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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat pada Badan Amil

Zakat Kecamatan Koto Gasibtelah berjalan dengan baik. Namunpada tataran

UPZdibeberapa UPZ Se Lingkungan BAZ Koto Gasib belum berjalan dengan

baik.Bahwasanya BAZ Koto Gasib telah melaksanakan tugas dan kegiatan yakni:

melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan, menerima dana zakat, infak dan

sadaqah, optimalisasi pengumpulan zakat, infak, sadaqah melalui kegiatan

sosialisasi, rapat rutin dan membentuk UPZ dan pembaharuan pengurus UPZ

dengan mengeluarkan SK pengangkatan pengurus UPZ. BAZ juga melaksanakan

laporan keuangan, dan laporan sumber dana serta penggunaan zakat. Adapun

faktor pendukungnya adalah besarnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban

membayar zakat, hal ini didukung karenamayoritas masyarakat beragama Islam

dan hampir setiap masjid atau mushallah mempunyai majlis ta’lim yang dapat

mensosialisasikan peraturan pengelolaan zakat, perekonomian masyarakat yang

mayoritas menengah ke atas, letak kantor sekretariat BAZ Koto Gasib yang cukup

strategis, dan banyaknya perusahaan yang mendukung program-program BAZ

Koto Gasib. Sedangkan faktor penghambatnya adalah respon pengelola UPZ

terhadap pelaksana Baznas tentang pengelolaan zakat masih kurang karena

rendahnya pengetahuan, koordinasi yang lemah antara BAZ Koto Gasib dengan

UPZ, sosialisasi belum optimal, dan manajemen pengelola zakat masih bersifat

tradisional.
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B. SARAN

Dari pengamatan penulis dilapangan tentang pelaksanan BAZ Koto Gasib

dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat. Ada hal-hal yang menjadi saran penulis.

1. Hendaknya pengurus BAZ Koto Gasib lebih meningkatkan sosialisasi

terhadap masyarakat tentang kewajiban muslim untuk mengeluarkan zakat

apabila telah sampai masanya dan merekrut relawan untuk membantu

pengelolaan zakat.

2. Hendaknya pengurus BAZ Koto Gasib mengadakan seminar manajemen

zakat dan pelatihan manajemen zakat dalam menerapkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Perda wajib zakat dan

pemerintah harus menyediakan sarana dan pra sarana tiap UPZ desa.

3. Baznas menjalankan fungsi pentingnya sebagai pelindung, pembina sekaligus

pelaksana dalam pengelola zakat ini melalui kegiatan sosial dan transparansi

terpercaya dimasyarakat.

4. Masyarakat khususnya pengelola UPZ diharapkan dapat memperdalam isi

kandungan peraturan pengelola zakat, tidak hanya menunggu dapat

penyuluhan dari pemerintah tetapi menganggapnya menjadi kebutuhan

bersama untuk dilaksanakan dan pada muzakki kiranya tunaikan zakat pada

satu lembaga yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


