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BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN


Deskripsi singkat objek penelitian
Lokasi penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111,43’ sampai dengan 112 07’ Bujur Timur dan 7 5’ sampai dengan 8’18’ lintang selatan. Kabupaten Tulungagung Dalam Angka (Tulungagung, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2004) hal 3 Batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Kediri tepatnya dengan kecamatan kras. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Tulungagung mencapai 1.150,41 km dan terbagi menjadi 19 kecamatan dan 271 desa atau kelurahan.
Lokasi Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung terletak di pusat kota Tulungagung, tepatnya berada disebelah utara Alun-Alun Tulungagung jalan RA. Kartini No. 45 Tulungagung. Kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Tulunngagung memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Lingkungan yang menyenangkan berupa taman kota disekitar Kantor Badan Amil Zakat juga menjadi lokasi yang sering dikunjuungi berbagai kalangan. Mulai dari masyarakat yang berolah raga di pagi hari, sampai para pegawai yang termasuk para pejabat yang akan berkunjung ke pendopo Tulungagung. Tim I.T Badan Amil  Zakat Kabupaten Tulungagung

Profil Lembaga Badan Amil Zakat Tulungagung
Sejarah BAZ Tulngagung
Pada awalnya pemungutan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara sederhana dan diprakarsai oleh kyai dan masyarakat. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga pengelolaan zakat kabupatan Tulungagung lebih dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Infak dan Sodaqoh (BAZIS). Tugas pokok lembaga ini adalah melaksanakan pemungutan dan pendistribusian zakat, terutama zakat fitrah, dan seluruh innfak dan sodaqoh di wilayah Kabupaten Tulungagung.
Sesuai dengan tuntunan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tetang Pengelolaan Zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, coordinator, motifator dan legulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.
Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota disahkan dengan keputusan Bupati/Walikota disusun oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota c.q. seksi yang mengenai masalah zakat setelah melakukan tahap-tahap sebagai berikut :
	Membentuk Tim penyeleksi yang terdiri atas unsur kementrian agama, unsur masyarakat dan unsur terkait.
	Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
Susunan organisasi bada amil zakat kabupaten/kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana. Anggota badan pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas unsur masyarakat dan pmerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan professional. Sedangkan tokoh masyarakat terdiri dari Kementrian Agama dan instasi terkait.
Penyusunan personalia pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
	Mengadakan koordinasi dengan instasi/lembaga dan unsur terkait kabupaten/kota.

Mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin ormas Islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instasi/lembaga terkait.
	Menyusun konsep Keputusan Bupati/Walikota tentang pembentukan Badan Amil Zakat Kabupanten/Kota.
Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota menyampaikan Konsep Keputusan Bupati/Walikota tersebut Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dilakukan pada hari Jum’at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh Bupati Tulungagunng, pembentukkan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. BAZ Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat  kemudian menyalurkannya pada mustahik. BAZ Kabupaten Tulungagung menjalankan kegiatannya dengan dana oprasional yang dibantu oleh dana anggaran APBD Kabupaten Tulungagung.
Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung tersebut telah melalui beberapa fase yaitu :
	Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagai leading sektor pembinaan zakat membentuk tim calon Pengurus Badan Amil Zakat yang tediri dari para Ulama, Cendekia Tenaga Professional, Praktisi Pengelola Zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
	Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementrian Agama tersebut mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan berkedudukan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung.
	Kementrian Agama melaporkan kepada Bupati Tulungagung hasil kerja tim penyeleksi, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tentangg kepengurusan Badan Amil Zakat.

Bupati Tulungagung menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan permohonan dari Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung. Tim I.T Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung

Visi dan Misi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabuaten Tulungagunng
Demi tercapainya suatu tujuan maka, sebagai lembaga pengelola zakat, Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung memiliki visi dan misi yang dapat dijadikan sebagai motivasi untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Adapaun visi dan misi BAZ Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:	
	Visi BAZ Tulungagung adalah :

Menjadi Lembaga Pengelola Zakat yang amannah dan profesional 
	Misi BAZ Kabupaten Tulungagung adalah :

	Memaksimalkan gerakan infak dan sodaqoh.
	Memungut zakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Memberikan pelayanan maksimal kepada muzaki. 
Menyalurkan zakat, ifak dan sodaqoh sesuai keentuan. 
Melaporkan hasil pengumpulan dan pentasyarupan secara tranparan dan akuntanbel. Tim I.T Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung
Struktur Kepengurusan Organisasi Badan Amil Zakat 
Struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:
	Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Badan pelaksana terdiri dari atas seorang ketua, tiga orang wakil ketua, seorang sekretaris, tiga orang wakil sekretaris, seorang bendahara,dua orang wakil bendahhara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pedayagunaan, dan seksi pengembamgan yang bekerja secara propesional dan full time.
Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan 2 (dua) orang anggota.
Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, da 3 (tiga) orang anggota. 

Dewan pertimbangan :
Ketua		: Wakil Bupati Tulungagunng 
Sekertaris	: kepala kantor kemeneg kab.tulungagung
Anggota	: KH. Masykur Kholil
	Anggota	: H. Marsudi Al-Ashari, S.Sos 

Komisi Pengawas:
Ketua		: Inspektur Kabupaten Tulungagung
Sekertaris	: Kasubbag TU. Kakan Kemeneg Kabupaten Tulungagung.
	Anggota	: H. Effendi A.Sunni,Se.MM
: Dra. Hj. Sri Sugiarti
: Drs. Ahmad Pitoyo, M.si


Badan pelaksana:
Ketua umum	: Sekda Kabupaten Tulungagung
Ketua I		: H. Abu Sofyan Sirojudin
Ketua II	: Drs H. Winarto, MM 
Ketua III	: H. Muhaji, Mag 
	Sekertaris	:  Kebag Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda    Kabupaten Tulungagung
	Wakil Sekertaris  I	: Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Tulungagung .
	Wakil Sekertaris II	: Kasubbag Masyarakatan dan Keagamaan Bag Kesra Setda Kabupaten Tulungagung.
	Bendahara			: Ka. BPKAD Kabupaten Tulungagung.
Wakil Bendahara I	: H.Nasrun Abdullah
Wakil Bendahara II	: H. Wahona S.Pd.I

Seksi-seksi.
Seksi Pengumpulan : Drs. Marjadji, MM
: dr. Bahrudin
: Drs. Muhammad
: Arifin, M.Pd.I
	Seksi Pendistribusian :Drs. H. Sukardji, M.Ag
:Hasan pribadi, M.Ag

:Yudias pramono
:Muhammad Sirojjudin
	Seksi Pendayagunaan : Supriyono, S,Sos
: Drs H. Jito Prayogo

:H.Khotib
	Seksi Pengembangan : H. Kusna Tohari, M,Si

: Drs H. Abdul Kholiq
: Drs Nursalaim

Susuna Pegawai Kesekretariatan BAZ Kabupaten Tulungagung 
Direktur	: Ahmad Supriadi, S.Pd.I
Staf	: Muh. Fatkul Mana
Staf	: Astir Latifah

Redaksi Buletin
Penanggung Jawab: 1. Ketua Umum BAZ Kab. Tulungagung 
2. H. Abu Sofyan Sirojudin (Ketua I BAZ Tulungagung)
3. Drs H. Ahmad Winarto, MM 
(Ketua II BAZ Tulungagung )
4. H. Muhaji
Redaktur	: Ahmad Supriadi, S.Pd
Reporter	: M. Fathul Manan 
Editor	: Yudhias Pramono. Bulletin Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung edisi 3 Maret 2012

Job Deskripsi BAZ Tulungaguung
Dewan Pengawas 
Ketua 
Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. 
Memberikan penilaian pertanggunggajawaban dan laporan hasil kerja Badan Pelaksana dan hasil pemeriksaan Komisi Pengawas; 
Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat; 
	Menetapkan garis–garis kebijakan umum Badan amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. 

