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ABSTRAK 
 
Ayudha Khusnul Khatimah, 1720410008, Analisis Pemberdayaan Dana 
ZIS di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus pada BAZNAS Jepara) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Konsep 
Pemberdayaan ZIS secara umum 2) Upaya Pemberdayaan dana ZIS yang 
dilakukan oleh Baznas Jepara di masa pandemi Covid 19 3) Dampak 
pemberdayaan dana ZIS bagi masyarakat yang telah dilakukan Baznas 
Jepara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian 
yang  menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang- orang dan perilaku yang diamati. 

Dari hasil penelian diperoleh hasil bahwa konsep pemberdayaan 
dana ZIS dimulai dari proses pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah 
yang dilakukan oleh Baznas Jepara. Kemudian zakat, infaq dan shadaqah 
itu disalurkan kepada para penerima yang berhak baik berupa bantuan 
tunai maupun bantuan lain yang bertujuan untuk meringankan beban 
masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan Baznas Jepara dalam 
memberdayakan dana ZIS di era pandemi Covid 19 adalah : 1) 
Pembagian bantuan sembako 2) Pembuatan dan pembagian Handsanitizer 
secara gratis 3) Penyediaan Ambulance gratis 4) Progam bantuan 
langsung tunai. Hal tersebut memberikan dampak bagi masyarakat berupa 
1) Membuat masyarakat kalangan menengah kebawah merasa 
diperhatikan oleh pemerintah dengan adanya berbagai macam bantuan 
dari mulai pembagian sembako, bantuan langsung tunai, handsanitizer 
gratis, ambulance gratis, peralatan pekerjaan yang semua itu sedikit 
banyak mampu meringankan beban ekonomi masyarakat 2) Dengan 
adanya berbagai macam progam yang dilakukan Baznas Jepara dapat 
meningkatkan partisipasi masyarakat kalangan atas untuk bisa ikut 
membantu saudaranya, hati mereka menjadi tergerak dan ikut merasakan 
kesusahan yang di alami saudaranya di masa pandemi covid 19. 3) 
Dengan adanya penyuluhan di setiap kegiatan pemberian bantuan yang 
dilakukan Baznas Jepara kepada masyarakat tentang pentingnya 
mematuhi 5M. masyarakat jadi sadar dan paham pentingnya menjalankan 
anjuran tersebut untuk mengurangi penularan virus Covid 19. 4) 
Masyarakat jadi kreatif dan bersemangat Kembali bekerja dengan 
pelatihan yang sudah diadakan oleh Balai Latihan Kerja di tambah lagi 
pemberian modal peralatan kerja dari Baznas Jepara dirasa sangat 
membantu untuk mempraktekkan ilmu yang sudah didapat. 
 
Kata Kunci: Pemberdayaan , dana ZIS , Zakat, Infaq dan Shadaqah, 

Baznas Jepara 

 
 


