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Abstract  

During the Covid-19 Pandemic, the Ngemboh Village Government Implemented Local 

Economic Development by maximizing the potential of fishery resources where geographically 

Ngemboh Village has abundant fishery potential, the Ngemboh Village Fisherman Group has 

optimized the utilization of fishery resources through local economic development programs 

that have been carried out by the village government. The purpose of this study is to find out 

what roles have been implemented by the village government and to analyze the supporting 

factors and inhibiting factors that have been implemented by the village government in the 

local economic development process. This research uses descriptive qualitative research. The 

research location is in Ngemboh Village, Ujungpangkah District, Gresik Regency. The data 

collection technique used is using the method of documentation, interviews and observation. 

The results of the study showed that the role of the village government in the local economic 

development process was very good and that they had implemented the roles of entrepreneur, 

coordinator and facilitator which resulted in a better process in local economic development. 

And factors that support the government's role in the local economic development process, 

namely, the first is the presence of human resources, the second is the role of fishermen's groups 

and the role of stakeholders. The inhibiting factor is the lack of budget funds. The suggestions 

that I hope for in this research are for fishing groups in the village of ngemboh to participate in 

programs that have been directed by the village government and if there is an invitation for 

discussion, everyone must participate so that we can discuss the problems we get.  Keywords: 

Role, Local Economic Development, Fishermen   

Abstrak  

Pada saat Pandemi Covid-19 ini Pemerintah Desa Ngemboh Menerapkan 

Pengembangan Ekonomi Lokal dengan memaksimalkan potensi sumberdaya perikanan yang 

dimana secara geografis Desa Ngemboh memiliki potensi perikanan yang melimpah, 

Kelompok Nelayan Desa Ngemboh telah melakukan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya 

perikanan melalui program pengembangan ekonomi lokal yang telah di lakukan oleh 

pemerintah desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas peran pemerintah desa 

dan menganalisis faktor pendukung dan hambatan yang ditimbulkan oleh pemerintah desa 

dalam proses pembangunan ekonomi lokal. Survei ini menggunakan survei deskriptif 

kualitatif. Kantor perusahaan terletak di desa Ngenboh. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil survei menunjukkan 

peran pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi lokal.sudah sangat baik dan menerapkan 

peran sebagai Enterprenur, Koordinator dan Fasilitator yang mengakibatkan proses dalam 



pengembangan ekonomi lokal ini menjadi lebih baik. Serta Faktor yang mendukung dalam 

peran pemerintah dalam proses pengembngan ekonomi lokal yaitu, yang pertama adanya 

sumberdaya manusia, yang kedua peran kelompok nelayan dan peran stakeholder.Adapun 

Faktor Penghambat yaitu Kurangnya Anggaran Dana. Saran yang saya harapkan dalam 

penelitian ini yaitu untuk kelompok nelayan desa ngemboh Mengikuti Program-Program yang 

telah diarahkan oleh pemerintah desa dan jika Ada Undangan Diskusi Harus Ikut Semua Agar 

kita bisa mendiskusikan Permaalahan yang kita dapatkan   

 Kata Kunci : Peran, Pengembangan Ekonomi Lokal, Nelayan.   

  PENDAHULUAN  

Otonomi desa dapat diakui 

sebagai kesatuan masyarakat yang sah yang 

memiliki kekuasaan untuk mengurus dan 

mengatur kepentingan masyarakat dalam 

rangka bekerjasama untuk kesejahteraan. 

Sebagai desa merupakan pionir 

pemerintahan, maka desa harus mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui berbagai upaya, baik dalam 

pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) 

maupun dalam meningkatkan potensi 

masyarakat. sumber daya (SDA). 

Pembangunan ekonomi 

daerah adalah proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakatnya mengelola 

sumber daya yang ada, membentuk 

kemitraan antara pemerintah daerah dan 

sektor swasta, menciptakan lapangan kerja 

baru dan merangsang perkembangan 

pertumbuhan ekonomi. Masyarakat 

berpartisipasi untuk mendorong, 

menginspirasi dan mempertahankan bisnis 

untuk menciptakan lapangan kerja (Blakely 

dan Bradshaw, 199 ). Dalam proses 

pembangunan ekonomi, desa rakyat 

memiliki tujuan yang sangat diperlukan 

untuk meningkatkan kesempatan kerja 

masyarakat pedesaan. Pembangunan 

ekonomi umumnya dapat dimulai dengan 

pembangunan pedesaan. Khususnya sektor 

perikanan. 