Mengeluarkan fatwa syari’ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat. 



Wakil Ketua 
Membantu ketua dewan pertimbangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pertimbangan. 
Mewakili Ketua apabila berhalangan melaksanakan tugas sehari–hari.
Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan. 

Sekretaris 
Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
	Menyiapkan bahan–bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan zaka dan mempersiapkan laporan.
Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari–hari. 
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan. 
Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

Anggota 
Memberikan masukan kepada Ketua Dewan Pertimbangan tentang pengembangan pengelolaan zakat.
Membantu pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan. 
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan.
	Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.  

Komisi Pengawas 
Ketua 
Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan. 
Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
Menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.


Sekretaris 
Melaksanakan kegiatan ketatausahaan bidang pengawasan.
	Menyiapkan bahan–bahan untuk pelaksanaan dana zakat dan mempersiapkan bahan laporan.
Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pengawas.

Anggota 
Melaksanakan tugas operasional pengawasan.
Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pengawas.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pengawas. 
Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pengawas.   

Badan Pelaksana 
Ketua Umum 
Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
	Memimpin pelaksanaan program–program Badan Amil Zakat. 
Merencanakan program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
Mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD dan Bupati.

Ketua I 
Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pengumpulan dalam pelaksanaan pengumpulan dalam pelaksanaan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. 
Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas sehari–hari. 
Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas sehari–hari.
	Mempimpin/mengadakan rapat yang terkait dengan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh serta rapat – rapat lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum.
Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum. 

Ketua II 
Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pendistribusian dalam pelaksanaan pendistribusian/pentasyaruban dan keuangan; 
Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas sehari–hari; 
	Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas sehari–hari; 
Mempimpin/mengadakan rapat yang terkait dengan pendistribusian/pentasyaruban dan keuangan serta rapat–rapat lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum.
Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

Ketua III 
Mengkoordinasikan kgiatan Seksi Pendayagunaan dan seksi Pengembangan. 
Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas sehari–hari. 
Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas sehari–hari. 
Memimpin/mengadakan rapat yang terkait dengan pendayagunaan dan pengembangan Zakat, infaq dan Shodaqoh serta rapat–rapat lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum.
Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

Sekretaris 
Melaksanakan tata administrasi.
	Menyiapkan bahan–bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat serta mempersiapkan bahan laporan. 
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 
Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Ketua Umum.
	
Wakil Sekretaris I 
Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. 
Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
	
Wakil sekertaris II
	Membantu tugas sekertaris dan wakil sekretaris I.

M,enyapkan bahan laporan.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris.

Bendahara
Mengelola seluruh asset uang zakat.
Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan.
	Menerima tanda bukti penerimaan tanda pendayagunaan zakat dan laiannya dari bidang pendaya gunaan.
	Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran/pendaya gunaan dana produktif pendistribusian.

Wakil bendahaa I
Membantu bendahara menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infa dan sodaqoh.
Melaksnakan tugaslain yang diberikan atasan.
	Dalam menjalankan tugas bertanggunag jawabkepada bendahara.

Wakil bedahara II
Membantun bendahara dan wakill bendahara I menyusun dan menyampaikan laporanberkala atas peneriman an penyaluran dana zakat, infak dan sodaqoh.
Melaksanakan tugas ain yang diberikan atasan.
Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada bendahara.

Seksi pengumpulan
Melakukan pendataan muzaki, harta zakat dan yan lainnya.
Melakukan usaha penggalian zakat, infak, sodaqoh dan lainnya.
	Melakukan pengumpulan zakat dan ang lainnya serta menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
Mencatat dan membukukan hasil pemgumpulan  yang lainnya.
Mengkoordinasikan kegiatan engumpulan zakat, infak, sodaqoh dan yang lainnnya.
	Dalam menjalankan tugas bertannggungjawab kepada ketua umum melalui ketua I
Seksi pendistribusian 
Menerima dan menyeleksi permohanan clon mustahik.
Mencatat mustahik yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing.
Menyiapkan rancangan keputusan tetang mustahik yang menerima zakat, infak, sodaqoh dan yang lainnya.
Mencatat penyaluran dana zakat dan yang lainnya sesuai dengan keputusan yamng telsah ditetapkan. 
Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti npenerimaannya kepada bendahara.
	Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat, infak, sodaqoh dan yang lainnya.
Mempertanggunggjawabkan hasil kerjanya melalui ketua umum melalui ketua II.
Seksi Pendayagunaan
Melakukan pendataan mustahik, harta zakat, infak, sodaqoh dan lainnya.
Melaksanakan pendaya gunaan zakat dan lainya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Mencatat pendaya gunaan zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat, infak, sodaqoh dan yang lainya.
Meneliti dan meyeleksi calon penerima dana produktif 
Menyalurjkan dana produktif kepada  mustahik.
Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
	Mnyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat, infak, sodaqoh dan yang lainnya untuk usaha produktif.
Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua ketua umum melalui ketua III.

Seksi Pengembangan
Menyusun rencana pengumulan pendayagunaan dan pengembangan dana zakat, infak, sodaqoh, dan lainnya
Melaksanakan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam ragka pengebangan zakat.
Menerima dan memberi  pertimbangan, usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembagan sosial.
Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua umum melalui ketua III. Tim I.T Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung

Program Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung	
	Di dalam Badan Amil Zakat  Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa program yang dimanfaatkan untuk melayani masyarakat yang kurang mampu. Di bawah ini akan disebutkan beberapa program yang terdapat pada Badan Amil Zakat  Kabupaten Tulungagung:
	Pentasyarupan zakat
Pentasyarupan infak

Bantuan pinjaman dana bergulir PK-5 Bulletin Badan Amil Zakat Kabupaten  Tulungagung edisi 3 maret 2012
	Adapun dasar hukum dari program Pinjam Modal Pedagang Kaki Lima dari Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung adalah  pada Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pada BAB V tentang pendayagunaan zakat pasal 16 ayat 1, 2 dan 3.
	Adapun dari pihak pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung yang ikut dalam rapat dalam menguluarkan program Pedagang Kaki Lima sebagai penerima bantun adalah.
1.  H.Abu Sofyan Sirojudin
2. Drs H.Winarto,MM
3. H.Muhadji,M.Ag
4. H.Nasrun Abdulah
5. Drs.Muhammad
6. Kh Maskur Kholil
7. Dra. Hj.Sri Sugiarti
8. Drs Nur Salim



