yayasan Yatim Mandiri memulai kiprahnya sejak Maret 1994 di 

Surabaya dihadapan notaris Trining Ariswati, SH., kemudian mengalami 

pembaharuan dan tercatat dihadapan notaris Maya Ekasari Budiningsih, 

                                                           
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah..., 612. 

4
 Bapak Heny, Wawancara, Yayasan Yatim Mandiri Surabaya, 13 Nopember 2014. 
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SH, dengan nomor 12 tahun 2008. lembaga yang awalnya bernama 

YP3IS ini, semakin menguatkan eksistensinya sebagai lembaga zakat. 

Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini 

telah mendapat pengesahan dari DEPKUMHAM RI dengan nomer 

AHU-2413.AH.01.02.2008 dan mempunyai NPWP nomer : 02. 840. 224. 

6. 609. 000. 

       Lima belas tahun sudah Yayasan Yatim Mandiri berdiri menjadi 

jembatan harmoni antara para muzaki dan mustahik, menyambungkan 

empati dalam simpul pelayanan gratis hingga pemberdayaan untuk anak 

yatim. Atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa, didukung simpati sahabat 

yatim sekalian, Yayasan Yatim Mandiri telah hadir di 11 jaringan kantor 

kota besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kota besar yang sudah 

terdapat kantor operasional Yayasan Yatim Mandiri antara lain, 

Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Kediri, Jember, Tuban, Pasuruan, 

Semarang, Mojokerto dan Madiun. Insya Allah mulai tahun 2009 

Yayasan Yatim Mandiri akan hadir di Jakarta dan kota-kota besar 

lainnya di seluruh pelosok Indonesia. 

       Sebagai bentuk profesionalitas dan keamanahan, Yayasan Yatim 

Mandiri mengembangkan Lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

(PUSDIKLAT) yang peruntukannya khusus untuk anak-anak yatim 

purna asuh (anak lulus SMU) dengan biaya GRATIS / Nol rupiah. 

Lembaga pusdiklat yatim ini bernama MEC (Mandiri Enterpreneur 

Center) yang mempunyai visi dan misi untuk mencetak jiwa-jiwa 
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interpreneur pada diri anak-anak yatim yang menjadi binaannya. Di 

samping itu Yayasan Yatim Mandiri juga mempunyai Ruang Usaha 

anak yatim dengan nama MITRA MANDIRI, sebagai tempat untuk 

aplikasi bisnis anak-anak yatim dari berbagai kota di Indonesia yang 

menjadi binaan. 

       Hingga Januari 2009, tercatat 46.942 donatur bergabung, didukung 

111 amil dengan fungsi mulai dari back office, tenaga fundraising, 

hingga personil suport system program. Dengan program unggulan 

Yayasan Yatim Mandiri mampu memberikan subsidi Bantuan Dana 

Pendidikan ( BDP) anak yatim dan sudah terlaksana sebanyak 17 

periode. Mulai tahun 1994 sampai Desember 2008. 

Yayasan Yatim Mandiri telah memberikan multimanfaat khususnya 

kepada anak-anak yatim yang sudah menjadi binaan, di semua kantor 

sekretariat Yayasan Yatim Mandiri.
5
 

2. Visi dan Misi 

Visi 

       Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim. 

Misi   

a. Membangun nilai-nilai kemandirian yatim. 

b. Meningkatkan pertisipasi  masyarakat dan dukungan sumber daya 

untuk kemandirian yatim. 

                                                           
5
 Ibid., Mari Mandirikan Mereka..., 3. 
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c. Meningkatkan capacity building organisasi.
6
 

3. Program-Program  

Adapun program-program yatim mandiri adalah:
7
 

a. Pendidikan 

       Program pemberdayaan di bidang pendidikan. Di antaranya 

meliputi:  

1) Beasiswa Operasional Pendidikan (BOP) 

        Dengan memberikan bantuan beasiswa bagi pendidikan 

anak yatim untuk bersekolah dan meraih cita-citanya. 

2) SMP- SMA Insan Cendikia Mandiri Boarding School (ICMBS) 

       Sekolah ini dibangun khusus untuk anak yatim 60% dan 

40% lainnya boleh diisi anak luar. Sekolah berbasis 

internasional ini dilengkapi fasilitas yang memadai untuk 

mendukung proses belajar dan mengajar. 

