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ii   ABSTRAK 

Syamsu S. Abd Ndau, Nim 281 411 037. Judul Skripsi “PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT NELAYAN STUDI PADA PELAKSANAAN PROGRAM 
PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN DESA PALELEH KECAMATAN 
PALELEH KABUPATEN BUOL SULAWESI TENGAH“. Jurusan Sosiologi  Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negri Gorontalo 2017. Di bawah bimbingan Bapak Ridwan 
Ibrahim,S.pd,M.Si selaku pembimbing I dan bapak Funco Tanipu,M.A selaku 
pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pemberdayaan 
pelaksanaan Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP) nelayan tangkap di Desa Paleleh. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, tehnik pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informasi diperoleh dari 
informan yang dianggap mengetahui masalah.  

Hasil penelitian yang dapat menyimpulkan bahwa tidak optimalnya perubahan 
kualitas kehidupan nelayan tangkap yang diterapi dengan Program Usaha Mina 
Perdesaan Nelayan Tangkap disebabkan tidak tersentuhnya aspek perilaku dan nilai-nilai 
kelompok nelayan dalam kehidupan sehari- hari mereka. Progam pemberdayaan PUMP 
Nelayan Tangkap dilihat oleh Kelompok Nelayan Tangkap hanya sebagai sebuah 
program bantuan fisik belaka, tetapi esensi perubahan perilaku tidak terprogram di 
dalamnya. 

Pola pemberdayaan masyarakat nelayan, secara khusus merupakan sebuah 
usaha dan kegiatan yang menimbuhkan kemampuan dan tujuan untuk memandirikan 
masyarakat nelayan didalam kehidupan sehari-harinya. Meskipun pemberdayaan 
masyarakat bukan sebuah konsep ekonomi, dari sudut pandang kita pemberdayaan 
masyarakat secara implisit mengandung arti menegakan demokrasi ekonomi. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, secra umum dalam pola 
pemberdayaan masyarkat itu merupakan upaya dalam meningkatkan harkat dan 
martabat lapisan masyarkat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk 
melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ketrbelakangan. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka proposi dalam penelitian ini 
adalah belum berhasilnya implementasi kebijakan pemberd ayaan nelayan di Desa 
Paleleh melalui PUMP Nelayan Tangkap, terkait dengan aspek-aspek standar kebijakan 
dan sasaran yang ingin dicapai,  sumber daya, kualitas dari hubungan timbal balik antara 
team kelompok tidak maksimal dan kurangnya pengawasan kelompok dari pemerintah. 
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