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Di kabupaten Indramayu yang notabene daerah pesisir masih mengalami permasalahan 
kemiskinan, nelayan-nelayan yang ada disana kehidupanya masih sangat kurang dan masih 
berada dibawah garis kemiskinan, laut yang mempunyai sumberdaya yang sangat banyak 
seharusnya bisa dijadikan sebagai peluang untuk keluar dari permasalahan tersebut, tetapi 
pada Kenyataannya tidak semudah yang kita bayangkan. Kenyataanya keluarga-kelurga 
nelayan masih banyak hidupnya yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Kondisi 
keluarga nelayan di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu tersebut 
khususnya nelayan kecil termasuk dalam keluarga pra sejahtera. Yang untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari saja masih kurang. Sehingga menimbulkan banyak permasalahan 
lainya. Lalu upaya apa yang diberikan oleh pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan 
Perikanan melihat persoalan ini, banyak dana pemberdayaan yang belum sampai ketangan 
para nelayan miskin justru dana tersebut dinikmati oleh nelayan kaya. Tanpa disadari atau 

tidak nelayan telah memberikan kontribusinya dalam perbaikan ekonomi pada negara ini. 
Dalam hal lain banyaknya keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat nelayan sehingga 
tidak terlibat secara langsung dalam proses perubahan ekonomi desa-desa pesisir 
khususnya dan Indonesia umumnya. Realitas yang sebenarnya menunjukan adanya ketidak 
seimbangan antara penduduk pesisir dengan sumber daya yang laut yang melimpah 
sehingga terjadi pengeksploitasian. Diwilayah pesisir yang mempunyai sumberdaya 
kelautan dan perikanan yang sangat melimpah masih belum dimanfaatkan secara maksimal 
sehingga muncul permasalahan-permasalahan sosial yaitu kemiskinan yang berakibat 
munculnya permasalahan yang lainya. 
Selanjutnya pembahasan skripsi ini adalah uraian teoritik untuk memperjelas konsep yang 
telah ada dengan melakukan pencarian melalui buku-buku ataupun referensi yang lain 
semisal internet dan jurnal-jurnal sehingga akan lebih menyempurnakan lagi isi skripsi ini. 
selanjutnya skripsi ini menjelaskan tentang : Pertama, mengidentifikasi program yang 
dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat nelayan. Kedua, mengetahui dampak apa yang dirasakan oleh masyarakat 
nelayan atas program tersebut.  
Jenis atau tipe penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. sedangkan teknik pengumpulan 
data yang dipakai adalah Indepth Interview (Wawancara Mendalam), dokumentasi dan 
observasi. Penelitian ini menggunakan sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu, 
sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data Primer didapat dari Dinas 
Kelautan Dan Perikanan yang dalam hal ini adalah KCD (Kantor Cabang Dinas) dan ke tujuh 
Informan tersebut. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari arsip-arsip dari balai 
desa, dokumen-dokumen, buku-buku, dam internet. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa program yang diberikan oleh Kantor 
Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut : 
1. Pelatihan dari Belanda  
2. Diklat Pemberdayaan Nelayan Jabar 
3. Pembinaan Nelayan Gemplo 



4. Sosialisasi Retribusi Perda Thn 1989. 
program-program diatas belum sepenuhnya mempengaruhi peningkatan kesejahteraan 
keluarga nelayan. karena program tersebut hanya sifanya pelatihan saja tanpa ada tindak 
lanjutnya. 

 