Paparan Data Temuan Penelitian
Pendistribusian Zakat Berupa Pinjam Modal Bergulir pada Lembaga Badan Amil Zakat (BAZ)  Kabupaten Tulungagung
Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan salah satu organisasi pengelola zakat yang ada di kabupaten Tulungagung dan termasuk lembaga yang berbasis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang termasuk milik Negara. Lembaga ini memiliki kegiatan dalam hal penghimpunan, pengumpula dan penyaluran dana zakat. Dalam pendistribusian BAZ Tulungagung berpedoman pada syariat Islam.
Program yang ada di BAZ Kabupaten Tulungagung akan berjalan dengan lancar bila terdapat sistem operasional yang baik dan mendapatkan dana dari donatur yang masuk ke lembaga. Program pinjam modal pedagang kaki lima yang terdapat di BAZ Tulungagung bukanlah program dari BAZ pusat melainkan kebijakan dari BAZ Tulungagung sendiri.
 Hal ini seperti yang di jelaskan oleh bapak Ahmad Supriadi selaku ketua BAZ Tulungagung. 
Dari BAZ Tulungagung, berdasarkan hasil dari rapat,muncul perdebatan siapa yang dikatakan ghorim, kita yakin ada ghorim itu,cuman kalau nanti ada pendaftaran ghorim saya kira semua orang daftar ghorim, akhirnya dialokasikan untuk kemaslahatan umum dialihkan untuk modal pedagang kaki lima,  pedagang kaki lima ini saya rasa ekonominya belum cukup mapan jadi ini pemberdayaan ekonomi dari ekonomi yang belum mampu menjadi mampu agar mereka yang dulunya mustahik bisa menjadi muzaki, dan program ini berjalan sejak tahun 2005 sampai sekarang. Wawancara, Ahmad Supriadi   Direktur BAZ Tulungagung tgl 2 Juli 2012



Untuk mentranformasi mustahik menjadi muzaki ulama zaman sekarang berpendapat pendistribusian zakat tidak hanya dimaknai secara tekstual, untuk konsumtif, namun juga untuk zakat produktif dan untuk lembaga sosial hal ini tidaklah bertentangan dengan syariat Islam karena tujuannya juga untuk kemaslahatan umat.
Dapun alasan badan amil zakat kabupaten tulungagung memasukan PK-5 dalam katagori ghorim karena PK-5 banyak yang belum cukup mapan dan dalam memimjamkan dana tidak terlalu besar, seperti yang dikatakan bapak Ahmad Supriadi ketua BAZ Tulungagung.
Alasan BAZ Tulungagung memasukan PK-5 dalam katagori ghorim itu karena pedagang kaki lima juga belum cukup mapan ekonominya, dan dalam meminjamkan dana untuk pedagang kaki lima tidak terlalu besar karena dana untuk program PK-5 ini juga terbatas. Wawancara, Ahmad Supriadi, Direktur BAZ Tulungagung Tanggal 2 Juli 2012

Berkaitan dengan dana untuk program pinjam modal pedagang kaki lima BAZ Tulungagung tidak luput dari para donatur, BAZ Tulungagung mempunyai tugas menghimpun mengumpulkan dan menyalurkan dana dari para donatur ke mustahik,dana pinjam modal pedagang kaki lima diambil dari zakat dan infak dan besar dana anggaran tidak menentu tergatung dari anggaran yang diperoleh.
Hal ini seperti apa yang dikatakan bapak Ahmad Supriadi ketua BAZ Tulungagung 
Dana ini diambil dana dari ghorim, gini mas dari zakat dan infak itu tetep dialokasikan kepada delapan asnaf untuk zakat, kalo infak tujuh asnaf kenapa.? Karena infak tidak ada amil jadi kalo fakir miskin tetep namanya asnaf tapi cuman tujuh karena infak tidak ada amil, nah jadi bisa dari infak, ghorim bagian infak juga bisa ghorim dari bagian zakat, jadi kalo dari zakat seper delapan dan dari infak sepertuju dari dana infak, itu jumplahnya berapa tergantung tinggal berapa perolehannya kalo perolehannya misalkan seratus juta ya seper tujunya berapa misalkan seperti itu. Wawancara, Ahmad Supriadi, Direktur BAZ Tulngagung tanggal 2 Juli 2012


Dana yang yang telah masuk ke BAZ Tulungagung yaitu dari donatur zakat dan infak setiap bulannya diambil seper delapan untuk ghorim dari dana zakat dan seper tujuh untuk ghorim dari dana infak, anggaran untuk program pinjam modal pedagang kaki lima tidaklah sama setiap tahunnya karena dana itu tergantung masukan BAZ Tulungagung yang mengalami perubahan disetiap tahunnya.
Dalam menjalankan program setiap lembaga selalu mengalami suatu hambatan, tidak terlepas dari BAZ Tulungagung, dalam menjalankan programnya pinjam modal pedagang kaki lima BAZ Tulungagung sering mengalami hambatan dibidang musthhik dalam hal ini para peminjam modal pedaganmg kaki lima, ada beberapa mustahik yang meminjam namun mustahik tersebut sulit atau bahkan tidak melakukan kewajibannya yaitu menggulirkan dana yang telah dipinjamnya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Ahmad Supriadi selaku Direktur BAZ Tulungagung.
Untuk hambatan dalam program pinjam modal pedagang kaki lima, kadang begini jadi kita itu prinsipnya memudahkan dan saling percaya walaupun ini sebenarnya bagian ini adalah bagian mereka cuman kita ingin memberdayakan mereka jadi dana ini kita harapkan kembali kita putar kan namanya dana bergulir pedagang kaki lima jadi kita memberi pinjaman kepada mereka tanpa bunga tanpa anggunan supaya dana ini dapat diputar kepada yang lain dan kadang-kadang ada yang cicilannya mancet bahkan ada yang tidak nyicil sama sekali itukan juga sulit kalo sudah seperti ini nanti yang lain kan jadi terhambat karena ya untuk mencairkan dana lagi kita kan menunggu bergulirnya dana ini dan bila sudah bergulir kita puter lagi dan seterusnya.  Wawancara , Ahmad Supriadi, Direktur BAZ Tulungagung Tanggal 2 Juli 2012
	
Selain penjelasan dari bapak Ahmad Supriadi selaku Direktur BAZ Tulungagung peneliti juga mewawancarai pegawai BAZ Tulungagung salah satunya adalah Bapak Fatkhul Manan selaku Staf lapangan BAZ Tulungagung
Hambatan yang pertama karena penyampaian pinjam modal pedagang kaki lima itu tiadak ada jaminan tidak ada bunga jadi ada sebagian dari peminjam itu satu atau dua mereka peminjam itu tidak mengansur untuk mengembalikan pinjaman tersebutada beberapa yang macet. Wawancara,  Fatkhul Manan, Staf BAZ Tulungagung, Tanggal 2 Juli 2012

