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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Upaya Pemberdayaan Budidya Ikan Air Tawar di Desa Bendiljati 

Wetan 

Pemerintahan Desa Bendiljati Wetan telah mengupayakan 

program pemberdayaan budidaya ikan air tawar. Upaya tersebut 

dilakukan dengan jalan meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

potensi yang ada di desa tersebut. Dan kemudian dilanjut dengan 

pembentukan kelompok-kelompok perikanan dimana Desa 

Bendiljati Wetan untuk saat ini telah memiliki empat kelompok 

perikanan. Dan salah satu kelompok perikanan tersebut telah 

dikukuhkan dan diakui Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

sebagai Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP). 

Dengan adanya kelompok tani, masyarakat desa khususnya anggota 

kelompok Mina Makmur bisa mendapatkan program bantuan dan 

dari pemerintah yang diajukan oleh pengurus kelompok. 

2. Kendala dan Solusi dalam Pemberdayan Budidaya Ikan Air Tawar 

di Desa Bendiljati Wetan 

a. Kendala 
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Untuk kendala yang muncul dari pemerintah desa adalah 

rendahnya minat serta minimnya pengetahuan masyarakat akan 

manfaat dari adanya program pemberdayaan, sehingga hasil dari 

upaya pemberdayaan belum bisa maksimal. Sedangkan kendala 

yang dialami oleh masyarakat desa anatara lain adalah harga 

ikan yang tidak stabil sehingga kadang membuat para petani ikan 

merugi. Selain itu regulasi permainan harga pakan ikan yang 

selalu naik tapi tidak berimbas pada harga jual ikan serta 

semakin mahalnya tarif transportasi untuk kirim ke luar jawa. 

Disamping itu ada kendala yang berasal dari alam, yaitu 

perubahan cuaca yang tidak menentu dan terkadang ekstrim, 

sehingga menyebabkan ketahanan ikan menurun atau bahkan 

bisa sampai mati. 

b. Solusi 

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa, 

pemerintah desa memberikan pengarahan tentang manfaat 

ketika mereka bergabung dengan kelompok tani. Disampping itu 

untuk menyiasati harga pakan dan tarif kargo, petani ikan bisa 

mengganti sentrat ikan dengan sentrat dan untuk tarif kargo yang 

tinggi petani ikan bisa mengurangi jumlah kiriman agar biaya 

kargo tidak membengkak. Untuk meningkatkan ketahan ikan 
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petani ikan bisa memanfaatkan obat-obat kimia dengan takaran 

yang benar dan menjaga kualitas air. 

3. Manfaat Pemberdayaan Budi Daya Ikan Air Tawar Dalam 

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Bendiljati Wetan 

Manfaat atau hasil dari adanya upaya pemberdayan budi daya 

ikan air tawar di Desa Bendiljati Wetan antara meningkatnya 

pengetahuan dan berkembangnya ketrampilan dari petani ikan serta 

dapat mendapatkan bantuan modal untuk usaha. Dengan adanya 

bantuan modal petani ikan juga bisa meningkatkan penghasilan 

usaha mereka. Disamping itu ada manfaat yang dapat dilihat dengan 

kasat mata. Salah satunya yaitu petani ikan yang awalnya hanya 

memiliki 2-5 kolam ikan, untuk saat ini mereka bisa menambah 

kolam ikan bahkan mereka bisamembuka kolam diluar wilayah 

Desa Bendiljati. Lalu bertambahnya aset seperti alat transportasi 

untuk kepentingan usaha ataupun untuk kepentingan pribadi. Dan 

kebutuhan sehari-hari mereka bisa terpenuhi.. 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Desa 

Pemerintah desa perlu menguatkan kesadaran masyarakat 

Desa Bendiljati Wetan tentang profesi petani ikan sebagai suatu 

profesi yang menjanjikan dan dapat membantu meningkatkan 

kesejahteraan para petani ikan. 
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2. Bagi Masyarakat Desa 

Masyarakat desa sebagai sasaran pemberdayaan harus bisa 

meningkatkan tingkat pastisipasinya terhadap kegiatan-kegiatan 

yang diadakan oleh pemerintah desa atau pihak-pihak yang terkait 

guna mendukung serta memaksimalkan hasil dari upaya 

pemberdayaan. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian yang dilakukan peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat menyempurnakanhasil penelitian ini yaitu tentang upaya 

pemberdayaan masyarakat desa khususnya dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa. 

 


