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BAB IV 

GAMBARAN UMUM BAZNAS KAB. KAMPAR. 

 

A. Gambaran Umum 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar adalah 

lembaga resmi yang melakukan pengelolaan  zakat di Kabupaten Kampar, 

merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan 

bertanggung jawab kepada Bupati dan Ketua BAZNAS Provinsi Riau. 

Selaku Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati Kampar, BAZNAS Kabupaten  Kampar mempunyai tugas 

merumuskan kebijakan teknis pengelolaan zakat, mengkoordinasikan setiap 

kegiatan, melaksanakan penelitian untuk penyusunan perencanaan dan 

melaksanakan pengendalian serta pemantauan setiap kegiatan pengelolaan 

zakat sebagai bahan evaluasi . 

Perencanaan pengelolaan zakat merupakan fungsi utama dan sangat 

diperlukan dalam pengelolaan Zakat, infak dan Sedekah (ZIS) karena 

kebutuhan akan lebih besar dari pada sumber daya ZIS yang tersedia. Melalui 

perencanaan pengelolaan ZIS  yang baik dapat dirumuskan kegiatan 

pengelolaan ZIS yang  efisien dan efektif sehingga memperoleh hasil yang 

optimal dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia. 

Dalam upaya meningkatkan pengumpulan ZIS dan peningkatan 

kemanfaatan ZIS bagi mustahik konsumtif dan juga pemberdayaan mustahik 

potensial produktif dengan efektifitas dan efisiensi yang maksimal diperlukan 

pelibatan lebih banyak peran dari lembaga dan masyarakat sehingga  terwujud 

fasilitas yang mampu menampung informasi tentang kebutuhan mustahik 

secara adil dan merata.
69

 

Rencana Strategis (Renstra) BAZNAS Kabupaten  Kampar merupakan 

dokumen  rencana pengelolaan ZIS  yang berorientasi  pada hasil yang ingin 

dicapai  dalam waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, 

kendala dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra 
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mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, cara pencapaian tujuan dan 

sasaran, yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan 

mengantisipasi  perkembangan masa depan. 

BAZNAS Kabupaten  Kampar sebagai lembaga yang mengelola  ZIS, 

membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam upaya mengurangi 

kemiskinan khususnya dan membantu umat Islam dalam melaksanakan 

kewajiban zakatnya. 

Sehubungan hal itu perlu disusun Renstra BAZNAS Kabupaten  

Kampar sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten  Kampar.
70

 

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar  

Kabupaten Kampar dengan penduduknya hampir 100% beragama 

islam menjadikan suasana islaminya sangat kuat sehingga walaupun secara 

perorangan namun sebagian masyarakat muslim yang mampu telah 

membayar zakat mal kepada mustahiq terdekat, dan bahkan ada beberapa 

kelompok orang di beberapa Masjid yang mengelola zakat tetapi 

cenderung musiman dan tidak bersinergi satu sama lain. 

Dengan meningkatnya jumlah muslim golongan ekonomi 

menengah keatas dan semakin kuatnya dakwah yang memotivasi 

pelaksanaan pembayaran zakat maka pada hari senin tanggal 15 Mei 2007 

Bupati Kampar mengadakan Tabligh Akbar Sosialisasi Zakat sekaligus 

pelantikan pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten 

Kampar periode pertama (2007-2013).
71

 

Dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)  

Kabupaten Kampar maka pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar sudah 

semakin baik, dana zakat yang terkumpul semakin banyak dan sekaligus 

kaum duafa yang mendapat manfaat dari zakat semakin banyak pula, 

walaupun masih lebih banyak lagi mustahiq yang membutuhkan pelayanan 

zakat. 
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Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)  Kabupaten Kampar  yang 

berdiri berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 dan PERDA Kabupaten 

Kampar Nomor 02 tahun 2006. Yang kemudian sejak disesuaikan dengan 

UU RI No. 23 tahun 2011 maka nama Badan Amil Zakat Daerah 

(BAZDA)  Kabupaten Kampar dirubah menjadi Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar sejak tanggal 20 Februari 2013. 

