
Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota 

Badan Amil Zakat Nasional 

Nomor: 01/Pengumuman/Timsel-BAZNAS/X/2014 

 

Tim Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

mengundang Warga Negara Republik Indonesia untuk menjadi Anggota 

BAZNAS dari unsur masyarakat masa kerja 2015-2020. 

 

I. Persyaratan 

1. Warga Negara Indonesia;  

2. Beragama Islam; 

3. Bertakwa kepada Allah SWT; 

4. Berakhlak mulia; 

5. Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun; 

6. Sehat jasmani dan rohani; 

7. Tidak menjadi anggota partai politik; 

8. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan 

9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana 

kejahatan yang diancam dengan pidana penjara peling singkat 5 

(lima) tahun. 

 

II. Dokumen yang Harus Disampaikan: 

1. Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000 

(Formulir-1); 

2. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani (Formulir-2); 

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak; 

4. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar; 

5. Fotokopi ijazah pendidikan formal serendah-rendahnya S1 atau 

sederajat yang dilegalisir oleh pejabat berwenang; 

6. Bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Calon mempunyai 

pengalaman, keilmuan, atau keahlian yang memadai di bidang 

agama, pengelolaan keuangan, perundang-undangan, dan atau 

pengelolaan zakat, dalam bentuk fotokopi ijazah, sertifikat 

keahlian, piagam, surat keputusan pengangkatan dalam 



tugas/jabatan tertentu dari lembaga/instansi/ormas Islam, dan 

sebagainya; 

7. Izin tertulis untuk mengikuti seleksi dari pimpinan 

instansi/lembaga/perusahaan tempat Calon sedang bekerja (jika 

diperlukan); 

8. Surat pengandar dari Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI 

Pusat) bagi Calon yang diusulkan oleh MUI, atau dari pimpinan 

ormas Islam tingkat pusat bagi calon yang diusulkan oleh ormas 

Islam; 

9. Surat pernyataan di atas materai Rp. 6.000 yang menyatakan 

bahwa Calon: 

a. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi 

pengurus perusahaan yang menyebabkan perushaan tersebut 

pailit; 

b. tidak menjadi anggota partai politik, dibuktikan dengan 

pernyataan bagi yang tidak pernah menjadi anggota parpol;  

c. bersedia untuk mengikuti proses seleksi dan menerima hasil 

penilaian dan pemilihan tanpa syarat; dan  

d. tidak akan mengundurkan diri selama proses seleksi. 

10. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 

berdasarkan putusan peradilan yang telah mempunya ikekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan 

sesuai domisili; 

11. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan 

surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah; dan 

12. Surat keterangan dari pimpinan parpol bagi yang pernah terdaftar 

atau aktif sebagai anggota parpol. 

 

 

 

 

 

 



III. Informasi dan Waktu Pendaftaran 

1. Formulir sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, dan 9 di atas 

dapat diunduh (download) di laman (website) Tim Seleksi yaitu 

http://bimasislam.kemenag.go.id/post/pengumuman/pengumu

man-seleksi-calon-anggota-baznas-masa-kerja-2015-2020 atau 

diambil secara langsung di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota 

BAZNAS. 

2. Surat permohonan dan dokuen pendaftaran Calon ditujukan 

kepada Ketua Tim Seleksi dan harus telah diterima oleh Tim Seleksi 

paling lambat tanggal 10 November 2014 pukul 16:00 WIB (kecuali 

persyaratan nomor 10, dapat diserahkan sebelum wawancara 

tanggal 2 Desember 2014), dan dialamatkan kepada: 

SEKRETARIAT TIM SELEKSI 

CALON ANGGOTA 

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) 

Kementerian Agama RI 

Jl. M.H. Thamrin No. 6, Lantai 9, Jakarta 10340 

telp/fax: +62-21 392 0516 

website: bimasislam.kemenag.go.id 

e-mail: timselbaznas@kemenag.go.id 

3. Waktu penerimaan dokumen pendaftaran oleh Sekretariat Tim 

Seleksi adalah setiap hari kerja sejak tanggal 29 Oktober 2014 

sampai dengan tanggal 10 November 2014, pukul 09:00-16:00 

WIB. 

4. Untuk setiap berkas yang diterima, akan dibuatkan tanda terima 

oleh Panitia Seleksi. 

 

IV. Tahapan Seleksi: 

Seleksi Calon Anggota BAZNAS oleh Panitia Seleksi mencakup 3 (tiga) 

tahap: 

1. Tahap I (Seleksi Administratif); 

2. Tahap II (Seleksi Kapabilitas dan Kompetensi), meliputi: 

a. Penulisan esai dan presentasi, di tempat seleksi; dan 

b. Asesmen psikologis. 

3. Tahap III (Wawancara). 

http://bimasislam.kemenag.go.id/post/pengumuman/pengumuman-seleksi-calon-anggota-baznas-masa-kerja-2015-2020
http://bimasislam.kemenag.go.id/post/pengumuman/pengumuman-seleksi-calon-anggota-baznas-masa-kerja-2015-2020


 

V. Pengumuman Hasil Seleksi: 

1. Hasil seleksi Tahap I akan diumumkan di website 

bimasislam.kemenag.go.id. 

2. Hasil seleksi Tahap II akan diumumkan di website 

bimasislam.kemenag.go.id. 

3. Hasil seleksi Tahap III akan diumumkan di surat kabar nasional 

dan website bimasislam.kemenag.go.id. 

 

VI. Informasi Lain: 

1. Pendaftaran calon dilakukan secara langsung pada Sekeretariat 

Tim Seleksi, atau melalui jasa pengiriman dalam waktu 9 

(Sembilan) hari kerja terhitung sejak pengumuman. 

2. Jika pendaftaran melalui jasa pengiriman, berkas sudah harus 

diterima sebelum pendaftaran berakhir (dibuktikan dengan tanda 

terima oleh panitia). 

3. Pendaftaran dan proses seleksi Calon oleh Tim Seleksi tidak 

dipungut biaya. 

4. Tim Seleksi hanya memproses berkas yang diterima secara 

lengkap dan tepat waktu. 

5. Seluruh berkas yang diterima tidak akan dikembalikan. 

6. Keputusan Tim Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat 

diganggu gugat. 

7. Tim Seleksi tidak menyediakan/mengganti biaya apapun kepada 

Calon selama proses seleksi. 

 

Jakarta, 28 Oktober 2014 

Ketua, 

 

t.t.d. 

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A. 


