
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara berkembang, dimana pemerintah sangat giat dalam 

melaksanakan pembangunan. Untuk melaksanakan fungsi pembangunan tersebut 

pemerintah harus menciptakan produk kebijakan publik yang bertujuan untuk 

mencapai tujuan nasional. Kebijakan yang kaitannya dengan pembangunan 

tersebut tidak mengalami ketimpangan antar kota dengan daerah pedesaan. Di 

Indonesia sering kali hanya terpusat di kota, sedangkan desa masih banyak yang 

belum tersentuh pembangunan. Pembangunan juga belum banyak dilakukan di 

desa-desa pesisir dimana wilayah itu tersimpan potensi kemiskinan yang cukup 

tinggi.  

Pemanfaatan sumber daya pesisir di satu sisi berdampak pada 

kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan penyediaan lapangan pekerjaan seperti 

penangkapan ikan secara tradisional, budidaya tambak, penambangan terumbu 

karang dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain pemanfaatan sumber daya alam 

secara terus menerus dan berlebihan akan menimbulkan dampak negatif bagi 

kelangsungan ekosistem pesisir. Potensi yang ada hanya mampu dimanfaatkan 

sekitar 20% saja justru membawa dampak yang kurang baik terhadap masyarakat 

pesisir (Brawijaya, 2013).  Di dalam masalah pembangunan kawasan pesisir dan 

laut di Indonesia yaitu pencemaran laut, kerusakan fisik habitat, eksploitasi 

sumber daya secara berlebihan dan abrasi pantai. Melihat masalah di atas yang 



terjadi pada kawasan pesisir yang salah satunya  terdiri dari desa pesisir yang di 

dalamnya terdapat masyarakat pesisir.  

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang berpemukiman di wilayah 

pesisir dan melakukan kegiatan usaha di kawasan pesisir ataupun usaha lainnya 

serta kegiatan yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Dan desa pesisir di 

Indonesia sedang dihadapkan pada empat persoalan pokok, yaitu: tingginya 

tingkat kemiskinan masyarakat pesisir, tingginya kerus akan sumberdaya alam 

pesisir, rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan lunturnya nilai-nilai 

budaya masyarakat, rendahnya infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan 

pemukiman. 

Permasalahan tersebut mendapat perhatian dari Kementrian Kelautan dan 

Perikanan Republik Indonesia menginisiasi kegiatan yang diharapkan mampu 

menjadi penghela kemajuan desa-desa pesisir di Indonesia, yakni melalui 

Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementrian Kelautan 

dan Perikanan pada tahun 2012 mengembangkan Program Pengembangan 

Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). Kemudian yang sekarang bernama 

Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). PKPT merupakan bentuk 

akselerasi dari Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) yang 

sudah terlaksana pada tahun 2012-2014. Kegiatan ini adalah pelaksanaan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07/Permen-KP/2012. 

Bentuk program ini adalah bantuan pengembangan manusia, sumber daya, 

infrastruktur, usaha dan siaga bencana dan perubahan iklim.  



Program PKPT ini memiliki tujuan meningkatkan kesiapsiagaan 

masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim di desa pesisir, meningkatkan 

kualitas hidup di desa pesisir, mengembangkan kelembagaan masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan secara pastisipatif oleh masyarakat desa dengan 

melibatkan peran serta perempuan dan memfasilitasi kegiatan pembangunan atau 

pengembangan sarana dan/atau prasarana sosial ekonomi di desa pesisir. Program 

ini fokus pada kegiatan bina manusia, bina usaha dan bina sumberdaya, bina 

lingkungan atau infrastruktur, dan bina siaga bencana atau  perubahan iklim. 

Kegiatan bina manusia ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas Sumber 

Daya menitiberatkan pada upaya memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan 

sumber daya, penerapan teknologi ramah lingkungan, merehabilitasi habitat dan 

memperkaya sumber daya. Contohnya mengola mangrove menjadi alternatif 

usaha masyarakat pesisir. Bina usaha menciptakan usaha sebagai alternatif, 

penguasaan bisnis skala kecil  untuk matapencaharian masyarakat pesisir. Bina 

lingkungan atau infrastruktur merupakan kegiatan yang mencakup pembangunan 

infrastruktur. Bina siaga bencana atau perubahan iklim mencakup usaha – usaha 

pengurangan resiko bencana.  

Pemerintah memberikan pelatihan kewirausahaan dengan cara 

memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada pada desa pesisir 

tersebut. Kegiatan infrastruktur maksudnya pemerintah memperbaiki akses jalan 

ppada desa pesisir, contoh kegiatan infrastruktur di Indonesia pada kabupaten 

pekalongan pembuatan talud agar akses masyarakat untuk melakukan kegiatan 

lebih muda. 



Gambar 1.1   

Hasil Kegiatan Infrastruktur PKPT 

 
Sumber: pekalongankab.go.id 

 

Kemudian pada bina siaga bencana, jika sewaktu-waktu terjadi rob BPBD (Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah) daerah setempat memberikan bantuan langsung 

berupa tempat pengungsian dan airbersih pada korban daerah rob.  

Pada Program PKPT (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh) tersebut 

diharapkan akan bermuara pada pengentasan kemiskinan pada masyarakat daerah 

pesisir. Salah satu program PKPT (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh) 

dilaksanakan di kabupaten Demak. Kabupaten demak merupakan daerah yang 

berbatasan langsung dengan Kota Semarang, yang merupakan pusat pemerintahan 

dan perekonomian di Jawa Tengah. Kabupaten Demak mempunyai potensi 

perikanan yang sangat melimpah, baik peikanan laut maupun perikanan darat, 

dengan garis pantai sepanjang 72,14 km dan luas perairan umum yang mencapai 

915,66 km
2
 membuat Pemerintah Kabupaten Demak menjadi sektor kelautan dan 

perikanan sebagi sektor prioritas. Tetapi pada kawasan pesisir khusus Kecamatan 

Sayung Kabupaten Demak menurut NGO wetland permukaan tanah turun 

7,8cm/tahun. Kemudian pada penelitian Bayu Trisna (2012) secara deskriptif 



diketahui bahwa daerah pesisir di Kecamatan Sayung yang terkena banjir rob 

pada ketinggian 0,25m adalah Desa Sriwulan, Desa Surodadi, Desa Bedono dan 

Desa Timbulsloko. Dampak banjirrob antara lain: kerusakan bangunan tempat 

tinggal, salinitas air tanah, kerusakan lahan tambak, dan, kehilangan lahan, serta 

kerusakan pada kendaraan atau peralatan kerja. Respon masyarakat terhadap 

banjir rob yang terjadi yakni masyarakat tetap tinggal dan pindah atau mengungsi.  