Adapun kepengurusannya baru berubah dengan terbitnya SK Bupati 

Kampar Nomor  451.1/KS/113/2016 tanggal 09 Februari 2016 

tentang  Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Kampar masa bhakti 2016-2021 yang efektif berlaku sejak 

serah terima jabatan pada tanggal 01 April 2016. Hingga saat ini BAZNAS 

Kabupaten  Kampar telah mengalami pergantian pengurus sebanyak empat 

kali dalam dua priode.
72

 

2. Visi Misi 

VISI: 

Sebagai pusat zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani 

muzaki berzakat dengan benar dan mensejahterakan mustahik menuju 

Kampar berkah 

MISI: 

a. Mengembangkan kompetensi  pengelola zakat sehingga menjadi 

lembaga pilihan utama umat; 

b. Membangun  pusat rujukan zakat tingkat kota (KABUPATEN 

KAMPAR) untuk tata kelola, aspek syariah,inovasi program, dan pusat 

data zakat bagi seluruh pengelola zakat; 

c. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi 

modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, 

dan efisien; 

d. Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapat 

kepercayaan dari masyarakat; 
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e. Memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan  zakat dengan 

benar sesuai  syari’ah; 

f. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan mustahik; 

g. Mensinergikan  seluruh  potensi  dan  kekuatan  para  pemangku  

kepentingan zakat untuk memberdayakan umat.
73

 

3. Landasan hukum. 

Sebagai landasan penyusunan dokumen Renstra BAZNAS 

Kabupaten  Kampar ini adalah : 

a. Pancasila sebagai landasan ideologis; 

b. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusionil; 

c. Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; 

d. Peraturan Pemerintah RI No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; 

e. Instruksi Presiden RI No. 03 tahun 2014 tentang Optimalisasi 

pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Setjen Lembagi 

Negara, Setjen komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik 

Negara,dan Badan Usaha Milik Daerah melalui BAZNAS. 

f. Peraturan Menteri Agama RI No.02 th 2014 tentang Syarat dan 

Tatacara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta 

pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif . 

g. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 th.2008 tentang Kompilasi 

Hukum Ekonomi Islam 

h. Peraturan BAZNAS No. 03 th 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja 

BAZNAS, Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota. 

i. Peraturan BAZNAS No. 04 th 2014 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS, BAZNAS Provinsi 

dan BAZNAS Kab/Kota.
74
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j. Peaturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 02 tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah 

k. Peraturan Bupati Bupati Kampar No. 16 tahun 2006 tentang 

pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten kampar no. 02 tahun 2006 

tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah. 

l. Surat BAZNAS Kabupaten  Kampar Nomor 05/BAZNAS-

KPR/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 perihal pemberitahuan.
75

 

4. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud penyusunan Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Kampar tahun 2017 ini adalah : 

1) Untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

perundang-undangan terkait dengan Pengelolaan Zakat di Kab. 

Kampar. 

2) Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pengelolaan 

Zakat, Infak, dan Shadaqah di Kabupaten Kampar selama tahun 

2017 yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Kampar, sehingga dapat diketahui pencapaian 

kinerjanya, dan menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan pada 

masa yang akan datang. Disamping itu juga,untuk meningkatkan 

pelayanan kepada muzaki dan mustahik, guna memperbaiki dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat serta untuk meningkatkan 

daya guna dan hasil guna Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS). 

b. Tujuan penyusunan Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Kampar tahun 2017 ini adalah : 

1) Untuk dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam perbaikan 

Rencana Kerja Tahunan Badan Amil Zakat Nasional 

KabupatenKampar 

2) Untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Pimpinan dan 

pelaksana/amil dalam melaksanakan pengelolaan Zakat, Infaq dan 

Shodaqah (ZIS) dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja 
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Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar. Selain itu juga 

sebagai wujud pertanggungjawaban   dalam mencapai visi, misi 

dan tujuan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS) di Kab. 

