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Lampran C: Senarai Cadangan Responden Terhadap Peranan Baitul Mal 

Aceh Dalam Pembangunan Industri Kecil Mengikut Soal Selidik 
Terbuka 

 
No. 

Urut 
No. 
Siri R e s p o n d e n 

    
1 2 1) Kehadapan mudah-

mudahan BMA tetap 
melanjutkan program-
programnya kerana masih 
ada orang-orang yang 
belum tersentuh. 

2) Kemudian dengan adanya 
bantuan dari BMA ini kami 
boleh meningkatkan taraf 
hidup mudah-mudahan satu 
masa nanti kami boleh 
menjadi pembayar zakat 
bukan lagi sebagai 
penerima zakat. 

 

2 3 1) Saya berharap jabatan 
Baitul Mal itu ada ditingkat 
mukim jangan hanya di 
negeri atau ditingkat 
Bandar Raya sahaja, 
supaya lebih mudah 
terjangkau oleh kalangan 
bawah seperti dipedalaman, 
kerana ramai orang yang 
menceburi pada usaha 
ternakan, tani, usaha 
perkebunan dan lain-lain 
boleh terwujud. 

 

3 4  1) Bantuan kepada 
masyarakat agraris 
(petani) miskin agar dapat 
meningkatkan hasilnya, 
bantuan ini berupa bibit,  
baja dan hal-hal yang 
dapat menunjang 
keberhasilan petani. 

2) Manakala penuaian, 
mereka harus bayar zakat 
dari hasil penuaian 
tersebut. 

4 7  1) Melakukan kursus dan 
latihan keahlian. 

5 8 1) Kami tidak mendapat 1) Baitul Mal mesti menjadi 
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bantuan selain daripada 
Baitul Mal dari itu kami 
mengharap tambahan 
bantuan modal untuk 
percepatan dan kemajuan 
serta kelancaran usaha 
kami. Semoga tujuan Baitul 
Mal dan harapan kami 
cepat terlaksana. 

institusi alternatif dalam 
membangun umat Islam 
Aceh. 

2) Teknis inovasi program 
mesti banyak dilaksanakan 
supaya lebih dirasakan 
oleh umat. 

6 9 1) Kalau menurut saya Baitul 
Mal setakat ini sudah 
sangat baik dalam 
membantu usaha ekonomi 
kami, dan dalam 
penambahan modal 
sehingga kami masih boleh 
berniaga sampai setakat ini 
dan sangat berharap kepada 
Baitul Mal agar selalu 
membantu kaum dhuafa 
bahkan bukan hanya dhuafa 
sahaja melainkan peniaga-
peniaga muda agar lebih 
meningkatkan ekonomi kita 
dan supaya mereka tidak 
susah mencari modal 
kemana-mana. 

1) Alangkah baiknya 
program yang telah 
dicadangkan semuanya 
mesti berjalan lancar dan 
memperbanyak program 
lagi yang ada di Baitul 
Mal Aceh yang khususnya 
agar masyarakat tempatan 
tahu hasil kriteria atas 
program yang telah 
dicadangkan tersebut. 

7 10 1) Kami tidak ada cadangan 
lain selain dari dana 
bantuan dari BMA. 

2) Kami harap kepada Bapak 
agar dapat menambah hasil 
atau dana yang ada 
daripada BMA. Agar dapat 
kami menambah modal 
usaha kami.  

3) Demikianlah pendapat 
kami agar Bapak dapat 
memakluminya. 

 

8 13 1) Dalam melaksanakan tugas 
orang-orang (‘amil) di 
BMA sangat baik dan 
sangat ramah dalam 
melaksanakan tugasnya dan 
sangat menyenagkan hati 
kami 

1) Hendaknya Bazis (BMA) 
mendata, menagih 
langsung dan 
mendaftarkan wajib zakat, 
tidak hanya menunggu 
mereka datang. 

2) Fuqara, miskin atau dhuafa 
yang akan menerima 
haknya, diusahakan harus 
produktif, dipantau dan 
dikonsultasikan dengan 
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kepala kampung dan imam 
kampung. 

3) Yang mengajukan untuk 
modal usaha mikro atau 
modal UKM lainnya, 
disaring dan diperiksa baik 
jenis usaha mahupun 
kemajuannya untuk 
mendapat pinjaman 
selanjutnya. 

4) Bagi yang telah membayar 
zakat, betul-betul 
dilaksanakan pengurangan 
pajaknya, (baik PBB, PPh 
dan PPn lainnya). 

 
9 14 1) Memudahkan usaha mikro 

untuk meningkatkan 
usahanya. 

2) Membantu masyarakat 
lemah (dhuafa) dalam 
membangun usaha. 

