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Abstrak 

 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana yang dijadikan informan dan 

key informan mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang 

diperlukan dalam penelitian. Dari fenomena yang ditemukan, maka peneliti 

menggunakan pendapat kuncoro (2006:7), strategi memerlukan 3 proses yang 

berkelanjutan, yaitu: (a) analisis, Secara garis besar analisis diartikan pekerjaan 

penelaah secara mendalam yang dapat memberikan keterangan, tentang tugas, 

tanggung jawab, dan sifat pekerjaan agar dapat melaksanakan pekerjaan itu dengan 

baik dan dapat menentukan teknik untuk menentukan manfaat kegiatan tersebut 

dengan cara terbaik untuk memperolehnya. Indikator yang dilihat dari analisis adalah: 

pembuatan keputusan, potensi perekonomian. (b) Keputusan, adalah hasil pemecahan 

masalah yang dihadapi dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan mengenai unsur-unsur 

perencanaan. Indikator dari sebuah keputusan dapat dilihat dari: peningkatan 

kebutuhan ekonomi, peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana (c) Aksi, menurut 

kamus bahasa Indonesia yaitu gerakan atau tindakan, sikap, tingkah laku. Indikator 

dari sebuah aksi dapat dilihat dari: pekerjaan, aktifitas 

Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan 

Kebutuhan ekonomi Masyarakat di Desa Pengudang Kecamatan telok Sebong sudah 

terlaksana sesuai dengan Indikator di atas, karena kelompok nelayan desa pengudang 

dapat menikmati srana dan prasarana berupa jaring baru, bubuh ikan, bubuh ketam 

dan sampan, serta pelatihan-pelatihan dari instansi-instansi pemerintah dalam 

memenuhi kebutuhan hidup.  

 

Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This is a descriptive qualitative research , where as an informant and key 

informants they who know and having information needed in basic research .Found 

from the phenomenon , then the researcher said the use of opinion: 7 ) ( 2006 , the 

strategy requires 3 ongoing process , namely: (a) The analysis , in an outline analysis 

penelaah defined work in depth that can provide information , about the task , 

responsibility , and the nature of work in order to carry out work that well and may 

determine the technique to determine the benefits of these activities with the best way 

to obtain it .The indicators in terms of analysis is that: decision making, the potential 

economic. (b) The decision , is the result of solving problems faced by emphatically 

.It relates to the answer over questions about what should be done on elements of the 

planning .An indicator of a decision can be seen from: an increase in economic 

needs, the increase in facilities and infrastructure needs. (c) The action , according to 

a dictionary indonesian language that is moving or action , attitude , mannerisms .An 

indicator of a stunt can be seen from: the work, activities. 

Based on the third dimension , village head of strategy in improving the economic 

needs of the community in the village pengudang telok sub-district sebong been done 

in accordance with the above , because fishermen can enjoy srana pengudang village 

of new nets and infrastructure , bubuh fish , bubuh ketam and waterman , trainings 

and government agencies in meet the needs of life. 

 

Key words: strategy, empowerment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, 

kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak menjamin 

kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Masih banyak warga Negara 

Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan itu terjadi bukan hanya 

karena eksploitasi tetapi juga dikarenakan kultur atau budaya masyarakat yang 

tidak terbuka terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Kemiskinan, 

kesenjangan sosial, konflik, dan bencana alam yang terjadi di Indonesia membuat 

Negara Indonesia menjadi miskin dan sulit untuk berkembang dan maju dimata 

dunia. 

Kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok, maupun situasi 

kolektif masyarakat. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Jarang 

ditemukan kemiskinan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang 

atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu 

sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak 

memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan 

kerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial 

(pensiun, kesehatan, kematian), atau hidup dilokasi terpencil dengan sumber daya 

alam dan infrastruktur yang terbatas. 



Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan pengkajian terhadap 

topik ini secara mendalam dalam suatu penelitian ilmiah, yang kemudian diberi 

judul “Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi 

Kasus Kelompok Nelayan Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten 

Bintan)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diats, maka 

penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Strategi 

kepala desa Desa Dalam Meningkatkan pendapatan  Masyarakat (Studi Pada 

Kelompok Nelayan Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten 

Bintan)?”. 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan asumsi dasar dari sebuah penelitian, dan 

menjadi faktor pendorong bagi para peneliti untuk melakukan penelitian. 

