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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka 

penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :  

1. Fungsi actuating di Global Zakat  Cabang Kalsel dalam pendayagunaan 

dana zakat, infak, dan sedekah terdapat lima tahapan proses, yaitu; Pertama, 

upaya global zakat cabang kalsel memberikan motivasi kepada anggota dan 

penerima manfaat (mustahik), dengan melakukan pembinaan. Kedua, dalam 

menggerakkan program, agar dapat berjalan dan dapat menjadi peluang 

usaha, masyarakat membutuhkan pembimbingan sekaligus pendampingan 

yang intensif. Ketiga, global zakat, menjalin hubungan yang baik dengan 

mengedepankan asas kekeluargaan dalam menjaga silaturahmi dengan para 

mustahik. Keempat, dalam menjaga komunikasi dengan baik, seperti; 

mendatangi rumah mustahik, memberikan informasi via handphone, 

kemudian pembinaan dan pendampingan. Kelima, pengembangan dan 

peningkatan pelaksanaan yang dilakukan oleh global zakat, yaitu selalu 

mensosialisasikan program- program kegiatan, mengadakan agenda 

insidental untuk para penerima manfaat, seperti Global Zakat  Fair. Event 

ini merupakan bentuk sosialisasi program-program bantuan yang akan 

diberikan global zakat cabang kalimantan selatan. 
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2. Hasil fungsi actuating di Global Zakat Cabang Kalsel dalam pendayagunaan 

dana zakat, infak dan sedekah yaitu Berdasarkan indikator keberhasilan 

pengembangan sistem pengelolaan zakat, maka penulis menarik kesimpulan 

bahwa secara umum Global Zakat Cabang Kalsel telah menunjukkan 

keberhasilan dalam mengelola dana ZIS pada program global zakat cabang 

kalimantan selatan, yaitu penyaluran dan pendistribusian yang tepat guna 

dan tepat sasaran, meskipun pengentasan kemiskinan belum terlaksana 

secara signifikan, namun global zakat cabang kalsel telah membantu 

kehidupan para penerima manfaat melalui bantuan konsumtif maupun 

produktif. 

 

B. Rekomendasi 

1. Demi mempermudah mengakses informasi terkait pelaksanaan program 

pendayagunaan Global Zakat Cabang Kalsel, Pengembangan program di 

Global Zakat Cabang Kalsel seperti Global Zakat  Fair, hendaknya 

dijalankan berkelanjutan setiap tahun, sehingga akan lebih banyak 

masyarakat yang kurang mampu, dapat mendapatkan manfaat dari 

pengembangan program tersebut. 

2. Bagi pegawai Global Zakat Cabang Kalimantan Selatan karena masih belum 

memiliki tempat terpisah maka untuk tenaga dan program setiap kegiatan 

pelaksanaannya dapat bisa terpisahkan agar lebih terarah agar ketika saat 

kegiatan tidak terjadinya miss communication pada saat pelaksanaan dan 

adanya seorang pemimpin dalam sebuah tim. 
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3. Mengoptimalkan media sosial yang dimiliki seperti Instagram, tiktok dan 

youtube untuk menginformasikan, mempengaruhi dan mensosialisasikan 

setiap kegiatan agar masyarakat dapat mengenal lembaga Global Zakat dan 

menjadikan lembaga global zakat cabang kalimantan selatan lebih dikenal 

secara luas. 

  




