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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukannya analisa terhadap data yang didapat mengenai 

manajemen pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi 

masyarakat di Baznas Kabupaten Kampar, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

Manajemen pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi 

masyarakat di BAZNAS Kabupaten Kampar dilakukan dengan menggunakan 

unsur-unsur manajemen, yaitu:  

pertama, perencanaan (planning), dengan adanya penetapan tujuan 

untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu pengentasan kemiskinan, 

pemerataan ekonomi, dan meningkatkan tarap hidup masyarakat. Dalam 

perencanaan juga telah direncanakan dan dijalankannya beberapa program 

kegiatan, seperti program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan tanggap gawat 

darurat. Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Kampar juga mempunyai 

perencanaan mengenai strategi sosialisai sebagai langkah awal dalam 

pengumpulan dana zakat.  

Kedua, pengorganisasian (organizing), dengan adanya pemberian 

tugas dan tanggung jawab setiap anggota, pengembangan sumber daya tenaga 

kerja melalui pembinaan dan pelatihan mengenai pengelolaan zakat, serta 

adanya anggaran untuk biaya operasioanal. 
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Ketiga, pelaksanaan (actuating), dengan dilakukannya perencanaan 

dan pelaksanaan pengumpulan dana zakat dengan cara menjalin kerja sama 

dengan dinas, instansi, perusahaan swasta dan pemerintah dalam rangka 

pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk menghimpun dana zakat. 

Setelah telah didirikannya UPZ dibeberapa kecamatan. Selain melalui UPZ, 

para muzzakki juga dapat berzakat melalui beberapa Bank yang telah 

disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar. Setelah dilakukannya 

pengumpulan dana zakat, dalam pelaksanaan selanjutnya BAZNAS 

Kabupaten Kampar juga melakukan perencanaan dan pelaksanaan 

pendistribusian dana zakat. 

Keempat, pengawasan (controlling), dengan dilakukannya pengawasan 

terhadap kinerja BAZNAS itu sendiri mengenai aktivitas pengelolaan dana 

zakat, yang dalam hal ini diawasi oleh Bupati Kampar dan pemerintah terkait, 

dan masyarakatpun memiliki kewajiban untuk meakukan pengawasan 

terhadap pengelolaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten 

Kampar. Setelah itu juga dilakukannya pengawasan, monitoring, pembinaan 

dan pelatihan terhadap mustahiq BAZNAS Kabupaten Kampar. Selanjutnya, 

juga dilakukannya evaluasi terhadap kinerja pengurus yang nantinya akan 

dibicarakan dalam rapat angggota yang dilakukan minimal sekali dalam 

setahun. 

B. Saran 

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini, 

diantaranya adalah : 
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1. Kegiatan mensosialisasikan kesadaran masyarakat untuk berzakat harus 

terus ditingkatkan agar pemahaman tentang nilai-nilai filosofis zakat, 

keutamaan, kegunaan, fungsi, hikmah dan hukum tentang zakat dapat 

mereka pahami secara mendalam, sehingga diharapkan dapat 

menumbuhkan kesadaran dan minat masyarakat berzakat melalui lembaga 

pengelola zakat. Serta sosialisasi kemasyarakat pedesaan juga harus 

ditingkatkan, karna bagaimanapun juga zakat itu bukan hanya zakat 

profesi, malainkan juga ada zakat peternakan, pertanian, perikanan, dan 

zakat yang lainnya. 

2. Dalam pengelolaan dana zakat, hal yang paling terpenting terkait mutu 

dalam manajemen pengumpulan dana zakat yang mesti dipenuhi adalah 

kemudahan, efektivitas, efisiensi, dan akses yang mudah baik bagi 

mustahiq, muzzakki maupun pengelola (amil) dalam melaksanakan aktiitas 

zakat. Untuk memaksimalkan pengumpulan dana zakat BAZNAS 

Kabupaten Kampar juga dapat bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang 

ada seperti SD, SMP, SMA bahkan Perguruan tingggi untuk pengumpulan 

dana zakat dana sosial lainnya.  

3. Dalam manajemen pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, apapun pola atau strategi yang digunakan baik 

prioritas maupun dibagi merata kepada delapan ashnaf, hal yang 

terpenting adalah selektif, pengawasan, pembinaan, serta memotivasi 

harus dilakukan secara terus-menerus agar pendistribusian dana zakat 
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benar-benar sampai kepada orang-orang yang memang berhak 

menerimanya dan didayagunakan dengan baik oleh para mustahiq. 

4. Untuk manajemen pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan 

ekonomi masyarakat melalui program apapun, hal yang terpenting 

dilakukan adalah pendampingan dan pengawasan secara insentif serta 

peningkatan professional kerja (kesungguhan) dari amil, bekerja secara 

amanah, transparan dalam melakukan tugasnya. Sehingga pemberdayaan 

dana zakat dapat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

5. Dalam manajemen pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan 

ekonomi masyarakat BAZNAS Kabupaten Kampar diharapkan bisa lebih 

selektif dan mempunyai pertimbangan yang baik. Agar dapat memberikan 

bukti nyata untuk masyarakat, ada baiknya BAZNAS Kabupaten Kampar 

lebih menggalakkan dana Zakat untuk pemberdayaan mustahiq dalam 

peningkatan ekonomi masyarakat. Seperti membuat suatu program 

kelompok usaha-usaha ataupun pelatihan kewirausahaan kelompok, bukan 

hanya yang bersifat individu. 

 


