
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

A. Program LAZISNU Kabupaten Konawe senantiasa membantu 

masyarakat dalam berbagai hal, seperti halnya dalam program 

pengumpulan zakat, LAZISNU Konawe berhasil mengumpulkan zakat 

dengan mengadakan program Gerakan Sekoin Sehari sehingga bisa 

mendapatkan zakat perbulannya. Dalam program pendistribusian zakat 

dilakukan dengan melakukan program-program seperti program 

pendidikan, program ini diberikan kepada anak-anak sekolah dalam 

membantu biaya pendidikan maupun peralatan belajar, Program 

kesehatan, yaitu memberikan bantuan pengobatan gratis untuk 

masyarakat yang kurang mampu. Program pengembangan ekonomi, 

program ini fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi 

usaha kecil seperti gorengan, Program siaga bencana yaitu program yang 

siap membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam baik itu 

banjir, gempa, kebakaran dll. 

B. LAZISNU Kabupaten Konawe berupaya melaksanakan program NU 

Care dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri dari 

perencanaan program ini dilakukan terlebih dahulu membuat assessment 

untuk melihat kebutuhan para mustahiq kemudian dilanjutkan dengan 

membuat program kerja. Pengorganisasian dilakukan dengan cara 

membuat struktur organisasi dan pembagian tugas kepada para amil. 

Pelaksanaan Program yakni melakukan survey lapangan untuk 
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menentukan layak tidaknya mustahiq menerima bantuan, jika layak akan 

segera dilakukan pendistribusian zakat. Controling/Evaluasi dilakukan 

pada saat pengajian akbar setiap minggu wage untuk mengetahui apakah 

dana sudah digunakan sebagaimana mestinya. 

C. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pihak LAZISNU 

Kabupaten Konawe adalah : 

1. Faktor pendukungnya adalah antusiasme para amil zakat, semakin 

banyak pula amil ditiap desa, serta dukungan serta pemerintah 

sehingga proses pelaksanaan program berjalan dengan lancar. 

2. Faktor penghambatnya adalah karena masih banyaknya masyarakat 

yang tidak percaya dengan LAZISNU dikarenakan kurangnya 

pemahaman akan lembaga zakat. 

5.2 Limitasi 

Limitasi atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada data yang 

ditemukan peneliti belum maksimal seperti yang diinginkan. Hal ini didasari 

karena adanya keterbatasan atau masalah dalam menghubungi para 

narasumber atau mustahiq LAZISNU Kabupaten Konawe. Sebenarnya dalam 

penelitian ini masih banyak data yang bisa peneliti kumpulkan dari para 

narasumber ini, tetapi karena keadaannya seperti ini maka informasi yang ada 

harus perlu di lengkapi lebih lanjut. Oleh karena itu peneliti lain diharapkan 

dapat melanjutkan penelitian ini. 

5.3 Rekomendasi 

1. Meningkatkan Pembinaan untuk program pengembangan ekonomi, serta 

menjalin komunikasi dan mengadakan evaluasi perbulan untuk 



97 

 

mengetahi kendala-kendala yang dialami mustahiq (Terkhusus penerima 

program Pengembangan ekonomi). 

2. Menyiapkan amil ditiap daerah kabupaten Konawe sehingga 

pendistribusian zakat bisa menyentuh sampai kepelosok desa. 

3. Diadakannya program pendidikan untuk ibu-ibu rumah tangga, jadi 

bukan hanya pendidikan untuk guru dan siswa tetap untuk ibu rumah 

tangga seperti penyuluhan dll. 

4. Disiapkannya ambulans LAZISNU ditiap kecamatan atau desa sehingga 

memudahkan untuk pengantaran masyarakat ke puskesmas atau rumah 

sakit setempat. 

5. Memberikan penghargaan atau apresiasi kepada para amil LAZISNU 

Kabupaten Konawe, yang selalu giat dan semangat dalam melakukan 

tugasnya tanpa mengaharapkan hak amilnya. 

Diharapkan rekomendasi ini bisa membuat LAZISNU Kabupaten 

Konawe semakin berkembang pesat dan disenangi masyarakat sehingga 

membuat lembaga zakat, infaq, dan shadaqah ini lebih banyak dikenal 

masyarakt dan lebih banyak menyalurkan bantuan-bantuannya. 

 