3) Duta Guru 

       Memberikan bantuan guru untuk memberikan pembinaan 

keislaman dalam membantu belajar anak-anak yatim di panti 

asuhan tertentu. 

4) Guru Exelent Yatim Sukses ( GENIUS) 

       Memberikan guru bagi anak-anak yatim khususnya pada 

pendampingan dalam belajar pelajaran ilmu umum seperti 

                                                           
6
 Ibid., 4. 

7
 Bu Ita, Wawancara, Yayasan Yatim Mandiri Surabaya, 12 Desember 2014. 
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matematika, bahasa Indonesia, Kewarganegaraan dan lain 

sebagainya. 

5) Alat Sekolah (ASA) 

       Memberikan bantuan berupa alat-alat untuk bersekolah 

seperti tas, buku, polpen, penghapus, seragam, dan lain 

sebagainya. 

6) SuperCamp 

       Supercamp ini maksudnya, pada hari tertentu anak-anak 

yatim dikumpulkan dan diadakan acara seperti kemah 

(camping) dengan tujuan untuk mengembangkan potensi anak. 

Biasanya acara ini diadakan satu tahun sekali. 

7) Pendampingan Lulus Ujian (PLUS) 

       Setiap menjelang ujian nasional, bagi anak kelas enam 

SD/MI, kelas 3 SMP/MTS, dan 3 SMA/Aliyah/Sederajatnya 

diberikan pendampingan guru untuk membantu belajar mereka 

dalam persiapan menjelang ujian nasional. 

8) Rumah Kemandirian 

       Rumah kemandirian dikhususkan untuk anak-anak yatim 

yang sedang menghafal Al-Qur’an. 

b. Kesehatan 

       Program kesehatan merupakan program layanan kesehatan 

keliling, penyuluhan kesehatan serta perbaikan gizi anak-anak 

yatim. Program ini menjangkau hingga pelosok-pelosok daerah di 
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wilayah cabang Yatim Mandiri. Yayasan Yatim Mandiri 

mempunyai Klinik Sehat Mandiri yang berlokasi di Jl. Raya 

Jambangan 70 Surabaya. Selain itu ada juga baksos kesehatan, 

khitan masal, kaca mata gratis untuk anak yatim dan pemberian gizi 

bagi yatim. 

c. Sosial kemanusiaan 

       Program sosial kemanusiaan merupakan program bidang 

pemberdayaan kemasyarakatan. Bantuan tersebut antara lain: 

1) Bantuan langsung tunai kepada para mustahik. 

2)  Bantuan kepada korban bencana alam. 

3) Bantuan saat Ramadhan, berupa bantuan berbuka puasa dan 

sahur, oleh-oleh lebaran dan lainnya. 

4) Bedah rumah bagi orang miskin. 

5)  Peringatan hari besar seperta muharram, isra’ mi’raj, dan lain-

lain. 

d. Pemberdayaan ekonomi 

       Pemberdayaan ekonomi merupakan pemberdayaan dan 

peningkatan perekonomian masyarakat. Program ini terbagi menjadi 

dua. Yaitu; 

1) Yatim enterpreneur 

       Pembinaan dan pendampingan bagi anak-anak yatim yang 

telah purna atau lulus SMA/sederajatnya dan yatim sarjana 
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untuk menjadi pengusaha. Hal ini dilakukan dengan pemberian 

pelatihan dan ketrampilan serta diberi modal usaha. 

2) BISA (Bunda Yatim) 

       Pemberdayaan kepada ibu-ibu anak yatim. Program 

tersebut terdiri atas agroindustri, trading, kuliner, farming, 

industri kreatif, properti, media, dan jasa lainnya. 

e. Dakwah  

       Program ini terdiri dari penerbitan majalah, buletin, bantuan al-

Qur’an, buku agama, sarana belajar lainnya, pengiriman dai/ustadz-

ustadzah ke panti, Islamic parenting dan pengajian. 
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4. Struktur Organisasi 

 

Gambar 1. 
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5. Struktur Kepengurusan 

Pembina    : H . Nur Hidayat S.Pd,MM 

       Dr. Moh. Nasih, Ak  

       Moh. Hasyim   

Pengawas    : Drs. H Abdul Rokib  

Pengurus  

Ketua     : Drs. Sumarno  

Sekretaris    : Yusuf Zain, S.Pd.,MM  

Bendahara    : Ir. Bimo Wahyu Wardoyo 

Direktur Utama   : Ir. Agus Edi Sumanto, MM, MSi  

Direktur  LAS    : Iwan Setiyawan, SH. 