Melihat pernyataan diatas pada tujuan dari kegiatan program PKPT yang 

bermuara pada pengentasan kemiskinan pada masyarakat daerah pesisir. Berikut 

data kemiskinan di daerah pesisir kecamatan sayung:  

Tabel  1.1  

Kemiskinan  di Kawasan Pesisir Tangguh Kecamatan Sayung 

No Desa 
Rumah 

Tangga 

Keluarga 

Miskin 
Persentase 

1. Sriwulan 3.273 396 12,1 

2. Bedono 1211 689 56,9 

3. Surodadi 726 471 48,46 

4. Timbulsloko 972 337 46,42 

Jumlah 6.182 1893 163,88 

Sumber: BPS Kabupaten Demak 2015 

Data kemiskinan sementara yang didapat dari BPS tahun 2015 karena 

belum ada pembaharuan data terbaru menunjukkan bahwa pada desa sriwulan dari 

jumlah penduduk 3.273 rumah tangga terdapat 396 keluaga miskin, desa bedono 

dari 1.211 rumah tangga terdapat 689 keluarga miskin, desa surodadi dari jumlah 

726 rumah tangga terdapat 471 keluarga miskin, dan kemudian desa timbulsloko 

dari 972 rumah tangga terdapat 337 keluarga miskin. Dari empat desa kawasan 

pesisir tersebut yang menunjukkan desa paling tinggi tingkat kemiskinannya 

adalah desa Bedono. Mayoritas penduduk Desa Bedono bekerja sebagai buruh 



tani dan bangunan serta nelayan dan petambak. Hal ini dilatarbelakangi oleh 

tingkat pendidikan penduduk yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah tidak 

menawarkan pekerjaan yang tinggi. Penduduk Desa Bedono juga banyak yang 

bekerja sebagai buruh dibidang industri, karena banyak pabrik disekitar 

Kecamatan Sayung dan Karangtengah. Sebagai desa pantai tentunya dapat 

ditemukan penduduk yang berja sebagai nelayan dan petambak.  

Desa Bedono yang mempunyai garis sepanjang 8,50 km dan panjang 

pantai  3 km. Desa Bedono adalah salah satu desa yang melaksanakan program 

Pengembangan Kawasan pesisir Tangguh (PKPT). Akan tetapi pada wawancara 

dengan bapak Sulchan (Dinas Kelautan Perikanan) pada program PKPT memiliki 

masalah terkait dengan komunikasi yang kurang baik antara pemerintah dengan 

masyarakat. Seperti halnya pemerintah menginginkan Kelompok Masyarakat 

Pesisir (KMP) dalam satu desa cukup satu kelompok masyarakat pesisir tetapi 

pada kenyataannya masyarakat membuat-buat kelompok sendiri lebih dari satu 

kelompok dan masyarakat terkesan tidak patuh pada perintah pemerintah. 

Kemudian dalam penerapan kegiatan Bina Usaha di desa Bedono terdapat wisata 

mangrove yang disana terdapat akses keliling mangrove dengan menggunakan 

kapal, yang dalam hal ini seharusnya cukup dikelola satu Kelompok Masyarakat 

tetapi pada kenyataannya yang terjadi ada tiga kelompok usaha masyarakat. 

Dengan seperti itu informasi dan komunikasi tidak berjalan dengan baik. 

Kurangnya komunikasi di desa Bedono diperkuat dengan penelitian yang 

di kemukakan Andi bayu Mukti Wicaksono pada penelitiannya pada tahun 2015 



Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di Kabupaten Kendal memiliki 

kelemahan dalam melaksanakan program tersebut antara lain: 

1. masih minimnya keterampilan, pengetahuan sumber daya manusia 

Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) sehingga tidak semua anggota 

KMP paham akan teknis kegiatan. 

2. Pembentukan KMP terkesan hanya dalam rangka akan ada bantuan 

saja, sehingga ini mendorong lemahnya organisasi KMP. 

3. Lemahnya organisasi KMP berdampak pada  bubarnya organisasi 

KMP diakhir program yang membuat arah program untuk 

pemberdayaan kelompok bergeser kepada pemberdayaan individu 

Kegiatan Bina Usaha melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha seperti alat 

tangkap ikan, alat vacuum ikan, box ikan, kompor, wajan dan lain-lain. Namun 

dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan pada minimnya keterampilan dan 

pengetahuan sumberdaya manusia pada Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) 

karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan dari 

diberikannya alat-alat usaha tersebut. Sehingga hal tersebut ada komunikasi dan 

informasi yang kurang baik maka menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat 

pada program PKPT tersebut. Bahwa dengan adanya masalah-masalah tersebut 

pada program PKPT ini masyarakat butuh pendampingan yang ketat agar 

masyarakat lebih tau tentang apa itu program PKPT dan bagaimana seharusnya 

teknis pelaksanaanya. Akan tetapi pada saat ini program Pengembangan Kawasan 

Pesisir Tangguh (PKPT) telah berhenti, seperti kata bapak Sulkhan selaku Kepala 

Bidang Tangkap dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Demak : 



“tahun Tahun ini sudah berhenti, diharapkan tetap meneruskan program 

yang lalu (PKPT) artinya, untuk keberlanjutannya kita tidak selalu harus 

member terus menerus. Suatu saat diharapkan masyarakat dapat berbuat 

dengan dengan sendirinya. Istilahnya pihak pemerintah dinas hanya 

sebagai starter. Setelah mereka sudah jalan ya tetap berjalan saja (tidak 

selalu dituntun)”  

 

Suatu kebijakan untuk dapat diketahui apakah kebijakan yang telah 

dijalankan meraih dampak yang diinginkan memerlukan tindakan evaluasi. 

Evaluasi kebijakan berupa yang objekktif, sistematis dan empiris terhadap efek 

dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin 

dicapai. Salah satu akibat dari output kebijakan adalah akibat yang dihasilkan oleh 

intervensi program pada kelompok sasaran, kemudian dari output yang dihasilkan 

tersebut membawa benefit atau manfaat dan akibat tersebut mampu menimbulkan 

pola perilaku baru pada kelompok sasaran (impact). 

Sebuah program berbasis masyarakat dan dirancang dengan pendekatan 

yang tanggap terhadap kebutuhan merupakan sesuatu yang akan sangat 

bermanfaat bagi kelompok sasaran. Dengan melihat tujuan dari program PKPT 

tujuan yang baik antara lain untuk menata dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat pesisir, kemudian memfasilitasi peran masyarakat sebagai agen 

pembangunan kelautan perikanan baik secara kelompok mapun individu. Penulis 

tertarik melalukan penelitian terhadap program PKPT tersebut.  

Penulis ingin melalukan penelitian terhadap program PKPT dan melihat 

apakah program ini telah berjalan berjalan dengan baik dan mengapa program 

berhenti. Yang pada idealnya sebuah program dijalankan sebaiknya selama lima 

tahun berturut-turut. Tetapi program tersebut hanya berjalan tiga tahun. Dengan 

melihat kondisi permasalahan yang dihadapi Desa Bedono pada implementasi 



program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) diatas maka saya akan 

meneliti tentang EVALUASI DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN 

KAWASAN PESISIR TANGGUH (PKPT) DI DESA BEDONO 

KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK.  

1.2 Perumusan Masalah 

1) Apa saja lingkup kegiatan dari program Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) 

di desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ?  

2) Bagaimana dampak yang terjadi setelah adanya program Kawasan Pesisir 

Tangguh (PKPT) di desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ? 