Kampar tahun 2017.
76

 

 

B. Identitas 

4.1 Nama :  BAZNAS KABUPATEN KAMPAR 

4.2 Alamat : Jl. DI.Panjaitan Komplek Markaz Islamy No. 9  

  Bangkinang   28412 

4.3 Telp.  : (0762) 21238 

4.4 Email  : baznaskab.kampar@baznas.go.id 

4.5 Rek Bank : BSM Zakat 7051459371 

 : BSM Infaq 7051459468 

 : BSM Hak Amil 7051459304 

 : Bank Riau Kepri Syariah Zakat 820-21-57082 

 : Bank Muamalat Zakat 2270006478 

  : Bank Muamalat Infaq 2270006480 

 : Bank Muamalat Hak Amil 2270006479 

 : Bank Syariah Berkah Hak Amil 1040400009 

 : Bank BTN Syariah Zakat 7131003331.
77

 

 

C. Geliat Ekonomi Syariah Di Kabupaten Kampar 

Pengelolaan zakat secara nasional sangat erat kaitannya dengan 

ekonomi syariah. Di mana nilai dasar dari ekonomi syariah terkait dengan 

akidah, syariah, akhlak yang melahirkan kesetiakawanan (ukhuwah), keadilan, 

keseimbangan dan kemaslahatan. Sedangkan nilai luhur bangsa Indonesia 

terdiri dari masyarakat berke-Tuhanan YME, adab dan moral yang tinggi, 

persatuan dan gotong royong, musyawarah untuk mufakat dan kesejahteraan 

bersama. 
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Dalam arsitektur ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, yang dirilis 

oleh Bappenas, zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Religious 

Financial Sector. Keberadaan zakat dalam kerangka ini menjadi komplemen 

penyempurna yang tidak dimiliki oleh keuangan konvensional.
78

 

Di kabupaten Kampar sendiri, pertumbuhan ekonomi syariah sangat 

pesat dan maju. Ini dibuktikan dengan sudah banyak nya berdiri keuangan 

syariah baik yang beroperasi di  bidang perbankan maupun di lembaga non 

bank. Tidak hanya itu, pertumbuhan keuangan syariah juga sangat didukung 

oleh  masyarakat Kabupaten Kampar yang mayoritas adalah muslim, di mana 

pemahaman ke Islam-an masyarakat Kampar telah semakin bagus, sehingga 

proses ekonomi syariah di kabupaten Kampar menjadi sangat maju.  

Dengan kondisi pemahaman ke Islam-an masyarakat Kampar yang 

semakin membaik, yang berimplikasi pada meningkat nya proses eknomi 

syariah di Kampar. Keadaan ini membuat kesadaran mereka untuk membayar 

zakat Fitrah maupun zakat maal semakin membaik, meskipun belum banyak 

yang membayarkan nya kepada amil. Di mana mereka lebih condong untuk 

membayarkan zakat  mereka langsung kepada mustahik.  

Namun dengan adanya bantuan dari pemerintah, di mana Bupati 

Kampar bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Kampar melakukan 

kampanye zakat ke kantor-kantor daerah. Sehingga  hasil dari kampanye 

tersebut adalah Bupati Kampar meninstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil 

Negara (ASN) untuk membayarkan zakat maal mereka yakni zakat profesi 

kepada BAZNAS.
79

 

Hadirnya karekteristik aktivitas ekonomi syariah yang berkualitas 

diharapkan memberikan implikasi positif bagi perekonomian,  antara lain: 

akses sumberdaya ekonomi yang merata, dorongan implementasi konsep bagi 

hasil, harmonisasi sektor keuangan dan sektor riil, sustainable dan responsible 

invesment, praktek ekonomi yang berhati-hati,  dan pemenuhan prinsip 

syariah. Praktik dari semua ini muaranya adalah pembangunan dan ekonomi 

syariah itu bisa terwujud yakni: mewujudkan Indonesia yang sejahtera. 
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D. Peran Zakat Dalam Pembangunan 

Dalam dinamika pembangunan dan kesejangan ekonomi yang terjadi 

di Indonesia, serta geliat ekonomi syariah yang mulai menemuka 

momentumnya, zakat memiliki peranan yang penting. Setidaknya ada empat 

peran yang dapat dilakukan oleh zakat dalam pembangunan ini, yaitu: 

mengentaskan kesenjangan sosial; membangkitkan ekonomi kerakyatan; 

mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan; dan 

mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar 

APBN maupun APBD. 
80

 

Pertama, peran zakat dalam mengentaskan kesenjangan sosial dapat 

dilakukan dengan  Pengelolaan dan pendistribusian zakat yang baik dan tepat 

sasaran. Di mana para wajib zakat (muzaki) membayarkan zakat nya melalui 

perantara amil, dan menyalurkan dana zakat kepada mustahik baik berupa 

zakat konsumtif maupun produktif, sehingga dengan melalui mediasi amil 

zakat, dana yang didistribusikan akan merata. Dampaknya dengan distribusi 

zakat yang merata akan membuat muzaki percaya pada amil, sehingga akan 

memperbanyak muzakki dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antara 

si kaya dan si miskin secara signifikan. 

