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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah data disajikan dan dianalisis, dapat disimpulkan bahwa peran 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengoptimalkan fungsi 

BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi peran regulator, fasilitator, 

motivator , distributor, operator, eksekutor dan pengawas. 

Peran pemerintah sebagai regulator adalah dengan membentuk 

BAZNAS serta membuat regulasi atau PERDA zakat. Pemerintah juga 

berperan sebagai fasilitator , yakni memfasilitas masyarakat untuk berzakat 

serta memberikan fasilitas-fasilitas untuk menunjang kinerja BAZNAS. 

Pemerintah juga berperan sebagai motivator, yakni memotivasi BAZNAS 

untuk lebih optimal mengelola zakat juga memotivasi masyarakat untuk 

berzakat. Selain itu pemerintah juga berperan sebagai distributor yakni ikut 

serta dan mendampingi BAZNAS dalam mendistribusikan zakat kapada 

mustahik. Pemerintah juga berperan operator, yakni membantu mengelola 

zakat dalam arti membantu program-program yang telah dibuat oleh 

BAZNAS. Selain itu pemerintah juga berperan sebagai eksekutor, yakni 

memberikan sanksi kepada BAZNAS jika melakukan penyimpangan juga 

memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak membayar zakat. 

Pemerintah juga berperan sebagai pengawas, yakni mengawasi jalannya 

pengelolaan zakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Ketujuh peran tersebut telah diimplementasikan dalam fungsi yang 

dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. Peran tersebut 

diberikan dengan tujuan agar fungsi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti 

menjadi optimal. akan tetapi penulis juga menemukan kelemahan kelemahan 

yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, diantara peran yang masih kurang 

optimal yang diberikan oleh Pemerintah daerah adalah dalam hal penetapan 

sanksi wajib zakat terhadap muzakki yang telah sampai nisab dan haul. Selain 

itu penulis belum melihat peran yang signifikan yang dilakukan oleh 
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Pemerintah Daerah guna membantu mengoptimalkan Program pemberdayaan. 

Yang terakhir pemerintah belum terlihat membantu dalam mengoptimalkan 

fungsi pendampingan oleh BAZNAS. Sedangakan pemerintah mempunyai 

dinas-dinas yang mampu menjadi pendamping dalam program pemberdayaan 

yang dibuat oleh BAZNAS. 

Peran yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 

terlaksana dengan mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia dan 

konsep tentang peran pemerintah Daerah terhadap BAZNAS pada umumnya. 

Sedangkan menurunnya pengumpulan BAZNAS tidak disebabkan kurangnya 

peran yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Peran Pemerintah Daerah harus terus ditingkatkan guna membantu 

mengoptimalkan fungsi BAZNAS. Sehingga dengan optimalnya fungsi 

BAZNAS diharapkan bisa terwujudnya fungsi zakat yang diharapkan yakni 

mengentaskan kemiskinan masyarakat.  

 

B. Saran 

Setelah penulis mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan 

permasalahan dan hasil penelitian, maka penulis ingin menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sedapat mungkin untuk selalu 

mendukung dan memberikan peran kepada BAZNAS Kabupaten 

Kepulauan Meranti agar fungsi yang dilaksanakan oleh BAZNAS 

Kabupaten Kepulauan Meranti semakin optimal. 

2. Pemerintah diharapkan mampu membuat aturanyang tegas yang mengatur 

sanksi bagi mustahik yang sudah mencapai nisab dan haul yang enggan 

membayar zakat. 

3. Pemerintah diharapkan mampu membantu meningkatkan program 

pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan 

Meranti.  

4. Perlunya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti dan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, serta Dinas-Dinas 
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yang terkait untuk memberikan pendampingan terhadap program-program 

pemberdayaan Mustahik yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten 

Kepulauan Meranti, agar program pemberdayaan tersebut suskses 

terlaksana dan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, 

terutama dari segi ekonomi  

5. Pengurus BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan mampu 

lebih mengoptimalkan lagi fungsi dari BAZNAS, terutama dalam 

pengumpulan zakat mal dan program pemberdayaan mustahik. 


