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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah BAZNAS  Kabupaten Kampar. 

Kabupaten Kampar adalah  salah satu Kabupaten yang terletak di 

Propinsi Riau, yang  memiliki 21 Kecamatan dengan berpenduduk hampir 

100% beragama  Islam  menjadikan  suasana Islamnya sangat kuat sehingga 

walaupun perorangan  namun sebagai masyarakat muslim yang mampu 

membayar  zakat  mall  kepada mustahik terdekat dan bahkan ada beberapa 

kelompok orang yang dibeberapa masjid yang mengelola zakat tapi cenderung 

musiman dan tidak bersinergi atau sama lain,
49

 dengan  meningkatnya jumlah 

muslim golongan ekonomi menengah ke atas dan semakin kuatnya dakwah 

yang memotivasi pelaksanaan pembayaran zakat maka pada hari Senin tanggal  

15 Mei 2007  Bupati  Kampar  mengadakan takblik akbar sosialisasi zakat 

sekaligus pelantikan pengurus badan amil zakat daerah ( BASDA ) Kabupaten 

Kampar  priode pertama  2007- 2013, dengan dibentuk badan amil zakat 

daerah (BASDA) Kabupaten Kampar maka pengelolah Kabupaten Kampar 

sudah semakin membaik, dana zakat yang terkumpul semakin banyak dan 

sekaligus kaum duafa yang mendapat memfaat dari semakain banyak pulak, 

walaupun lebih masih banyak lagi mustahik membutukan pelayanan zakat.
50

 

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 berubah 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 
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tanggal 09 Februari 2016 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar masa bakti 2016 – 2021 yang efektif 

berlaku sejak serah terima jabatan pada tanggal 01 april 2016. Hingga saat ini 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar telah mengalami 

pergantian pengurus sebanyak empat kali dalam dua periode. Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar adalah lembaga yang dibentuk 

oleh pemerintah yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat  infak 

dan  sadaqah (ZIS) di tingkat Kabupaten Kampar, bertanggung jawab kepada 

BAZNAS  Provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten Kampar. Adapun tugas 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar adalah : 

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan 

pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat di Kabupaten 

Kampar 

2. Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Kampar.  

3. Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ provinsi. 

4. Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada LAZ di 

Kabupaten Kampar. 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman 

pengelolaan zakat pada LAZ di Kabupaten Kampar. 

6. Menerima laporan dari LAZ Kabupaten Kampar 

7. Melakukan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS  Provinsi, dan 

LAZ di Kabupaten Kampar.
51

 

 

B. Visi dan Misi. 

Adapun visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Kampar yang tercantum dalam AD/ART BAZ melalui SK BAZ 

Nomor 9 Tahun 2011 yaitu: 
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Visi :   

Sebagai pusat zakat yang kompoten dan terpecaya dalam melayani 

muzaki berzakat dengan benar dan mensejahterakan mustahik menuju Kampar 

berkah. 

Misi :  

1. mengembangkan kompentensi pengelolah zakat sehingga menjadi 

lembaga pilihan utama umat. 

2. membangun pusat rujukan zakat tingkat kota (Kabupaten Kampar) untuk 

tata kelola,aspek syariah,inovasi program , dan pusat data zakat bagi seluru 

pengelolah zakat. 

3. mengembangkan kapabilitas pengelolah zakat berbasis teknologi modern 

sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif dan efesian. 

4. menjalankan penggelolaan zakat yang amanah sehinggga mendapat 

kepercayaan dari masyarakat. 

5. memberi pelayanan bagi muzakki untuk menunaukan zakat dengan benar 

sesuai syariah 

6. mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk mening-

katkan kesejahteraan mustahik 

7. mensinnergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan 

zakat untuk memberdayakan umat.
52

    

 

C. Prinsip dan Landasan BAZNAS  Kabupaten Kampar. 

Prinsip dan landasan badan amil zakat nasisional Baznas  Kabupaten 

Kampar adalah pancasila sebagai landasan ideologis, undang undang RI 

nomor 23 th 2011 tentang pengelolah zakat, hal ini menunjukkan pengelolaan 

zakat oleh Badan Amil Zakat merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam 

rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian 

solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya.
53
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D. Jumlah keanggotaan BAZNAS  Kabupaten Kampar. 

Jumlah keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Kampar adalah 20 orang.
54

 

 

E. Stuktur Kepengurusan BAZNAS  Kabupaten Kampar.
55
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F. Personalia BAZNAS  Kabupaten Kampar. 