Selain itu tujuan merupakan sebuah patokan atau arahan bagi sebuah 

penelitian, sehingga penelitian memiliki arah yang jelas dan lebih fokus 

kemana arah yang hendak dituju dalam penelitian tersebut. 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a Untuk mengetahui Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan  

Masyarakat di Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten 

Bintan. 



b Untuk mengetahui Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Pendapatan  

Masyarakat di Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten 

Bintan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : Diharapkan hasil 

penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Kepala Desa Pengudang 

Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan dalam rangka Meningkatkan 

Kebutuhan Ekonomi Masyarakat. 

D. Konsep Teoristis 

1. Strategi  

Kata “Strategi” berasal dari bahasa Yunani (Stratos = Militer, dan Ag = 

Memimpin), Strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai generalship 

atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral dalam membuat rencana untuk 

menaklukkan musuh dan memenangkan perang. Menjelang akhir tahun 50-an 

teori manajement strategi kemudian berkembang dengan menekankan kepada 

integrasi fungsional atau perpaduan fungsi produksi, pemasaran, keuangan 

dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

perusahaan. 

E. Konsep Operasional 

Untuk mencapai realitas dalam hasil penelitian secara empiris, maka sejumlah 

konsep yang masih abstrak perlu dioperasionalkan agar benar-benar menyentuh 

fenomena yang akan diteliti. Konsep-konsep yang dioperasionalkan tersebut perlu 



dilakukan guna mempermudah dalam proses pemberian nilai/skor atas konsep-

konsep dari masing-masing indikator. Konsep yang di operasionalkan mengacu 

pada teori kuncoro (2006:7) yaitu:  

Menurut kuncoro (2006:7), strategi memerlukan 3 proses yang berkelanjutan, 

yaitu: Analisis, Keputusan dan Aksi. 

1. Analisis 

Secara garis besar analisis diartikan pekerjaan penelaah secara mendalam 

yang dapat memberikan keterangan, tentang tugas, tanggung jawab, dan sifat 

pekerjaan agar dapat melaksanakan pekerjaan itu dengan baik dan dapat 

menentukan teknik untuk menentukan manfaat kegiatan tersebut dengan cara 

terbaik untuk memperolehnya. Indikator yang dilihat dari analisis adalah: 

a) Pembuatan keputusan 

b) Potensi perekonomian  

2. Keputusan 

Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Hal 

ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang 

harus dilakukan mengenai unsur-unsur perencanaan. Indikator dari sebuah 

keputusan dapat dilihat dari: 

a) Peningkatan pendapatan ekonomi 

b) Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana 

3. Aksi 



Aksi menurut kamus bahasa Indonesia yaitu gerakan atau tindakan, sikap, 

tingkah laku. Indikator dari sebuah aksi dapat dilihat dari: 

a) Pekerjaan 

b) Aktivitas 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini berpedoman pada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini, 

peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan 

mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan 

informasi yang mendalam mengenai strategi kepala desa dalam meningkatkan 

kebutuhan ekonomi masyarakat desa pengudang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Hakikat Strategi 

Manajemen strategik pada dasarnya merupakan satu paradigma baru, karena 

keberhasilannya di lingkungannya di lingkungan organisasi bisnis, masih harus 

diuji bila diimplementasikan pada organisasi non profit. Manajemen strategik 

sebagai paradigma baru jika diimplementasikan pada lingkungan organisasi non 

profit, tidak mungkin dilakukan sebagai kegiatan pengambilan alihan seluruh 

kegiatannya sebagaimana dilaksanakan di lingkungan organisasi profit, karena 

kedua organisasi satu dengan yang lain berbeda dengan banyak aspek, terutama 

dari segi filsafat yang mendasarinya dan tujuan yang hendak dicapai. 

Dalam  kegiatan sehari-hari masalah strategi merupakan masalah yang sangat 

penting, yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, setelah 

dijabarkan tujuan yang hendak dicapai. Hal demikian terjadi dalam organisasi 

atau lembaga, dimana tidak terlepas dari penetapan strategi, yang berada hanyalah 

apakah strategi itu tepat, berjalan dengan baik, efisien, dan efektif atau memenuhi 

semua unsur yang perlu diperhatikan dalam hal penetapanya. 

B. Konsep Strategi 

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, 

konsep mengenai strategi terus berkembang hal ini dapat ditunjukkan adanya 

konsep mengenai strategi oleh beberapa ahli.  Menurut Chandler dalam Rangkuty 



(2006:3) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam 

kaitannya tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi 

sumber daya. 

