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Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang lemahnya kondisi perkonomian 

warga NU di Kabupaten Demak sehingga menjadi perhatian bagi Lembaga Perekonomian 
NU (LPNU) Kabupaten Demak. LPNU Kabupaten Demak didirikan sebagai upaya 
memberikan kontribusi pada warga NU dalam meningkatkan kualitas kehidupan 
perekonomian umat, memperbaiki kualitas usaha serta mempercepat terjadinya transfer 
sumber daya umat untuk kesejahteraan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses program yang dilaksanakan oleh 
LPNU Kabupaten Demak serta untuk mengetahui hasil yang dicapai dari program LPNU 
Kabupaten Demak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metoda penelitian yang 
dipergunakan adalah adalah kualitatif-deskrpitif. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten 
Demak dengan pengurus LPNU Kabupaten emak sebagai informan utama penelitian. 
Informan lainnya adalah pengurus NU Kabupaten Demak, Dinas Perdagangan dan 
Koperasi Kabupaten Demak, pengurus Majlis Wakil Cabang (MWC) tingkat kecamatan 
NU Demak, pengurus Ranting NU tingkat Desa serta warga Nahdiyin. 

Penggalian data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada para informan. 
Selain itu dipergunakan pula beberapa data dan dokumen untuk menunjang kelengkapan 
dan kedalaman informasi yang dibutuhkan. Pembahasan ditekankan peran dan partisipasi 
LPNU dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Nahdiyin di Kabupaten Demak. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa peran LPNU dalam upaya 
pemberdayaan ekonomi melaksanakan peran fasilitatif dengan mengadakan diskusi dan 
dialog kepada masyarakat dan membantu kebutuhan kelompok masyarakat. Peran 
edukasional atau mendidik dengan memberikan pelatihan, peran representasional menjalin 
kemitraan dengan perbankan dan lembaga lain serta peran teknis dengan pelayanan 
masyarakat melalui koperasi simpan pinjam. Hambatan dari pemberdayaan ekonomi 
masyarakat yang dilaksanakan oleh LPNU Kabupaten Demak dikarenakan kekurangan 
anggaran dana dalam membuat program serta kurangnya komunikasi dengan masyarakat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rekomendasi untuk penelitian mendatang, LPNU Demak perlu menggandeng 
stakeholder yang ada termasuk pemerintah daerah serta memerlukan pendekatan, 
komunikasi, koordinasi dan kerjasama baik dengan masyarakat, agar program 
pemberdayaan ekonomi berjalan maksimal dan tepat sasaran.  
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