Kedua, peran zakat dalam kebangkitan ekonomi kerakyatan  

merupakan agenda zakat yang secara bahasan bermakna tumbuh dan 

berkembang. Penyaluran zakat kepada mustahik memiliki agenda untuk 

meningkatkan kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, 

baik yang dalam bentuk pendistribusian zakat yang bersifat karitatif maupun 

pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Memberdayakan mustahik 

merupakan agenda memberdayakan ekonomi masyarakat miskis, 

membangkitkan ekonomi kerakyatan. 

Ketiga, zakat memiliki peran dalam mendorong menculnya model 

terobosan dalam pengentasan kemiskinan. Zakat yang merupakan syariat 

wajib yan harus ada dalam kehidupan. Dengan demikian, zakat memiliki 

kerangka filosofi yang lebih jangka panjang dan dengannya diharapkan 
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mampu mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan 

kemiskinan.  

Keempat, zakat merupakan sumber pendanaan pembangunan 

kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Jika selama ini program 

penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kucuran dana 

pemerintah, maka sejatinya, ummat Islam di Indonesia memiliki potensi dana 

286 triliun rupiah setiap tahunnya yang dapat digunakan secara spesifik bagi 

kelompok orang yang tidak berdaya dalam 8 asnaf mustahik. Jika dapat 

dioptimalkan, maka potensi dana zakat ini dapat menjadi pelengkap agenda 

program penanggulangan kemiskinan dengan sinergi pada program 

pemerintah yang sedang dijalankan.
81

 

 

E. Urgensi Rencana Strategi 

Rencana Strategi BAZNAS 2016-2020 bertujuan menyatukan visi dan 

misi pengelolaan zakat kabupaten untuk mengoptimalkan sumberdaya yang 

ada baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, serta LAZ diberbagai tingkatan 

sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Untu merealisasikan visi dan 

misi tersebut, penting untuk membangun standar pengelolaan zakat agar 

pengelolaan zakat di tingkat kabupaten dapat dilakukan secara optimal baik 

dalam pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaan. 

Keberadaan rencana strategis (renstra) ini diharapkan dapat 

memberikan panduan dalam menata sistem perzakatan khususnya di 

kabupaten Kampar dan nasional pada umumnya. Renstra ini juga memberikan 

sejumlah indikator penting yang perlu dicapai,dalam rangka meningkatkan 

kualitas perzakatan terutama di kabupaten Kampar, sehinggapotensi zakat 

yang ada dapat dioptimalkan dengan baik. Dalam konteks inilah, maka renstra 

BAZNAS kabupaten Kampar untuk periode 2016-2020 disusun. Sebagai 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan BAZNAS Kabupaten  

Kampar berupa program dan kegiatan tahunan yang bersifat strategis selama 

periode 2016 – 2021. Sebagai pedoman utama bagi Pimpinan dan 
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pelaksana/amil untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan ZIS serta untuk 

meningkatkan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten  Kampar sebagai 

wujud pertanggungjawaban   dalam mencapai visi, misi dan tujuan 

pengelolaan ZIS di Kabupaten Kampar periode 2016 – 2021.
82

 

 

F. Sumber Daya Manusia  

 Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar periode 

2016 – 2021melaksanakan serah terima jabatan dengan pengurus periode 

sebelumnya pada tanggal 01 April 2016 dan langsung mulai melaksanakan 

aktivitas kepengurusan.  

 Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar 

berjumlah lima (5) orang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati 

Kampar nomor 451.1/KS/113 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan 

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar masa bakti 2016-

2021, yaitu sebagai berikut:
83

 

 

No Nama Jabatan Bidang / Tugas 

1 Ir. H. Basri Rasyid, 

MM, MT 

 Ketua Mengkoordinir seluruh kegiatan 

2 Abazua Anwar, M.Ag Wakil Ketua 

I 

Bidang Pengumpulan 

3 Ir. H. Fauzi Hasan Wakil Ketua 

II 

Bidang Pendistribusian dan 

Pendayagunaan 

4 H. Jayusman, BSc Wakil Ketua 

III 

Bagian Perencanaan, Keuangan 

dan Pelaporan 

5 Drs. H. Bakri Ahmad Wakil Ketua 

IV 

Bagian Administrasi, Sumber 

Daya Manusia dan Umum 
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Adapun pelaksana berjumlah 13 orang, yaitu sebagai berikut :
84

 

 

No Nama Jabatan Bidang / Tugas 

1 Ali Sabri, A.Md Satuan Audit 

Internal 

Pelaksana audit mutu, 

manajemen, keuangan dan 

ketaatan intern 

2 Irhamni Bendahara Menerima dan membayarkan 

uang 

3 Novri Yanti, SE  Pelaksana / 

Amil 

Pelaksanaan bag. Perencanaan, 

keuangan  dan pelaporan 

4 Sulisno, SE Pelaksana/ 

Amil 

Pelaksanaan Administrasi, SDM 

dan Umum dan SiMBA 

5 Hadi Fitriadi, SE Pelaksana/ 

Amil 

Koord. Bidang pendistribusian 

dan pendayagunaan 

6 M. Nasri  Pelaksana/ 

Amil 

Pelaksana bid. Pendistribusian 

dan pendayagunaan  

7 Nofri Zulhadi, A.Md Pelaksana/ 

Amil 

Pelaksana bid. Pendistribusian 

dan pendayagunaan  

8 Abu Bakar.H, S.Kom.I Pelaksana/ 

Amil 

Pelaksana bid. Pendistribusian 

dan pendayagunaan  

9 Diany Mairiza, SE.Sy Pelaksana/ 

Amil 

Pelaksanaan bag. Perencanaan, 

keuangan  dan pelaporan  

10 M. Darwis Pelaksana / 

Amil 

Pelayanan umum  

11 Hendri Putra, SP Pelaksana / 

Amil 

Pelaksana bid. Pendistribusian 

dan pendayagunaan  

12 Heldi, A.Md Pelaksana / 

Amil 

Pelaksana bid. Pendistribusian 

dan pendayagunaan  

13 Domi Yuli Hendri Pelaksana / 

Amil 

Pelaksana bid. Pendistribusian 

dan pendayagunaan 
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G. STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KAMPAR 

 

4
5
 

 

 



 

H. Produk Dan Program Kerja 

 Merupakan bagian dari setiap program dan rencana kerja dari 

bidang Pengumpulan dan Pendistribusian yang ada di BAZNAS Kampar. 

Pengumpulan Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kampar. 

Bapak Bupati Kampar telah memerintahkan kepada seluruh pegawai di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan menghimbau kepada 

para pegawai di lingkungan Lembaga/Instansi Vertikal agar menyalurkan 

zakat melalui Badan Amil  Zakat Nasional Kabupaten Kampar. 
85

 

1. Pendistribusian dana zakat 

a. Pendistribusian zakat berdasarkan waktu dilaksanakan dengan dua 

cara, yaitu sbb: 

1) Reguler bulanan 

Adalah penyaluran zakat kepada mustahik uzur (jompo, sakit 

menahun). Pendistribusian secara reguler dilaksanakan pada setiap 

rayon secara bergiliran, sehingga masing-masing rayon mendapat 

giliran setahun sekali. 

2) Reguler, setiap tiga bulan sekali :  

Usulan UPZ Kecamatan rata-rata tiga 1 tahun se-kali berdasarkan 

rayon dan usulan UPZ SKPD dan UPZ UPTD Dikpora rata-rata 3 

bulan seleksi.
86

 

3) Insidentil 

Insidentil/tanggap darurat, setiap hari sesuai kebutuhan mastahik 

karena alasan darurat. 

b. Tingkat Keberhasilan Pendayagunaan dana Zakat 

Penyaluran zakat dalam bentuk pendayagunaan (digunakan untuk 

kegiatan produktif) terbukti memberi manfaat bagi keluarga mustahik 

yang bersangkutan. Walaupun sebagian besar belum berhasil 

melepaskan diri sebagai mustahik tetapi telah berhasil 

mempertahankan usaha yang ditekuninya dan bahkan diantara mereka 
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ada yang berhasil meningkatkan derajat kemampuan ekonomi 

keluarga.
87

 

