Lampiran B

SOALAN TEMU BUAL
DENGAN BAZDA
1. Bilakah Bazda ditubuhkan?
a. Bazdasu: Bazdasu ditubuhkan pada tahun 2002 dengan nama Badan Amil Zakat,
Infaq dan Sadaqah (BAZIS), kemudian pada tahun 2001 bertukar nama menjadi
Badan Amil Zakat (BAZ) berdasarkan Undan-undang zakat tahun 1999
b. Bazda Tapsel: ditubuhkan pada tahun 2008 berdasarkan surat keputusan Bupati
Tapanuli Selatan
c. Bazda Psp: ditubuhkan pada bulan Mei 2009
d. Bazda Madina: ditubuhkan pada tahun 2004 berdasarkan surat keputusan Bupati
Amru Daulay no.460/418/K/2004
2. Apakah tujuan ditubuhkannya Bazda?
a. Bazdasu: Tujuannya adalah untuk meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam
menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama dan sebagainya.
b. Bazda Tapsel: Sebagaimana dalam undang-undang zakat iaitu bertujuan untuk
meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
c. Bazda Psp: Tujuannya untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
d. Bazda Madina: Mengumpulkan harta para muzakki agar dapat dikelola dan
dibahagikan secara teroganisir
3. Adakah masyarakat mengetahui keberadaan Bazda?
a. Bazdasu: Telah diatur di dalam undang-undang zakat
b. Bazda Tapsel: Telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat
c. Bazda Psp: Dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri
d. Bazda Madina: Telah dilakukan sosialisasi di setiap daerah, kecamatan disetiap dinas
dan juga melalui ceramah agama serta khutbah jumaat
4. Siapa saja yang telah membayar zakat kepada Bazda?
a. Bazdasu: Daripada dinas kementrian, beberapa perusahaan milik negara (BUMN),
perusahaan swasta dan juga para aghniya
b. Bazda Tapsel: Daripada pegawai di Departemen Agama dan beberapa dinas
kementrian tingkat kabupaten Tapanuli Selatan dan juga para aghniya yang mahu
menyalurkan zakatnya
c. Bazda Psp: Hingga saat ini kutipan zakat dari Departemen Agama dan juga dari
walikota dan sebahagian muzakki di Padang Sidempuan
d. Bazda Madina: Sampai saat ini baru daripada pegawai di Departemen Agama dan
juga infak dari dinas kementrian lainnya
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5. Apakah jenis zakat yang telah dikutip oleh Bazda sampai sekarang ini?
a. Bazdasu: Kebanyakannya adalah zakat profesi sedangkan jenis zakat lainnya tidak
diketahui kerana muzakki tidak menyebutkan jenis zakat apa yang disalurkannya
melalui Bazdasu
b. Bazda Tapsel: Masih zakat profesi di kalangan pegawai Departemen Agama, infak
dan sadaqah, sementara untuk jenis zakat yang lain tidak diketahui secara pasti jenis
zakatnya
c. Bazda Psp: Zakat profesi dari pegawai di Departemen Agama dan juga pegawai di
Walikota sementara jenis zakat lain, muzakki terus membayarkan zakatnya melalui
account bazda
d. Bazda Madina: Masih dari pegawai di kementrian agama
6. Bagaimanakah pandangan Bazda mengenai kutipan zakat pertanian?
a. Bazdasu: Bazdasu bertempat di kota sedangkan kebanyakannya tanah pertanian dan
perkebunan berada di daerah-daerah desa dan kampung, sehingga tugas iu lebih
sesuai kepada Bazda di tingkat kabupaten dan kecamatan
b. Bazda Tapsel: Belum dilakukan
c. Bazda Psp: Belum dilakukan
d. Bazda Madina: Belum pernah dilakukan
7. Bagaimanakah potensi zakat pertanian di daerah ini?
a. Bazdasu: Berpotensi besar kerana di Sumatera Utara ada perkebunan milik negara
seperti PTPN (PT Perkebunan Nasional) 2,3 dan 4 dan juga swasta, surat edaran telah
disebarkan melalui masjid-masjid
b. Bazda Tapsel: Berpotensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
c. Bazda Psp: Berpotensi besar dalam meningkatkan kutipan zakat
d. Bazda Madina: Berpotensi besar kerana di Madina terdapat banyak tanah pertanian
dan perkebunan seperti sawah, getah, sawit dan lain-lain
8. Adakah petani pertanian/perkebunan yang membayarkan zakat pertanian kepada Bazda?
a. Bazdasu: Tidak diketahui karena para aghniya tidak menyebutkan jenis zakat yang
dibayarkan kepada Bazda dan sebahagian terus memasukkannya kedalam account
bazda
b. Bazda Tapsel: Belum ada
c. Bazda Psp: Tidak diketahui kerana para muzakki langsung memasukkan zakat
mereka ke dalam account bazda
d. Bazda Madina: belum ada
9. Adakah Bazda melakukan kutipan zakat pertanian?
a. Bazdasu: Tidak
b. Bazda Tapsel: Tidak
c. Bazda Psp: Tidak
d. Bazda Madina: Tidak
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10. Menurut pandangan Bazda apakah sebab petani tidak membayarkan zakat pertanian
kepada Bazda?
