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ABSTRAK 

PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  

EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM  (Studi Pada Pemberdayaan Perempuan Melalui Program UEP-KM di 

Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung) 

 

Oleh: 

M. Zaelani Tanjung 

 

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk membuat masyarakat 

menjadi berdaya melalui upaya pembelajaran sehingga mereka mampu untuk 

mengelola dan bertanggung jawab atas program pembangunan dalam komunitasnya. 

Pembelajaran tersebut diimplementasikan dalam rangkaian pengembangan kapasitas 

masyarakat, dimana pelaksanaannya harus disesuaikan dengan karakteristik dan 

kemampuan masyarakat setempat. Usaha pemberdayaan tersebut salah satunya adalah 

usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah yaitu Dinas Sosial Kota Bandar 

Lampung dengan cara memberdayakan perempuan rawan sosial ekonomi melalui 

program Usaha Ekonomi Produktif  Keluarga Miskin (UEP-KM). 

Salah satu wilayah yang di tentukan sebagai lokasi kegiatan UEP-KM adalah 

Kecamatan Way Halim karena program UEP-KM di kecamatan tersebut merupakan 

salah satu dari sekian banyak kelompok binaan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

yang berhasil dan masih berjalan hingga sekarang. Sedangkan objek yang menjadi 

penelitian ini adalah  mengetahui proses dan dampaknya dalam mensejahterakan 

masyarakat di Kecamatan Way Halim. 

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 

pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui program UEP-KM oleh Dinas Sosial 

Kota  Bandar Lampung, dan dampaknya bagi perkembangan kesejahteraan 

masyarakat di Kecamatan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan, teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini yaitu proses pelaksanaan pemberdayaan program 

UEP-KM yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung ternyata cukup 

panjang. Dilihat dari siklus pembinaan UEP-KM, mulai dari tahap penerapan 

program sampai ke tahap monitoring dan evaluasi. Bentuk kegiatanya pun bermacam-

macam, ada simpan pinjam, pertemuan rutin bulanan dan pelatihan keterampilan. 

Selain itu juga dampak adanya kelompok UEP-KM di Kecamatan Way Halim sangat 

baik bagi perkembangan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 

Way Halim pada umumnya dan anggota kelompok UEP-KM binaan dinas sosial di 

kecamatan Way Halim. 