3) Apa saja kendala atau faktor penghambat program Pengembangan Desa 

Pesisir Tangguh (PKPT) ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui lingkup kegiatan yang ada pada Program kebijakan 

Pengembangan Kawasan  Pesisir Tangguh (PKPT). 

b. Mengevaluasi dampak yang terjadi setelah adanya program 

Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) 

c. Untuk mengetahui apa saja kendala atau faktor penghambat kebijakan 

program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil  penelitian yang diharapkan akan mempunyai manfaat:  

a. Manfaat teoritis, Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti pada 

khususnya dan umumnya pada pembaca. Harapannya dapat memberikan 

masukan dan informasi kepada para pembuat kebijakan.  



b. Manfaat Praktis, Memberikan rekomendasi atas faktor-faktor yang 

mempengaruhi pencapaian “Program Pengembangan Kawasan Pesisir 

Tangguh (PKPT)”.  

1.5  Landasan Teori 

1.5.1  Penelitian Terdahulu 

Tabel  1.2   

Penelitian Terdahulu 

NO 

PENULIS, 

JUDUL, 

TAHUN, 

NAMA 

JURNAL 

TUJUAN DAN 

METODE 

PENELITIAN 

HASIL 

PEMBAHASAN 

PERBEDAAN 

PENELITIAN 

1. Penulis :  

Ali Roziqin & 

Kismartini  

Judul : 

Evaluasi 

Dampak 

Kebijakan 

Pengelolaan 

Wilayah 

Pesisir dan 

Laut di 

Kabupaten 

Rembang  

Tahun : 

- 

Nama Jurnal : 

E-journal 

undip  

 

Tujuan 

penelitian: 

 untuk 

mengevaluasi 

dampak dan 

mengetahui 

kendala dari 

kebijakan 

pengelolaan 

wilayah pesisir dan 

laut di Kabupaten 

Rembang. 

Metode 

penelitian: 

reduksi data, 

penyajian data dan 

verifikasi/ 

penyimpulan data. 

kebijakan ini 

diharapkan partisipasi 

masyarakat cenderung 

naik dan ikut berperan 

aktif dalam 

pengelolaan wilayah 

pesisir dan laut.Namun 

dampak tersebut 

nampaknya belum 

secara optimal dapat 

terwujud.  

Kondisi pantai yang 

ada di Kabupaten 

Rembang juga secara 

bertahap cukup baik 

dimana sudah ada 

pengelolaan baik itu 

yang dilakukan 

masyarakat atau 

lembaga pemerintahan. 

Hasil perikanan 

tangkap selama ini 

cenderung fluktuatif 

dari tahun ke tahun. 

Sumbangsih sektor 

pengolahan perikanan 

terhadap perekonomian 

warga cukup besar 

yaitu PDB sektor 

Perbedaan dengan 

penelitian saya 

adalah terletak pada 

fokus dan locus yang 

diteliti. Penelitian 

fokus pada evaluasi 

dampak program 

PKPT di desa 

bedono, sayung 

kabupaten demak. 

Tetapi penelitian 

Roziqin dan 

Kismartini pada 

evaluasi dampak 

kebijakan 

pengelolaan wilayah 

pesisir di kabupaten 

Rembang.  



perikanan pada 

triwulan 1 tahun 2015 

telah tumbuh sebanyak 

3,8% dengan 

perlambatan ekonomi.  

2. Penulis :  

Rasika Istihara 

Winndriyaning

rum 

Judul :  

Evaluasi 

Dampak 

Program 

PAMSIMAS 

di Kecamatan 

Kutowinangun 

Kabupaten 

Kebumen 

Tahun : 

2015 

Nama Jurnal :  

E-journal 

undip 

Tujuan penelitian 

: 

untuk mengetahui 

dan menganalisis 

dampak sosial dan 

faktor yang 

mempengaruhi 

pada Program 

PAMSIMAS di 

Kecamatan 

Kutowinangun 

Kebupaten 

Kebumen.  

Metode penelitian 

: 

menggunakan tipe 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif, 

Penelitian 

kualitatif bersifat 

deskriptif 

merupakan salah 

satu upaya untuk 

menggambarkan, 

mendeskripsikan, 

menganalisa 

kondisi-kondisi 

yang sedang 

terjadi dengan 

mengumpulkan 

data berupa kata-

kata, foto, 

wawancara, 

catatan lapangan, 

serta dokumen 

pribadi. 

 

bahwa dampak dengan 

adanya Program 

PAMSIMAS, 

pemenuhan kebutuhan 

air bagi masyarakat 

menjadi mudah. 

Masyarakat lebih 

hemat tenaga dan 

waktu dalam 

mendapatkan air bersih 

untuk kebutuhan sehari 

hari. Bantuan air 

minum ini sangat 

membantu masyarakat, 

kebutuhan air menjadi 

tercukupi, selain itu 

standar kesehatan air 

minum lebih terjamin. 

Penelitian Rasika 

fokus pada evaluasi 

dampak sosial 

program  

PAMSIMAS 

Kecamatan 

Kutowinangun 

Kabupaten Kebumen 

dan penelitian saya 

hanya fokus pada 

evaluasi dampak 

program PKPT di 

desa Bedono 

Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak 

3. Penulis :  

Agus 

Widiarma dan 

Tujuan 

penelitian: 

untuk mengetahui 

program 

penanggulangan 

kemiskinan terhadap 

Perbedaan penelitian 

saya dengan 

penelitian Agus 



Sri Suwitri 

Judul :  

Evaluasi 

Dampak 

Program 

Penanggulanga

n Kemiskinan 

Berbasis 

Keluarga di 

Kota Semarang 

(Kajian 

Instruksi 

Presiden 

Nomor 3 

Tahun 2010 

Tentang 

Pembangunan 

yang 

Berkeadilan) 

Tahun : 

- 

Nama Jurnal :  

E-journal 

undip 

dan menganalisis 

dampak program 

dan faktor yang 

mempengaruhi 

pada 

Penanggulangan 

Kemiskinan 

Berbasis Keluarga. 

(Kajian Instruksi 

Presiden Nomor 3 

Tahun 2010 

Tentang 

Pembangunan 

yang Berkeadilan) 

 

 Metode 

Penelitian: 

Penelitian ini 

mengunakan 

metodologi 

kualitatif deskriptif 

karena 

peneliti ingin 

mendiskripsikan 

dampak yang 

terjadi. Metode 

penentuan 

informan pemeliti 

menggunakan 

metode purposive 

dimana penentuan 

informan menjadi 

subjektif peneliti 

dan menggunakan 

cluster yaitu 

pengambilan 

informan secara 

acak berdasarkan 

kelompok tertentu 

dalam masyarakat 

dapat berupa 

kelompok 

pekerjaan maupun 

wilayah. 

kesehatan tidak terlalu 

signifikan, menurut 

pelaksana hal ini 

dikarenakan kurangnya 

kepedulian masyarakat  

terhadap kesehatan 

mereka sendiri dan 

terhadap program 

pemerintah. Pada 

sektor pendidikan, 

program 

penanggulangan 

kemiskinan berbasis 

keluargamampu 

meringankan beban 

warga miskin untuk 

memenuhi pendidikan 

dasarnya. Selain 

memberikan bantuan 

dana pendidikan 

pemerintah juga 

memberikan bantuan 

dana penunjang 

pendidikan warga 

miskin. 