Pimpinan badan amil zakat nasional Kabupaten Kampar periode 2016-

2021 melaksanakan serah terimah jabatan dengan pengurus periode sebelum 

nya pada tanggal 01 april 2016 dan langsung mulai melaksanakan aktivitas 

pengurusan. Pimpinan badan amil zakat nasional Kabupaten Kampar 

berjumlah limah (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;
56

 

1. Dewan pertimbangan terdiri dari ketua dan wakil ketua 

a. ketua : Ir.H. Basri Rasyid, MM,MT 

b. Wakil Ketua I : Abaszua Anwar,M,Ag 

c. Wakil Ketua II : Drs.H. Bakri Ahmad 

d. Wakil Ketua III : H. Jayusman,BSc 

e. Wakil Ketua IV : Ir.H.Fauzi Hasan 

2. Komisi pengawasan 

Sautuan Audit Internal : Ali Sabri,A.Md 

Badan Pelaksana 

Badan pelaksana terdiri dari bidang lainnya 

a. Bendahara  : Irhamni 

b. perencanaan,keuangan dan pelaporan  : Nopri Yanti,SE 

c. Adminitrasi,SDM DAN Umum dan samba: Sulisno,SE 

d. Pendistribusian dan pendayagunaan  : Hadi Fitriandi,SE 

e. Pendistribusian dan pendayagunaan  : M. Nasri 

f. Pendistribusian dan pendayagunaan  : Nopri Zulhadi,A.Md 

g. Pendistribusian dan pendayagunaan  : Abu Baka.H, S.Kom.I 

h. perencanaan,keuangan dan pelaporan  : Diany Mairiza, SE.Sy 

i. pelayanan umum  : M.Darwis 

j. Pendistribusian dan pendayagunaan  : Hendri putra,SP 
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k. Pendistribusian dan pendayagunaan  : Heldi,A.Md 

l. Pendistribusian dan pendayagunaan  : Domi yuli Hendri
57

 

 

G. Tugas Masing-Masing Pengurus BAZNAS  Kabupaten Kampar. 

Ketua BAZNAS  Kabupaten Kampar mempunyai tugas : 

1) Membantu pemerintah dibidang pengelolaan ZIS 

2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan BAZNAS  Kabupaten 

Kampar 

3) Melakukan hubungan dan kerja sama dengan Badan, Dinas, instansi 

lainnya, baik lembaga perangkat daerah maupun lembaga vertikal, baik 

badan usaha milik pemerintah maupun badan usaha milik swasta. 

4) Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas. 

5) Melakukan tugas lain sesuai petunjuk Baznas  provinsi riau. 

Tugas dan fungsi bidang pengumpulan 

a. Bidang pengumpulan dipimpin oleh wakil ketua I dan bertugas 

melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah 

dengan uraian tugas sebagai berikut:
58

 

1. Memberikan petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas, khusus 

bagi UPZ melaksanakan mengusulkan calon mustahikk sesuai kriteria 

yang telah ditetapkan sebanyak permintaan / perintah pimpinan. 

2. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah 

– 2 yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil 

pelaksanaan tugas sebagai pertangung jawaban tugas. 

4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua. 

b. Bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut 

1. Penyusunan strategi pengumpulan zakat  

2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki 
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3. Pelaksanaan kampanye zakat 

4. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan pengumpulan zakat 

5. Pelaksanaan pelayanan muzaki 

6. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat 

7. Penyusunan pelaporan danpertanggungjawaban pengumpulan zakat 

8. Penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan kepada muzaki 

9. 9.Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kab/kota. 

Tugas dan fungsi bidang pendistribusian dan pendayagunaan :
59

 

a. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan dipimpin oleh wakil ketua II 

dan bertugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendaya-

gunaaan zakat, infak dan shadaqah dengan uraian tugas sebagai berikut : 

1. Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas, termasuk 

kepada UPZ khusus dalam hal pendistribusian dan pengelolaan 

mustahik. 

2. Membuat kalender kegiatan tahunan. 

3. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah 

-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku. 

4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil 

pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas 

5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua. 

b. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

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 
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5. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat 

6. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat 

tingkat Kabupaten/kota.
60

 

Tugas dan fungsi bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan. 

a. Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan dipimpin oleh wakil ketua 

iii dan bertugas melaksanakan tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan 

dengan tugas sebagai berikut:
61

 

1. Memberi petunjuk kepada amil mengenai pelaksanaan tugas 

2. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tengtang 

langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil 

pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas. 

4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua.
62

 

b. Bagian perencanaa, keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

1. Penyiapan penyusunan rencana tahunan Baznas  Kabupaten Kampar 

2. Penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/ 

kota 

3. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan 

zakat Kabupaten Kampar. 

4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Baznas  Kabupaten Kampar 

5. Pelaksanaan sistem akuntansi Baznas  Kabupaten Kampar 

6. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja 

Baznas  Kabupaten Kampar 

7. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten 

Kampar.
63
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Tugas dan fungsi bagian administrasi, sumber daya manusia (SDM), 

dan umum: 

a. Bagian administrasi, sumber daya manusia (SDM), dan umum dipimpin 

oleh wakil ketua IV dan bertugas melaksanakan pengelolaan amil Baznas  

Kabupaten Kampar, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan 

pemberian rekomendasi dengan uraian tugas sebagai berikut: 

1. Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas 

2. Menyusun bahan kebijakan operasional pembinaan SDM 

3. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tengtang 

langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil 

pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas. 

5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan SDM 

dan pendidikan mustahik. 

6. Menilai prestasi kerja amil dengan membuat catatan dalam buku 

penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan penilaian 

akhir tahun. 

