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ECKLIST KELENGKAPAN 

PERSYARATAN REKOMENDASI 

IZIN PEMBENTUKAN LAZ 

Berdasarkan PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 
2019* 

A. Diterima dokumen persyaratan izin pembentukan LAZ dari : 

1. Nama Organisasi Kemasyarakatan Islam/ : 

.Yayasan/Perkumpulan Berbasis Islam 

2. Alamat : 

 

 
3. Nama Ketua / Pimpinan Organisasi : 

 
B. Checklist Kelengkapan Persyaratan : 

 
 

No. 

 
 

Persyaratan 

Dasar Hukum Keterangan Dokumen  
 

Catatan 

 

PERBAZNAS NO 

3 TAHUN2019 

 

Ada / 

Tidak 

Ada 

 

Absah / 

Tidak 

Absah 

1 Surat permohonan rekomendasi 

dengan menyebutkan skala LAZ 

yang diajukan 

 

Pasal 12 (3) 

  1. dokumen (asli) bertanggal, bulan, 

tahun danberstempel 

2. dokumen di tandatangani oleh Ketua 

dan Sekretaris lembaga / pihak yang 
berwenang sesuai akta 

2 Anggaran dasar organisasi 

(akta pendirian dan 

perubahan) 

 
 

Pasal 4 (3) a, pasal 5 (3) a, 

dan 

pasal 6 (3) a 

  1. dokumen copy (harus sesuai 

dengan salinanaslinya) 

2. melampirkan akta 

perubahan (jika ada) 

3 Surat keterangan terdaftar dari: 

1. kementerian dalam negeri bagi ormas 

atau perkumpulan berbasis Islam surat 

keputusan pengesahan sebagai badan 

hukum dari kemenkumham bagi yayasan 

atau ( skala nasional ) 

2. organisasi/SKPD tingkat provinsi yang 

mempunyai tugas di bidang Kesbangpol 

bagi ormas atau surat keputusan 

pengesahan sebagaibadan hukum dari 

kemenkumham bagi yayasanatau 

perkumpulan berbasis Islam 
( skala provinsi ) 

3. organisasi/SKPD tingkat 

kabupaten/kota yangmempunyai tugas di 

bidang Kesbangpol bagi ormas atau surat 

keputusan pengesahan sebagai badan 

hukum dari kemenkumham bagi yayasan 

atau perkumpulan berbasis 
Islam ( skala kabupaten/kota ) 

 

 

 

 

 

 
Pasal 4 (3) b, pasal 5 (3) b dan 

pasal 6 (3) b 

  1. dokumen copy 

2. harus sesuai dengan salinan aslinya 

3. SK MENKUMHAM / Surat 

KeteranganTerdaftar 

KESBANGPOL MENDAGRI 

4 Susunan pengawas syariat yang sekurang- 

kurangnya terdiri atas : ketua dan 2 (dua) 

orang anggota (skala nasional), ketua serta 1 

(satu) oranganggota untuk skala provinsi dan 

kabupaten/kota, yang telah mendapat 

Rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) 

 

 

 

 
Pasal 4 (3) c, pasal 5 (3) c dan 

pasal 6 (3) c 

  1. dokumen asli, bertanggal, bulan, 

tahun danberstempel 

2. mencantumkan jabatan 

masing- masingpengawas 

syariah 

3. dokumen di tandatangani oleh 

pembina/pihakyang berwenang sesuai 

akta 

4. jumlah disesuaikan dengan 

skala yangdiajukan 

5. Melampirkan SK 

Pengangkatan PengawasSyariah 
6. Foto Copy Rekomendasi MUI 



 

5 Surat pernyataan sebagai pengawas syariat di 

atas meterai yang ditandatangani oleh masing-

masing pengawas syariat 

 

 

 

Pasal 4 (3) d, pasal 5 (3) d dan 

pasal 6 (3) d 

  1. dokumen asli, bertanggal, bulan dan tahun 

2. mencantumkan jabatan sebagai 

pengawas syariah 

3. dokumen di tandatangani oleh masing-

masing pengawas syariah diatas materai 

4. jumlah disesuaikan dengan skala 

yang diajukan 

6 Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di 

bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian, 

dan pendayagunaan), administratif, dan 

keuangan dengan jumlah minimal 40 (empat 

puluh) orang untuk skala nasional, 20 (dua 

puluh) orang untuk skala provinsi dan 8 

(delapan) orang untuk skala kab/kota 

 

 

 
 

Pasal 4 (3) e, pasal 5 (3) e dan 

pasal 6 (3) e 

  1. dokumen asli, bertanggal, bulan, tahun 

dan berstempel 

2. mencantumkan jabatan masing-

masing pegawai/amil 

3. dokumen di tandatangani oleh Ketua 

dan Sekretaris lembaga/pihak yang 

berwenang sesuai akta 

4. jumlah disesuaikan dengan skala 

yang diajukan 

7 Surat Pengangkatan Pegawai (SK)  

 

