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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, data-data yang telah 

dihimpun melalui wawancara, studi dokumentasi, observasi dan dianalisa 

sebelumnya tentang  strategi pemberdayaan ekonomi umat pada Masjid Assalam 

Karang Tengah dan Masjid Nurul Huda dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

kedua masjid berpedoman kepada “imaratul masajid” (memakmurkan masjid) 

dengan mendisiplinkan berjama’ah, kegotong-royongan, kebersamaan mengenai 

kemanusiaan “alkaramatul insaniah”. Pertama pengurus masjid dengan 

profesional membina masyarakat dengan socio-stuktural yakni dengan membina 

lingkungan jama’ah masjid berpusat ke masjid dan jama’ah sebagai elemen 

masjid. Kedua socio-kultural yakni dengan membina jama’ah masjid sebagai 

kesatuan adat Islami dengan kultur shalat “tanha’anil fahsya walmunkar” yakni 

dengan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketiga socio and economic 

wilfare yakni kesejahteraan sosial dan ekonomi pengurus masjid membina 

lingkungan masjid sebagai kesatuan wilayah kesejahteran sosial dan ekonomi 

dengan pelaksanaan zakat, infak, dan shadaqah. 

Potensi  yang dimiliki Masjid  Assalam Karang Tengah dan Masjid Nurul 

Huda dalam pemberdayaan ekonomi umat memiliki sumber daya tenaga yang 

profesional dan berkualitas. Lokasi yang strategis dengan dikelilingi perumahan 

padat penduduk dan dibina langsung oleh pemerintahan setempat. Pembeda 

potensi dari kedua masjid ini dari infrastruktur, fasilitas yang di jadikan tempat 
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pemberdayaan ekonomi umat. Masjid Assalam Karang Tengah memiliki 

Infrastruktur yang lebih baik dapat menampung jama’ah lebih banyak sedangkan 

Masjid Nurul Huda bangunan lebih kecil, akan tetapi Masjid Nurul Huda 

memiliki program pemberdayaan yang baik sehingga infrastruktur tidak menjadi 

halangan dalam memakmurkan masjid. 

Transparansi aliran dana Masjid Assalam dan Masjid Nurul Huda setiap 

pengurus dan jama’ah masjid merasa memiliki masjid, karenanya ada pendanaan, 

pemeliharaan, pengelolaan dan pembangunan. Dana pemeliharaan, pengelolaan 

dan pembangunan masjid berasal dari berbagai sumber. Keterbukaan dalam 

pengelolaan menjadi suatu keharusan. Dengan adanya sebuah papan pengumuman 

keuangan masjid dan diumumkan setiap jama’ah masjid  berkumpul di shalat 

jum’at. Dapat dipastikan jama’ah masjid merasa cukup dengan laporan keungan 

yang transparansi dilihat dari tingkat pendapatan dana masjid  yang meningkat 

tiap tahunnya. 

Strategi pemberdayaan Masjid Assalam Karang Tengah dan Masjid 

Nurul Huda yakni dengan menuntut jama’ah masjid “khairah ummah” umat yang 

berkualitas tinggi dan jama’ah “hayatan thayyibah” berkehidupan sejahtera. Umat 

yang berkualitas tinggi bahkan terbaik dalam potensi spiritual dan nilai-nilai 

kemanusiannya maupun potensi ekonomi. Kegiatan pemberdayaan ekonomi umat 

pada setiap majlis ta’lim menjadi strategi yang dirasa pengurus masjid memiliki 

kekuatan yang baik agar jama’ah donatur bisa membantu kesulitan-kesulitan 

jama’ah yang harus dibantu dalam permasalahan ekonomi. Dengan membayar 

zakat, infak, shadaqah di Baitul Maal masjid dan dikelola pengurus masjid. 
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strategi pengurus masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan jangka 

panjang yakni dengan mengadakan pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran 

(TPQ), majlis ta’lim remaja masjid, dan majlis ta’lim ibu/bapak/umum. Harapan 

besar pengurus masjid dengan adanya kegiatan majlis ta’lim dapat memberi 

pembinaan terus menerus dan sekaligus dapat memakmurkan masjid. 

1.2 Saran  

Adapun saran untuk Masjid Assalam Karang Tengah di antaranya: 

1. Pengelolaan masjid bisa lebih optimal tidak hanya dalam bidang keagamaan, 

bisa dengan bidang kesehatan jama’ah yang mempunyai keahlian dibidang 

medis bisa membantu jama’ah dengan sukarela, dan pendidikan pengurus 

masjid yang mayoritas menjadi pengajar bahkan ada sebagian sudah pensiun di 

bidang pendidikan bisa membantu meningkatkan sumber daya manusia dengan 

pendidikan dimasjid yang lebih baik. Sehingga lebih dapat mengoptimalkan 

peran dan fungsi masjid untuk pemberdayaan ekonomi umat. 

2. Pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi yang belum optimal bisa 

mengoptimalkan dengan mempunyai tenaga ahli. pengurus masjid bisa  mulai 

dengan pelatihan rutin cara menggunakan teknologi agar mempermudah setiap 

tugas masing-masing pengurus masjid. 

3. Sumber Daya pengurus masjid sudah baik dalam pengelolaan yang sudah 

tersusun, akan tetapi sesuai dengan kualitas manajemen akan lebih baik 

pengurus memahami pembuatan laporan keuangan sesuai dengan SAK (standar 

akuntansi keuangan). Memahami pembuatan laporan keuangan akan 
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mempermudah membuat strategi pemberdayaan umat dengan pengelolaan 

keuangan yang tepat sesuai anggaran yang sudah ditetapkan. 

4. Menyalurkan dana Baitul Maal dengan merata dan membatu jama’ah dalam 

mengembangkan usaha dibutuhkan pengelolaan, keuangan yang besar, dan 

jaringan dengan lembaga pemerintah/swasta agar mempermudah pengelolaan 

pengurus masjid. Dan tetap mengedepankan pemberdayaan ekonomi sesuai 

syari’at Islam bukan laba yang diharapkan. 

Adapun saran untuk Masjid Nurul Huda di antaranya: 

1. Lebih memaksimalkan potensi yang dimiliki masjid lingkungan padat 

penduduk, dan menjadi tempat jama’ah mengakses kegiatan sehari-hari seperti 

berdekatan dengan madrasah diniyah, tempat berjualan, sehingga pengurus 

masjid dapat mengoptimalkan fungsi masjid dalam memakmukan dan  

pemberdayaan ekonomi masjid. 

2. Meningkatkan kualitas pengurus masjid dengan memberikan pelatihan lebih 

rutin pembuatan laporan keuangan, agar bisa langsung diaplikasikan setiap 

pencatatan keuangan di Baitul Maal Masjid untuk pembuatan laporan 

keuangan sesuai dengan SAK syariah (standar akuntansi keuangan). 

3. Meningkatkan program koperasi yang sudah ada terbatas hanya untuk 

memenuhi kebutuhan pakaian seragam anak madrasah diniyah (MD). Koperasi 

di masjid Nurul Huda bisa lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga 

keuangan syari’ah dengan memberikan kemudahan mengakses pinjaman 

modal setiap jama’ah upaya pemberdayaan ekonomi umat. 

  