Direktur  LPP    : Drs. Sodikin, M.Pd. 

GM Regional Office I   : Zaini Faisol  

GM Regional Office II  : Andreas Eko Vantofi, SP 

Penasehat    : Dr.Zaim Uchrowi 

       Ir. H Jamil Azzaini MM  

       Dr. Muhammad Nafik  

Dewan Pengawas Syari’ah  : Prof. Dr. HM. Roem Rowi, MA 

       Ustadz Agustianto 

Konsultan/Penasehat Hukum  : H. Mahfud, SH 

Bunda Yatim    : Rina Gunawan 
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6. Legalitas Yayasan Yatim Mandiri Surabaya 

       Yayasan yatim mandiri merupakan yayasan yang sudah lama berdiri 

dan dipercaya masyarakat. Adapun legalitas yayasan yatim mandiri 

yaitu:
8
 

a. Dicatatkan dihadapan notaris Triningsih Ariswati, SH. 

b. Surat Keterangan Domisili “ 745/40/436.11.23.1/2013”. 

c. Berdasarkan keputusan MENKUMHAM RI AHU-

2431.AH.01.02.2008. 

d. Perubahan akta yayasan Maya Ekasari Budiningsih, SH. No. 12 

Tahun 2008. 

e. Perubahan pengurus yayasan akte notaris Habib Adjie, SH., M. 

Hum. No. 5 Tahun 2014. 

f. NPWP 02.840.224.6-609.000. 

 

B. Sistem Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Yayasan Yatim Mandiri  

1. Pengumpulan Zakat 

       Zakat bukan sekedar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif 

kepada para mustahik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup 

para mustahik, terutama fakir miskin atau kualitas sumber daya muslim, 

misalnya untuk pendidikan. Karena itu amil zakat harus meningkatkan 

profesionalisme kerjanya hingga menjadi amil yang amanah, jujur, 

                                                           
8
 Bapak Heny, Wawancara, Yayasan Yatim Mandiri Surabaya Jl. Raya Jambangan no. 135-137, 

13 Nopember 2014. 
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sungguh-sungguh mengerti tugas masalah amil zakat dan kompeten 

dalam melaksanakan tugas keamilan.
9
 

        Pada sisi pengumpulan banyak aspek yang harus dilakukan, seperti 

penyuluhan yang berkaitan dengan proses penyadaran kewajiban, 

penjelasan tentang cara membayarnya dan sebagainya.
10

 Proses 

pengumpulan dana zakat, infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya di 

yayasan Yatim Mandiri dilakukan oleh para petugas lapangan atau amil 

yang berjumlah 286 orang. Petugas lapangan atau amil bertugas 

mengambil dana zakat, infak, sedekah dan dana keagaman lainnya di 

rumah atau kantor donatur. Selain itu proses pengumpulan biasanya 

dengan donatur langsung mengirim dana melalui daftar rekening Yatim 

Mandiri yaitu;
11

 

Tabel 1. Daftar Rekening Yatim Mandiri  

Bank Infak, Sedekah Zakat Wakaf Kemanusian 

Mandiri 1400003117703 1420010313327 1420010313350 - 

BCA 0101358363 0883996647 0883996621 - 

BRI - 009601001968305 - 009601001969

301 

Muamalat 7010054804 7010054804 - 7010054803 

BNI 

Syariah 

0108351174 0211497003 - - 

Syariah 

Mandiri 

7001201454 7001241782 7001241798 7001241804 

Permata 

Syariah 

02901444415 02901445144 - - 

Bukopin 8800486034 8800172030 - - 

                                                           
9
 Agustianto, “ Berzakat ke Lembaga Amil”, Majalah, ( Surabaya: Agustus 2014), 8.  

10
 Ibid., 9. 

11
 Yayasan Yatim Mandiri, “ Daftar Rekening a.n. Yayasan Yatim Mandiri”, Majalah, (Surabaya: 

Agustus 2014), 2. 
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Syariah 

Mega 

Syariah 

1000080884 1000080892 - - 

CIMB 

Niaga 

Syariah 

5080100007004 - - - 

BNI 2244900000 - - - 

 

