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Sepanjang tahun Lemabag Alim Zakat (Baznas) Kabupaten Padang Pariaman berhasil menghimpun dana 

zakat sebesar Rp.7,1 miliar lebih dari target yang di tetapkan sebelumnya sebesar Rp.8,327 miliar lebih. 

Ketua Baznas kabupaten Padang Pariaman. Syamsuardi Surma, kemarin, menyatakan, secara umum potensi 

Zakat yang ada di Kabupaten Padang Pariaman pada dasarnya sangat luar biasa, di perkirakan jumlahnya 

lebih dari Rp.30 miliar rupiah. 

Karena itulah menurutnya, memasuki tahun 2020 ini pihaknya dari Baznas Padang Pariaman ingin 

memfokuskan pada program optimalisasi pengumpulan Zakat. “Salah satu upaya yang kita lakukan untuk 

itu, antara lain dengan membentuk dan meresmikan lembaga Amil Zakat atau (LAZ) di masing-masing 

nagari yang tersebar di Kabupaten Padang Pariaman,” terangnya. 

Lebih jauh Syamsuardi menjelaskan, sesuai jadwal yang telah di tentukan, di rencanakan dalam waktu dekat 

sejumlah LAZ di masing-masing segera akan di kukuhkan, sehingga kedepanya bisa lansung bergerak atau 

bekerja untuk menghimpun dana Zakat yang ada di nagari-Nagari. 

Lebih jauh ditambahkan, selain program optimalisasi penghimpunan Zakat, pihaknya juga akan 

mengintensifkan program sosialisasi kepada masyarakat luas. Termasuk di antaranya melalui materi dakwah 

atau khutbah yang di sampaikan para dai atau mubaligh di Kabupaten Padang Pariaman. 

“Untuk tahap awal kita nantinya akan berupaya menggandeng jajaran Kemedag Kabupaten Padang 

Pariaman, dengan harapan para dai atau Kepala KUA nantinya bisa menyisipkan materi zakat dalam 

khutbahnya. Minimal mungkin sekali dalam dua bulan atau bagaimana,” terangnya. 
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Demikian pula halnya untuk mengoptimalkan penghimpunan dana Zakat dari kalangan perantau, pihaknya 

sebut Syamsuar di Sumna kedepannya juga bakal menggandeng sejumlah organisasi perantau yang terbesar 

di sejumlah Provinsi di Indonesia. Demikian pula para perantau yang berada di luar negeri. 

“Karenakan sepeti diketahui, Padang Pariaman ini di kenal dengan potensi perantaunya yang tersebar di 

berbagai belahan negara sekalipun,” terangnya. 

Dengan alasan itulah pihaknya mengaku sangat yakin dan optimis jika kedepan jumlah dana Zakat yang di 

himpun Baznas Padang Pariaman, bakal terus meningkat dari tahun ketahun. Untuk itulah, selain 

menggalang kerjasama dengan sejumlah organisasi perantau, pihaknya juga akan menggandeng kerja sama 

dengan pemangku kepentingan lainya. 

Baik itu dengan jajaran Walinagari, Pemerintah Kecamatan, organisasi MUI, LKAAM dan lain sebagainya. 

“Namun yang lebih terpenting dari itu semua, tentunya agar masyarakat kita lebih sadar membayar Zakat. 

Terutama Muzakki yang ada di daerah ini. Karena itulah kedepan kita berencana akan mencanangkan 

gerakan sadar Zakat secara massal, melibatkan sejumlah pemangku kepentingan yang ada di daerah ini,” 

terangnya. (TIM) 
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