7. Melaksanakan tugas lain ynag diperintahkan oleh ketua.
64

 

b. Bagian administrasi, sumber daya manusia (SDM), dan umum menyeleng-

garakn fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan strategi pengelolaan amil Baznas  Kabupaten Kampar 

2. Pelaksanaan perencanaan amil Baznas  Kabupaten Kampar 

3. Pelaksanaan rekrtuitmen amil Baznas  Kabupaten Kampar 

4. Pelaksanaan pengembangan amil Baznas  Kabupaten Kampar. 

5. Pelaksanaan administrasi perkantoran Baznas  Kabupaten Kampar. 

6. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat 

Baznas  Kabupaten Kampar 
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7. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas  

Kabupaten Kampar 

8. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset 

Baznas  Kabupaten Kampar. 

9. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi 

di Kabupaten Kampar.
65

 

Tugas dan fungsi satuan audit internal 

a. Satuan audit internal bertugas melaksanakan audit keuangan, audit 

manajeman, audit mutu, dan audit kepatuhan internal Baznas  Kabupaten 

Kampar. 

b. Satuan audit internal menyelenggarakn fungsi : 

1. Penyiapan program audit 

2. Pelaksanaan audit 

3. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua 

BAZNAS  Kabupaten Kampar 

4. Penyusunan laporan hasil audit 

5. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.
66

 

 

H. Program Kerja BAZNAS  Kabupaten Kampar . 

Adapun program kerja BAZNAS  Kabupaten Kampar adalah sebagai 

berikut: 

1. Bidang Pengumpulan  

Bidang pengumpulan memiliki bentuk pekerjaan sebagai berikut: 

a. Membuat brosur, dan baleho zakat, iklan RTV (Riau Televisi), Talk 

Show, Reklame, dll. 

b. Mengadakan sosialisasi pembentukan UPZ pada dinas atau instansi, 

kecamatan dan pembinaan-pembinaan terhadap UPZ yang sudah 

terbentuk; 
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c. Membangun jejaring BAZNAS  sampai ketingkat Kecamatan; 

d. Membangun sinergi program dengan UPZ terbentuk dan membina 

hubungan baik dengan muzakki; 

e. Mengirimkan ucapan terima kasih baik dalam bentuk surat maupun 

benner ucapan terima kasih kepada UPZ yang aktif menyetorkan dana 

zakatnya; 

f. Bekerjasama dengan asosiasi pengusaha, kontraktor, advokad, dokter, 

dan lain-lain dalam rangka pendekatan dan pengenalan BAZNAS  

Kabupaten Kampar.
67

 

2. Bidang Pendistribusian  

Bidang pendistribusian memiliki bentuk pekerjaan sebagai berikut: 

a. Menetapkan standarisasi mustahik berdasarkan kelayakan penghasilan, 

harta dan keadaan rumah; 

b. Melakukan pendistribusian yang bersifat priodesasi yaitu satu kali 

dalam tiga bulan; 

c. Melakukan pendistribusian dalam bentuk insendentil bagi mustahiq 

yang sakit atau terkena musibah; 

d. Menetapkan program unggulan BAZNAS  antara lain: Kampar Cerdas, 

Kampar Makmur, Kampar Sehat, Kampar Taqwa, Kampar peduli; 

e. Melakukan pendataan mustahik berdasarkan wilayah kecamatan; 

f. Sinergi program dengan UPZ; 

g. Menetapkan skala prioritas dan jumlah besaran yang didistribusikan 

melalui Rapat Pleno
68

. 

3. Bidang Pemberdayaan 

Bidang pemberdayaan memiliki bentuk pekerjaan Melakukan 

pemberdayaan melalui pengembangan kelompok usaha binaan antara lain: 

kelompok usaha ternak kambing etawa di Kelurahan ranah singkuong 

kecematan air tris, kelompok usaha bebek petelur,ikan lele jumbo peyat di 
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Kelurahan Pulau Jambu Kecamatan Kuok, disamping itu bidang 

pemberdayaan melakukan pemberdayaan terhadap program-program yang 

ada, yaitu sebagai berikut: 

a. Kampar Cerdas meliputi : kado cerdas jelang tahun baru, beasiswa 

sarjana, beasiswa pendidikan anak asuh, dll. 

b. Kampar  Makmur meliputi : bantuan produktif, baitul qirod, dan desa 

binaan ternak; 

c. Kampar  Taqwa meliputi : beasiswa calon dai, dai desa terpencil, dan 

Infak Rumah Ibadah (IRI) (belum direalisasikan); 

d. Kampar  Sehat meliputi : bantuan pendampingan kesehatan bagi pasien 

miskin yang menderita penyakit gawat seperti kanker, tumor, dan lain-

lain; 

e. Kampar  Peduli meliputi : program tanggap bencana (bantuan bencana 

baik perorangan maupun bencana alam). 

3. Bidang Kesekretariatan 

Bidang kesekretariatan memiliki pekerjaan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan sarana dan prasarana persekretariatan. 

b. Meningkatkan sumber daya insani melalui pembinaan pegawai 

keskretariatan satu bulan sekali. 

 

 


