
 

 

ABSTRAK 

Sulis Urmilla: Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Lansia di Era 

Covid-19 (Studi Deskriptif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi). 

Program pendistribusian dana zakat untuk lansia di era covid-19 adalah 

kegiatan penyaluran bantuan untuk para lansia yang perekonomiannya sangat 

terbatas. Pada masa pandemi covid-19 ini, lansia yang perekonomian minim 

sekaligus lansia yang bergantung pada kebaikan keluarga orang lain, perlu pehatian 

khusus dan dukungan akan finansial untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari 

seluruh elemen masyarakat. Proses pendistribusian tersebut, perlu adanya 

penanganan manajemen zakat yang tepat agar pendistribusian dapat tersalurkan 

dengan mudah, tepat, serta efektif dan efesien. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perencanaan distribusi dana 

zakat pada BAZNAS Kota Bekasi untuk program lansia di era Covid-19. Untuk 

mengetahui bagaimana pengorganisasian distribusi dana zakat pada BAZNAS Kota 

Bekasi untuk program lansia di era Covid-19. Untuk mengetahui bagaimana 

penggerakan distribusi dana zakat pada BAZNAS Kota Bekasi untuk program 

lansia di era Covid-19. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan distribusi dana 

zakat pada BAZNAS Kota Bekasi untuk program lansia di era Covid-19. 

Pertama, proses perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan, 

merumuskan situasi sekarang, mengidentifikasikan hal-hal yang dapat membantu 

dan menghambat tujuan, dan mengembangkan rencana atau perangkat tindakan 

untuk mencapai tujuan. Kedua, proses pengorganisasian adalah proses yang 

memliki emat dasar atau pilar yakni pembagian kerja, pengelompokan pekerjaan, 

hierarki organisasi dan koordinasi. Ketiga, proses penggerakan adalah proses yang 

memliliki tiga aspek penting yaitu motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi. 

Keempat, proses pengawasan merupakan proses menentukan standar bagi 

pengawasan, ukuran pelaksanaan, perbandingan pelaksanaan dengan standar, dan 

perbaikan penyimpangan dengan cara tindakan yang tepat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data yang diperoleh penulis juga 

melalui observasi, wawancara langsung kepada pihak-pihak pengelola zakat dan 

studi kepustakaan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan manajemen distribusi 

dana zakat dalam program lansia di era covid-19 BAZNAS Kota Bekasi tergolong 

berjalan cukup baik. BAZNAS Kota Bekasi pada fungsi perencanaan, penggerakan 

dan pengawasan sudah cukup baik walaupun pada fungsi pengorganisasian 

BAZNAS masih kurang efektif dan efisien. Karena sumber daya manusia amil yang 

ada sangat terbatas, tidak sepadan dengan banyaknya mustahik dan muzzaki. 

Namun, para pengurus tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menyalurkan 

dana sosial dengan cepat dan tepat sasaran. 
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