Dari penjelasan di atas menerangkan bahwa BAZ Tulungagung pernah beberapa kali mengalami kesulitan dalam menjalankan programnya untuk itu BAZ Tulungagung bagi mustahik yang meminjam pinjam modal pedagang kaki lima yang mengalami kesulitan atau tidak pernah melakukan kewajibannya menyicil pinjamannya, BAZ Tulungagung memberi teguran berupa surat teguran dan panggilan untuk mustahik untuk datang ke BAZ Tulungagung untuk dimintai penjelasan kepada penggurus, namun tidak semua peminjam yang tidak mengangsur ditegur, BAZ Tulungagung melihat beberapa alasan untuk melayangkan surat teguran. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Fatkhul Manan sebagai Staf lapangan BAZ Tulungagung.
 Adapun sanksi itu tidak ada tapi kalo teguran itu kita lihat dulu kondisinya kalo memang dia itu usahanya tidak lancar kita laporkan tapi kalo memang orangnya yang bandel memang sengaja tidak mengangsur kita lakukan teguran, teguran berupa surat pemberitauan dan yang ditanda tangani pengurus yang tembusannya ke kepala desa dan itu hanya surat bukan sanksi. Wawancara,  Fatkhul Manan, Staf BAZ Tulungagung, Tanggal 2 Juli 2012

 Bagi mustahik yang tidak menyicil atau mengangsur pinjam modal akan ditegur oleh BAZ Tulungagung, hal itu dikarenakan BAZ Tulungagung melihat alasan dari mustahik apakah secara sengaja ataukah ada faktor lain yang menyebabkan hal itu terjadi misalkan saja mustahik yang segaja tidak membayar, dagangan yang tidak laku ataupun mustahik yang meminjam itu  telah meninggal maka yang yang seperti ini akan dihapuskan.
Dalam memberikan pinjaman agar dana yang dipinjam tidak hilang maka BAZ Tulungagung mengantisipasinya dengan memberikan syarat-syarat seperti harus melampirkan foto kopi KTP, KK, surat keteranga dari desa atau kelurahan seta harus mingisi surat pernyataan dari BAZ Tulungagung. 
Hal ini sebagaimana telah dikatakan bapak Fathul Manan sebagai staf BAZ Tulungagung.
Untuk mengantisipasi hilangnya dana zakat BAZ Tulungagung memberikan syarat-syarat bagi peminjam seperti harus melampirkan foto kopi KTP, KK dan surat keterangan dari desa atau kelurahan serta menandatangani surat pernyataan dari BAZ Tulugagung.	 Wawancara,  Fatkhul Manan, Staf BAZ Tulungagung, Tanggal 2 Juli 2012	

Cukup banyak mustahik yang mengajukan pinjam modal pedagang kaki lima ke BAZ Tulungagung, kebanyakan dari mustahik berasal dari wilayah sekitar kota Tulungagung dan ada beberapa dari plosok Tulngagung yang mempunyai latar belakang berbeda-beda, akan tetapi dari sekian banyak mustahik yang mangajukan pinjam modal pedagang kaki lima tidak semua diterima begitu saja oleh BAZ Tulungagung, bagi mustahik yang mengajukan pinjam modal pedagang kaki lima sebelum BAZ Tulungagung mencairkan dana untuk mustahik, BAZ Tulungagung melakukan beberapa surve langsung ke rumah atau ketempat usaha mustahik yang telah mengajukan pinjam modal pedagang kaki lima dan ada syarat-syarat yang harus di penuhi bagi mustahik untuk mendapatkan dana pinjam modal pedagang kaki lima. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:
	foto kopi KTP
	foto kopi KK

surat keterangan dari desa atau kelurahan
	proposal pengajuan usaha

Seperti yang diungkakan oleh bapak Ahmad Supiadi selaku ketua BAZ Tulungagung sebagai berikut.
Adapun syarat-syaratnya, satu yang jelas punya usaha kita buktikan lewat surve, terus yang lain untuk adminitrasi itu seperti KTP, KK, surat keterangan penduduk setempat dan kita evaluasi kemudian mereka melaporkan perkembangan usahanya,dan untuk pinjaman yang ke dua kita hanya cukup untuk memperpanjang saja kalo sudah lunas pinjaman pertama plafonnya itu satu juta kalo mereka itu kita cicil selama satu tahun kalo mereka sudah tamat atau sudah lunas kita tambah lagi menjadi dua juta. Wawancara , Ahmad Saupriadi, Direktur BAZ Tulungagung, Tanggal 2 Juli 2012

Pernyataan diatas juga didukung oleh pegawai BAZ Tulungagung yang lain untuk menanyakan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh mustahik untuk mendapatkan pinjam modal pedagang kaki lima, seperti yang diungkapkan oleh bapak Fatkhul Manan selaku Staf lapangan BAZ Tulungagung.
Syarat-syarat untuk mendapatkan layanan ini, pinjam modal pedagang kaki lima ini yang pertama surat keterangan dari desa atau kelurahan untuk menerangkan bahwasannya yang bersangkutan itu benar-benar warga setempat dan memiliki usaha dagang ataupun usaha yang lainnya, terus yang kemudian KK, kartu keluarga itu untuk menghindari dobel dalam satu keluarga itu yang meminjam lebih dari satu orang, dikhawatirkan suaminya meminjam istrinyapun juga mengajukan untuk menghindari itu, terus yang kedua foto kopi KTP untuk mencatat identitas itu terus kemudian surat pengajuan untuk kami ajukan ke ketua BAZ Tulungagung.
“Ia untuk pinjaman ke dua syaratnya tidak sama,untuk pinjaman yang ke dua syaratnya mengumpulkan foto kopi KTP saja,untuk proses selanjutnya mencatat identitas dan untuk menyeleksi benar-benar domisili agar tidak dobel dalam sat keluarga itukan sudah ada KK yang diajukan tahun lalu, jadi cuma mengumpulkan foto kopi KTP saja, ya memenga adabeberapa mustahik yang meminjam sampai beberapakali, ini kami berikan bila mereka sudah selesei di tanggungan pertama dan meminjam lagi, adapun dananya itu sebesar satu juta rupiah, sampai satu setengah juta diwaktu awal dan meningkat dipinjaman berikutnya sampai tiga juta. Wawancara , Fatkhul Manan, Staf BAZ Tulungagung Tanggal 2 Juli 2012
Jadi ketika mustahiq ingin mendapatkan atau mengajukan  pinjaman modal, mustahiq harus memenuhi beberapa syarat, hal ini dilakukan BAZ Tulungagung agar mustahik yang mengajukan pinjaman modal dapat tercatat dan menjadi arsip BAZ Tulungagung. Adapun syarat yang harus di penuhi oleh mustahiq ketika ingin melakukan pinjam modal antara lain:
	  KTP diperlukan agar yang meminjam benar-benar warga setempat sehingga pemalsuan identitas dapat di hindari.
	 KK itu diperlukan untuk menghindari apabila terdapat pada satu keluarga yang mengajukan pinjaman modal pedagang kaki lima secara dobel. 
	 surat keterangan dari desa diperlukan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar mempunyai usaha.
	Surat pengajuan, agar BAZ tulungagung mengetahui bahwa yang bersangkutan benar-benar memiliki usaha.

