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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Kesimpulan 

Dari berbagai hal yang telah penulis paparkan diatas dapat disimpulkan 

bahwa kontribusi Humas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar          

(BAZNAS)  dalam mensosialisasikan program zakat di Kabupaten Kampar 

adalah   : 

1. Kontribusi Humas Baznas Kabupaten Kampar dalam memberikan 

penerangan informasi kepada masyarakat dengan melaksanakan  

sosialisasi program zakat kepada masyarakat, dengan menggunakan 

metode sosialisasi langsung kepada masyarakat seperti mengadakan event 

di hari besar hijriah dan event tertentu lainnya yang bersifat publisitas dan 

juga himbauan kepada masyarakat melalui media sosial dan media cetak 

seperti informasi di webside Baznas dan spanduk yang berisi tentang 

pemahaman dari zakat dan program program apa saja yang akan 

dilaksanakan oleh Baznas dengan menggunakan bahasa yang baik dan 

benar agar mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. 

2. Kontribusi Humas Baznas Kabupaten Kampar dalam menanamkan 

keyakinan, kepercayaan, serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya, 

sehingga sosialisasi dapat diterima oleh masyarakat khususnya tentang 

zakat dan manfaat menunaikan zakat melalui lembaga untuk meningkatkan 

taraf hidup fakir miskin dan membantu usaha kecil masyarakat miskin di 

kabupaten kampar agar kehidupan masyarakatnya lebih sejahtera. Humas 

juga dituntut untuk memiliki hubungan baik dengan instansi pemerintah 

lainya, perusahaan swasta, masyarakat dan juga media, merupakan cara 

efektif yang dilakukan oleh humas dalam menjalankan program sosialisasi 

zakat kepada masyarakat Kabupaten Kampar agar semua program baznas 

dapat tercapai pada target dan sasaran yaitu meningkatnya kesadaran 

masyarakat untuk menunaikan wajib zakat melalui lembaga amil zakat. 
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3. Humas Baznas Kabupaten Kampar melakukan sosialisasi dengan menarik 

perhatian melalui berbagai kegiatan publisitas yang kreatif, dinamis, dan 

menarik bagi publiknya yaitu dengan mengadakan sosialisasi pada hari 

besar islam seperti: 1 muharram, memperingati 12 rabiul awal, 

memperingati isra’mi’raj dan sosialisasi yang dilaksanakan di berbagai 

instansi pemerintah lainnya dengan tujuan mengajak masyarakat untuk 

dapat mengetahui langsung secara transparan pendayagunaan zakat 

sehingga masyarakat bisa lebih memahami dan mengetahi untuk apa dan 

kemana dana zakat itu di salurkan sehingga memngubah opini masyarakat 

menjadi lebih percaya dan yakin untuk menyalurkan zakat mereka kepada 

badan amil zakat. 

4. Humas baznas kabupaten kampar dituntut agar memiliki kejujuran dalam 

pelayanan dan pengabdian. Sebagai komunikator dalam menyampaikan 

dan memberikan informasi, humas baznas di tuntut memiliki kemampuan 

untuk menarik perhatian dalam berbagai kegiatan publisitas yang kreatif 

dalam meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat. Sehingga 

masyarakat dapat lebih paham dan lebih tertarik untuk mengetahi program 

apa saja yang akan dijalankan oleh BAZNAS itu sendiri dengan dana zakat 

yang terkumpul dari masyarakat yang menyalurkan zakat mereka kepada 

lembaga BAZNAS Kabupaten Kampar. Dengan kata lain komunikator 

merupakan seseorang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam 

hubungan. Seorang komunikator juga harus memiliki bahasa yang baik 

dan benar kepada audiens dan memiliki kejujuran dalam pelayanan kepada 

masyarakat.  

5. Humas Baznas Kabupaten Kampar dalam menjalankan kontribusinya 

untuk menjalin suasana terpercaya, toleransi, dan saling menghargai 

dengan berbagai pihak publik internal dan eksternal. Humas harus mampu 

bertindak sebagai pemberi data dan informasi untuk mencegah adanya 

kesalahan informasi, hubungan masyarakat yang baik dalam upaya 

menyebarluaskan atau mempublikasikan kegiatan dan berbagai kerja unit 

kehumasan yang diajukan kepada publik internal maupun publik eksternal 
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ataupun masyarakat. Fungsi eksternal humas ialah memberikan 

penerangan kepada masyarakat, melakukan komunikasi persuasif untuk 

mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung, membina 

hubungan harmonis antara badan organisasi dengan publiknya yang 

merupakan khalayak sasaran, mengidentifikasi segala sesuatu yang 

berkaitan dengan opini publik, persepsi dan tangggapan masyarakat 

terhadap badan organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya, melayani 

keinginan publik dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan 

manajemen demi tujuan dan manfaat bersama, menciptakan komunikasi 

dua arah yang timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta 

peran dari badan organisasi kepubliknya atau sebaliknya, demi tercapainya 

citra politik bagi kedua belah pihak. 

 

B. Saran 

Sebagai sumbang saran penulis kepada pihak BAZNAS Kabupaten 

Kampar sebagai berikut : 

1. Humas BAZNAS Kabupaten Kampar dalam hal mensosialisasikan harus 

dikembangkan lagi agar dapat meningkatkan jumlah muzakki dan dapat 

dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya di kabuoaten kampar. 

2. Humas dalam menjalankan program sosialisasi zakat harus lebih aktif 

dalam meyakinkan masyarakat dan mengenalkan program tahunan secara 

transparan agar tidak ada lagi isu isu di masyarakat tentang ketidak 

transparanan. 

3. Terus meningkatkan hubungan baik dengan instansi pemerintahan, 

perusahaan swasta, media dan masyarakat agar sosialisasi dapat 

tersampaikan keseluruh lapisan masyarakat.  

 

 

 


