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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan distribusi zakat secara produktif di BAZNAS Kabupaten

Kepulauan Meranti sangat mengutamakan prinsip kehati-hatian. Sebelum

memberikan dana kepada mustahik, BAZNAS melakukan seleksi dengan

mensurvei secara langsung terhadap calon mustahik, selanjutnya hasil survei

tersebut dimusayawarahkan bersama ketua dan pengurus BAZNAS untuk

memutuskan layak atau tidak mustahik tersebut mendapatkan uang zakat.

Setelah mendapatkan hasil dari musyawarah, BAZNAS memberikan uang

zakat tersebut secara langsung kepada mustahik dengan tetap memberikan

pembinaan dan pendampingan.

2. Dampak dari pengelolaan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS

Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap masyarakat miskin yang

menjalankan usaha dengan bantuan dana zakat masih banyak yang belum

berhasil. Bahkan banyak dari usaha mustahik yang macet. Hal itu

dikarenakan usaha yang dijalankan oleh mustahik bukanlah usaha yang

menjanjikan keuntungan yang besar, selain itu pendampingan dan pembinaan

yang diberikan oleh BAZNAS masih kurang maksimal, sehingga banyak

mustahik yang tidak mengikuti prosedur yang diberikan BAZNAS.

3. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan pendistribusian zakat secara

produktif di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya

sesuai dengan prinsip distrubusi dalam Ekonomi Syariah. Karena masih
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banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan

Meranti.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh hasil, penulis bermaksud

untuk memberiakan saran bagi obyek penelitian. Dengan adanya saran ini penulis

berharap dapat menjadi sebuah rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan

pendistribusian zakat dimasa mendatang. Ada pun beberapa saran dari penulis

adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat agar mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat

kepada BAZNAS atas penghasilan yang diperoleh dari semua bentuk profesi

dan pekerjaan. Sehingga dengan adanya kesadaran yang tinggi dari

masyarakat diharapkan harta yang terkumpul dari zakat bisa meningkat.

2. Kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti agar lebih

meningkatkan lagi pengawasan dan pembinaan terhadap usaha yang

diajalankan oleh para mustahik, agar tercapai dengan baik tujuan dari

program Meranti Produktif. Dan juga kepada BAZNAS hendaknya

menciptakan terobosan-terobosan baru dalam distribusi zakat sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan potensi yang ada. Misalnya pemberian bantuannya

berupannya alat-alat pertanian, mesin jahit, perlengkapan-perlengkapan kios,

perlengkapan jualan gorengan/kue, atau perlengkapan usaha lainnya yang

dibutuhkan.


