
SENARAI SOALAN TEMU BUAL 

1. TEMU BUAL DENGAN KETUA JABATAN BAITUL MAL  ACEH 

a. Kapan Baitul Mal Aceh ditubuhkan menjadi sebuah institusi amil zakat? 

b. Bagaimanakah dasar hokum penubuhan Baitul Mal Aceh sebagai lembaga amil 

zakat? 

c. Bagaimanakah profil dan Ruang lingkup Baitul Mal Aceh? 

d. Bagaimanakah bentuk dan mekanisme pengurusan zakat di Baitul Mal Aceh? 

e. Cabaran apa saja yang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh dalam melakukan 

pengurusan zakat di Aceh? 

f. Bagaimanakah perkembangan pengurusan zakat di Baitul Mal Aceh? 

g. Apakah yang telah dilakukan oleh/tugas anda dalam mengurus zakat di Baitul 

Mal Aceh? Carta organisasi, objektif, peranan baitul mal aceh? Berapa dana 

yang dikutip dan berapa yang telah diagihkan kepada asnaf?  Adakah terdapat 

kategori lain selain asnaf yang diberikan zakat? 

 

2. TEMU BUAL DENGAN BAHAGIAN PENGAGIHAN ZAKAT PADA 

BAITUL  MAL  ACEH 

a. Bagaimanakah mekanisme pengagihan zakat pada baitul Mal Aceh? 

b. Bagaimanakah bentuk pengagihan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh? 

c. Kepada siapa sahaja zakat pada baitul Mal aceh diagihkan?  

d. Berapa harta zakat yang diagihkan ke atas setiap golongan mustahik? 

e. Bagaimanakah caranya dalam melakukan penentuan mustahik (penerima zakat)? 

f. Upaya apa sahaja yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam melakukan 

pengagihan zakat? 

g. Bagaimanakah ruang lingkup Baitul Mal Aceh dalam melakukan pengagihan 

zakat? 



3. TEMU BUAL DENGAN  BAHAGIAN PUNGUTAN  ZAKAT  PADA  

BAITUL MAL ACEH 

a. Bagaimanakah mekanisme pungutan zakat di Baitul Mal Aceh? 

b. Bagaimanakah bentuk pungutan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh? 

c. Siapa sahaja yang menjadi muzakki dalam pungutan zakat di Baitul Mal Aceh? 

d. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam melakukan 

pengutan zakat? 

e. Bagaimanakah ruang lingkup Baitul Mal Aceh dalam melakukan pungutan 

zakat? 

f. Cabaran apa saja yang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh dalam melakukan 

pungutan zakat? 

g. Bagaimanakah strategi Baitul Mal Aceh dalam melakukan pengutan zakat? 

 

4. TEMU BUAL DENGAN BAHAGIAN  JURU TULIS ZAKAT PADA BAITUL 

MAL ACEH 

a. Bagaimanakah prosedur muzakki dalam melakukan pembayaran zakat? 

b. Bagaimanakah mekanisme pencatatan pembayar zakat yang dilakukan oleh 

muzakki? 

c. Bagaimanakah mekanisme pencatatan pengagihan zakat yang dibahagikan 

kepada mustahik? 

 

5. TEMU BUAL DENGAN MUZAKKI (PEMBAYAR ZAKAT) PADA BAITUL 

MAL ACEH 

a. Bagaimana caranya puan/tuan dalam membayar zakat? 

b. Apakahtuan/puan datAng kepejabat Baitul Mal atau pegawai baitul mal datAng 

untuk memungut zakat? 

c. Bagaimanakah tuan/puan dalam menaksir harta yang wajib dikeluarkan zakat? 



d. Cabaran apa saja yang puan/tuan rasakan saat membayar zakat ke baitul mal 

Aceh? 

 

6. TEMU BUAL DENGAN MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT) PADA BAITUL 

MAL ACEH? 

a. Bagaimanakah caranya tuan/puan boleh mendapatkan bantuan zakat daripada 

Baitul Mal Aceh? 

b. Bagaimanakah bentuk bantuan yang dibahagikan oleh Baitul Mal Aceh? 

c. Kemana sahajakan bantuan tersebut dipergunakan? 

d. Apakah baitul mal aceh melakukan pendampingan kepada mustahik zakat, 

dalam membentuk kemandirian mustahik dalam berwirausaha? 

 

7.  TEMUBUAL DENGAN LEMBAGA AMIL 

a.  Apakah peranan lembaga amil dalam pengurusan zakat? 

b.  Apakah kekuasaan lembaga amil dalam pengurusan zakat? 

c. Sejauh mana kekuasaan dan peranan lembaga amil dalam melakukan 

pengurusan zakat? 