a. Bazdasu: Masyarakat saat ini masih lebih suka membayarkan zakat pertanian mereka
kepada orang yang berhak secara langsung, jarak yang jauh, tradisi pemahaman
masyarakat dan juga struktur pemahaman masyarakat
b. Bazda Tapsel: Kurangnya pemahaman masyarakat
c. Bazda Psp: Masih minimnya kefahaman masyarakat tentang Bazda
d. Bazda Madina: kurangnya pemahaman masyarakat
11. Apakah jenis pertanian yang telah dibayar atau dikutip oleh Bazda?
a. Bazdasu: Tidak ada
b. Bazda Tapsel: Tidak ada
c. Bazda Psp: Tidak ada
d. Bazda Madina: Tidak ada
12. Apakah program-program yang telah dilaksanakan oleh Bazda untuk kutipan zakat
pertanian?
a. Bazdasu: Belum ada
b. Bazda Tapsel: Belum ada
c. Bazda Psp: Belum ada
d. Bazda Madina: Belum ada
13. Apakah Bazda memiliki panduan/peraturan tentang zakat pertanian?
a. Bazdasu: Di atur dalam undang-undang
b. Bazda Tapsel: Peraturan yang tertera di dalam undang-undang
c. Bazda Psp: Ada di dalam undang-undang zakat
d. Bazda Madina: Peraturan umum dan peraturan zakat profesi
14. Siapakah yang menilai kadar zakat pertanian?
a. Bazdasu: Pada umumnya petani mengira sendiri
b. Bazda Tapsel: Petani mengira sendiri
c. Bazda Psp: Mengira sendiri
d. Bazda Madina: Mengira sendiri
15. Berapakah jumlah kutipan zakat yang telah didapat oleh Bazda sampai sekarang?
a. Bazdasu: Tahun 2011 dana zakat yang terkumpul adalah 1.287 juta dan dana infak
dan sadaqah berjumlah 1.955 juta
b. Bazda Tapsel: Tahun 20011 jumlahnya Rp 240 juta
c. Bazda Psp: Pada tahun 2009 jumlahnya secara keseluruhan Rp 125 juta
d. Bazda Madina: Tahun 2011 jumlah total Rp 198 juta
16. Bagaimanakah penyaluran zakat yang telah dikutip oleh Bazda?
a. Bazdasu: memberikan bantuan kewangan kepada masyarakat miskin yang
memerlukan bantuan seperti, anak-anak yatim, muslim yang telah lanjut usia, orang
yang sakit, orang yang sedang musafir dan telah kehabisan wang serta orang yang
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mempunyai hutang. Pada tahun 2010 ini Bazda memberikan santunan tetap secara
bulanan antara lain kepada jompo miskin sebanyak 121 orang, anak yatim miskin 216
orang. Bazda juga telah menempatkan para pendakwah di daerah-daerah yang
minoriti penduduknya orang muslim.
b. Bazda Tapsel: Memberikan bantuan kewangan kepada masyarakat miskin yang
memerlukan secara komsumtif dan juga memberikan pinjaman modal kepada orang
yang memerlukan modal untuk mengembangkan usaha
c. Bazda Psp: Memberikan bantuan kewangan kepada fakir miskin, anak-anak yatim
dan guru-guru serta untuk perbaikan masjid
d. Bazda Madina : Menyalurkan zakat kepada masyarakat miskin dan juga memberikan
bantuan kepada mereka yang memerlukan modal
17. Apakah saran Bapak untuk meningkatkan kutipan zakat pertanian?
a. Bazdasu : Mendudukkan konsep zakat pertanian ke dalam satu konsep
b. Bazda Tapsel : Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya
menyalurkan zakat pertanian melalui lambaga zakat
c. Bazda Psp : Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan
penyaluran zakat yang telah dilakukan oleh lembaga zakat
d. Bazda Madina : Memohon agar para aghniya menyalurkan zakat kepada Bazda
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