3) Untuk mencukupi 
keperluan usaha (modal). 

4) Saya harap BMA bisa 
berkembang dengan baik 
dan dapat meningkatkan 
taraf ekonomi masyarakat 
miskin. 

1) Boleh-boleh sahaja, hasil 
dari pinjaman BMA itu 
sendiri bagaimana? 
Apakah ditarik kembali 
atau tidak? Apabila 
mereka telah berhasil dari 
hasil pinjaman. 

2) Kemudian bagi mereka 
yang mendapat 
keuntungan banyak 
apakah mereka ada 
mengeluarkan zakat atau 
tidak? Itu boleh sahaja asal 
jelas pentadbirannya. 

10 15 1) Kami berharap Baitul Mal 
berjalan dengan baik, 
seperti yang sudah 
diagihkan kepada kami, 
namun apabila ada 
tunggakan ansuran dari 
kami, kami minta maaf 
yang sebesar-besarnya, 
sebenarnya kami juga 
mengusahakan agar 
tunggakan itu tidak terjadi, 
tetapi ekonomi kita yang 
kurang memadai. 

2) Baitul Mal selama ini 
memang memberikan 
kepada kami yang terbaik, 
alangkah lebih baik lagi 
kalau dicadangkan 
pembuatan biasiswa kepada 
anak yatim/fakir miskin. 
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Demikan saran kami 
mudah-mudahan bisa 
terlaksana dengan baik. 

11 16 1) Dalam program 
pengembangan usaha 
mikro perlu peningkatan 
yang lebih baik, guna 
menunjang ekonomi kaum 
dhuafa yang 
memerlukakan, agar semua 
kaum dhuafa dapat hidup 
dengan layak dan stabil. 

 

12 17 1) Selain bantuan dana tunai 
buat pemberdayaan 
usahawan mikro, 
setidaknya BMA juga 
mengagih bantuan berupa 
barang yang diperlukan 
oleh peminjam. Disamping 
itu, kursus dan latihan 
diadakan supaya dapat 
mendongkrak 
pengembangan usaha 
mikro. 

2) Bantuan sekolah buat anak-
anak yatim dan kurang 
mampu. 

1) Zakat hendaknya ditadbir 
dengan baik, dan 
diagihkan kepada yang 
berhak menerimanya. 

2) Baitul Mal dalam 
mengagihkan modal usaha 
kepada masyarakat 
hendaknya memberikan 
kail/pancingan jangan 
memberi ikan. 
Maksudnya: kalau petani 
berikan sawah dan ladang 
kepada mereka, kalau 
nelayan kasihkan 
perahu(sampan), kalau 
peniaga kasihkan modal, 
kesemuanya itu dibuat 
perjanjian tertulis 
(kontrak). 

3) Baitul Mal setiap 
mengawasi, 
mengontrol/masyarakat 
tersebut, agar 
menjalankan/mengerjakan 
pekerjaannya. 

13 18 1) Supaya usaha kami dapat 
dibina terus. 

 

1) Mestinya modal usaha 
kepada dhuafa yang faqir 
miskin, tak perlu 
dipusingkan sebab jika 
dipusingkan pun tak akan 
mampu mereka bayarkan. 
Sebab 
kelebihan/penghasilan 
harian, mingguan, bulanan 
akan mereka gunakan 
untuk nafaqah hidup anak 
dan istrinya. Dan 
agihkanlah kepada mereka 
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yang ada solat. 
2) Kalau memang 

pengagihan dalam bentuk 
modal usaha yang perlu 
dipulangkan, mohon 
agihkan  (utamakan) bagi 
mereka yang rajin solat. 
Dan ini bahagian jihad 
Baitul Mal dan jalan 
dakwah. Bukankan 
harapan muzakki itu untuk 
penerima yang baik-baik 
dan shaleh. 

14 19 1) Setelah diagihkan wang 
(modal) tersebut, maka 
dikontrol apakah wang 
tersebut dipakai untuk 
pengembangan usaha? 

1) Adanya kursus dan latihan 
bagi orang/masyarakat 
secara bertahap dan 
berkesinambungan sesuai 
dengan bakat yang mereka 
miliki. 

2) Modal yang diagihkan 
sebaiknya berbentuk 
benda, sehingga 
masyarakat bisa hidup 
berdikari dan mesti 
dikontrol secara berterusan 
(berilah pancing jangan 
beri ikan). 

15 20  1) Harapan untuk Baitul Mal 
transparensi dalam 
mengagihkan harta Negara 
/ pengurusan yang 
nyata/zhahir. 