 

Pasal 4 (3) g, pasal 5 (3) g dan 

pasal 6 (3) g 

  1. dokumen copy , bertanggal, bulan, tahun 

dan berstempel 

2. mencantumkan jabatan masing-

masing pegawai/amil 

3. dokumen di tandatangani oleh Ketua 

dan Sekretaris lembaga/pihak yang 

berwenang sesuai akta 

4. jumlah disesuaikan dengan skala 

yang diajukan 

8 fotocopy Jaminan sosial ketenagakerjaan dan 

Jaminan sosial kesehatan atau asuransi lain bagi 

pegawai 

 
Pasal 4 (3) f, pasal 5 (3) f dan 

pasal 6 (3) f 

  1. Dokumen copy 

2. Jumlah kartu BPJS Ketenagakerjaan 

dan Kartu BPJS Kesehatan sesuai skala 

yang diajukan atau asuransi lainnya 

9 Surat pernyataan bahwa seluruh pengurus dan 

pegawai tidak merangkap sebagai pengurus 

dan pegawai BAZNAS dan LAZ lainnya 

 

Pasal 4 (3) h, pasal 5 (3) h dan 

pasal 6 (3) h 

  1. dokumen asli, bertanggal, bulan dan tahun 

2. dokumen di tandatangani oleh Ketua 

dan Sekretaris lembaga/pihak yang 

berwenang sesuai akta 

10 Surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan 

keuangan secara berkala di atas meterai dan 

ditandatangani oleh pimpinan 

organisasi/lembaga 

 
Pasal 4 (3) i, pasal 5 (3) i dan 

pasal 6 (3) i 

  1. dokumen asli, bertanggal, bulan, dan tahun 

2. dokumen di tandatangani oleh Ketua 

dan Sekretaris lembaga/pihak yang 

berwenang sesuai akta diatas materai 

(10.000) 

11 Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan 

zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial 

keagamaan lainnya (DSKL) bagi kesejahteraan 

umat paling sedikit di 3 (tiga) Provinsi untuk 

skala nasional, di 3 (tiga) Kab/Kota untuk skala 

Provinsi dan di 3 (tiga) Kecamatan (skala 

kab/kota) yang mencakup nama program, lokasi 

program, jumlah penerima manfaat, jumlah 

zakat yang disalurkan, serta keluaran (output ), 

hasil (outcome ), manfaat (benefit ), dan dampak 

(impact ) program bagi penerima manfaat 

 

 

 

 

 
Pasal 4 (3) j, pasal 5 (3) j dan 

pasal 6 (3) j 

  1. dokumen asli, bertanggal, bulan, tahun 

dan berstempel 

2. dokumen di tandatangani oleh Ketua 

dan Sekretaris lembaga/pihak yang 

berwenang sesuai akta 

3. disesuaikan dengan skala yang diajukan 

12 Surat pernyataan kesanggupan menghimpun 

zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial 

keagamaan lainnya (DSKL) minimal 50 

milyar/tahun untuk skala nasional, 20 

milyar/tahun untuk skala provinsi dan 3 

milyar/tahun untuk skala kab/kota 

 

 
Pasal 4 (3) k, pasal 5 (3) k dan 

pasal 6 (3) k 

  1. dokumen asli, bertanggal, bulan, tahun 

dan berstempel 

2. dokumen di tandatangani oleh Ketua 

dan Sekretaris lembaga/pihak yang 

berwenang sesuai akta 

3. disesuaikan dengan skala yang diajukan 

13 Surat pernyataan kesediaan berkoordinasi 

dengan pemerintah daerah dan BAZNAS 

Provinsi dalam hal membuka perwakilan LAZ 

Berskala Nasional; kesediaan berkoordinasi 

dengan Pemerintah Daerah dan BAZNAS 

Kabupaten/Kota dalam hal membuka 

perwakilan LAZ berskala Provinsi 

 

 

 
Pasal 4 (3) l dan pasal 5 (3) l 

  1. dokumen asli, bertanggal, bulan, tahun 

dan berstempel 

2. dokumen di tandatangani oleh Ketua 

dan Sekretaris lembaga/pihak yang 

berwenang sesuai akta 

3. disesuaikan dengan skala yang diajukan 



 

14 Surat Pernyataan tidak terafiliasi dengan Partai 

Politik 
 
Pasal 4 (3) m, pasal 5 (3) m dan 

pasal 6 (3) l 

  1. dokumen asli, bertanggal, bulan, dan tahun 

2. dokumen di tandatangani oleh Ketua 

dan Sekretaris lembaga/pihak yang 

berwenang sesuai akta diatas materai 

C. Simpulan     

 1. Melengkapi Dokumen     

 2. Melanjutkan Verfikasi Faktual     

 3. Tidak Diberikan Rekomendasi     

 