Permsalahan yang ada dalam Pendistribusian Zakat pada Badan 

Amil Zakat Nasional yakni:  

a. Pada awal April 2016 diketahui bahwa pendistribusian secara reguler 

telah tertunda 3 (tiga) tahap pendistribusian (Juli 2015 s/d Maret 2016) 

sementara dana Hak Amil hanya bersisa Rp. 813.891,57 tidak 

mencukupi untuk melaksanakan pendistribusian walaupun satu kali 

pendistribusian. InsyaaAllah kendala biaya operasional tersebut akan 

teratasi pada tahun 2018 dengan menggunakan dana APBD 2017 yang 

baru diterima pada tanggal 7 Desember 2017. Bila menggunakan dana 

APBD ;  

1) Membuat konsep surat pencairan dana (SPD) kegiatan rutin dan 

kegiatan dalam rangka pengajuan SPD ke Bendahara Umum 

Daerah (BUD). 

2) Meneliti konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan bulanan 

SPD yang telah diterbitkan. 

3) Meneliti konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan bulanan 

SPD yang telah diterbitkan. 

4) Mengajukan Surat permintaan Pembayaran (SPP) dari kegiatan 

rutin. 

5) Memeriksan/Memverifikasi SPP kegiatan rutin dan Bidang/Bagian 

b. Kebutuhan kendaraan roda dua minimal dua unit, sementara baru ada 

satu unit dan kebutuhan kendaraan roda empat minimal dua unit 

namun baru ada satu unit yang kondisinya tidak ekonomis (kijang 

kapsul tahun 1998). 

c. Keterampilan amil/ pelaksana urusan pendayagunaan belum memadai, 

sehingga pendampingan dan monitoring terhadap mustahik tidak 

berjalan dengan maksimal dan sesuai target. 
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d. Belum adanya pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi 

mustahik yang menerima dana zakat produktif.
88

 

c. Tugas dan Fungsi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan 

1) Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh Wakil 

Ketua II dan bertugasmelaksanakan pengelolaan pendistribusian dan 

Pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah dengan uraian tugas sbb : 

a) Memberi petunjuk kepada Amil tentang pelaksanaan tugas, 

termasuk kepada UPZ khusus dalam hal pendistribusian dan 

pengelolaan mustahik; 

b) Membuat kalender kegiatan tahunan; 

c) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua tentang 

langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku; 

d) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua atas hasil 

pelaksanaan tugas sebagai  pertanggungjawaban tugas; 

e) Melaksanakan tugas lain yang dipertintahkan oleh Ketua 

2) Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi 

sbb : 

1) Penyusunan strategi pendistribusian dan Pendayagunaan zakat; 

2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik; 

3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan 

zakat; 

4) Pelaksanaan evaluasi  pengelolaan pendistribusian dan 

Pendayagunaan zakat; 

5) Penyusunan pelaporan  dan pertanggungjawaban pendistribusian 

dan Pendayagunaan zakat; 

6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan Pendayagunaan zakat 

tingkat Kab/Kota.
89
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2. Uraian tugas Amil urusan pendistribusian. 

a. Menerima petunjuk dan arahan dari Pimpinan; 

b. Memeriksa, mengecek, merencanakan kegiatan; 

c. Menyiapkan data mustahik konsumtif dan mustahik potensial produktif  

d. Melaksanakan tugas survey terhadap calon mustahik dengan cermat 

e. Mengusulkan calon mustahik untuk ditetapkan sebagai mustahik; 

f. Melaksanakan pendistribusian dengan cara yang paling efisien dan efektif; 

g. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam usaha pengembangan  

pendataan dan pembinaan mustahik 

h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peneglolaan mustahik 

i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-

langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku; 

j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang 

dicapai sebagai pertanggungjawab pelaksanaan tugas; 

k. Melaksanakan tugas lain dari atasan.
90

 

 

Dalam pendistribusian dana zakat yang sudah terhimpun oleh Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar mempunyai tahapan 

atau langkah-langkah tersendiri. Karena sebagai lembaga yang menghimpun, 

menyalurkan zakat BAZNAS harus bisa menarik minat para Muzakki yang 

akan menyalurkan zakatnya. 