Menurut Hamel dan Prahalad dalam Rangkuty (2006:4) strategi merupakan 

tindakan yang bersifat incremental (selalu meningkat) dan terus menerus dan 

dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para 

pelanggan dimasa yang akan datang. Dengan demikian perencanaan srategi 

hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi buka dimulai dari apa yang akan 

terjadi. 

C. Pengelolaan Strategi 

Pengendalian strategi dipusatkan dengan mengikuti jalannya strategi yang 

diimplementasikan, mendeteksi setiap bidang masalah atau bidang masalah yang 

potensial dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Newman dan logan dalam 

Suyanto (2007:243) menggunakan terminology “pengendalian sistem terkemudi” 

untuk menyoroti beberapa karalteristik penting dari pengendalian startegi. 

Biasanya suatu rentang waktu yang penting terjadi antara awal implementasi 

strategi dengan pencapaian dari hasil yang diharapkan. Hery Mintzberg dalam 

Suyanto(2007:245) menyatakan bahwa persoalan sebagaimana baiknya organisasi 

membuat rencana srategi, tetapi srategi yang berbeda akan muncul. Memulai 

dengan srategi  yang direncanakan atau diharapkan berhubungan dengan beberapa 

hal: 



a. Srategi yang diharapkan yang dapat direalisasikan yang disebut srategi 

dengan sengaja. 

b. Srategi yang diharapkan yang tidak dapat direliasaikan yang disebut 

srategi tidak terealisasi. 

c. Srategi yang terealisasi yang tidak pernah di harapkan disebut srategi 

darurat. 

d. Konsep Nelayan 

Nelayan dapat didefinisikan sebagai orang atau komunitas orang yang secara 

keseluruhan atau sebagian hidupnya tergantung dari kegiatan menangkapkan ikan 

(Suadi dan Widodo,2006:29). Nelayan dikatagorikan sebagai seorang yang 

pekerjaannya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana, 

mulai dari pancing, jala dan jaring, bagan, bubu sampai dengan perahu atau 

jukung yang dilengkapi dengan alat tangkap ikan. Dilihat dari status pengusahaan 

kapital, nelayan dapat kita bagi menjadi nelayan pemilik dan nelayan buruh, 

nelayan pemilik atau juragan adalah orang yang memiliki sarana penangkapan, 

seperti kapal/perahu,jaring dan alat tangkap lainnya. Sementara nelayan buruh 

adalah orang yang menjual jasa tenaga kerja sebagai buruh dalam kegiatan 

penangkapan ikan di laut, atau sering kita sebut anak buah kapal (ABK)  

(satria, 2002:25) 

 

 

 



D. Teori SWOT 

Menjelaskan sebuah organisasi dengan sebuah tujuan, maka tidak dapat dilepaskan 

dari memikirkan srategi-srategi untuk memajukan oragnisasi dalam pencapaian 

tujuan. Menurut Rangkuti (2001:19), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai 

faktor secara sistematis untuk merumuskan srategi perusahaan. Analisis ini 

didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kegiatan (strength) dan peluang 

(opportunities), namun secara bersamaan dapat menimalkan kelemahan (weaknesses) 

dan ancaman  (therasts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Desa 

Desa Pengudang merupakan bagian dari Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan 

Provinsi Kepulauan Riau. Pada awalnya Desa Pengudang merupakan bagian dari 

Desa Berakit. Pada tahub 1981 Desa Pengudang menjadi Desa Definitive 

Tabel 3.1 

Mata Pencaharian Penduduk Desa Pengudang 

 

No Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1 Petani 84 21,27 

2 Pedagang 10 2,53 

3 Nelayan 197 49,88 

4 PNS 4 1,01 

5 Buruh 30 7,59 

6 TNI/ POLRI 1 0,25 

7 Karyawan Swasta 27 6,83 

8 Wiraswasta 42 10,64 

 J U M L A H 395 100,00 

Sumber  : Profil Desa Pengudang Tahun 2014 
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B. Struktur Organisasi Desa Pengudang Kec. Telok Sebong Kab. Bintan 
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BAB IV 

STRATEGI KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN  

PENDAPATAN MASYARAKAT 

(Studi Pada Kelompok Nelayan Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong 

Kabupaten Bintan) 

 

Pada bab ini peneliti membahas mengenai Strategi Kepala Desa Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong 

Kabupaten Bintan, sebelum itu akan dibahas terlebih dahulu mengenai identitas atau 

karakteristik informan yang berguna untuk mendapatkan  informasi yang akurat 

dalam menganalisis data, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya dalam pembahasan dan menganalisis tentang “Strategi Kepala Desa 

Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Kelompok Nelayan Desa 

Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan)”. 

