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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil analisis tentang 

pemberdayaan petani dan nelayan Maluku oleh Lazismu−Baznas maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan Petani dan Nelayan pada Program Ekspedisi Zakat 

Maluku Lazismu−Baznas 

Berdasarkan hasil wawancara dan KAK pemberdayaan petani dan 

nelayan pada program ekspedisi zakat Maluku Lazismu−Baznas mereka 

menggunakan beberapa strategi dan tahapan dalam menjalankan program demi 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yaitu: 

a. Melakukan assesment, 

b. Melakukan pertemuan dengan stakeholder terkait untuk 

bersinergi dalam program, 

c. Aktualisasi kegiatan, yang meliputi: 

1) Asesmen terkait program kepada petani di dusun Huamateno 

2) Kunjungan ke negeri 

3) Koordinasi pembuatan kelompok 

4) Berdiskusi, pemberian materi dan membuka tanya jawab 

kepada masyarakat, 

5) Kepastian lahan, 
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6) Pembagian bibit sesuai permintaan, 

7) Aktualisasi kegiatan, 

d. Monitoring dan evaluasi 

Strategi yang dilakukan dari program Pemberdayaan Petani dan 

Nelayan pada Program Ekspedisi Zakat Maluku Lazismu−Baznas telah 

memenuhi lima aspek penting dalam melakukan program pemberdayaan 

dengan dukungan 5P strategi, yaitu: 

a. Motivasi 

b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan 

c. Manajemen diri 

d. Mobilisasi Sumberdaya 

e. Pembangunan dan pengembangan jejaring 

Konsep pemberdayaan tidak hanya dari sisi ekonomi namun juga 

meliputi pokok−pokok pikiran yang terdepan, seperti apa yang telah 

dicontohkan Rasulullah SAW yaitu “menghapuskan penyebab kemiskinan” 

bukan dari “penghapusan kemiskinan” saja. Lazismu dan Baznas pusat 

melakukan sinergi program khusus dalam pemberdayaan masyarakat dengan 

beberapa strategi dan tahapan, serta tujuan untuk mengurangi penyebab 

kemiskinan. Dalam pemberdayaan ini  bantuan−bantuan yang diberikan tidak 

bersifat konsumtif atau sementara, namun dengan memberikan motivasi, 

pelatihan, manajemen diri, mobilisasi sumberdaya, dan pembangunan jaringan, 

dengan tujuan agar masyarakat dapat mengatasi permasalahanya sendiri 
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dengan sesuatu yang dimilikinya, sesuai dengan kemampuan dan keahlian 

yang ada. 

Berdasarkan uraian dari analisis hasil penelitian dan pembahasan, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan petani dan nelayan Maluku 

oleh Lazismu−Baznas apabila dianalisis dari indikator yang ditetapkan dalam 

program capaian SDGs, maka program tersebut mendukung: 

1) Tujuan 1 − Tanpa kemiskinan: Pengentasan segala bentuk 

kemiskinan di semua tempat. 

2) Tujuan 2 – Tidak ada kelaparan: Menghapuskan kelaparan, 

memenuhi ketahanan pangan dan memperbaiki nutrisi, serta 

menggalakkan pertanian berkelanjutan. 

3) Tujuan 3 − Kehidupan sehat dan sejahtera: Meningkatkan hidup 

sehat dan mendukung kesejahteraan pada semua umur. 

4) Tujuan 5 − Kesetaraan gender: Tercapai kesetaraan gender dan 

berdayanya perempuan. 

5) Tujuan 8 − Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi: Adanya 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan 

kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan layak bagi 

seluruh tujuan industri, inovasi dan infrastruktur. 

6) Tujuan 10 − Berkurangnya kesenjangan: Berkurangnya 

kesenjangan baik di dalam maupun di antara negara−negara. 

7) Tujuan 17 − Kemitraan untuk mencapai tujuan: Kemitraan global 

dihidupkan kembali untuk pembangunan berkelanjutan. 
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Meskipun indikator SDGs yang ditetapkan oleh PBB merupakan 

capaian secara global. Namun, dari beberapa target capaian dalam pelaksanaan 

program pemberdayaan petani dan nelayan Maluku oleh Lazismu−Baznas 

mendukung dalam usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh PBB 

khususnya di daerah 3T, Maluku. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, saran yang dapat peneliti sampaikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kurang optimalnya program 

pemberdayaan pada nelayan yang diakibatkan terbatasnya waktu 

pelaksanaan program dan tidak adanya pendamping bagi nelayan, maka 

untuk pemberdayaan selanjutnya diperlukan manajemen waktu yang lebih 

sesuai dengan iklim yang ada dan diperlukan adanya pendampingan untuk 

memaksimalkan produktifitas nelayan.  

2. Untuk pembaca dan peneliti selanjutnya, peneliti mengharapkan adanya 

penelitian selanjutnya, karena peneliti menyadari bahwa terdapat banyak 

kekurangan dalam penulisan penelitian ini. 

 