Desa Ngemboh adalah 

Desa yang sebagian adalah lautan, sebagian 

besar warga Desa Ngemboh ini bekerja 

sebagai nelayan. Hal ini dikarenakan lokasi 

Desa yang berdekatan dengan lautan. Para 

nelayan ini pergi ke laut dengan membawa 

alat yang berupa jaring, cara kerjanya 

biasanya jaring ini di tebarkan dilautan 

dengan menaiki perahu dengan cara 

mengelilingi segrombolan ikan sehingga 

bisa membentuk dinding untuk menjadi 

penghalang ikan yang tertangkap tidak akan 

bisa keluar, ikan yang ditangkap itu seperti : 

ikan mujaer, bandeng dan ikan sembilang, 

dll. Dalam pelaksanaan pencarian ikan ini 

biasanya dilaksanakan pada pagi hari atau 

malam hari.  

Desa Ngemboh 

Kecamatan Ujungpangkah merupakan 

salah satu Desa yang memiliki sumber 

pencarian ikan yang sangat layak  dan ampu 

meajukan  desanya.  Dalam 

pengembangan ini memfokuskan pada 

sektor perikananyang dimana sektor 

perikanan ini yang dapat dikembangkan di 

Desa Ngemboh Kecamatan 

 Ujungpangkah.  Namun 

 dalam proses pengembanganya fase  

pengembangan ekonomi lokal ini memiliki 

hambatan dan tantangan dalam proses 

perkembangannya yang dimana semua 

nelayan masih memakai cara tradisional 

maka dari itu peran pemerintah desa sangat 

diperlukan. Dari sini dapat diambil 

beberapa rumusan masalah yang pertama, 

Bagaimana peran pemerintah desa dalam 

mengembangkan ekonomi lokal pada saat 

pandemi covid-19, kedua, Apa saja yang 

menjadi  faktor  pendukung  dan 

 faktor penghambat peran 

pemerintah desa dalam pengembangan 

ekonomi lokal. 

 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN  

Dalam penelitian ini menggunakan tipe 

penelitian deskriptif  dengan pendekatan

kualitatif. Tipe penelitian ini menurut 

bugdon dan taylor dalam moleong 2007 

berupaya menggambarkan kejadian atau 

fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di 

lapangan, di mana data yang dihasilkan 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Berdasarkan uraian tersebut 

peneliti menggunakan fokus penelitian 

sebagai berikut:Peran didalam fase 

perencanaan (idea planning stage).Peran di 

dalam fase pelaksanaan (implementation 

 stage).Peran  di  dalam 

pemanfaatan (utilization stage).   

Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Mengamati kondisi pada saat di 

lapangan dan obyek pada penelitian 

dan penulis akan mencatat apa saja 

yang telah dibutuhkan untuk 

mengurangi terjadinya kesalahan yang 

telah diamati  

2. Wawancara  

Wawancara mengacu pada proses 

memperoleh informasi untuk tujuan 2. 

penelitian dengan cara tanya jawab, 

sambil bertatap muka antara si penanya 

atau wawancara dengan si penjawab 

atau respon dengan menggunakan alat 

yang dinamakan interview guide 

(panduan wawancara)(Nazir, 2014).   

3. Dokumentasi  

Dokumentasi dapat diartikan sebagai 

cara untuk mengumpulkan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen 

yang ada atau catatan-catatan yang 

tersimpan, baik dalam bentuk transkip, 

buku, surat kabar dan lain sebagainya 

(Margono, 1997).    