BAZ Tulungagung dalam memberikan pinjam modal pedagang kaki lima cukup ketat hal ini dikarenakan BAZ Tulungagung khawatir apabila mustahik yang meminjam pinjam modal pedagang kaki lima tidak memenuhi salah satu sarat tersebut dana tersebut bisa macet dan itu menghambat bagi yang lain dan untuk mencairkan dana lagi BAZ Tulungagung harus menunggu dari dana tersebut yang telah bergulir, oleh karena itu BAZ Tulungagung memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. 
Dalam meminjam modal pedagang kaki lima ada mustahik yang mengajukan pinjam modal sendiri dan ada juga dari mustahik yang diajukan oleh unit pengumpul zakat (UPZ) setelah meminjam modal BAZ Tulungagung tidak melepaskan begitu saja para mustahik diberi pelatihan ataupun pembinaan olel BAZ Tulungagung dan bagi mustahik yang dibawa unit pengumpul zakat (UPZ) diserahkan kepada unit pengumpul zakat untuk dibina oleh (UPZ) dan apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran dana maka mustahik yang dibawa unit pengumpulan zakat (UPZ) langsung ditangani unit pengumpul zakat (UPZ) sendiri dan bagi mustahik yang mendaftarkan dirinya tanpa unit pengumpul zakat (UPZ) maka langsung ditangani  BAZ  Tulungagung  dan  untuk mendapatkan layanan ini mustahik harus membuat kelompok minimal lima orang, ini bertujuan agar BAZ Tulungagung lebih mudah dalm meberikan binaan atau pelatihan bagi mustahik.
Pada umumnya masyarakat yang mengajukan pinjam modal pedagang kaki lima adalah masyarakat yang kurang mampu dan berpenghasilan minim sehingga mengajukan permohanan pinjam modal pedagang kaki lima ke pada BAZ Tulungagung melalui lisan ataupun surat permohanan, kebanyakan dari mustahik yang mengajukan permohona tanpa melalui unit pengumpul zakat (UPZ) biasanya hanya berupa lesan namun pihak BAZ Tulungagung menyarankan untuk menngunakan surat permohonan dan membuat satu kelompok usaha.
Adapun akad ketika BAZ memberikan pinjaman modal PK-5 kepada mustahik adalah dengan akad pinjaman. Sebagaimana yang yang dikatakan bapak Ahmad Supriadi sebagai ketua BAZ Tulungagung
Untuk akad, ketika BAZ memberikan pinjaman kepada pedagang kaki lima yaitu sighotnya adalah pinjam. Wawancara, Ahmad Supriadi, Direktur BAZ Tulungagung Tanggal 2 Juli 2012

Meskipun zakat adalah hak para mustahik namun BAZ Tulungagung memberikan dalam bentuk pinjaman karena BAZ Tulungagung berharap dana yang dipinjam dapat dikembalikan dan dapat disalurkan untuk peminjam yang lain.
	Pada dasarnya semua lembaga menginginkan program yang dijalankannya berhasil, begitu juga BAZ Tulungagung dalam menjalankan salah satu programnya BAZ Tulungagung berharap mustahik yang memenfaatkan program pinjam modal pedagang kaki lima dapat berhasil dan meningkatkan taraf hidup mereka serta dapat mengangkat harkat dan martabat dan yang sebelumnya  sebagai mustahik bisa berubah menjadi muzaki.
Sebagaimana yang telah di katakana bapak Ahmad Supriadi sebagai ketua BAZ Tulungagung.
Harapan dari BAZ yang jelas kalau Negara mengentaskan kemiskinan mejadi orang yang kaya atau mampu kita harapannya setelah mereka menjadi mustahik mereka akan menjadi muzaki, itu harapan kita, sehingga prinsip ta’awun saling tolong menolong itu tetep ada kalo mereka yang kemarin ditolong ya sekarang tolonglah orang-orang yang lain. Wawancara , Ahmad Supriadi, Direktur BAZ Tulungagung, Tanggal 2 Juli 2012 

Dan untuk pernyataan diatas juga didukung oleh pegawai BAZ Tulungagung yang lain, bapak Fatkhul Manan sebagai Staf Lapangan.

Harapan yang sederhana bisa dikatakan yang pertama mustahik atau yang berhak menerima itu biar bisa beralih menjadi muzaki, jadi yang pertama mustahik harapannya bisa menjadi muzaki biar lebih meningkat taraf hidupnya dari pertama yang menerima menjadi pemberi. Wawancara , Fatkhul Manan, Staf BAZ Tulungagung, Tanggal 2 Juli 2012
	Kemandirian ekonomi masyarakat adalah tujuan utama dari program pinjam modal pedagang kaki lima , program ini diarahkan untuk mendidik dan melatih masyarakat untuk selalu berproduksi, tidak berpangku tangan dan menunggu diberikan zakat.
	Untuk menjadi lembaga yang profisional maka dibutuhkan tenang yang profesional pula, hal itu adalah yang diinginkan dari semua lembaga, tidak terlepas dari Badan Amil Zakat (BAZ) Tulungagung, untuk menjadi lembaga yang profesional maka diperlukan binaan untuk pengurus dari pimpinan, dan itupun yang dilakukan pimpinan BAZ Tulungagung tehadap para pengurusnya, namun itu tidak rutin atau jarang dilakukan oleh pengurus karena terganjal biaya untuk pembinaan, hal seperti apa yang dikatakan bapak Ahmad Supriadi selaku ketua BAZ Tulungagung.
Ya ada cuman jarang sekali volumenya karena ya memang pengurus BAZ ini ya memang tidak digaji selain dana amil ya setahun sekali jadi kalo mau mengurusi secara penuh  itu juga sulit, paling ya setahun sekali ketika ada pencairan perpanjangan itu, setahun sekali atau dua kali atau ada momen-momen apa itu, ketika nanti ada penyembelihan hewan kurban dari BAZ mereka kita undang begitu. Wawancara, Ahmad Supriadi, Direktur BAZ Tulungagung, Tanggal 2 Juli 2012

Dari penjelasan diatas meskipun para pengurus BAZ Tulungagung tidak secara rutin mendapatkan binaan dari kepala cabang namun para pengurus BAZ Tulungagung tetap dapat menjalankan tugasnya secara profesional.
	Masyarakat yang mengajukan dana pinjam modal kebanyakan adalah masyarakat yang kurang mampu, dan memiliki penghasilan yang sangat minim sehingga mengajukan pinjam modal pedagang kaki lima ke BAZ Tulungagung, mereka mengajukan permohonan dengan mengajukan surat permohonan, seperti apa yang dikatakan ibu Marmina selaku peminjam: “Iya bener saya memang mendapatkan bantuan pinjam modal dari BAZ Tulungagung, bantuan itu berupa uang sebesar Rp 1.000,000 (satu juta rupiah) itu adalah bantuan pertama yang saya peroleh.” Wawancara, ibu Marmina, selaku peminjam, Tanggal 5 Juli 2012
	Pernyataan di atas juga didukung oleh mustahik  yang lain yaitu ibu Siyam sebagai peminam pinjam modal pedagang kaki lima, sebgai berikut: “Ia saya mendapatkan bantuan dari BAZ Tulungagung, bantuan itu berupa pinjaman modal pedagang kaki lima sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).” Wawancara, ibu Siyam, selaku peminjam, Tanggal 5 Juli 2012
	Dalam mengajukan pinjam modal pedagang kaki lima di BAZ Tulungagung apa bila mustahik tersebut sudah lunas maka boleh meminjam lagi dan bahkan ada yang ditawari oleh BAZ Tulungagung meskipun belum lunas, tapi mustahik tersebut memang usahanya yang relatif lancar dan mengangsur tepat waktu.
Hal tersebut seperti apa yang di katakana oleh ibu marmina selaku peminjam.
Saya mendapatkan layanan pinjam modal pedagang kaki lima dari BAZ Tulungagung sebayak 3 (tiga) kali, yang pertama saya sudah lunas saya angsur Rp50,000 setiaap bulan selama 20 kali dan mengajukan lagi, terus yang ke 2 (dua) saya dapat bantuan modal 1.500.000 (satu juta lima ratus) tapi tetap saya angsur Rp50.000 per bulan tapi saya belum lunas masih kurang beberapa kali tapi BAZ Tulungagung menawari saya untuk meminjam lagi, nah setelah lunas saya meminjam lagi sekarang ini pinjaman yang ke 3 (tiga) tapi juga belum lunas. Wawancara, ibu Marmina, selaku peminjam, Tgl 5 Juli 2012