Tujuan pertama pengelolaan zakat menjadi dasar dalam melakukan 

pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sehingga strategi pencapian targer 

pengumpulan dan pendistribusian zakat secara nasional perlu dilakukan secara 

simultan, terintegrasi, efekif dan efisien. Untuk itu ada 6 aspek yang perlu 

dilakukan agar mampu mewujudkan kebangkitan zakat nasional.
91
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Pertama, aspek legalitas, aspek legalitas mencakup sudah terbitnya 

Surat Keputusan pembentukan lembaga dan Surat Keputusan unsur pimpinan 

BAZNAS Kabupaten Kampar dengan SKNo.451.1/KS/113/2016. 

Kedua, aspek akuntabilitas dan kesesuian syariah, aspek ini mencakup 

laporan  dan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT setipa 

tahun, audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan 

audit syarih. Untuk memberikan jaminan agar pengelolaan zakat dapat 

berjalan sesuai dengan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang 

berkesinambungan baik terhadap keuangan, program dan kesesuaian terhadap 

syariah. 

Ketiga, aspek IT dan sistem BAZNAS dibuktikan dengan telah 

menerapkan SiMBA dengan baik. Sehingga laporan kepada pemangku 

kepentingan perzakatan nasional dapat disampaikan secara berkala dan tepat 

waktu. 

Keempat, aspek penyaluran. Aspek ini terlihat dari rasio 

pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. Semakin tingga rasio 

pengumpula zakat tf erhadap pengumpulan zakat maka semakin efektif 

pengelolaan zakat.  

Kelima, aspek pengumpulan. Dalam rangka mengoptimalkan 

pengumpulan zakat, maka perlu melakukan edukasi dan kampanye terkait 

zakat terhadap muzaki yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini penting 

agar muzaki memiliki pemahaman yang baik dan yang dalam terhadap penting 

nya zakat dan kewajiban mereka sebagai muslim yang berkelebihan harta. 

Untuk itu BAZNAS mesti mampu memberikan kenyamanan dan jaminan 

bahwa zakat yang telah ditunaikan dan dibayarkan melalui BAZNAS itu 

sampai kepada mustahik. Kenyamanan ini akan melahirkan kepercayaan 

kepada muzaki.  

Keenam, aspek pengembangan amil. Untuk meningkatkan da 

menstandarkan kapasitas dan kompetensi amil secara nasional, maka perlu 

melakukan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dengan standar nasional.
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TABEL 4.1 

Program kerja BAZNAS Kampar 

 

No Program Kerja Jenis Kegiatan 
RENCANA 1 

TAHUN 

1. Penerimaan Zakat  
a. Zakat Perseorangan  

b. Zakat Badan 

8.492.640.000,- 

0,- 

2. Penerimaan Infaq & Shadaqah 11.700.000,- 

JUMLAH 8.504.340.000,- 

3. 
Safari Ramadhan 

1438 H 

Sosialisasi Zakat di Kecamatan se Kabupaten 

Kampar 
21 tempat 

4. Sosialisasi Zakat a. Sosialisasi Zakat ke KUD se Kab. Kampar  20-30 unit 

b. Sosialisasi zakat di Universitas Pahlawan 

Tuanku.Tambusai. Riau, STIE dan 

Politeknik Kampar 

3 unit 

c. Sosialisasi Zakat ke desa yang mempunyai 

potensi zakat 
24 desa 

d. Sosialisasi dengan media cetak, seperti 

buletin, baliho, brosur, dll 
LS 

e. Sosialisasi dengan media elektronik, 

seperti videotron, website, facebook, 

twiter, dll 

LS 

5. Advokasi Zakat 

UPZ Bermasalah 

dan Layanan 

Pengaduan UPZ 

Penanganan UPZ Bermasalah seperti  

a. Administrasi SK UPZ 

b. Pembagian Hak Amil UPZ 

c. Penundaan dan Kurangnya Setoran Zakat 

d. Penguatan Zakat 

LS 

6. Layanan Zakat a. Membantu Muzaki Menghitung Jumlah 

Wajib Zakatnya 

b. Menjemput Zakat Muzaki 

LS 

 

