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BAB V 

  PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti dapatkan mengenai 

Peran Dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat melalui  pemberdayaan perempuan dengan  program UEP-KM 

di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Bahwasanya pelaksanaan program  UEP-KM (Usaha Ekonomi 

Produktif Keluarga Miskin) oleh dinas Sosial di kecamatan Way 

Halim sejak Tahun 2011 program ini dijalankan dengan melibatkan 

masyarakat selaku pengelola dan di  awasi langsung oleh Dinas Sosial. 

Dana bantuan UEP-KM ini disalurkan melalui ketua kelompok yang 

telah dibentuk di setiap desa yang mendapat bantuan, dan dikelola 

sesuai kesepakatan para anggota kelompok. Baik mengenai usaha yang 

akan dijalankan, jasa yang diberikan, dan mekanisme penyaluran dana 

tersebut. Karena pelaksanaan program UEP-KM ini telah tepat sasaran 

maka ini menjadi salah satu faktor pendukung pencapaian tujuan 

program ini.  

2. Dengan adanya pemberdayaan oleh dinas Sosial melalui program 

UEP-KM ini memberikan dapak yang positif untuk kesejahteraan serta 

meningkatkan pendapatan masyarakat terutama anggota kelompok 

UEP-KM. sedangkan dilihat dari tinjauan hukum Islam tehadap 
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program UEP-KM dan dampak yang diberikan program tersebut 

diperbolehkan oleh syari’ah. Pemerataan  kesejahteraan serta 

pendapatan  merupakan bagian dari keadilan yang menjadi nilai utama 

dalam islam dan termasuk salah satu prinsip ekonomi Islam. Dan  

mengenai pelaksanaannya sudah sesuai dengan syari’at Islam, karena 

bila dilihat dari segi penyaluran dana tersebut sudah sesuai dengan 

peraturandan yang adil dalam penyaluran dana yang sesuai dengan 

prinsip dasar ekonomi Islam. 

B.  Saran  

Dari hasil analisa di atas dan penarikan kesimpulan sebelumnya, penulis 

akan mengemukakan beberapa saran untuk penngelola dana program 

UEP-KM di Kecamatan Way Halim sebagai berikut: 

1. pelaksanaan program  program UEP-KM di Kecamatan Way Halim 

cukup berkembang, sepertinya perlu juga dilakukan pengontrolan oleh 

pihak kecamatan, agar pelaksanaan program tersebut benar-benar 

terlaksana dengan baik. Dan pelatihan terhadap pengelola di desa-

desa,supaya lebih berkembang untuk kesejahteraan masyarakat. 

2. Karena pelaksanaan  program UEP-KM di Kecamatan Way Halim 

berkembang dengan baik dan memberikan dampak yang baik pula, 

alangkah baiknya bila program ini dijalankan terus menerus. Sehingga 

pemerataan pendapatan dan kesejahteraan dapat dirasakan di desa-desa 

lain juga.  

 