16 21 1) Memberikan kursus dan 
latihan ketrampilan bagi 
kaum dhuafa tidak hanya di 
bidang pertanian sahaja tapi 
juga ketrampilan lain 
supaya kaum dhuafa dapat 
melakukan inovasi juga 
dalam hal pekerjaan. 

 

17 29  1) Sebaiknya BMA 
senantiasa 
memberdayakan 
masyarakat dhuafa 
memberikan latihan dan 
skill guna menunjang 
usaha produktifnya. 
Sehingga dapat berdikari 
kehadapannya, juga 
senantiasa melakukan 
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pengawasan terhadap 
usaha yang dijalankan 
guna memantau 
perkembangan supaya 
sipenerima zakat tidak 
merasa sendiri dan diawasi 
guna meningkatkan 
tanggungjawabnya 
terhadap zakat 
produktifnya. 

18 30 1) Untuk penternakan supaya 
ditingkatkan lagi. 

 

19 31 1) Dengan adanya bantuan 
dari BMA, usaha saya jadi 
lancar, dan otomatis 
kewangan keluarga saya 
meningkat.  

2) Tapi saran saya, bagaimana 
kalau yang sewa rumah 
dapat bantuan dari Baitul 
Mal, walaupun dengan cara 
ansuran.  

 

20 32 1) Kami rasa apa yang telah 
dilakukan oleh BMA sudah 
cukup bahkan lebih baik 
dari cukup dalam hal 
pemberdayaan ekonomi 
mikro, tetapi alangkah 
lebih baik lagi dapat segera 
melebarkan sayapnya 
dalam rangka pengagihan 
bantuan atau pemberdayaan 
ekonomi mikro. 

1) Semoga Baitul Mal dapat 
mengagihkan zakat itu 
tepat pada sasarannya. 

21 33 1) Kami berharap untuk 
kehadapannya lebih baik 
lagi dan tidak 
mengecewakan anggota 
Baitul Mal untuk 
kehadapan dan mudah. 
Mudah untuk boleh dibantu 
lagi. 

1) Agar Baitul Mal dapat 
menyalurkan zakat dengan 
merata sehingga orang-
orang dhuafa dapat 
membuat usaha sehingga 
terciptanya lapangan kerja. 

22 34  1) Zakat mesti dibayar secara 
berterusan kemudian 
Baitul Mal harus 
mengagihkan sebaik 
mungkin bagi kaum 
dhuafa untuk 
meningkatkan taraf 
ekonomi mikro di Aceh. 

23 35  1) Perpusingan wang di 
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Baitul Mal setiap bulannya 
cepat/segera diagihkan 
untuk orang yang 
memerlukan. 

2) Kaum dhuafa kurang 
mengetahui keberadaan 
Baitul Mal sehingga 
terkadang mereka hanya 
menunggu pada saat 
diberitahukan adanya 
bantuan dari lembaga 
tersebut. 

24 36  1) Baitul Mal mesti 
mengagihkan zakat bagi 
kaum dhuafa sebaik 
mungkin (lancar) untuk 
memberdayakan ekonomi 
dan dapat mensejahterakan 
keluarganya. 

25 37 1) Saya berjualan dengan 
selesa kerana ada modal 
usaha dari BMA, selainnya 
menanam padi dan 
memelihara ayam. 

1) Modal usaha diagihkan 
merata kepada orang yang 
memerlukan. 

26 38 1) Menurut pendapat saya 
zakat produktif BMA 
jangan diagihkan kepada 
peniaga sahaja, tapi juga 
diagihkan kepada usaha 
lain seperti penternakan 
dan usaha rumahan (home 
industry). 

 

27 39 1) Tingkatkan kesejahteraan 
kaum dhuafa yang lebih 
dari sebelumnya. 

2) Saling memperhatikan hal-
hal yang bertentangan kecil 
sampai yang besar. 

3) Saling memberi dan saling 
membantu apabila ada yang 
berkekurangan. 

4) Saling memperhatikan 
antar sesama. 

1) Dapat lebih 
memberdayakan ekonomi 
umat yang mendalam. 

28 40  1) Zakat mesti diagihkankan 
bagi yang betul-betul yang 
memerlukan, dan yang 
betul-betul mahu berusaha 
untuk pengembangan 
ekonomi kecil (mikro). 

2) Perlu diagihkan zakat bagi 
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kaum lemah untuk 
memajukan ekonomi 
mikro khususnya dan 
memberdayakan ekonomi 
pada umumnya. 

29 42  1) Zakat produktif sangat 
tepat untuk 
memberdayakan usaha 
mikro. 

30 43  1) Lebih memperkaya 
pengeluaran dari zakat 
produktif. 

Sumber: Borang Soal Selidik Terbuka 