       Pada dasarnya donatur di yayasan Yatim Mandiri ada dua yaitu 

donatur tetap dan donatur insidentil. Donatur tetap adalah donatur yang 

setiap bulannya memberikan infak, sedekah, atau dana keagamaan lainnya 

secara rutin. Sedangkan donatur insidentil merupakan donatur yang tidak 

tetap artinya tidak secara rutin memberikan sumbangan dana. Donatur 

setiap bulan jumlahnya berbeda. Sejauh ini sampai bulan desember 2014 

donatur tetap/rutin berjumlah 129.095 dan donatur insidentil berjumlah 

kurang lebih 125.000 orang.
12

 

       Adapun cara yayasan Yatim Mandiri menjaring donatur yaitu 

dengan: 

a. Membentuk ZISKO ( Zakat, Infak, Sedekah Konsultan) 

       Dengan adanya ZISKO maka akan mempermudah yayasan 

Yatim Mandiri dalam menjaring donatur sebab konsultan dari para 

amil baik yang bekerja di Yatim Mandiri ataupun secara sukarela 

mereka menjelaskan kepada masyarakat mengenai Yatim Mandiri 

dan memotivasi masyarakat untuk bersemangat dan sadar berkah 

                                                           
12

 Bapak  Sumarno, Wawancara, Yayasan Yatim Mandiri Surabaya, 15 Desember  20 14. 
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dari mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan dana keagamaan 

lainnya. 

b. Penyebaran brosur 

       Penyebaran brosur dilakukan oleh petugas amil dan pegawai 

lainnya untuk dibagikan kepada keluarga, teman dan masyarakat. 

Tujuannya menghimpun sebanyak-banyaknya masyarakat untuk 

memahami pentingnya mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan dana 

keagamaan lainnya terutama melalui yayasan Yatim Mandiri. 

Biasanya brosur diterbitkan untuk setiap program tertentu 

contohnya ramadhan ceria, wakaf pembangunan masjid ulul albab, 

dan lain-lain. 

c. Melalui Majalah 

       Tidak jauh berbeda dengan brosur majalah yang diterbitkan 

setiap bulan dibagikan kepada donatur, keluarga, sahabat dan 

masyarakat lainnya agar dibaca. Dengan begitu mereka akan 

mengetahui isi dari majalah tersebut seperti program-program 

Yatim Mandiri dan artikel ke-Islaman  untuk menyadarkan 

seseorang berzakat, infak, sedekah, dan lainnya. 

       Selain itu donatur juga bergabung langsung dengan ajakan dari 

keluarga, teman sekantor atau seeorganisasi dan lainnya. Dalam 

bahasa jawa dikenal dengan istilah “ gethok tular”. Program Yatim 

Mandiri yang bagus dan tepat sasaran menjadi pilihan banyak 
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masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan dana 

kegamaan lainnya. 

      Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang 

memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa 

keuntungan, antara lain; 

a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. 

b. Untuk menjaga perasaan rendah diri pada mustahik zakat 

apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para 

muzakki. 

c. Untuk mencapai efesien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat 

dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada 

pada suatu tempat. 

d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat 

penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.
13

 

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat 

       Pada sisi pendayagunaan, banyak aspek yang perlu dilakukan, 

seperti pengumpulan dan pengolahan data mustahik untuk menentukan 

apakah zakat konsumtif yang disalurkan atau zakat produktif. Zakat 

konsumtif diberikan kepada mustahik pilihan berdasarkan data yang 

telah disurvey. Sedangkan zakat produktif  diberikan melalui program-

program yayasan Yatim Mandiri yang telah disebutkan di atas. 

                                                           
13

 Ibid.,  
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       Ada juga dana terikat dari donatur  yang diberikan atau diniatkan 

khusus yang tidak boleh digunakan untuk program lain. Misalnya ada 

dana terikat khusus untuk wakaf masjid dan dana Qurban. Maka amil 

sebagai orang yang terpercaya harus mengelola dana tersebut sesuai 

keperuntukan dana untuk program tersebut.
14

  

Tabel 2. Contoh program dana terikat:
15

 

 

Paket Pilihan Wakaf Uang (Pembangunan Masjid Ulul Albab Jl. 

Raya Sariogo-Sidoarjo) 

Barokah 1 Rp. 100.000,00 

Barokah 2 Rp. 250.000,00 

Barokah 3 Rp. 1.000.000,00 

Barokah 4 Rp. 2.500.000,00 

Barokah utama Rp. 5.000.000,00 

 

       Dana yang dikelola yayasan Yatim Mandiri dari zakat kurang 

banyak yakni sekitar 10 % dari semua dana yang terkumpul dan 90 % 

lainnya adalah dana hasil sedekah, infak, dan dana keagamaan lainnya. 

