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Permasalahan dalam penelitian ini : 
Bagaimanakah pengaturan tentang pendayagunaan zakat oleh 
zakat dalam Hukum Positif dan Hukum Islam? dan 
Bagaimanakah kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas 
BAlIS ? 

Peneli tian ini bertujuan untuk mendapatkan pengeta
huan tentang pengaturan pendayagunaan zakat oleh amil zakat. 
qzakat dalam Hukum Positif dah Hukum Islam. serta kendala 
yang dihadapi dalam tugas BAlIS. 

Peneli tian ini diharapkan memberikan masukan dalam 
pengelolaan BAlIS di tanah air sehingga berdayaguna dan 
berhasil guna dalam rangka menunjang pembangunan khususnya 
pengetasan kemiskinan. 

METODE PENELITIAN : 
Penelitian tentang BAlIS ini merupakan penelitian 

hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data skunder. Data awal yang digunakan bersumber 
dari penelitian kepustakaan yang meliputi investarisasi 
peratLlI'an perundangan tentang BAlIS, dan kaj ian terhadap 
bahan pus taka yang berupa laporan penelitian. hasil kajian 
ilmiah tentang zakat, serta kliping ten tang zakat. Pengkaji 
an kepustakaan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu, 
kartu disusun berdasarkan pokok masalah. 
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Data primer dikumpulkan dengan serangkaian wawancara 
dengan para petugas KUA dan pengelola BAlIS yang dapat 
ditemukan dengan menggunakan panduan wawancara atau indepth 
interview. Disamping studi dokumen sebagai pendukung ana1isa 
di Kantor Departemen Agama yang akan dipilih secara purpo
sive. 

Mengingat be1um terdapat banyak BAlIS yang berhasil, 
maka pene1itian ini be1um bisa meneiti BAlIS dalam praktek
nya secara menye1uruh. Pengkajian terhadap BAlIS d1am prak
teknya di1alakukan terhadap BAlIS yang dapat ditemui dalam 
pene1itian (Accidental sampling). 

Data primer yang berhasil dikumpulkan di lapangan 
yang didukung dengan data kepustkaan, satu sama lain saling 
melengkapi 
kriptif. 

dan dianalisa dalam penelitian ini secara dis

Kesimpulannya 
lakat, i nfaq dan shadaqoh merupakan sebagian 

berbagai alternatif guna pengentasan kemiskinan. lakat 
dikelola dengan baik akan menghasil dana dan manfaat 

dari 
jika 
yang 

besar bagi masyarakat. Dalam Hukum Islam pemerintah berke
waj iban untuk memungut dan mendistribusikan zakat. Sedang 
berdasarkan ketentuan di Indonesia pemerintah hanya sebagai 
pembi na 1embaga swadaya masyarakat pengelola zaka t. i nfaq 
dan shodaqoh (BAlIS). 

Terdapat berbagai kendala tugas BAlIS diantaranya 
sistem sosia1 ekonomi nasional. cara pendistri busian ZIS 
yang konvensiona1. pandangan masyarakat. dan cara perhitu
ngan yang per1u dikaji ulang. 

Saran yang dapat diberikan : 
Per"lu ke1apangan hati dari berbagai komponen bangsa 

agar memberikan iklim bagi pemerintah untuk melakukan pe
mungutan, pendistribusian serta pengelo1aan untuk mengentas 
kemiskinan sebagaimana seharusnya. Prinsip .. agree in disa
grement" perlu disemangati guna menanggulangi kemiskinan 
sebagai persoalan ber"sama. dengan mengefektifkan pt~ngga1ian 
patens} yang sangat memungkinkan seperti zakat. 
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