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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

peneliti pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Adapun peran lembaga amil zakat di Indonesia menurut UU No 23 Tahun 

2011 ialah mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan 

zakat, serta melaporkan pelaksanaan pengelola zakat kepada pemerintah 

daerah secara berkala. Namun peran Lembaga Amil Zakat di Indonesia dinilai 

belum sempurna  atau belum efektif dan ideal karena tidak ada undang-

undang yang mengatur tentang sanksi atau hukuman bagi orang yang enggan 

atau lalai dalam membayar zakat. Dan terlihat pada pasal 21 tentang 

pengumpulan zakat itu masih bersifat sukarela  dari muzakki tanpa ada unsur 

paksaan  yang diterapkan dalam UU No 23 Tahun 2011 

2. Adapun tinjauan  siyasah maliyah tentang peran lembaga zakat di Indonesia 

ialah seharusnya bisa mencerminkan ketentuan yang diamanahkan oleh 

syariat Islam. Pemerintah dapat meminta secara langsung bahkan memaksa 

wajib zakat untuk membayar zakatnya sebagaimana yang dilakukan pada 

masa Rasulullah, Khulafaurrasyidin, Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah 

yang manajemen zakat mengalami puncaknya sehingga harta zakat melimpah 

di bayt-al-mal. Jika perintah zakat di Indonesia sekarang belum terlaksana 
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sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103, maka peran 

lembaga amil zakat sebagai penanggungjawab dalam memungut zakat belum 

sesuai dengan yang diharapkan dengan pengelolaan zakat dalam tinjauan 

siyasah maliyah. 

B. SARAN 

Melihat hasil penelitian diatas, penulis menawarkan beberapa saran yang 

nantinya dapat dianjuti demi mencapai tujuan dan peran lembaga amil zakat 

menuju perbaikan yang lebih baik. 

1. Diharapkan kepada pemerintah memberikan efek jera kepada wajib zakat 

bagi yang tidak membayar serta lalai dalam membayar zakat. 

2. Diharapkan kepada BAZ/LAZ dalam menjalankan kewajiban mengelola 

zakat harus dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai 

ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga 

jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik, agar donatur dari partai 

lainnya yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan politik. 

Dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada 

perbedaan suku atau golongan atau tidak boleh menguntungkn golongan 

tertentu saja. 

3. Diharapkan kepada lembaga amil zakat baik itu BAZ/LAZ, atau organisasi 

zakat lainnya dapat mencerminkan dan menerapkan nilai-nilai syariat 

Islam sesuai dengan pesan Allah dalam surat At-Tuabah ayat 103. 