Hal serupa juga telah dinyataka oleh ibu Siyam selaku peminjam

Kalo saya hanya meninjam sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp1,000,000 (satu juta rupiah) saya angsur sebesar Rp50,000 (lima puluh ribu) setiap bulan selama 20 kali dan sudah lunas, yang ke 2 (dua) sebesar Rp1,500,000 dan sekarang masih belum lunas. Wawancara, ibu Siyam, selaku peminjam, Tanggal 5 Juli 2012

Untuk mendapatkan layanan pinjam modal pedagang kaki lima mustahik biasanya mengajukan surat permohonan dan dilengkapi syarat-syarat seperti foto kopi KTP, KK dan surat dari desa, namun tidak semua tidak semua mustahikyang mengajukan harus melengkapi syarat-ayarat tersebut.
Hal ini seperti apa yang telah dikatakan ibu Marmina selaku peminjam sebagai berikut: 
Dulu saya untuk mendapatkan layana saya mengajukan surat permohonan dan dilengkapi syara-syarat foto kopi KTP dan KK, itu dulu tapi sekarang katanya harus dilemgkapi surat dari desa/kelurahan, tapi untuk pinjaman yang ke dua cukup foto kopi KTP saja itu yangsaya alami. Wawancara, Ibu Marmina, Selaku Peminjam, Tanggal 5 Juli 2012


Pernyataan di atas juga didukung oleh ibu siyam selaku peminjam sebagai berikut:

Kalo saya dulu saya mengajukan surat permohonan dengan dilengkapi syarat-syarat foto kopi KTP,KK dan surat keterangan dari desa, dalam mengajukan saya harus membebtuk kelompok minimal 5 (lima) orang tapi tetap untuk angsuran itu sendiri-sendiri. Wawancara, Ibu Siyam, Selaku Peminjam, Tanggal 5 Juli 2012

Dari pernyataan di atas, bahwa untuk mendapatkan layanan harus mengajukan surat permohonan dan dilengkapi syarat-syarat seperti foto kopi KTP, KK dan surat keterangan dari desa dan harus membentuk kelompok minimal 5 (lima) orang tapi tetap untuk mengangsur itu dilakukan sendiri-sendiri bukan secara kelompok karena tidak sama kemajuan pedagang satui dengan yang lainnya.
Adapun pelayanan BAZ Tulungagung itu sangat memuaskan bagi mereka karena pelayanannya sangat ramah dan program pinjam modal pedagang kaki lima sangat membantu bagi meraka, seperti apa yang telah diungkapkan oleh ibu Marmina selaku peminjam sebagai berikut:
Ya pelyenannya memuaskan ramah dan tidak menyepelekan, dan program ini sangat membantu bagi saya, karena dengan bantuan pinjam modal ini usaha saya bisa berjalan, dan saya bisa ya memeberikan uang jajan kepada kedua anak saya, dan program ini benar-benar sangat membantu. Wawancara, Ibu Marmina, Selaku Peminjam, Tanggal 5 Juli 2012 
	

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Siyam selaku penerima bantuan sebagai  berikut:

Ya pegawainya ramah, sopan, pelayanannya juga cepat, ya dan pinjaman modal ini sangat membantu bagi keluarga kami, karena dengan pinjaman modal ini kami dapat meneruskan usaha kami yang dulunya hampir mati, pokoknya program ini sangat-sangat membantu. Wawancara, ibu Siyam, selaku peminjam, Tanggal 5 Juli 2012

Terbukti bahwa dengan adanya program pinjam modal pedagang kaki lima mereka menjadi lebih mandiri dari yang sebelumnya, jadi program ini sangat membantu dan ini bisa menjadi awal yang baik bagi para mustahik yang lain untuk mengembangkan usahanya agara mereka dapat terlepas dari jurang kemiskinan, meskipun mereka tidak menjadi orang yang kaya namun dapat mengangkat perekonomian, harkat, martabat mereka dan diharapkan mereka bisa berubah menjadi muzaki.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat berupa Pinjam Modal Bergulir Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung
	Adapun yang dinamakan pinjam modal atau zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif dalam masalah ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.
	Al-Qur’an al-Hadis dan ijma’ tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau dengan cara produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Ayat 60 surat at-Taubah, oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut. Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab,( Jakata, Lentera, 2008) , hal. 189
Surat at-Taubah ayat 60.
                            
Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan…., hal. 288

	Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur’an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi saw, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan pedoman pada Al-Qur’an dan Hadis. 
	Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum  setelah Al-Qur’an dan Hadis. Apalagi problematika zakat idak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual dan akan terus ada selama umat Islam ada. Di samping itu zakat merupakan sarana bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus rasional, zakat termasuk bidang fiqih yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman (kapan dan dimana dilaksanakan ).
	Menurut Ibrahim Hosen, hal demikian adalah agar tujuan inti pensyariatan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan umat dapat terpenuhi, dan dengan dinamika fiqih semacam itu, maka hukum Islam selalu dapat tampil kedepan untuk menjawab tantangan zaman. Dengan demikian berarti bahwa tehnik pelaksanaan pembagian zakat bukanlah suatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut. Ibrahim Hosen, Kerangka Landasan Pemikiran Islam, (Jakrta:Kelompok Pemikiran Masalah-Masalah Keagamaan Departemen Agama), 10 September 1984, hal. 6
	Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta, pada 30 Syawal 1401 bertepatan dengan 30 Agustus 1981 ditanyakan hukum menyalurkan harta zakat kepada masjid, madrasah, panti-panti asuhan atau yayasan sosial, keagamaan dan lain-lain.
	Ada dua pendapat yang muncul. Pertama, menukil pendapat dasar dari imam madzab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk lembaga sosial, bahkan untuk membangun masjid sekalipun atau mengkafani (mengurus) orang mati. Dinyatakan bahwa masjid itu sama sekali tidak berhak untuk rnenerima zakat, karena zakat itu penyalurannya tidak boleh kecuali untuk orang muslim yang merdeka. Kedua, para musyawirin menyatakan boleh menyalurkan zakat di sektor sosial yang ”positif” seperti membangun masjid, madrasah, mengurus orang mati dan lain sebagainya. 
	Praktik-praktik zaman sekarang banyak yang berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas ulama, sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan Ishaq yang memperbolehkan penyaluran zakat pada sektor di ja1an Allah, seperti pembangunan masjid, madrasah dan lain-lainnya. http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,9067-lang,id-c,syariah-t,Zakat+untuk+Lembaga+Sosial-.phpx , diakses tgl 12 juni 2012
Para peserta musyawarah (musyawirin) juga menukil pendapat Imam Al-Qaffal yang menyatakan bahwa perbolehkan penyaluran zakat ke semua sektor sosial karena firman Allah SWT tentang ”fi sabilillah”  atau ”di jalan Allah” dalam surat Al-Baqarah ayat 60 pengertiannya umum dan mencakup semuanya termasuk kegiatan-kegiatan sosial. 
	Ditegaskan bahwa ”sabilillah” sebagai salah satu dari delapan golongan penerima zakat (asnaf) sebagaimana yang tertera dalam firman Allah SWT di atas mencakup semua sektor sosial, seperti mengkafani mayat, membangun benteng, merehab masjid, dan pembekalan prajurit yang akan berperang serta lainnya yang memuat kepentingan umum umat Islam. ibid	
	Menyalurkan zakat untuk pembangunan/kegiatan masjid sehingga dapat digunakan untuk mengagungkan nama Allah, berdzikir kepada-Nya, menegakkan syiar-syiar-Nya, menunaikan sholat, serta menyampaikan pelajaran-pelajaran dan nasehat-nasehat, maka hal ini termasuk yang diperselisihkan para ulama sejak dahulu sampai sekarang. Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3, (Jakarta: Gema Insane , 2002), hal. 351
Apakah yang demikian itu dapat dianggap sebagai "fi sabilillah" sehingga termasuk salah satu dari delapan sasaran zakat atau tidak sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60. Yusuf Al-Qardhawi lebih cenderung berpendapat membangun masjid dikategorikan sebagai fisabilillah.
Zakat yang disalurkan untuk pembangunan masjid tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Terlepas dari pro dan kontra, sebagian ulama meluaskan makna fi sabilillah, tidak hanya khusus berjihad dan yang berhubungan dengannya, melainkan mencakup semua hal berkaitan adanya kemaslahatan, takarrub dan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut. Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, (Kali Bata Utara: Gema Insane Press, 1995), hal. 320-321
Menyalurkan zakat untuk pembangunan/kegiatan masjid menurut ulama diperbolehkan karena pembangunan/kegiatan masjid dianggap dalam golongan yang berhak mendapatkan zakat yaitu golongan fi sabilillah, demi menjunjung tinggi kalimat (agama) Allah tergolong fi sabilillah (di jalan Allah). Bahkan masjid memiliki peranan strategis berkaitan langsung dengan kehidupan kaum muslim dan digunakan sebagai bentuk syiar Islam dan menjadi pusat dakwah islamiah. Ibid hal.321
Pendekatan kebutuhan dasar bertujuan mengetahui kebutuhan dasar masyarakat (fakir miskin), sekaligus mengetahui apa latar belakang kemiskinan itu. Apabila si miskin mempunyai keterampilan menjahit, maka diberi mesin jahit, kalau keterampilannya mengemudi becak, si fakir miskin itu diberi becak. Maka dalam hal ini, memberi motivasi pada masyarakat miskin juga merupakan suatu yang sangat mendasar, agar mereka mau berusaha dan tidak sekedar menunggu uluran tangan orang kaya. Asnaini, Zakat Produktif  Dalam….., hal. 80
Apa yang telah dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) Tulungagung adalah mempoduktifkan dana zakat. Memproduktifkan atau membudidayakan dana zakat pada prinsipnya tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Khususnya pada pensyariatan hukum Islam. Karena zakat produktif akan membuat harta di bumi ini berputar diantara umat manusia, tidak hanya sebagian orang, apalagi diantara orang-orang kaya saja. Dimana hal ini sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Alloh. Ibid…., hal.82 Dalam Surat al-Hasyir ayat 7
                        …    
Artinya: apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu...	 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan…., hal. 916	

Setidaknya pernyataan di atas menyebutkan dua cara pembagian zakat. Produktif kepada orang miskin yang kuat berusaha dan konsumtif kepada yang tidak kuat untuk berusaha. Kepada yang tidak kuatpun sebaiknya bersifat produktif. Asnaini, Zakat Produktif Dalam…., Hal 78

