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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan disajikan oleh penulis, 

maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut yaitu: 

1. Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banjar dalam 

pendistribusian zakat pada program Banjar Peduli adalah melalui kerjasama 

dengan pihak ketiga yakni Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

Dinas Sosial, kepala desa atau lurah, , Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) dan relawan di setiap kecamatan yang berperan sebagai surveyor dan 

verifikator para calon mustahiq. Adapun penyerahan bantuan bisa dilakukan 

secara langsung oleh BAZNAS kepada penerima zakat, tetapi bisa juga 

dititipkan kepada kepala desa/lurah jika lokasi tidak memungkinkan untuk 

dijangkau. Dalam kasus bantuan bencana alam, pendistribusian tidak langsung 

juga dilakukan jika jumlah korban tidak terlalu besar misalnya pada korban 

kebakaran satu atau dua rumah saja. 

2. Kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pendistribusian zakat pada program 

Banjar Peduli terbagi menjadi dua yaitu kendala eksternal dan kendala internal. 

Kendala eksternal meliputi kebenaran data mustahiq, keterlambatan data 

mustahiq, dan lokasi mustahiq yang sulit dijangkau. Sementara kendala 

internal adalah ketersediaan dana BAZNAS terutama pada santunan yang 

bersifat insidentil seperti bantuan bencana alam. 
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B. Saran 

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Banjar 

a. BAZNAS diharapkan lebih memotivasi lagi dalam menyarankan 

masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Banjar agar 

dapat lebih maksimal lagi dalam pendistribusiannya. 

b. BAZNAS Diharapkan harus lebih meningkatkan sosialisasi di lembaga-

lembaga atau instansi pemerintahan agar dana yang didapat semakin 

banyak sehingga akan semakin banyak pula masyarakat yang terbantu. 

c. Diharapkan BAZNAS bisa melakukan survei dan verifikasi langsung 

kepada para calon mustahiq karena bagaimanapun juga tidak semua orang 

di pihak ketiga bisa dipercaya dalam langkah awal sebelum 

pendistribusian bantuan tersebut. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti Selanjutnya yang ingin melakukan penelitian diharapkan lebih 

dalam lagi mempelajari mengenai pendistribusian zakat dalam program Banjar 

Peduli ini agar dapat lebih memahami tentang pedistribusian zakat dalam 

program Banjar Peduli tersebut.                                                                                                                   


