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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh 

kesimpulan bahwa pekerjaan sebagai nelayan Danau Toba tidak mampu 

mensejahterakan seluruh anggota keluarga, karena dengan penghasilan Rp. 

1.288.000-Rp. 1.930.000 perbulannya tidak cukup untuk memenuhi seluruh 

kebutuhan rumah tangga mereka. Oleh karena itu keluarga nelayan Danau Toba di 

Desa Lumban Binanga melakukan berbagai cara sebagai bentuk strategi bertahan 

hidup.  

a) Untuk strategi ekonomi Keluarga Nelayan memilih (1) diversifikasi kerja 

atau kepala keluarga memiliki pekerjaan sampingan sebanyak 28 

responden atau 93,33%, (2) Terdapat 26 responden atau 86,66% yang 

mengikutsertakan istri untuk bekerja dengan jenis pekerjaan dominan yaitu 

sebanyak 17 responden atau 65,38% yang memilih untuk bekerja sebagai 

petani, (3) Sebanyak 30 responden atau 100% memilih untuk melakukan 

penghematan atau menekan pengeluaran  

b) Untuk strategi sosial, sebanyak 30 responden atau 100% memilih untuk 

memanfaatkan jaringan sosial sebagai strategi bertahan hidup yang 

selanjutnya, dimana sebanyak 16 responden atau 53,33% memilih untuk 

meminjam uang kepada tauke padi.  

c) Untuk strategi campuran, terdapat 26 responden atau 86,66% yang 

memilih untuk melakukannya, yaitu dengan cara melaksanakan keempat 

strategi tersebut secara bersamaan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota keluarga nelayan, 

dibutuhkan usaha dan dukungan yang maksimal dari pemerintah baik 

dari segi pemodalan alat dan peralatan tangkap nelayan dimana selama 

ini nelayan di Desa Lumban Binanga masih menggunakan alat-alat 

yang sederhana sehingga dengan adanya alat maupun peralatan yang 

lebih modern maka akan membantu para nelayan dalam meningkatkan 

hasil tangkapan ikan. 

2. Selain itu pemerintah juga perlu menyediakan modal bergulir seperti 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga keluarga nelayan mampu 

membuka usaha baru yang memiliki peluang besar dalam 

meningkatkan kesejahteraan mereka, ataupun memberikan bantuan 

yang didapatkan secara langsung dan diharapkan bantuan tersebut tepat 

pada sasaran. 

3. Pemerintah juga perlu menyediakan bibit bibit ikan yang beragam dan 

dilepaskan di Danau Toba, sehingga dengan demikian hasil tangkapan 

nelayan bisa meningkat dengan jenis ikan yang beragam. 

4. Bagi para keluarga nelayan diharapkan agar tetap menjaga kelestarian 

Danau Toba dengan cara tidak mencemarinya, dan tidak menangkap 

ikan secara sembarangan, atau tidak menangkap ikan yang masih kecil 

sehingga ikan-ikan yang ada di danau tetap ada untuk kemudian hari.  