PEMBAHASAN  

1. Peran pemerintah desa dalam proses 

pembangunan ekonomi lokal pada Masa 

Pandemi Covid-19 Dalam Tahap  

Perencanaan (Idea Planning Stage)   

 Bentuk peran yang pertama 

Menurut Theresia (2015:82) dalam 

(Widiyana & Sulistyani, 2018) adalah 

tahap perencanaan. Dalam  proses 

pengembangan ekonomi lokal pada 

tahap perencanaan ini sangat diperlukan 

untuk penyusunan rencana dan suatu 

penetapan strategi yang akan diperlukan 

dalam proses pengembangan ekonomi 

lokal. Dari hasil yang telah dilakukan 

oleh peneliti dapat dikatakan bahwa 

tahap perencanaan  yang dilakukan oleh 

pemerintah desa  sudah bisa ddibilang 

cukup baik, yaitu dengan mengadakan 

peretemuan dengan kelompok nelayan 

untuk membuat strategi-strategi baru 

untuk meningkatkan keberhasilan 

pengembangan ekonomi lokal pada saat 

pandemi seperti ini dengan melihat dan 

menyesuaikan permasalahan-

permasalahan yang telah di dapatkan 

pada masa sebelumnya. Keterlibatan 

pemerintah desa dalam mengidentifikasi 

permasalahan sebagai fasilitator yang 

akan di beritaukan kepada dinas yang 

terkait. sedangkan untuk keterlibatan 

masyarakatnya dengan berpartisipasi 

aktif dalam proses pengembangan 

ekonomi lokal sesuai yang diharapkan 

oleh pemerintah desa .   

Peran Pemerintah Desa Dalam Proses 

Pengembangan Ekonomi Lokal pada 

Masa Pandemi Covid-19 Di Desa 

Ngemboh Ujungpangkah Gresik Dalam 

Tahap  

Pelaksanaan (Implementation Stage)   

Peran yang kedua yaitu menurut 

Theresia (2015:82) dalam (Widiyana &  



Sulistyani, 2018) adalah tahap 

pelaksanaan.Dari hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dapat dinyatakan 

bahwa tahap pelaksanaan yang dilakukan 

oleh pemerintah desa dalam proses 

pengembangan ekonomi lokal ini masih 

sangat kurang optimal. Dikarenan dalam 

penyediaan sarana dan prasarana masih 

sangat belum merata masih banyak 

anggota nelayan yang belum 

mendapatkan bantuan sarana dan 

prasarana yang telah diberikan dari 

pemerintah dan kurangnya partisipasi 

masyarakat sendiri pada proses pelatian 

sehingga mengakibatkan mayarakat 

masih banyak yang belum tahu strategi-

strategi yang terbaru yang telah diberikan 

oleh pemerintah desa sehingga 

mengakibatkan masyarakat masih banyak 

yang ngawor dalam proses pencarian 

ikan.   

Program pengembangan ekonomi 

lokal dalam sektor kelautan atau nelayan ini 

diharapkan membantu masyarakat nelayan 

untuk mengeloola sumberdaya yang 

diperoleh dan bisa menghasilkan produk 

unggulan oleh masyarakat nelayan dan 

tidak menggantungkan bantuan dari dinas 

perikanan dan kelautan saja.   

3. Peran pemerintah desa dalam proses 

pengembangan ekonomi lokal pada saat 

pandemi covid-19 di Desa Ngemboh 

Ujungpangkah pada fase Pemanfaatan  

(Utilization Stage)    

Peran yang ketiga Menurut Theresia 

(2015:82) dalam (Widiyana & Sulistyani, 

2018) adalah Dari hasil survei dapat 

dikatakan bahwa pemanfaatan perangkat 

desa dan masyarakat nelayan kurang 

baik.Peluang yang di berikan oleh 

pemerintah desa untuk mengembangkan 

ekonomi lokal masih belum berhasil 

dikarnakan kebanyakan masyarakat belum 

memiliki peluang kerja yang baru masih 

konsisten dengan yang lama yaitu 

memasarkan hasl tangkapanya dengan 

harga sesuai dengan musim.   

Yang diharapkan semoga masyarakat bisa 

memiliki penambahan penghasilan pribadi 

seperti membuat produk olahan dari hasil 

perolehan tangkap ikan yang dapat 

dipasarkan keluar wilayah desa.   