Widiarma dan Sri 

Suwitri adalah 

berfokus pada 

seluruh evaluasi 

dampak program 

yang memakai teori 

dampak sosial tetapi 

penelitian saya 

hanya fokus pada 

evaluasi dampak 

program.  

 

4. Penulis : 

Ambariyanto, 
Tujuan 

penelitian: 

Dalam jurnal tersebut 

diuraikan bahwa faktor 

Perbedaanya terletak 

pada tujuan. 



Denny N.S 

Judul : 

Kajian 

Pengembangan 

Desa Pesisir 

Tangguh di 

Kota Semarang 

Tahun :  

2012 

Nama Jurnal : 

Riptek 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

penyusunan kajian 

PKPT di kota 

Semarang ini 

untuk menyiapkan 

dokumen yang 

dibutuhkan 

khususnya profil 

desa pesisir 

tangguh sebagai 

syarat utama 

dalam mengikuti 

Program dari 

Kementrian KKP 

Republik 

Indonesia.  

 

Metode 

Penelitian: 

Penelitian ini 

menggunkanan 

penelitian empiris. 

Manfaat dari 

penelitian ini 

terdiri dari manfaat 

teoritis dan praktis. 

Metode penelitian 

yang digunakan 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

sosiologis. 

 

sosial-budaya atau 

kesatuan ekonomi 

memiliki banyak 

kriteria. Penetapan 

prioritas klaster desa 

pesisir berdasarkan 

hasil skoring dan 

rangking, kelompok 

skala adalah yang 

dijadikan sebagai 

prioritas klaster desa.  

Kemudian tentang     

karakteristik penduduk 

kelurahan Mangkang 
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Penelitian pertama diteliti oleh Ali Rozikin dan Kismartini dengan judul Evaluasi 

Dampak Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Rembang 

dengan tujuan penelitian untuk mengevaluasi dampak dan mengetahui kendala 

dari kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Rembang. 

Metode pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi/ 

penyimpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan ini diharapkan 

partisipasi masyarakat cenderung naik dan ikut berperan aktif dalam pengelolaan 

wilayah pesisir dan laut. Namun dampak tersebut nampaknya belum secara 

optimal dapat terwujud. Kondisi pantai yang ada di Kabupaten Rembang juga 

secara bertahap cukup baik dimana sudah ada pengelolaan baik itu yang dilakukan 



masyarakat atau lembaga pemerintahan. Hasil perikanan tangkap selama ini 

cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Sumbangsih sektor pengolahan 

perikanan terhadap perekonomian warga cukup besar yaitu PDB sektor perikanan 

pada triwulan 1 tahun 2015 telah tumbuh sebanyak 3,8% dengan perlambatan 

ekonomi. Perbedaan dengan penelitian saya adalah terletak pada fokus dan locus 

yang diteliti. Penelitian fokus pada evaluasi dampak sosial program PKPT di desa 

bedono, sayung kabupaten demak. Tetapi penelitian Roziqin dan Kismartini pada 

evaluasi dampak kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di kabupaten Rembang. 

Penelitian kedua diteliti oleh Rasika Istihara Winndriyaningrum dengan 

judul Evaluasi Dampak Program PAMSIMAS di Kecamatan Kutowinangun 

Kabupaten Kebumen, diteliti pada tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis dampak sosial dan faktor yang 

mempengaruhi pada Program PAMSIMAS di Kecamatan Kutowinangun 

Kebupaten Kebumen dan menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, 

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif merupakan salah satu upaya untuk 

menggambarkan, mendeskripsikan, menganalisa kondisi-kondisi yang sedang 

terjadi dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, foto, wawancara, catatan 

lapangan, serta dokumen pribadi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dampak 

dengan adanya Program PAMSIMAS, pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat 

menjadi mudah. Masyarakat lebih hemat tenaga dan waktu dalam mendapatkan 

air bersih untuk kebutuhan sehari hari. Bantuan air minum ini sangat membantu 

masyarakat, kebutuhan air menjadi tercukupi, selain itu standar kesehatan air 

minum lebih terjamin. Kemudian perbedaan Penelitian Rasika menggunakan teori 



Wibawa (1994:44) dan Armour dalam Hadi (2005:25). Dan penelitian saya 

menggunakan teori Wibawa (1994) yang terkait dengan dampak sosial dan unit-

unit sosial. 

Penelitian ketiga diteliti oleh Agus Widiarma dan Sri Suwitri dengan judul 

Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga di 

Kota Semarang (Kajian Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 

Pembangunan yang Berkeadilan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis dampak program dan faktor yang mempengaruhi 

pada Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga. (Kajian Instruksi Presiden 

Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembangunan yang Berkeadilan) dengan metode 

penelitian metodologi kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mendiskripsikan 

dampak yang terjadi. Metode penentuan informan pemeliti menggunakan metode 

purposivedimana penentuan informan menjadi subjektif peneliti dan 

menggunakan cluster yaitu pengambilan informan secara acak berdasarkan 

kelompok tertentu dalam masyarakat dapat berupa kelompok pekerjaan maupun 

wilayah. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Agus Widiarma dan Sri 

Suwitri adalah berfokus pada seluruh evaluasi dampak program yang memakai 

teori dampak sosial tetapi penelitian saya hanya fokus pada evaluasi dampak 

program.  

Penelitian keempat diteliti oleh Ambariyanto dan Denny N.S dengan judul 

penelitian Kajian Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kota Semarang pada 

tahun 2012. Tujuan penelitian ini untuk penyusunan kajian PKPT di kota 

Semarang ini untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan khususnya profil desa 



pesisir tangguh sebagai syarat utama dalam mengikuti Program dari Kementrian 

KKP Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Manfaat 

dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. Metode penelitian yang 

digunakan dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini 

diuraikan bahwa faktor sosial-budaya atau kesatuan ekonomi memiliki banyak 

kriteria. Penetapan prioritas klaster desa pesisir berdasarkan hasil skoring dan 

rangking, kelompok skala adalah yang dijadikan sebagai prioritas klaster desa.  

Kemudian tentang karakteristik penduduk kelurahan Mangkang Kulon yang 

berkaitan dengan penggunaan lahan, kondisi penduduk, tingkat pendidikan di 

kelurahan Mangkang Kulon. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya 

adalah terletak pada tujuan. Penelitian Ambariyanto dan Denny fokus pada 

penyusunan kajian PKPT tetapi tujuan saya analisis komunikasi dalam 

implementasi program PKPT.  

Penelitian kelima diteliti oleh Andi Bayu Wicaksono dengan judul 

Implementasi Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) tahun 2012-

2014 di Kabupaten Kendal tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui bagaimana implementasi Program Pengembangan Desa Pesisir 

Tangguh ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kendal. Metode penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara serta 

dokumen untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan untuk 

menunjang penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah Standar Program PKPT 

tahun 2012-2014 tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri-KP dan 

pedoman teknis PKPT yang mengacu pada landasan hukum. Secara umum 



implementasi program PKPT selama 3tahun di Kabupaten Kendal telah berjalan 

cukup baik dapat dilihat dari pendapatan UMKM dan perbaikan kualitas 

infrastruktur masyarakat di 3 desa lokasi PKPT. Masih minimnya keterampilan, 

pengetahuan sumber daya manusia Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) 

sehingga tidak semua anggota KMP paham akan teknis kegiatan. Pembentukan 

KMP terkesan hanya dalam rangka akan ada bantuan saja, sehingga ini 

mendorong lemahnya organisasi KMP. Perbedaan dengan penelitian saya adalah 

mulai tahun 2015 program PDPT diakselerasikan menjadi PKPT, penelitian saya 

hanya terfokus pada evaluasi dampak sosial dalam program PKPT tetapi pada 

penelitian Andi terfokus pada semua aspek implementasi dari mulai komunikasi, 

disposisi, sumber daya dan struktur.   

