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BAB V 
PENUTUP  

 
A. Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan analisa penelitian 
dapat ditarik kesimpulan bahwa : 
1. Konsep pemberdayaan ZIS bisa diawali dengan  

membayar zakat, infaq dan shadaqah bisa dilakukan 
langsung memberikan kepada orang-orang yang berhak 
menerimanya ataupun juga dengan melalui lembaga-
lembaga yang telah difungsikan untuk membantu para 
muzakki membayar zakat. Salah satu lembaga yang 
mengurusi masalah pembayaran zakat, infaq dan shadaqah 
adalah Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) salah satunya 
berada di Kabupaten Jepara. BAZNAS Jepara, sesuai 
dengan misinya yaitu akan memberikan pelayananan bagi 
masyarakat dalam menunaikan zakat dan lainnya sesuai 
dengan tuntunan agama islam. Meningkatkan hasil guna 
dan daya guna zakat, infaq, sedekah dan lainnya dalam 
upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang 
berkeadilan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja 
dan Anggaran Tahunan (RKAL). Dalam rencana kerja ini 
tercakup pula proporsi dana bagi setiap program, serta 
target pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat, infaq 
dan shadaqah. Dengan adanya rencana kerja ini, maka 
kegiatan pendistribusian dan pemberdayaan ZIS akan 
terbimbing dan terarah, karena selaras dengan tujuan yang 
ingin dicapai BAZNAS Jepara. 

2. upaya pemberdayaan dana ZIS yang dilakukan oleh 
Baznas Jepara disaat Pandemi Covid 19 adalah sebagai 
berikut : 
a. Progam pembagian sembako, salah satu upaya 

pemberdayaan dana ZIS oleh BAZNAS Jepara disaat 
pandemi Covid 19 adalah dengan cara membantu 
meringankan beban masyarakat yang terdampak secara 
langsung maupun tidak langsung, khususnya 
masyarakat kalangan menengah kebawah, hal yang 
dilakukan oleh BAZNAS Jepara dengan melakukan 
progam pembagian sembako kepada masyarakat yang 
dilakukan rutin tiap minggunya dengan harapan bisa 
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sedikit banyak membantu meringankan beban mereka. 
Adapun sasarannya adalah para pedagang kaki lima, 
tukang ojek, pedagang asongan, kuli pasar, para supir 
angkutan dan kendaraan umum dan lain sebagainya. 

b. Progam Pembuatan Handsanitizer, Dalam rangka ikut 
menjalankan anjuran pemerintah untuk memutus rantai 
penyebaran Covid 19 masyarakat di anjurkan untuk 
melakukan 5M. Adapun 5M itu yaitu: mencuci tangan, 
memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, 
dan mengurangi mobilitas. Dalam hal ini Baznas 
Jepara bekerja sama dengan dinas Kesehatan juga ikut 
serta berupaya membantu masyarakat dengan cara 
membuat Handsanitizer yang akan dibagikan kepada 
masyarakat khususnya bagi staff-staff kantor 
pemerintahan, rumah sakit dan juga akan dibagikan 
kepada masyarakat secara umum. 

c. Penyediaan Ambulance gratis untuk masyarakat, 
Ambulance adalah salah satu sarana transportasi 
penting yang dibutuhkan masyarakat. Adapun 
kegunaan bisa untuk mengantarkan masyarakat yang 
sakit, mengantar jenazah maupun melakukan kegiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan.  

d. Progam bantuan langsung tunai, untuk membantu 
kondisi ekonomi masyarakat di masa pandemi, Baznas 
Jepara juga memberikan bantuan langsung tunai dana 
ini diperoleh dari zakat di mal yang dihimpun oleh 
Baznas Jepara. 

3. Dampak yang yang ditimbulkan Baznas Jepara setelah 
melakukan upaya pemberdayaan Dana ZIS bagi 
masyarakat disaat Pandemi Covid 19 : 
a. 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. 

b. Dengan adanya berbagai macam progam yang 
dilakukan Baznas Jepara dapat meningkatkan 
partisipasi masyarakat kalangan atas untuk bisa ikut 
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membantu saudaranya, hati mereka menjadi tergerak 
dan ikut merasakan kesusahan yang di alami 
saudaranya di masa pandemic covid 19. 

c. 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. 

d. 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. 
 

B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah di 

simpulkan diatas maka penulis menyampaikan saran sebagai 
berikut : 
1. Untuk Baznas Jepara hendaknya lebih memaksimalkan 

pengumpulan dan pemberdayaan dana ZIS dengan cara 
membuat progam-progam yang mempermudah masyarakat 
dalam pengumpulan dana ZIS dan juga pemberdayaannya 
yang lebih bisa dirasakan menyeluruh kepada masyarakat. 

2. Di era pandemic Covid 19 ini pemberdayaan dana ZIS 
harus lebih ditekankan untuk membantu masyakarat 
keseluruhan sebagai bentuk dari pemanfaatan dana ZIS 
untuk kemaslahatan umat. 

3. Baznas Jepara ikut serta membantu progam-progam 
pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran 
virus Covid 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 