Dana yang terkumpul tahun 2014 berjumlah 56 Milyar. Dana ini 

digunakan 10-12% untuk operasional dan lainnya disalurkan pada tiap-

tiap program.  Menurut MUI dana operasional itu diambilkan dari dua 

asnaf  yaitu amilin dan sabilillah. Seperti untuk membiayai seluruh 

                                                           
14

 Ibid., 
15

 Yayasan Yatim Mandiri, “Paket Pilihan Wakaf Uang”, Majalah, (Surabaya: Desember 2014), i. 
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jajaran karyawan di Yatim mandiri diambil dari peruntukan amilin 

sekitar 10- 12% dan untuk membuat majalah, brosur diambilkan dari 

peruntukan sabilillah.
16

 

       Penyaluran zakat tidak saja digunakan untuk kebutuhan 

konsumtif, tetapi juga untuk kebutuhan produktif, sehingga zakat 

menjadi salah satu institusi ekonomi umat dengan pengembangan 

usaha-usaha produktif umat Islam. Penyaluran dan pendayagunaan 

dana untuk keperluan produktif bisa diberikan dalam bentuk bantuan 

modal kepada mereka yang masih mempunyai kemampuan bekerja dan 

berusaha. Tentunya, disertai pula dengan dukungan teknik dan 

manajemen bagi kaum ekonomi lemah, sehingga mereka bisa mandiri 

dan trelepas dari kemiskinan.Dengan demikian, kita tidak lagi 

memberikan ikan, tetapi memberikan pancing. Diharapkan pada tahun-

tahun berikutnya mustahik tadi tidak lagi sebagai penerima zakat, 

tetapi telah berubah nasibnya menjadi pembayar zakat (muzaki).
17

 

3. Pelaporan 

       Aspek pelaporan dilakukan dengan transparan dan jelas harus 

dilakukan untuk menimbulkan kepercayaan dan ketenangan hati para 

muzakki. Laporan dilakukan setiap periode. Periode itu setiap bulan 

sekali laporan secara global dan setiap tahun dilakukan laporan audit 

                                                           
16

Ibid., Bapak Sumarno. 
17

 Agustianto, “Distribusi Zakat”, Majalah, (Surabaya: Desember 2014), 13. 
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eksternal. Sistem laporan di yayasan Yatim Mandiri berdasarkan sistem 

laporan PSAK No. 109 tentang akuntansi pengelolaan zakat. 
18

 

       Yayasan Yatim Mandiri melaporkan hasil keuangan dan kinerjanya 

kepada masyarakat khususnya kepada donatur melalui majalah bulanan, 

brosur, dan koran republika. Berikut laporan dana bulan September 

2014;
19
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Ibid., Bapak Sumarno. 
19

Ibid.,  Majalah Yatim Mandiri, (Desember 2014), 24. 



digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

62 
 

Tabel 3. Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana LAZ Yayasan 

Yatim Mandiri Bulan September 2014 

LAZ –YAYASAN YATIM MANDIRI 

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN DANA BULAN 

SEPTEMBER 2014 (Dalam Rupiah) 

PENERIMAAN   

1. Penerimaan dana zakat                                                             

743.427.495 

2. Penerimaan dana infak 

sedekah 

                                      

4.632.821.232 

3. Penerimaan dana 

terikat 

                                                        

1.146.972.021 

Total penerimaan                6.523.220.748 

Surplus bulan lalu    

4.098.404.294 

Dana tersedia              10.621.625.042 

PENYALURAN 

1. Program sekolah SMP 

ICMBS 

               1.297.052.269 

2. Program Kuliah MEC 391.544.507 

3. Program pendukung: 

      Beasiswa operasional pendidikan              1.800.436.090               

Bantuan Guru panti                                                              98.032.213 

      Bantuan guru genius                                                             61.161.144 

      Program rumah kemandirian                                                 24.392.573 

      Program kesehatan dan gizi                                                 156.044.051 

      Program BISA                                                                        3.274.955 

      Program pendukung                                                        3.080.479.909 

4. Dakwah 1.057.711.298 

5. Amil dan admin 592.508.808 

6. Inventaris 3.000.000 
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JUMLAH PENYALURAN 8.565.737.817 

SURPLUS BULAN INI 2.055.887.225 

 


