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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga

Amil Zakat Swadaya Ummah dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem kerjasama Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dengan mtra

sinerginya (Bank Jawa Barat) dalam meningkatkan jumlah donator yaitu:

saling membantu untuk program sosial yang dirancang Lembaga Amil

Zakat Swadaya Ummah. Di samping itu juga ada keuntungan mitra sinergi

dengan ditampilkannya logo mitra di web dan majalah Lembaga Amil Zakat

Swadaya Ummah, dan dengan menggunakan surat perjanjian kerjasama.

Agar kerjasama semakin baik dan tercapai maka Lembaga Amil Zakat

Swadaya Ummah melakukan beberapa upaya dan cara yang maksimal

dalam meningkatkan jumlah donatur yaitu dengan sosialisasi, iklan,

meningkatkan program-program pemberdayaan masyarakat, dengan

menjalankan kerjasama secara professional dan tidak lupa menjalin

silaturahim sesama mitra, dengan menawarkan kerjasama dalam bentuk

proposal program. Membangun komunikasi yang baik, bekerjasama dalam

upaya pengentasan kemiskinan bersama-sama dengan cara menagukan

waktu untuk presentasi dan menjelaskan program kerjasama. Kemudian

dengan membuat program yang bias diterima oleh masyarakat dengan cara

buat penjelasan kerjasama yang menguntungkan keduanya. Kemudian
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melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya dan professional dengan cara

melakukan kontak/silaturahim, memasukkan surat/proposal.

2. Dalam ekonomi Islam menolong sesama dalam hal kebaikkan sangat

dianjurkan seperti mengajak/mengingatkan orang untuk mau berinfak,

berzakat dan bersedekah bagi orang yang mau mengumpulkannya jumlah

bantuan/donasi setelah itu memberikan bantuan/donasi kepada orang yang

benar-benar membutuhkannya (menyantuni kaum dhuafa, anak yatim, dan

lain-lain/8 asnab) dalam meningkatkan usahanya dalam penelitian ini. Hal

ini disebabkan berkaitan dengan kemaslahatan umat. Sistem dan konsep

kerjasama yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

untuk meningkatkan jumlah donatur telah sesuai dengan prinsip-prinsip

secara islami.

B. Saran

Melihat dari yang terjadi dalam menjalin kerjasama antara Lembaga

Amil Zakat Swadaya Ummah dengan Bank Jawa Barat penulis

menyarankan:

1. Diharapkan Kepada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah agar

membahas surat perjanjian kerjasama dengan detail dan menekankan

kepada mitra bahwasannya kerjasama ini bersifat sosial. Membuat

konsep kerjasama yang jelas, mejalin komunikasi yang intens.

Mengkoordinasikan dengan mitra program yang tepat. Menyamakan

pemahaman tentang strategi pemberdayaan masyarakat. Memberikan
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program nyata yang menyentuh dhuafa. Program yang sesuai dengan

kondisi masyarakat.

2. Diharapkan Kepada donatur (muzakki) Bank Jawa Barat lebih

menaggapi  adanya hubungan kerjasama ini dan agar yang belum

menjadi donatur bias lebih diyakinkan dan bagi yang telah menjalin

hubungan kerjasama dan berpartisipasi dengan Lembaga Amil Zakat

Swadaya Ummah agar mempunyai hubungan silaturahmi yang sangat

erat, menjalin komunikasi yang baik dan member waktu untuk bias

mengikuti dan mendengarkan presentasi program yang memahami dan

mempunyai peluang yang besar untuk bisa membantu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu baik itu dibidang

ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun dibidang yang lainnya agar

terwujud masyarakat yang sejahtera di kota Pekanbaru.