Sedangkan bidang Pendistribusian Zakat Mal pada Baznas Kampar yakni 

Zakat dalam bidang sosial bertindak sebagai alat khas yang diberikan kepada 

Islam untuk menghapuskan kemiskinan sedang dalam bidang ekonomi zakat 

mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang 

dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar 

dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya, maka sebagian diberikan kepada yang 

berhak.
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TABEL 4.2 

Grafik Pendistribusian 

 

 

 

TABEL 4.3 

Realisasi Pendistribusian Berdasarkan Program
94

 

N

o 
Program Asnaf 

Rencana Realisasi Sisa Target 

KK Rp. KK JW Rp. KK Rp. % 

1 Ekonomi Miskin 266 3,300,000,000 184 2,104 1,640,307,000 -82 (1,659,693,000) -50% 

  AMDK 1 502,768,100 0 0 0 -1 (502,768,100) 
-

100% 

Jumlah 267 3,802,768,100 184 2,104 1,640,307,000 -83 (2,162,461,100) -57% 

2 Pendidikan Gharimin 156 284,360,000 139 685 233820000 -17 (50,540,000) -18% 

  FS 87 704,700,000 54 219 183400000 -33 (521,300,000) -74% 

  Miskin 184 459,940,000 0 - 0 -184 (459,940,000) 
-

100% 

Jumlah 271 1,449,000,000 193 904 417,220,000 -78 (1,031,780,000) -71% 

3 Kesehatan Fakir 9 13,500,000 3 12 17,500,000 -6 4,000,000 30% 

  Miskin 948 1,370,200,000 431 1,565 736,488,500 -517 (633,711,500) -46% 
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 Jumlah  957 1,383,700,000 434 1,577 753,988,500 -523 (629,711,500) -46% 

4 Kemanusian Fakir 21 420,000,000 631 2,529 890720000 610 470,720,000 112% 

  Miskin 624 1,035,500,000 2193 7,446 3105097650 1569 2,069,597,650 200% 

  Gharimin 10 15,500,000 40 176 60550000 30 45,050,000 291% 

  FS 6 9,000,000 0 - 0 -6 (9,000,000) 
-

100% 

  
Ibnu 

Sabil 
10 10,000,000 5 2 2175000 -5 (7,825,000) -78% 

Jumlah 671 1,490,000,000 2869 10,153 4,058,542,650 2198 2,568,542,650 
172

% 

5 Dakwah/ADV Muallaf 25 50,000,000 6 13 11,500,000 -19 (38,500,000) -77% 

  FS 525 1,335,600,000 729 71 987,406,000 204 (348,194,000) -26% 

Jumlah 550 1,385,600,000 735 84 998,906,000 185 (386,694,000) -28% 

Total 2716 9,511,068,100 4415 14,822 7,868,964,150 1699 (1,642,103,950) -17% 

 

a. Sosialisasi dan Edukasi Zakat 

1) Memberikan penjelasan tentang kewajiban membayar zakat dan 

pengelolaannnya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) 

Menagih pembayaran zakat kepada Kantor yang menunggak membayar 

zakat.
95

 

2) Ceramah agama selama bulan ramadhan dengan menugaskan da’I 

khusus  sebanyak sembilan orang dan bekerjasama dengan Kantor 

Kementerian agama Kabupaten Kampar agar para da’I yang ditugaskan 

oleh Kantor Kementerian agama Kabupaten Kampar memberikan porsi 

waktu yang memadai untuk sosialisasi zakat; 

3) Merekrut Penyuluh Agama  Kantor Kemenag Kabupaten Kampar yang 

ditugaskan di Kecamatan untuk mendampingi mustahik penerima zakat 

untuk peengembangan usaha  (produktif) dan sekaligus sosialisasi 

zakat.
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b. Pembentukan UPZ 

Dalam rangka memudahkan akses Baznas dalam mengumpulkan 

zakat, maka Baznas Kabupaten Kampar mempunyai program membentuk 

UPZ Mesjid dan Desa. UPZ Mesjid dan UPZ Desa ini dibentuk sebagai 

perpanjangan tangan Baznas. Jika mumpuni maka UPZ Mesjid dan Desa 

juga dapat mendistribusikan zakat, karena masjid dan desa lebih 

mengetahui kondisi setempat.  

c. Advokasi dan Layanan Zakat 

Baznas sebagai lembaga intermediasi dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada, baik dalam kerja UPZ, maupun terkait masalah 

pengumpulan  dan konsultasi zakat.
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