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ABSTRAK 
 

Vina Febriani : Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Keramba 

Ikan dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Lokal ( Studi Deskriptif di Waduk 

Darma Desa Jagara Kuningan)  

Kekayaan Indonesia berupa sumber daya perikanan sangat luas, dengan melihat 

potensi yang ada di sektor perikanan maka usaha bisnis perikanan di Indonesia 

menunjukkan masa depan yang cerah. Salah satunya yaitu Pengembangan Usaha 

Keramba Ikan di Waduk Darma Desa Jagara yang dapat menunjang peningkatan 

pendapatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya di sekitar waduk itu 

sendiri. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui 

pengembangan usaha keramba ikan dalam meningkatkan ekonomi lokal di Waduk Darma 

Desa Jagara Kuningan. Rumusan masalah berfokus pada proses, strategi dan hasil 

pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha keramba ikan. Posisi masalah 

penelitian dalam pemberdayaan masyarakat islam bahwa penelitian ini sangat penting 

untuk keilmuan pengembangan masyarakat islam dalam menyoroti penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan dasar teori pemberdayaan Edi Suharto yaitu tentang 

proses lima pendekatan terdiri atas pemungkinan, penguatan, perlindungan, 

penyokongan, dan pemeliharaan. Sedangkan untuk strategi menggunakan analisis SWOT  

menurut Freddy Rangkuti.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif 

pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran melalui data observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis 

kejadian,fenomena atau keadaan secara sosial sebuah metode penelitian yang 

memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pemberdayaan masyarakat dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal dilakukan oleh Pemerintah Desa setempat 

yaitu salah satunya dengan memanfaatkan lahan Waduk Darma melalui berbagai proses 

pemberdayaan antara lain pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan 

pemeliharaan. Kedua, strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha 

keramba ikan dilakukan dengan cara memaksimalkan adanya peluang serta kekuatan dan 

meminimalkan kekurangan serta ancaman. Ketiga, hasil pemberdayaan masyarakat 

melalui pengembangan usaha keramba ikan ialah meningkatnya perekonomian lokal 

dengan baik serta mengurangi angka kemiskinan dan pengagguran yang ada. 

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha keramba ikan ini menjadi solusi 

dari permasalahan masyarakat setempat, sehingga mampu bangkit dari penderitaan dan 

kemiskinan masyarakat yang kurang berdaya menjadi berdaya. Dalam proses 

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pengembangan usaha keramba ikan ini 

turut serta membentuk karakter masyarakat menjadi lebih mandiri serta kreatif. Hal ini 

memicu masyarakat dalam mengembangkan potensi diri sehingga menuju pada 

kesejahteraan masyarakat yang merata.  
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