
 

 

100 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) 

KABUPATEN TULUNGAGUNG MEMILIKI PENGARUH DALAM 

KEMAJUAN EKONOMI KREATIF  

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Peningkatan 

Ekonomi Kreatif Berdasarkan Ekonomi Islam di Kabupaten Tulungagung dari 

pembahasan yang sudah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan 

hadirnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kbupaten Tulungagung 

unruk memajukan ekonomi kreatif melalui program mikro maupun makro 

ekonomi dapat membantu masyarakat dalam memajukan ekonomi serta 

memperoleh pendapatan yang lebih. Sehingga mampu untuk bersaing di masa 

yang akan datang dan bisa merubah perilaku yang menghasilkan dan berguna bagi 

orang lain. Dalam melakukan programnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Tulungagung mengunakan prinsip – prinsip syariah.  

Terbukti dengan penemuan dilapangan semunya usaha dan bisnis yang 

dijlankan tidak bertolak belakang dengan prinsip islam. Karena mereka tahu usaha 

atau bisni yang tidak syariah kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. 

Hal diatas dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan bakat dan 

kemampuan dalam memajukan perekoniman. Lewat peran Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung diharapkan masyarakat mampu 
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mengubah pola pikir dan dapat menghasilkan barang atau jasa yang berekonomis 

lebih sehingga memperoleh pendapatan yang lebih.  

2. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) 

KABUPATEN TULUNGAGUNG MEMILIKI PENGARUH DALAM 

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DESA 

Bahkan desapun juga sangat mudah ketika mau atau melihat program – 

program baru Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Tulungagung, pihak desa cukup melihat dan menghubungi pihak dinas, dan dinas 

menyediakan seorang pendamping sehingga memudahkan pihak desa untuk 

memajukan ekonomi desanya lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Tulungagung. Lewat peran dinas diharapkan desa mampu mengelola 

sumber daya alamnya dengan maksimal agar menghasilkan ekonomi lebih bagi 

desa dan juga berdampak positif bagi masyarakatnya.  

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung 

membantu dengan program – program yang sudah ada agar desa yang tertinggal 

dapat maju dengan memanfaatkan sumber daya yang melimpah lewat desa 

tersebut. Sehingga desa dapat maju dan memiliki perekonomian yang kuat untuk 

menghadapi era ekonomi global yang akan datang. Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung membantu desa dalam 

meningkatkan ekonominya. Terutama ekonomi kreatif dengan program – 

programnya.  
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3. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) 

KABUPATEN TULUNGAGUNG DAPAT MEMAJUKAN 

PEREKONOMIAN DESA MEMALAUI PROGRAM EKONOMI 

KREATIF 

Seperti program BUMDES yang mengarahkan desa untuk membuka usaha 

atau bisnis milik desa yang dikelola desa sehingga dapat membantu dan 

masyarakat dalam perekonomi. Serta program teknologi tepat guna yang 

membantu memudahkan dalam berusaha atau bisnis dengan alat yang lebih 

modern sehingga memproduksi lebih cepat dan banyak. Lalu dengan adanya pasar 

desa dapat membantu masyarakat dalam menjual atau mendistribusikan hasil 

usahanya dengan mudah tanpa harus ke kota atau kecamatan untuk menjual hasil 

produksinya.  

Dengan jalin matra  masyarakat juga dibantu dalam usaha atau bisnisnya, 

sehingga bisnisnya dapat berkembang dan lebih maju serta dapat bersaing denga 

produk – produk luar. Lewat keuangan mikro masyarakat dibantu dengan 

peningatan pendapatan denga pelatihan – pelatihan yang diberikan dinas. Secara 

keseluruhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung 

sangan membantu msyarakat dalam pengembangan usaha atau bisnisnya lewat 

program – program yang dibuat sehingga memunculkan menset masyarakat yang 

lebih baik dalam mengelola sumber daya alamnya. Dan dengan kemajuan 

msyarakatnya desapun ikut maju lewat perekonomian yang terus berputar 

sehingga menghasilkan ekonomi lebih bagi desanya. 
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B. SARAN 

1. Bagi Lembaga 

Hendaknya memperluas jangkauan pelatihan terutama bagi desa – desa 

pelosok yang belum dapat terjangkau sehingga kemajuan ekonomi masyarakat 

dapat merata. Memperluas jangkauan monitoring serta bantuan untuk yang lebih 

membutuhkan. Sehingga perekonomian khususnya daerah Kabupaten 

Tulungagung perekonomiannya merata. 

2. Akademis 

Bagi Akademis diharapkan bisa memanfaatkan secara maksimal 

perkembangan tekonologi informasi untuk media memperoleh pengetahuan 

karena dengan hal tersebut bisa menambah ilmu atau bahkan keterampilan dan 

juga menambah pendapatan lewat ekonomi kreatif yang di bantu lewat dinas. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan 

penelitian dan pengetahuan tentang ekonomi kreatif dan peran dinas sebagai 

perantara perkembangan ekonomi, ekonomi berbasis islam utamanya, serta 

memberikan wawasan tentang tema-tema yang serupa. Diharapkan juga peneliti 

selanjutnya dalam melebarkan penelitian kepada hal-hal yang berkaitan dengan 

judul, supaya semakin luas pengetahuan yang didapatkan dari khasanah islam. 