Tabel 4.1 

Karakteristik Informan Berdasarkan Umur 

 

No Umur Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 30-40 2 20 

2 41-50 6 60 

3 51-60 2 20 

    Jumlah 10 100 

 Sumber : Data olahan, Tahun 2015 

 

Dari tabel IV.1 dapat kita ketahui bahwa informan berusia antara 41 

sampai 50 tahun yaitu berjumlah 6 orang informan atau sekitar 60%. 

Sedangkan informan berusia antara 30 sampai 40 tahun sebanyak 2 orang atau 



sekitar 20% dan 2 orang informan atau sekitar 20%. Maka dapat disimpulkan 

bahwa jumlah informan terbanyak yaitu pada usia 41-50 tahun berjumlah 6 

orang. 

A. Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi 

Pada Kelompok Nelayan Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong 

Kabupaten Bintan) 

a. Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan 

Berikut ini akan dapat kita ketahui jawaban informan tentang strategi 

kepala desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, strategi ini dapat 

dilihat dari beberapa indikator yaitu :  

1. Analisis  

Analisis, merupakan strategi yang harus dijalankan oleh kepala desa 

dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dalam Studi Kasus 

Kelompok Nelayan Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten 

Bintan dapat dilihat dari masing-masing pengukuran yaitu: 

a. Pembuatan kebijakan 

Berikut ini akan dapat kita ketahui jawaban informan terhadap 

strategi kepala desa dalam pembuatan kebijakan kelompok nelayan 

sebagai berikut :  

Jawaban hasil wawancara informan yang berasal dari Ketua 

Kelompok Nelayan dan Bos Penampung Ikan menjawab sebagai 

berikut: 



Informan 1: “Kepala desa memberikan bantuan simpan pinjam 

terhadap kami kelompok nelayan melalui toke-toke ikan atau bos ikan, 

apabila kekurangan bahan atau alat untuk melaut” (Wawancara, 

tanggal 26 April 2015) 

Informan 2: “Memberikan bantuan melalui pengepul ikan apabila 

penangkapan ikan kelompok nelayan rusak atau tidak layak pakai” 

(Wawancara, tanggal 16 Mei 2015) 

Sedangkan hasil wawancara informan yang berasal dari  Kepala 

BPD dan Tokoh Masyarakat menjawab sebagai berikut: 

Informan 3: “Dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi 

permasalahan yang ada di kelompok nelayan dengan memberikan 

dana simpan pinjam melalui toke-toke ikan atau tempat penampung 

ikan untuk kelompok nelayan dalam mencari sumber daya laut” 

(Wawancara, tanggal 9 Mei 2015) 

Informan 4: “Dalam pembuatan kebijakan kepala desa mengatasi 

permasalah ekonomi masyarakat nelayan apabila alat-alat 

penangkapan ikan rusak atau kekurangnan dana dengan cara 

meminjam kepada toke-toke ikan atau tempat penampung ikan” 

(Wawancara, tanggal 10 Mei 2015) 

Informan 5: “Kebijakan yang dijalankan kepala desa untuk 

membantu para nelayan dalam menangkap ikan” (Wawancara, tanggal 

10 Mei 2015) 



Kemudian informan yang berasal dari anggota Kelompok Nelayan 

menjawab sebagai berkut: 

Informan 6: “Kebijakan yang dikeluarkan kepala desa untuk 

mengatasi perekonomian kelompok nelayan dalam menangkap ikan” 

(Wawancara, tanggal 22 Mei 2015) 

Informan 7: “Kebijakan dari kepala desa untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan desa pengudang” 

(Wawancara, tanggal 22 Mei 2015) 

Informan 8: “Kebijakannya untuk meningkatkan perekonomian 

kelompok nelayan” (Wawancara, tanggal 24 Mei 2015) 

Informan 9: “Kepala desa membantu dalam memenuhi kebutuhan 

hidup dengan cara menggantikan alat penangkapan ikan kami yang 

telah usang dengan yang baru” (Wawancara, tanggal 24 Mei 2015) 

Berdasarkan Hasil wawancara penulis, Key Informan Menyatakan: 

