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Permasalahan dalam penelitian ini adalah, (1) Bagaimana strategi Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) di Desa 

Prapag Kidul?, (2) Hambatan apa  yang dihadapi dalam  pelaksanaan  PNPM Mandiri-KP di 

Desa Prapag Kidul?. Tujuan penelitian ini adalah, (1) mendeskripsikan strategi PNPM Mandiri-

KP di Desa Prapag Kidul, (2) mendeskripsikan hambatan hambatan dalam pelaksanaan PNPM 

Mandiri-KP di Desa Prapag Kidul. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subyek penelitian berjumlah 9 

orang terdiri dari 1 orang pengelola PNPM Mandiri-KP, 1 orang Tenaga Pendamping, dan 7 

orang ketua kelompok masyarakat nelayan. Sumber data penelitian ini yaitu (1) informan utama 

yaitu pengelola PNPM Mandiri-KP dan para ketua kelompok nelayan, (2) informan pendukung 

yaitu dari tenaga pendamping kelompok PNPM Mandiri-KP. Metode pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan 

triangulasi melalui pengecekan sumber data.  Teknik analisis data menggunakan reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) strategi PNPM Mandiri-KP di Desa Prapag Kidul 

adalah dengan mengoptimalkan strategi pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, 

dan pemeliharaan dimana kelompok masyarakat nelayan berperan dalam mengatasi kebutuhan-

kebutuhan akan iklim pemberdayaan, pelatihan SDM, memberikan rasa aman dalam konteks 

pelaksanaan program, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, pemberian sarana dan 

prasarana, serta beberapa kegiatan-kegiatan yang menunjang usaha dibidang perikanan dan 

kelautan, (2) Hambatan strategi PNPM Mandiri-KP di Desa Prapag Kidul adalah pada 

pengembangan modal usaha untuk produksi hasil perikanan bagi masyarakat nelayan yang 

berdampak pada pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat bidang kelautan dan perikanan. 

Berdasarkan hasil penelitian diberikan saran : (1) pemerintah harus memberi dukungan 

yang komprehensif dalam PNPM Mandiri-KP, (2) peningkatan kemitraan antara Dinas Kelautan 

dan Perikanan (DKP) dengan mayarakat untuk meningkatkan usaha para nelayan agar mampu 

menciptakan kesejahteraan dikalangan nelayan miskin. 
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