Pembahasan 

Analisis Pendistribusian Zakat Berupa Pinjam Modal Bergulir Pedagang Kaki Lima Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung
BAZ Tulungagung adalah lembaga pengelola zakat infak dan sodaqoh, yang memiliki kegiatan dalam hal penghimpunan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, dalam hal ini pendistribusian dana zakat BAZ Tulungagung berpedoman pada syariat Islam.
Secara umum pelaksanaan  pendirtibusian zakat pada BAZ Tulungagung	 ditujukan kearah konsumtif dan produktif, dalam pendistribusian zakat secara produktif  BAZ Tulungagung mewujudkan dalam bentuk pinjam modal pedagang kaki lima, hal ini dipilih BAZ Tulungagung karena menurut mereka pedagang kaki lima ekominya belum cukup mapan, program pinjam modal pedagang kaki lima di utamakan bagi para ghorim namun karena ghorim itu di zaman sekarang banyak maka diarahkan dana ghorim menjadi pinjam modal pedagang kaki lima. 
Untuk mendapatkan pinjaman modal pedagang kaki lima maka para mustahik harus mengajukan surat permohonan atau surat pengajuan dan mustahik juga harus memenuhi babarapa syarat, syarat pertama yaitu foto kopi KTP, KK surat keterangan dari desa, dan harus mempunyai usaha, semua itu di perlukan untuk adminitrasi untuk BAZ Tulungagung, meskipun banyak mustahik yang mengajukan surat permohonan tetapi tidak semua permohonan itu diterima BAZ Tulungagung, maksudnya semua permohonan diterima namun tidak semua permohonan dapat dicairkan  itu karena BAZ Tulungagung memilih mereka yang yang paling membutuhkan, produktif dan tidak pantang menyerah agar dana yang bergulir dapat berjalan dan dapat dimanfaatkan oleh nustahik yang lain.
Untuk  kevalitan data BAZ Tulungagung juga mensurve langsung kelapangan atau ketempat mustahik mendirikan usaha untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan layak untuk mendapatkan layanan dan benar-benar sudah mempunyai usaha, setelah mustahik tersebut mendapatkan pinjaman dari BAZ Tulungagung, BAZ Tulungagung memberikan bimbingan atau binaan kepada para mustahik, untuk mempermudah binaan BAZ Tulungagung memberlakukan syarat bagi para mustahik untuk membuat kelompok minimal lima orang dan syarat ini diberikan BAZ Tulungagung selain untuk mempermudah pembinaan juga bertujuan untuk mempermudah pengontroran dan pertanggung jawaban masing-masing kelompok namun hal ini tidak ada hubungannya dengan pengangsuran. Untuk pengangsuran tetap tanggungjawab mustahik yang bersangkutan, dan apa bila mereka susdah lunas dalam angsurannya dan ingin melakukan pinjaman yang ke dua maka syarat yang diberikan BAZ Tulungagung adalah cukup foto kopi KTP kerena data-data yang dulu sudah masuk. Untuk mustahik yang mengajukan pertama kali dana yang diperoleh berkisar Rp 1,000,000 sampai Rp 1,500,000 dan untuk pinjaman yang berikutnya apa bila sudah lunas bisa mencapai Rp1.000.000 (satu juta) sampai Rp2,000,000 (dau juta) dan terus meningkat untuk pinjaman yang selanjutnya. Dalam menjalankan program pinjam modal pedagang kaki lima BAZ Tulungagung mengalami beberapa kesuliatan itu dikarenakan ada beberapa mustahik yang tidak membayar angsuran, hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu diantaranya mustahik yang sengaja memang tidak membayar angsuran dan ada juga yang dikarenakan dagangan yang tidak laku, itu adalah salah satu kendala yang dihadapi BAZ Tulungagung dalam program pijam modal pedagang kaki lima, meskipun ada beberapa mustahik yang tidak mengangsur cicilan tapi BAZ Tulungagung tidak memberikan sanksi bagi para mustahik, BAZ Tulungagung hanya memberikan surat teguran kepada mustahik yang ditandatangani oleh ketua BAZ Tulungagung yang diberikan kekepala desa untuk disampaikan kemustahik yang bersangkutan dan BAZ Tulungagung juga memanggil mustahik yang tidak mengangsur cicilan ke BAZ Tulungagung untuk dimintai keterangan, namun bagi mustahik yang di bawa Unit Pengumpul Zakat atau UPZ apabila ada kemacetan dalam pengangsuran maka pihak BAZ Tulungagng cukup menghubungi pihak Unit Pengumpul Zakat sebagai penanggung jawab karena mustahik yang mengajukan pinjam modal pedagang kaki lima diajukan melalui Unit Pengumpul Zakat.
 Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada BAB III Bagian ke tiga  tentang pendayagunaan pada pasal 27 ayat 1), zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kwalitas umat. Pasal 2), pendaya guinaan zakat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 27 Tentangn Pengelolaan Zakat Pendapa ulama yang membolehkan dana zakat digunakan untuk usaha, asal hal itu memang dilakukan oleh pihak Negara sebagai penenggung jawab dari amilin, ini adalah pendapat dari Umar bin Al-Khotob dan juga imam athok dari kalangan tabiin yang intinya membenarkan bila Negara menggunakan uang zakat itu untuk proyek yang menguntungkan dan keuntungannya digunakan sepenuhnya untuk para mustahik. Yusuf Qurdhowi, Fikih Zakat, (Bogor: PT Pustaka Lentera Antar Nusa 2002), hal. 532
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Berupa Pinjam Modal Pedagang Kaki Lima
Dalam pendistribusiannya zakat tidaklah harus diberikan dalam bentuk konsumtif hal ini dikarenakan kita harus melihat dulu permasalahan yang dihadapi para mustahik, pendekatan kebutuhan dasar bertujuan mengetahui kebutuhan dasar mustahik apa bila seorang mustahik mempunyai suatu ketrampilan maka selayaknya zakat diberikan dalam bentuk produktif seperti pinjaman modal untuk mereka membangun usaha, agar mereka dapat meningkatkan perekonomian dan kwalitas hidup.
Menurut para ulama pendistribusian zakat berupa pinjam modal tidaklah dilarang, hal ini dikarenakan tidak ada dalil Al-Qur’an atau Al-Hadis yang menyebutkan tentang tata cara pendistribusian/pemberian zakat kepada mustahik, di dalam Al-Qur’an hanya disebutkan siapa saja golongan yang berhak mendapatkan zakat, dalam hukum Islam apabila ada suatu masalah yang rinciannya tidak terdapat dalam Al-Qur’an atau al-Hadis maka penyeleseiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad dengan pemakaian akal untuk memecahkan suatu masalah dengan berpedoman tetap pada Al-Qur’an dan al-Hadis. Dengan demikan tehnik pelaksanaan penyaluran atau pendistribusian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kondisi dan keperluan, dalam arti perubahan dan perbedaan dalam pendistribusian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada hukum yang jelas yang menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.
Menurut peneliti, kebijakan BAZ Tulungagung dalam program pinjam modal pedagang kaki lima adalah agar dana zakat ini dapat berguna dan berdaya guna bagi masyarakat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.
Pemaknaan zakat seperti ini pada dasarnya telah dilakukan sejak lama, imam nawawi dalam kitap al-majmuk’ mengatakan bahwa “Apa yang diberikan kepada orang fakir miskin, hendaknya dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang lebih layak (cukup), yaitu sejumlah pemberian yang dapat menjadikan dasar untuk mencapai suatu tingkat hidup tertentu”.  Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhasab, (Mesir:Al Imam,1984), hal. 196-197
 Dalam penjelasan tersebut pemberian yang dijadikan dasar, dapat diartikan pemberian yang dapat dijadikan modal untuk mencari atau menekuni suatu usaha, agar hasilnya dapat mencukupi kebutuhan mereka dalam waktu yang lama bukan hanya sesaat. Zakat adalah salah satu cara untuk mempersempit jurang perbedaan perndapat dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi dan menggangu keharmonisan bermasyarakat, menurut Sahal zakat adalah intitusi untuk mencapai keadilan sosial, dalam arti sebagai mekenisme penekanan akumulasi modal pada sekelompok kecil masyarakat. Zakat adalah media yang disediakan Islam untuk mengaatasi problem kemiskinan umat agar tercipta keharmonisan dimasyarakat. Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta:Lkis, 2003). hal. 119-124 
Dari beberapa pendapat di atas peneliti berpendapat bahwa hukum pendistribusian zakat berupa pinjam modal pedagang kaki lima oleh BAZ Tulungagung  adalah boleh dan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan kondisi Negara saat ini dimana banyak kemiskinan dan pengangguran.
Pendapat-pendapat di atas dengan tegas menyebutkan bahwa dengan zakat seharusnya bisa mengangkat penghidupan kaum fakir miskin secara lebih layak, berkecukupan dan sejahtera meskipun tidak membuat mereka menjadi kaya, ini berarti cara pendistribusian zakat harus disesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh mereka yang berhak menerima zakat, dan zakat konsumtif tidak dapat memberikan semua, karena itu satu-satunya jalan zakat harus diberikan dengan cara prodktif seperti pinjam modal pedagng kaki lima.
Disamping itu mengapa zakat produktif diperbolehkan oleh para ulama, menurut peneliti hal ini dapat dilihat dengan adanya dua ciri fakir miskin, yaitu kelemahan fakir miskin dalam fisik dan kelemahan fakir miskin dalam harta benda dan memiliki fisik yang kuat. Tidaklah pantas bila fakir miskin yang kuat dan mempunyai ketrampilan hanya diberi makan dari harta zakat, itu karena mereka tidak mempunyai harta untuk dijadikan modal, akan tetapi bila memungkinkan bagian mereka sebaiknya diberi dengan cara produktif atau pinjaman modal namun tetap di bawah binaan, pengarahan dan pengawasan Pemerintah  Amil zakat, atau lembaga zakat non pemerintah dan atau lembaga sosial yang mengurusi mereka.
Dengan demikian, pengembangan dan pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif baik oleh amil zakat atau mustahik sendiri tidak bertentangan dengan hukum Islam atau diperbolehkan, karena tujuannya sama yaitu untuk memberdayakan dan mensejahterakan umat. 