“Saya mengupayakan bisa menyediakan anggaran bagi nelayan 

untuk meminjam dana, sebagai modal untuk menangkap ikan dengan 

melalui toke-toke ikan atau tempat penampung ikan dengan 

memberikan komisi simpan pinjam agar masyarakat nelayan tidak 

kekurangan dana atau alat-alat dan bahan untuk menangkap ikan 

dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka”. (Wawancara, tanggal 23 

April 2015) 

 

Dari hasil wawancara dengan informan dan key informan di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi kepala desa dalam pembuatan 

kebijakan untuk masyarakat nelayan yaitu pembuatan kebijakan yang 

dilakukan untuk mensejahterakan  kelompok nelayan, dengan cara 



melalui komisi simpan pinjam terhadap toke-toke ikan untuk 

membantu para nelayan dalam membeli alat-alat dan bahan-bahan 

menangkap sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhan hidup 

kelompok nelayan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan pembahasan dan penganalisaan data dari informan pada 

bab IV yang dilakukan di Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten 

Bintan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian yang berjudul 

Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada 

Kelompok Nelayan Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten 

Bintan), kemudian penulis menyimpulkan dari keseluruhan jawaban informan 

terhadap variabel strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan 

ekonomi masyarakat yang dijalankan oleh Kepala Desa Pengudang Kecamatan 

Telok Sebong Kabupaten Bintan sudah terlaksana, terlihat dalam indikator  dan 

pengukurannya sebagai berikut: 

1. Analisis 

a. Pembuatan Kebijakan, tujuan kepala desa dalam pembuatan kebijakan 

terhadap kelompok nelayan desa pengudang untuk mensejahterakan 

kelompok nelayan dalam memenuhi kebutuhannya, melalui komisi 

simpan pinjam kepada toke-toke atau pengepul ikan dalam membeli alat-

alat penangkapan untuk kelompok nelayan dalam melaut. Keputusan, 

kepala desa bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait dalam 

kelompok nelayan maupun itu instansi pemerintah atau swasta asal untuk 



meningkatkan taraf hidup nelayan seperti memberikan fasilitas-fasilitas 

yang dibutuhkan nelayan dan memberikan pelatihan-pelatihan khusus 

untuk kelompok nelayan dalam penangkapan ikan.  

b. Potensi Perekonomian, kepala desa memantau perkembangan kelompok 

nelayan daln membantu sarana alat penangkapan untuk kelompok nelayan.  

2. Keptusan 

a. Peningkatan Pendapatan Ekonomi, memberikan pelatihan-pelatihan yang 

sesuai pada kelompok nelayan dari instansi-intansi yang terkait agar 

kelompok nelayan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. 

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana pada kelompok nelayan dengan 

mengajukan bantuan melalui instansi-instansi pemerintah yang terkait dan 

swasta agar kelompok nelayan dapat menikmati fasilitas seperti: alat 

jaring ikan, bubuh ikan, bubuh ketam, dan sampan. 

3. Aksi 

a. Pekerjaan, kepala desa hanya memberikan solusi-solusi atau kelompok 

nelayan agar giat dalam bekerja melalui fasilitas semampunya yang 

diberikan kepala desa. 

b. Aktifitas dari kepala desa terhadap kelompok nelayan yaitu memberikan 

pendamping terhadap kelompok nelayan agar kepala desa bisa memantau 

perkembangan kelompok nelayan melalui laporan-laporan yang telah 

diberikan pendamping kelompok nelayan kepada kepala desa. 

 



 

B. Saran 

Saran yang perlu diberikan kepada Strategi Kepala Desa Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Kelompok Nelayan 

Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan) yaitu: 

a. Kepala desa harus bisa mempertahankan ke tiga indikator yaitu: Analisis, 

Keputusan dan Aksi, dalam meningkatkan kebutuhan ekonomi masyarakat, 

serta pengukurannya seperti: Pembuatan Kebijakan, Potensi Perekonomian, 

Peningkatan Pendapatan Ekonomi, Peningkatan Sarana dan Prasarana, 

Pekerjaan dan Aktifitas. Agar kelompok nelayan selalu mendapatkan 

pemahaman dalam meningkatkan taraf hidup mereka.  

b. Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada kelompok nelayan, harus selalu 

dikembangkan lagi agar para kelompok nelayan giat dalam memenuhi 

kebutuhan hidup mereka. 

 

 

 


