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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari pembahasan analisis pada BAB IV menyimpulkan Bahwa  

Strategi PKPU dalam Pendayagunaan Zakat untuk Membangun Ekonomi  

menggunakan perencanaan strategis dari riteria mustahik yang telah 

ditentukan oleh lingkungan eksternal kemudian disesuaikan dengan mustahik 

PKPU, dari mustahik tersebut dibangunlah kemandirian ekonomi yang 

dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan pendidikan pelatihan dan 

pemberian modal dana pinjaman yang berkonsep dalam bentuk program. 

Program itu diantaranya: Program KUMM (Kelompok Usaha 

Mandiri Masyrakat) yaitu pemberdayaan masyarakat melalui dana pinjaman 

bergulir yang di gunakan untuk kegiatan usaha mandiri dan program SBK 

(Sekolah Berbasis Komunitas) yaitu pemberian pelatihan atau keterampilan 

secara gratis untuk dapat mandiri dalam pembukaan lapangan pekerjaan dan 

menjadi tenaga kerja yang handal dan berpengalaman dalam menguasai 

teknologi modern, kedua program tersebut dilaksanakan dengan 

menkombinasika beberapa macam metode pembangunan masyarakat yang di 

laksanakan secara runtun, teratur dengan pemafaatan sumber daya alam dan 

manusia secara maksimal sehingga menurut Korten (2001:7) pola ini 

merupakan dari bentuk strategi kombinasi atau The Integrated or Holistic 

Strategy yaitu Strategi yang mengkombinasikan dari unsur-unsur pokok etika 

strategi yaitu keinginan mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang 
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menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan 

partisipasi aktif masyarakat  dalam  proses pembangunan masyarakat.(Ali. 

2005: 9) 

Kendala yang di hadapi PKPU dalam pendayagunaan zakat untuk 

membangun ekonomi masyarakat yang di konsep lewat program adalah 

dalam program KUMM dari segi pelaksanaan program kurang ketatnya 

proses penyeleksian  mustahik, kemudian dari sumber daya alam seperti 

perlengkapan dalam program KUMM alat yang di gunakan untuk pemberian 

materi kurang simple dan praktis yang bisa di bawa ketempat mustahik. 

Kemudian sumber daya manusia yang meliputi sebagai pengawas hanya 

mengandalkan pemimpin kelompok dalam praktek penggunaan dana 

pinjaman untuk usaha. 

Dalam program  SBK  dari segi pelaksanaan program waktu yang 

di berikan kepada mustahik kurang panjang,  belum adanya tindak lanjut 

untuk magang ketempat kerja dari pelatihan-pelatihan tersebut kecuali 

pelatihan tekhnisi otomotif. Kemudian dari segi sumber daya alam dan teori 

yang diajarkan seperti alat yang di gunakan kurang memadai  seperti 

pelatihan tekhnisi HP dan materi tentang aplikasi-aplikasi program HP.   
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5.2. Penutup 

Dengan mengucap Alhamdulillah hirobbil a’lamin, puji syukur 

kepada Allah SWT. Yang Maha Besar, Mengetahui dan Bijaksana, serta atas 

bantuan dan motivasi dari teman-temanku, sahabat-sahabatku yang tidak 

dapat saya sebut satu persatu. Akhirnya  skripsi yang ber judul “Strategi 

Pendayagunaan Zakat untuk Membangun Ekonomi Masyrakat oleh PKPU 

(Pos Keadilan Peduli Umat) Semarang Tahun 2011” telah selesai kami susun 

dan ujikan dengan upaya yang sangat keras dan lama dengan mengalami 

kendala-kendala yang sangat berat. Tetapi dengan seiringnya waktu dan 

masalah-masalah yang saya hadapi Alhamdulillah skripsi telah selesai 

walaupun masih jauh dari kata sempurna, karena  saya sadar kata sempurna 

adalah milik Allah SWT. Dan saya sebagai insan hanya bisa berusaha dan 

berdoa dengan hasil yang seperti ini, untuk itu saya mohon saran dan 

kritiknya apabila dalam membuat dan menyusun  terdapat kesalahan baik dari 

penulisan, penyususnan kata sampai kalimat dan pemaparan, dengan ini saya 

mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat 

secara khususu bagi diri saya sendiri dan pada umumnya pembaca, Aamiiinn 

ya robbal aalamiiin.  

 

 

 