Faktor yang Menguntungkan dan 

yang Membatasi Peran pemerintah desa 

dalam proses pembangunan ekonomi lokal  

Dalam proses pengembangan 

ekonomi lokal peran pemerintah desa 

sangat diperlukan dan tidak juga Terlepas 

dari pendukung dan penekan. Dari hasil 

wawancara peneliti dapat dikatakan bahwa 

faktor-faktor yang mendukung peran 

pemerintah desa dalam proses 

pembangunan ekonomi daerah adalah 

sebagai berikut.: proses berjalnnya 

pengembangan ekonomi lokal pada sektor 

nelayan Desa Ngemboh adalah adanya 

sumberdaya penangkapan ikan dan 

adannya peran dari kelompok nelayan Desa 

Ngemboh sendiri.dan adanya peran 

stakeholder yang terlibat Selain itu, 

terdapat juga beberapa faktor penghambat, 

ini  yaitu kurangnya anggaran  yang 

mengakibatkan masyarakat nelayan belom 

bisa maju ke  program-program beriku   

KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian yang telah penulis 

jabarkan terkait Peran pemerintah desa 

dalam proses pengembangan ekonomi 

lokal pada saat pandemi covid-19 di Desa 

Ngemboh Ujungpangkah Gresik memiliki 

kesimpulan bahwa:  

Pada fase perencanaan,Peran Pemerintah 

Desa Dalam Proses Pengembangan 

Ekonomi Lokal Pada saat Pandemi Covid-

19 ini dalam tahap pelaksanaan penyediaan 

bantuan sarana dan prasarana masih 

kurang baik, karena dalam proses bantuan 

sarana dan prasarana ini masih banyak 



masyarakat nelayan yang masih belum 

mendapatkan bantuan tersebut, sehingga 

mengakibatkan masyarakat banyak yang 

kecewa oleh pemerintah desa.    

Dalam pemanfaatan, Peran Pemerintah 

Desa Dalam Proses Pengembangan 

Ekonomi Lokal dinyatakan bahwa,dalam 

pemanfaatan yang dilakukan oleh 

pemerintah desa dan masyarakat nelayan 

belum baik. Peluang yang di berikan oleh 

pemerintah desa untuk mengembangkan 

ekonomi lokal masih belum berhasil 

dikarnakan kebanyakan masyarakat belum 

memiliki peluang kerja yang baru masih 

konsisten dengan yang lama yaitu 

memasarkan hasl tangkapanya dengan 

harga sesuai dengan musim.   

Peran Pemerintah Desa Dalam Proses 

Pengembangan Ekonomi Lokal sudah 

sangat baik dan menerapkan peran sebagai 

Enterprenur, Koordinator dan Fasilitator 

yang mengakibatkan proses dalam 

pengembangan ekonomi lokal ini menjadi 

lebih baik.   

  Faktor Pendukung  

Tersedianya sumberdaya manusia yang 

sangat baik dalam proses pencarian ikan. 

Hal ini di dilihat dalam potensi masyarakat 

desa. Selain itu juga adanya Peran 

Kelembagaan Kelompok Nelayan yang 

sangat ini berjalan dengan baik. Adapun 

fungsi dari Kelompok Nelayan Ini untuk 

bersosialisasi, bertukar fikiran dan 

membantu pemerintah desa dalam proses 

pengembangan ekonomi lokal.   

Selain itu, peran pemangku kepentingan 

dilibatkan. Pemangku kepentingan adalah 

Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian dan 

Nelayan.  

Faktor Penghambat  

Faktor yang empengarruhi penghabatan 

dala proses pengembangan yaitu 

kurangnya anggaran yang memadai. 

  

  

5.2.Saran   

Hasil yang telah dilakukan oleh peneliti 

Peran Pemerintah Desa Dalam Proses 

Pengembangan Ekonomi Lokal Pada Saat 

Pandemi Covid-19, Maka Peneliti 

merekomendasikan berbagai hal sebagai 

berikut  

Merekap data-data anggota nelayan sesuai 

dengan potensi yang dimiliki masyarakat 

agar masyarakat nelayan mendapatkan hak 

yang seharusnya dia peroleh sebagai 

anggota nelayan.  

Mengadakan Pelatian khusus untuk 

membantuu masyarakat dalam 

mengembangkan potensi ikan yang telah 

ditangkap.  
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