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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana diungkapkan pada Bab 

Pendahuluan serta hasil dari proses olah data, kesimpulan yang dapat 

ditarik dari penelitian ini adalah: 

1. Profil pembudidaya ikan “Mina Mulya Sejati” berdiri pada 24 Oktober 

2013, tujuan didirikannya Pokdakan yaitu; sebagai wadah kerjasama, 

sebagai unit produksi, dan sebagai tempat belajar. Kelompok Mina 

Mulya Sejati memiliki 15 anggota yang aktif, ketua kelompok ini 

bernama Bapak Faizin Roby yang bertanggung jawab terhadap 

kelangsungan kelompok. Untuk membantu memaksimalkan Program 

PUMP-PB di Desa Grenden, maka Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Jember telah membentuk tim teknis yang akan mengawali 

program tersebut, yang terdiri dari; Kepala Seksi Budidaya, Kepala 

Bidang Perikanan Budidaya, dan penyuluh perikanan pusat. 

2. Implementasi penyaluran dana PUMP-PB berjalan sesuai dengan 

Pedoman Teknis program tersebut. Hal ini menunjukkan efektifitas 

penyaluran dana berjalan sesuai perencanaan, dimana pembudidaya 

ikan “Mina Mulya Sejati” melalui tiga tahap (identifikasi, seleksi, dan 

verifikasi) dalam penentuan penyaluran dana. 

3. PUMP-PB di Desa Grenden berdampak secara ekonomi dan sosial. 

Dampak secara ekonomi yaitu mengalami tambahan pendapatan pada 

anggota pembudidaya ikan lele sebesar Rp.940.438,00/siklus pada 

kelompok pembudidaya “Mina Mulya Sejati” sedangkan untuk dampak 

sosial yaitu; dapat membentuk lapangan kerja baru, mempunyai 
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keterampilan usaha pembesaran ikan lele dan adanya nilai tambah 

pendapatan masyarakat Desa Grenden. 

 

5.2. Saran 

Dari kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tersebut, 

beberapa saran dari penulis terhadap pelaksanaan Program PUMP-PB 

adalah:  

1. Bagi pembudidaya “Mina Mulya Sejati” 

Sebaiknya melakukan fungsi manajemen dengan lebih baik terutama 

dalam pelaksanaanya, selain itu pendekatan terhadap masyarakat 

dilakukan lebih giat agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

Program PUMP juga meningkat. Dilain itu, potensi PUMP di Desa 

Grenden cukup tinggi apabila dikembangkan menjadi pusat oleh-oleh 

hasil olahan ikan, akan cukup menarik minat wisatawan. 

2. Bagi Pemerintah  

Diharapkan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember dapat 

mempertahankan dan terus meningkatkan pengawasan Program 

PUMP-PB agar tujuan dan harapan Kementrian Kelautan dan Perikanan 

dapat segera terwujud.  

3.  Bagi Peneliti 

Disarankan dilakukan penelitian lanjutan untuk “Stategi Pengembangan 

Usaha Pembesaran Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus)  pada 

POKDAKAN “Mina Mulya Sejati” di Desa Grenden, Kecamatan Puger, 

Kabupaten Jember”.    

 

 

 


