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BAB V 
PENUTUP 

 
 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, terkait Model 
Pengelolaan Koin NU Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 
Masyarakat (Studi Analisis Program Kotak Infaq Nu- CARE 
Lazisnu Cabang Blora), peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai 
berikut, 
1. Sistem pengelolaan KOIN NU CARE-LAZISNU Cabang 

Blora dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
berdasar kepada aturan-aturan yang berlaku, baik secara hukum 
Islam maupun hukum Positif di Indonesia. Mulai dari 
perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pengawasan, 
NU CARE-LAZISNU Cabang Blora juga telah memperhatikan 
Standar Operasional Pelaksanaan yang ditetapkan dalam 
Peraturan Organisasi LAZISNU walaupun dalam penerapannya 
masih belum secara seksama. 

2. Model Pengelolaan KOIN NU CARE-LAZISNU Cabang Blora 
secara perlahan mengalami modifikasi dari waktu ke waktu, 
mulai dari pengumpulan KOIN NU dalam skala kecil menjadi 
gerakan yang besar. Hal tersebut tidak terlepas dari manajemen 
yang telah dibangun oleh lembaga itu sendiri. Dengan 
mematangkan perencanan, Pengoptimalan Organisasi, 
Memotivasi dan memasifkan gerakan.. 

3. Faktor Pendukung pengelolaan KOIN NU CARE_LAZISNU 
Cabang Blora diuntungkan dengan adanya unsur-unsur struktur 
maupun kultur yang saling melengkapi satu sama lainnya. 
Program yang mudah diterima oleh masyarakat terutama warga 
NU beserta stake holder yang ada. Panggilan berjuang di 
organisasi Nahdlatul Ulama adalah sebuah motivasi yang 
memicu semangat para pengurus dan Munfiq,  kerena diyakini 
pasti ada pahala, manfaat dan keberkahan jika ikut serta 
didalamnya. Faktor  penghambat adalah pada kendali program, 
ketika perencanaan sudah matang, gerakan sudah terstruktur, 
massif dan sistemtis tetapi pengawasn dan kendali kurang benar-
benar diterapkan, makan perjalanan akan terkendala dalam 
kontinyunitasnya. 
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B. Saran  
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan banyak hal 

yang terjadi di dalam kehidupan salah satunya termasuk di dalam 
proses sosial kemasyarakatan. Apa yang ada di dalam teori yang di 
pelajari belum tentu sama dengan apa yang di alami dilapangan. 
Permasalahan-permasalahan yang penting harus di tangani dengan 
serius dan tepat, juga bijaksana. Selain itu kepedulian terhadap 
sesama adalah wujud bahwa manusia mampu untuk memanusiakan 
manusia, dan berkeluarga walau tak seibu, tapi seagama. Mengingat 
pentingnya program yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat ini, 
maka peneliti tujukan saran kepada : 
1. NU CARE-LAZISNU Cabang Blora 

a. Lebih mematangkan lagi Program perencanaan KOIN NU 
sehingga bisa lebih diterima pihak manapun, dengan satu 
tujuan bersama meningkat kesejahteraan umat dapat tercapai 
dengan mudah.  

b. Optimalisasi Pengorganisasian dalam tubuh LAZISNU dan 
UPZIS, baik dalam penjaringan kader, peningkatan kapasitas 
pengurus maupun penyegaran organisasi. 

c. Stabilitas, Kedisiplinan dan semangat juang yang tinggi 
diperlukan dalam  pengumpulan KOIN NU, baik UPZIS 
maupun petugas pengumpul KOIN NU, karena para munfiq 
telah mengisi kotak infaq, dan berharap apa yang mereka 
infaqkan segera bermanfaat. 

d. Titipan Infaq dari para munfiq berupa KOIN NU adalah 
Amanah dan tanggung jawab yang harus didistribusikan 
kepada para mustahiq yang membutuhkan sehingga 
penyalurannya harus tepat sasaran. 

e. Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program KOIN NU 
masih perlu ditingkatkan, mengingat akan amanah titipan 
infaq ini melibatkan banyak unsur, sehingga kepercayaan 
umat tetap terjaga kontinyunitaspun terpelihara. 

f. Pelaporan pembukuan perlu penyempurnaan lagi, sehingga 
sesuai dengan azas akuntabel, proporsional, efektif dan 
praktis. 

2. Warga NU 
a. KOIN NU adalah media amal jariah yang sangat mudah dan 

ringan untuk dijalankan, dengan koin tersebut bisa untuk 
mensejahterakan saudara, tetangga dan sahabat-sahabat kita 
yang membutuhkan. 
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b. Menjadi Munfiq KOIN NU  berarti telah ikut serta berjuang 
menghidupkan Nahdlatul Ulama’, barang siapa 
menghidupkan Nahdlatul ulama kelak wafat husnul 
khotimah sebagaimana yang telah ucapkan oleh pendirinya 
KH. Hasyim Asyari. 

3. Peneliti selanjutnya 
Para peneliti selanjutnya agar lebih intens lagi dalam 

mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan lembaga zakat, 
atau badan amal terkait program-program mereka yang 
bermanfaat dan sesuai dengan kewajiban manusia untuk saling 
tolong-menolong pada kebaikan. 

 
C. Penutup 

Nahdhatul Ulama (NU) merupakan sebuah organisasi Islam 
yang penuh keberkahan. Dengan program dan kegiatan yang selalu 
mengutamakan kemaslahatan umat, menjadikan program dan 
kegiatan NU sering ditunggu dan juga mendapatkan support dan 
penerimaan yang baik di Masyarakat. Salah satunya adalah Program 
KOIN NU. Sebuah program yang luar biasa dengan tujuan yang 
penuh dengan keberkahan. Semoga penelitian peneliti terkait dengan 
sistem pengelolaan Program KOIN NU untuk kesejahtraan Umat ini, 
mampu menjadi amal shaleh peneliti serta bermanfaat dan 
bermaslahah untuk umat dan pihak terkait. 

 
 