1.5.2  Konsep Administrasi Publik 

Administrasi berasal dari kata to administer yang diartikan sebagai to manage 

(mengelola). Secara etimologis, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan 

dalam mengelola informasi, manusia, harta benda, hingga tercapainya tujuan yang 

terhimpun dalam organisasi. Begitu pula halnya dengan istilah administrasi dalam 

pengertian sebagai pemerintah atau administrasi publik. Disini administrasi publik 

harus kita cerna sebagai satu bagian dari administrasi; yang memusatkan 

perhatiannya pada bidang bidang yang bersifat publik (dalam Damai Darmadi & 

Sukidin;2009:7 ). 

Terkait dengan alasan berbagai referensi yang dikemukakan para ahli 

menyebutkan kata “publik” yang telah umum diadaptasi dengan pengertian yang 

sama dengan kata “publik” di Indonesia, maka dalam kepentingan ini kata 



“publik” lebih difungsikan daripada kata negara. Para ahli memiliki definisi 

masing-masing mengenai administrasi publik, diantaranya: Apa yang disebut ilmu 

administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam 

bidang – bidang yang bersifat publik. Oleh karena itu, administrasi publik 

merupakan cabang dari ilmu administrasi. Dengan demikian, semua teori, konsep, 

dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi, juga berlaku bagi ilmu 

administrasi publik (dalam Mufiz;1986). 

Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig dalam 

Harbani Pasolong (2010: 7), mendefinisikan bahwa administrasi publik adalah 

kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Dalam 

administrasi publik kebijakan ditetapkan oleh  badan-badan perwakilan politik 

dan selalu ada koordinasi antara perorangan maupun kelompok dalam 

melaksanakan kebijakan tersebut. Hal yang tidak kalah penting ialah bahwa selalu 

ada proses bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, 

pengarahan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah 

dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.  Kerjasama dalam Administrasi 

Publik meliputi 3 cabang pemerintahan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif 

dan setiap lembaga tersebut memiliki perannya masing-masing. Selain ketiga 

lembaga tersebut berkaitan juga dengan berbagai macam kelompok swasta dan 

perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. 

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik 

adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan dalam bidang 



politik yang meliputi 3 cabang pemerintahan yakni eksekutif, legislatif dan 

yudikatif dan setiap lembaga tersebut memiliki perannya masing-masing. 

1.5.3  Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah fungsi dari pilar organisasi dan manajemen. Unsur 

organisasi didalam perspektif ini adalah ‘Negara’, sedang unsur manajemen 

adalah ‘Pemerintahan’. Negara dipandang sebagai suatu wadah atau organisasi 

dalam arti statis. Unsur ini memerlukan mesin penggerak yang dapat 

mendinamisasikannya. Unsur dinamis itu adalah manajemen, yang di dalam 

sistem kenegaraan lebih dikenal sebagai pemerintahan.  

Thomas R. Dye dalam Suharno (2013: 11) mengatakan bahwa “kebijakan 

publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak 

dilakukan”. Menurut Carl Friedrich Carl J Frederick dalam Ismail Namawi (2009: 

8) kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan 

hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan 

untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau 

merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.   

Menurut James E. Anderson dalam dalam Leo Agustino (2008: 4) 

kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan 

oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu 

persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian 

pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau 



dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga menbedakan kebijakan dari keputusan 

yang merupakan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. 

Robert Eyestone dalam bukunya The Threads of Public Policy dalam Leo 

Agustino (2008: 6)  mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan suatu 

unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini 

mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang 

dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.   

Beberapa definisi tersebut kebijakan publik adalah aturan yang mengatur 

kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya 

untuk mencapai tujuan dan cita-cita suatu bangsa.  

Pada peraturan tertulis, tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat 

dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu antara lain:  

a. Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan 

menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan 

produk pendiri bangsa Indonesia, yang dapat di revisi hanya oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan dari seluruh rakyat 

Indonesia.  

b. Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama 

antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan 

ketidakmampuan legislatif, namun menyiratkan tingkat kompleksitas 

permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Contoh 



kebijakan publik yang dibuat bersama eksekutif dan legislatif ini adalah 

Undang-Undang dan Peraturan Daerah.  

c. Kebijakan publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif 

saja. Dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan 

kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk legislatif berisikan 

peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang 

dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif. Contoh kebijakan 

publik yang dibuat oleh eksekutif adalah Peraturan Pemerintah (PP), 

Keputusan Peraturan Presiden (Keppres/Perpres), Keputusan Peraturan 

Mentri (Kepmen/Permen), Keputusan/Peraturan Gubernur, 

Keputusan/peraturan Walikota/Bupati.  

Kebijakan publik tidak lahir begitu saja, namun melalui proses atau 

tahapan yang cukup panjang. Islamy dalam Sri Suwitri (2008: 69) mengemukakan 

bahwa kebijakan publik sebagai suatu proses akan diawali dengan perumusan 

kebijakan sebelum dilanjutkan dengan implementasi dan evaluasi.  Tahap-tahap 

kebijakan publik adalah sebagai berikut: 

1. Perumusan Kebijakan 

Perumusan kebijakan berkaitan dengan pembuatan keputusan. 

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan bukan keputusan 

yang berdiri sendiri. Anderson dalam Sri Suwitri (2008: 69), menyatakan 

perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana 

berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan 

dan siapa yang berpartisipasi dan terlibat, individu ataupun kelompok. 



Winarmo dalam Sri Suwitri (2008: 69), menyebut perumusan kebijakan 

sebagai tahap dimana kebijakan dipilih dari berbagai alternatif yang 

berkompetisi. Perumusan kebijakan oleh beberapa ahli seringkali disebut 

sebagai alternatif kebijakan, adapula yang menyebut sebagai proses 

perumusan usulan kebijakan. Proses perumusan kebijakan merupakan 

proses yang terdiri dari beberapa tahap. Dimulai mengidentifikasikan 

alternatif, mendefinisikan dan merumuskan alternatif, menilai masing-

masing alternatif yang tersedia, dan memilih alternatif yang “memuaskan” 

atau “paling memungkinkan untuk dilaksanakan”. 

