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Secara normatif, seharusnya masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang
sejahtera karena potensi sumber daya alamnya yang besar. Namun pada kenyataannya
hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir masih merupakan bagian dari
masyarakat yang tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya.
Kemiskinan yang melanda rumah tangga masyarakat pesisir / nelayan telah
mempersulit mereka dalam membentuk kehidupan generasi berikutnya yang lebih
baik dari keadaan mereka saat ini. Anak-anak mereka harus menerima kenyataan
untuk mengenyam tingkat pendidikan yang rendah. Karena ketidakmampuan
ekonomi orang tuanya. Anak-anak di tuntut untuk ikut mencari nafkah, menanggung
beban kehidupan rumah tangga, dan mengurangi beban tanggung jawab orang
tuannya. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia tetap rendah dan kemiskinan di
kalangan nelayan akan diwarisi serta dilanggengkan dari generasi ke genarasi.
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan
upaya untuk menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat pesisir dewasa
ini. Program PEMP membawa angin segar bagi kehidupan masyarakat pesisir yang
mempunyai harapan untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Masyarakat yang
sejahtera.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat
Desa Karangsong sebelum dan setelah pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir (PEMP) dan relokasi program PEMP dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa Karangsong. Metode analisis yang di gunakan dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis statistik deskriftif dengan data
kualitatif.
Penelitian ini di khususkan pada masyarakat pesisir yang menerima bantuan
dana ekonomi produktif yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Karangsong
Kabupaten Indramayu. Teknik pengambilan sampel dengan mengunakan total
sampling, sehingga diketemukan responden berjumlah 35 orang yang kesemuanya itu
adalah masyarakat yang mendapatkan bantuan dana dari program PEMP.
Dari hasil penelitian di lapangan di dapatkan bahwa masyarakat Desa
Karangsong mengalami peningkatan dalam kesejahteraannya. Bentuk dari pada
peningkatan kesejahteraan tersebut adalah adanya kenaikan pendapatan, kesehatan
keluarga yang lebih baik, dan adanya investasi / tabungan dalam keluarga.
Peningkatan kesejahteraan tersebut adalah dampak daripada penerapan program
PEMP di Desa Karangsong dengan pemberian bantuan dana ekonomi produktif,
pelatihan manajemen usaha dan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana
kenelayanan).
Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih bagi
Dinas Kelautan dan Perikanan untuk lebih meningkatkan kembali kinerjanya dalam
pemberian pelayanan kepada masyarakat pesisir melalui program PEMP agar tujuan
yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal. Harapan dan impian masyarakat
pesisir untuk menikmati hidup yang layak akan dapat terwujud dengan kerjasama dan
dukungan dari semua pihak yang peduli akan nasib mereka.
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