2. Implementasi kebijakan 

Implementasi kebijakan publik akhir-akhir ini muncul sebagai 

topik yang menarik dalam studi ilmu politik baik di negara-negara maju 

maupun di negara-negara berkembang. Implementasi kebijakan publik 

menjadi menarik perhatian dikarenakan banyak faktor yang sangat 

bervariasi yang sangat terkait dengan proses implementasi ini. Bahasannya 

meliputi kemampuan penyediaan sumber, struktur hubungan antar 

pemerintahan, pelaporan dalam birokrasi, pengaruh lawan politik, 

kejadian-kejadian tak terduga yang tak dapat diperkirakan sebelumnya 

yang muncul dalam pencapaian tujuan termasuk pula dalam bahasan 

implementasi kebijakan publik.banyak faktor dapat menyebabkan 

mengapa kebijaksanaan yang ditetapkan mengalami penyimpangan dalam 

pelaksanaannya, usaha-usaha untuk menjelaskan perbedaan yang terjadi 

antara kebijakan dengan pelaksanaan, penjabaran kebijakan ke dalam 



mekanisme, menterjemahkan tujuan ke prosedur rutin dan masih banyak 

lagi hal-hal yang termasuk bahasan implementasi kebijakan publik. 

Berbagai diskusi mengenai implementasi ternyata melahirkan pertanyaan-

pertanyaan dasar mengenai konflik antara pengambilan keputusan dengan 

“who gets what” atau “siapa mendapatkan apa”. Pengambilan keputusan 

dari suatu kebijakan akan dapat mengakibatkan satu pihak mendapat 

keuntungan dengan mengorbankan pihak lain. Mempelajari implementasi 

kebijakan publik pada hakekatnya berusaha untuk memahami apa yang 

senyatanya terjadi sesudah suatu kebijakan di formulasikan dan mendapat 

pengesahan. Implementasi khususnya berkaitan dengan persoalan sekitar 

usaha melaksanakan program atau kebijakan, mengadministrasikannya 

maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu dari program atau 

kebijakan tersebut kepada masyarakat. Karena itu guna memperoleh 

pemahaman yang baik mengenai implementasi kebijakan hendaknya kita 

memahami pula bahwa bukan hanya badan administratif yang 

bertanggungjawab terhadap kebijakan atau program berikut 

pelaksannaannyaterhadap kelompok-kelompok sasaran (target grup), 

melainkan juga berbagai kekuatan sosial, politik, ekonomi yang secara 

langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi perilaku semua pihak 

yang terlibat. Memahami implementasi secara baik juga harus 

memperhatikan dampak yang ditimbulkan baik dampak yang dikehendaki 

maupun dampak yang tidak dikehendaki. 

3. Evaluasi Kebijakan 



Menurut Subarsono dalam  Sri Suwitri (2008: 90), evaluasi 

kebijakan adalah kegiatan untuk menilai kinerja suatu kebijakan Kapan 

suatu evaluasi dapat dilakukan, tidak ada batas waktu yang pasti kapan 

suatu kebijakan dapat dievaluasi. Menurut AG. Subarsono dalam Sri 

Suwitri (2008: 90) kapan evaluasi kebijakan diaksanakan sangat 

tergantung pada kebijakan publik yang sedang diimplementasikan. 

Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang 

lebih panjang, paling tidak 5 tahun semenjak kebijakan 

diimplementasikan, untuk dapat mengetahui outcome dan dampak suatu 

kebijakan. Sebaliknya, semakin teknis sifat suatu kebijakan atau program, 

maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat 

semenjak diterapkannnya kebijakan tersebut. 

Jones dalam Sri Suwitri (2008: 90), mendefinisikan evaluasi kebijakan 

sebagai suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program 

dan proses pemerintahan yang bervariasi dalam spesifikasi kriteria, teknik-

teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk-bentuk rekomendasinya. 

David Nachmias dalam Sri Suwitri (2008: 90), memberikan 

pernyataan tentang evaluasi kebijakan sebagai tujuan yang sistematik, 

pemahaman empirik terhadap berbagai dampak dari kebijakan-kebijakan 

yang sedang berlangsung dan target program publik yang merekaingin 

mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud. Evaluasi kebijakan berdasarkan 

proses dapat berupa evaluasi sebelum kebijakan dilaksanakan atau pada 



saat formulasi kebijakan, evaluasi pada saat implementasi dan evaluasi 

sesudah implementasi. 

Dapat diambil kesimpulan, Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang 

diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

kemudian tindakan tersebut dijadikan sebagai suatu kebijakan. 

1.5.4  Evaluasi Kebijakan Publik 

Pada buku Kebijakan Publik (Winarno, 2012: 229) secara umum evaluasi 

kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau 

penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam 

hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, 

evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan 

dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. 

James Anderson dalam (Winarno, 2014 : 230-233) membagi evaluasi 

kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini 

didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut: 

a. Tipe pertama 

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi 

kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang 

sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. 

b. Tipe kedua 

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan 

atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu 

mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. 



c. Tipe ketiga 

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif 

program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi 

masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan 

tersebut tercapai. 

Dapat diambil kesimpulan evaluasi kebijakan memiliki arti yang 

berhubungan yang masing-masing menunjukan pada aplikasi beberapa skala nilai 

terhadap hasil kebijakan dan suatu program. 

1.5.4.1  Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik 

Evaluasi Kebijakan memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut 

(Subarsono, 2013: 120-121) : 

a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. 

Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajad pencapaian tujuan dan 

sasaran kebijakan. 

b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan.  

Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari 

suatu kebijakan. 

c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. 

Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas 

pengeluaran atau output dari suatu kebijakan. 

d. Mengukur dampak suatu kebijakan. 

Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari 

suatu kebijakan, baik dampak positif mapun negatif. 



e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. 

Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-

penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan 

antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target. 

f. Sebagai bahan masukan (input ) untuk kebijakan yang akan datang. 

Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi 

proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. 

Maka dari itu dengan adanya evaluasi baik dilakukan secara intern maupun 

ekstern dari suatu kebijakan maupun program. Diharapkan kebijakan-kebijakan 

dapat kedepannya akan menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang 

sama. 

1.5.4.2  Langkah-langkah Evaluasi Kebijakan Publik 

Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang minimal 

beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Salah 

satu ahli tersebut adalah Edward A. Schuman (Winarno, 2012: 233-234). 

Schuman mengungkapkan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni:  

1. Mengidentifikasikan tujuan program yang akan dievaluasi. 

2. Analisis terhadap masalah. 

3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan. 

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi. 

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari 

kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain. 

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. 



Menurut Suchman, mendefinisikan masalah merupakan tahap yang paling 

penting dalam evaluasi kebijakan. Setelah masalah didefinisikan dengan jelas 

maka tujuan-tujuan dapat disusun dengan jelas pula. Oleh karena itu, ia juga 

mengidentifikasi beberapa pertanyaan operasional untuk menjalankan riset 

evaluasi seperti: 

(1) Apakah yang menjadi isi dari tujuan program? 

(2) Siapa yang menjadi target program? 

(3) Kapan perubahan yang diharapkan terjadi? 

(4) Apakah tujuan yang ditetapkan satu atau banyak (unitary or multiple)? 

(5) Apakah dampak yang diharapkan besar? 

(6) Bagaimanakah tujuan-tujuan tersebut dicapai? 

1.5.4.3  Metode Evaluasi  

 Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Subarsono (2005:128), untuk melakukan 

evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan, ada beberapa metode 

evaluasi yang dapat dipilih yakni: 

a. Single program after – only yaitu informasi diperoleh berdasarkan 

keadaan kelompok sasaran sesudah program dijalankan 

b. Single program before – after yaitu informasi yang diperoleh 

berdasarkan perubahaan keadaan sasaran sebelum dan sesudah program 

dijalankan 

c. Comparative after – only yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan 

keadaan sasaran dan bukan sasaran program dijalankan 



d. Comparative before – after yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan 

efek program terhadap kelompok sasaran sebelum dan sesudah program 

dijalankan. 

Tabel  1.3   

Metodologi Untuk Evaluasi Program 

Jenis Evaluasi Pengukuran Kondisi Kelompok 

Kontrol 

Informasi yang Diperoleh 

Sebelum Sesudah 

Single program 

after only 

Tidak Ya Tidak ada Keadaan kelompok sasaran 

Single program 

before-after 

Ya Ya Tidak ada Perubahan kelompok sasaran 

Comparative 

after-only 

Tidak  

Ya 

Ada Keadaan kelompok sasaran 

dan kelompok control 

Comparative 

before-after 

Ya Ya Ada Efek program terhdap 

kelompok sasaran dan 

kelompok kontrol 

Sumber : Finsterbusch dan Motz (dalam Subarsono, 2005:130) 

Dapat ditarik kesimpulan evaluasi program adalah proses untuk 

mendeskripsikan dan menilai suatu program dengan menggunakan kriteria 

tertentu dengan tujuan untuk membant merumuskan keputusan, kebijakan yang 

lebih baik. Dan dalam mengevaluasi suatu program memiliki metode pengukuran 

kondisi sebelum dan sesudah program itu dijalankan. Maka dari itu dalam 

mengevaluasi dampak program PKPT penulis menggunakan metode single 

program before-after. 

1.5.4.4  Pendekatan Evaluasi 

Ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Dunn 

dalam buku Analisis Kebijakan Publik (Subarsono, 2013: 124-125), yakni : 



a. Evaluasi Semu adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode 

deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid 

mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai 

dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok atau masyarakat. 

b. Evaluasi Formal adalah  pendekatan evaluasi yang menggunakan 

metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan 

valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program 

kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. 

c. Evaluasi Semu adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode 

deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid 

mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai 

dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok atau masyarakat. 

d. Evaluasi Formal adalah  pendekatan evaluasi yang menggunakan 

metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan 

valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program 

kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. 

e. Evaluasi Proses Keputusan Teoritis adalah evaluasi yang menggunakan 

metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya 

dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit 

diinginkan oleh berbagai stakeholders. 

 

 

 



Tabel  1.4  

Pendekatan Evaluasi Menurut William Dunn 

No. Pendekatan Tujuan Asumsi Metodologi 

1.  Evaluasi 

Semu 

Menggunakan 

metode deskriptif 

untuk 

menghasilkan 

informasi valid 

tentang hasil 

kebijakan 

Ukuran manfaat 

atau nilai terbukti 

dengan sendirinya 

atau tidak 

kontroversional 

 Eksperiment-

asi sosial 

 Akuntansi 

sistem sosial 

 Pemeriksaan 

sosial 

Sintesis riset dan 

praktek 

2. Evaluasi 

Formal 

Menggunakan 

metode deskriptif 

untuk 

menghasilkan 

informasi yang 

terpercaya dan 

valid mengenai 

hasil kebijakan 

secara formal 

diumumkan 

sebagai tujuan 

program-

kebijakan 

Tujuan dan 

sasaran dari 

pengambilan 

kebijakan dan 

administrator yang 

secara resmi 

diumumkan 

merupakan ukuran 

yang tepat dari 

manfaat atau nilai 

 Evaluasi 

perkembangan 

 Evaluasi 

eksperimental 

 Evaluasi proses 

retrospektif 

Evaluasi hasil 

retrospektif 

3. Evaluasi 

Keputusan 

Teoritis 

Menggunakan 

metode deskriptif 

untuk 

menghasilkan 

informasi yang 

terpercaya dan 

valid mengenai 

Tujuan dan 

sasaran dari 

berbagai pelaku 

yang diumumkan  

secara  formal 

ataupun diam-

diam merupakan 

 Penilaian 

tentang dapat-

tidaknya 

dievaluasi 

 Analisis utilitas 

multi-atribut 



hasil kebijakan 

yang secara 

eksplisit 

diinginkan oleh 

berbagai pelaku 

kebijakan 

ukuran yang tepat 

dari manfaat atau 

nilai 

Sumber: Subarsono, 2013:125 

Pendekatan evaluasi dampak program Pengembangan Kawasan Pesisir 

Tangguh desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak adalah pendekatan 

evaluasi formal. Hal tersebut dikarenakan pendekatan evaluasi formal 

menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya 

dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara formal diumumkan sebagai 

sasaran program kebijakan. Secara lebih spesifik, bentuk evaluasi formal yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi program  restrospektif yaitu suatu 

bentuk evaluasi yang meliputi pengevaluasian program setelah program 

diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Bentuk ini cenderung dipusatkan pada 

masalah-masalah dan kendala-kendala yang terjadi selama implementasi 

berlangsung, yang berhubungan dengan keluaran dan dampak yang diperoleh. 

Berdasarkan pendekatan evaluasi ini, sasaran ditetapkan formal tersebut 

merupakan  ukuran yang tepat untuk melihat nilai atau manfaat dari program dan 

kebijakan. Sasaran dalam penelitian ini adalah keberhasilan program 

Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh desa Bedono Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak.  

Penilaian keberhasilan dalam suatu kebijakan perlu dikembangkan pada 

beberapa indikator. Penggunaan indikator yang tunggal dapat membahayakan, 



maksudnya, dalam arti hasil penilaiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. 

Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn, 1994 dalam 

(Subarsono, 2005:126) mencakup lima indikator sebagai berikut :  

Tabel  1.5  

Evaluasi Kebijakan Publik Menurut William Dunn 

No. Kriteria Penjelasan 

1.  Efektifitas dan Efisiensi Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai? 

2.  Kecukupan Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat 

memecahkan masalah? 

3.  Pemerataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan 

merata kepada kelompok masyarakat yang 

berbeda? 

4. Responsivitas  Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai 

kelompok dan dapat memuaskan mereka? 

5. Ketepatan Apakah hasil yang dicapai bermanfaat? 

Sumber : Subarsono, 2005:126 

1.5.4.5  Evaluasi Dampak Program 

Evaluasi dampak sendiri merupakan evaluasi yang mencermati dampak tetap atau 

dampak jangka panjang. Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar 

kepada output dan dampak kebijakan. Dampak yang dimaksud adalah dampak 

yang diharapkan serta dampak yang tidak diharapkan. (Samudra Wibawa 1994: 

29) 

Dalam melakukan evaluasi dampak sendiri memiliki langkah langkah sebagai 

berikut, ada tiga hal yang harus dikerjakan seorang analis : 

a. Secara vertikal mematakan jenis jenis dampak yang mungkin terjadi, 

b. Secara horisontal melihat maupun memprediksi kecenderungan reaksi 



yang diberikan oleh subjek yang terkena dampak tersebut. 

c. Secara komperhensif merumuskan penyesuaian kebijakan yang harus 

dilakukan oleh policy maker. 

Gambar 1.2  

Tahapan Proses Evaluasi Dampak 

 

 

 

 

 

Umpan Balik 

Sumber: Samodra Wibawa. 1994 

Input adalah bahan baku (raw material) yang digunakan sebagai masukan 

dalam sebuah sistem kebijakan. Input tesebut dapat berupa sumberdaya manusia, 

sumberdaya financial, tuntutan-tuntutan, dukungan masyarakat. Sistem politik 

melalui para aktornya melakukan proses konversi dari input menjadi output. 

Selama proses konversi ini terjadi bargaining dan negosiasi antar para aktor yang 

terlibat dalam pembuatan kebijakan, yang masing – masing memiliki kepentingan 

yang mungkin berbeda atau bisa sama. Output yang merupakan hasil dari konversi 

sebetulnya merupakan resultante dari tarik menarik antar kepentingan aktor yang 

terlibat dalam pembuatan kebijakan. Dalam pandangan teori kelompok (group 

model). Sebuah kebijakan akan lebih banyak berisi prefrensi kelompok yang kuat 

dan menjauh dari keinginan kelompok yang lemah (Dye: 1981). 

INPUT PROSES 

KEBIJAKAN 
OUTPUT OUTCOME BENEFIT IMPACT 



Output adalah keluaran dari sistem kebijakan, yang dapat berupa 

peraturan, kebijakan, pelayanan/jasa, dan program. Sebagai contoh, output proyek 

irigasi adalah tersedianya saluran irigasi sepanjang sekian kilo meter. Sedangkan 

outcome adalah hasil dari suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai 

akibat diimplementasikannya suatu kebijakan. Contohnya: proyek irigasi, maka 

outcomes-nya adalah tesedianya supplay air berjumlah sejian kubik, peningkatan 

jumlah luas sawah yang mendapat irigasi. Benefit adalah keuntungan atau manfaat 

dari suatu kebijakan yang telah berjalan sebagai akibat dari diimplementasikannya 

suatu kebijakan atau program. Contoh: proyek irigasi, maka masyarakat memiliki 

manfaat dapat menggunakan air untuk kebutuhan sehari – hari. Impact (dampak) 

adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan 

yang diimplementasikan. Contoh: proyek irigasi, maka dampaknya adalah 

meningkatkan frekuensi tanam padi, kenaikan tingkat produksi padi dan 

meningkatnya pendapatan petani.  

Evaluasi kebijakan banyak jenisnya salah satunya adalah evaluasi dampak. 

Menurut Subarsono (2012:130) evaluasi dampak suatu program harus sangat 

dicermati bahwa dampak yang terjadi adalah benar – benar sebagai akibat dari 

program yang sedang dievaluasi. Mengapa demikian, karena adanya kemungkinan 

bahwa program sering terjadi tumpang tindih oleh karenannya pengalaman 

membuktikan tidak mudah mengeklaim bahwa suatu dampak sebagai akibat dari 

program tertentu. Bisa jadi dampak tersebut merupakan akumulasi dari beberapa 

program yang berdampingan atau bersinergi.  



Hasil kebijakan Dunn, (2000:513) membedakan dua jenis akibat yaitu 

keluaran (outputs) dan dampak (impact). Keluaran kebijakan adalah barang 

layanan atau sumberdaya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok 

penerima (beneficiaries). Menurut Dunn, dampak kebijakan dapat berupa 

perubahan fisik maupun sosial sebagai akibat dari keluaran kebijakan tersebut. 

Michael Borus dalam Ripley berpendapat bahwa ada 3 (tiga) tipe evaluasi 

kebijakan atau program, yaitu (yang kembali disadur/Kusumanegara, 2010:124): 

1. Evaluasi proses. Mengenai bagaimana pelaksanaan suatu program. Tipe 

evaluasi yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimanakah program 

berjalan ? evaluasi proses disebut evaluasi formatif 

2. Evaluasi dampak. Membahas tentang akibat apa yang dihasilkan suatu 

program. Tipe ini adalah evaluasi yang menjawab pertanyaan apa yang 

telah dilakukan suatu program ? atau akibat apa yang terjadi dengan 

adanya suatu program ? evaluasi dampak disebut juga evaluasi summative. 

3. Analisis Strategis. Sejauh mana efektifitas progam dalam mengatasi suatu 

masalah. Evaluasi ini berupa pertanyaan seberapa jauh efektifitas program 

dalam mengatasi masalah sosial dibandingkan dengan program-program 

lain untuk masalah yang sama? 

Teori penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah adalah evaluasi 

dampak menurut Samodra Wibawa yang hanya meliputi aspek output, benefit dan 

impact. Pada hal ini evaluasi dampak program Pengembangan Kawasan Pesisir 

Tangguh (PKPT) meneliti terkait dampak dan efektifitas program PKPT di desa 

Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Evaluasi dampak program pada 



penelitian ini mengidentifikasi output dari program PKPT, benefit program PKPT 

dan dampak yang terjadi pada program PKPT.  

Evaluasi kebijakan adalah usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan 

pada kondisi-kondisi kehidupan nyata. Dampak adalah perubahan kondisi fisik 

maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Akibat dari output kebijakan 

ada dua macam yakni: 

a. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok 

sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan) dan akibat 

tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok 

sasaran (impact). 

b. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok 

sasaran, baik yang sesuai dengan yg diharapkan atau tidak dan akibat 

tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok 

sasaran (effects). 

Evaluasi dampak merupakan usaha menentukan dampak atas 

implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan pada keadaan-

keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. Thomas 

R. Dye dalam Winarno (2002:171-173) menyatakan dampak dari suatu kebijakan 

mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhitungkan dalam 

membicarakan evaluasi. 

1) Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak 

kebijakan pada orang-orang yang terlibat. 



2) Kebijakan-kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-

keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan 

kebijakan. 

3) Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan 

sekarang dan keadaan di masa yang akan datang. 

4) Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang 

dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. 

5) Dimensi yang terakhir dari evaluasi kebijakan adalah menyangkut 

biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau 

beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. 

1.6 Operasionalisasi Konsep 

Penelitian ini akan meneliti apa saja lingkup kegiatan (proses) dari program 

Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), mengevaluasi dampak yang 

terjadi pada program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) dan 

menganalisis kendala-kendala yang terjadi program Pengembangan Kawasan 

Pesisir Tangguh (PKPT) di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak 

Aspek – aspek fenomena yang akan diteliti :  

1) Lingkup Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) 

Pada hal ini menjelaskan lingkup program PKPT di desa Bedono 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ini dijalankan, dilihat pada lingkup 

kegiatan sebagai berikut : 

 



No. Fokus Pengembangan 

kegiatan Program 

Kegiatan  

Program 

1. Bina manusia  a) Kegiatan yang dilakukan dalam 

program kegiatan bina manusia 

b) Tanggal dilaksanakannya kegiatan 

c) Sasaran pelaksana kegaiatan 

d) Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan 

tersebut 

e) Tempat pelaksanaan kegiatan 

f) Alur mendapatkan dana bantuan 

g) Proses pelaksanaan kegiatan agar 

telaksana sesuai tujuan.  

2. Bina usaha  a) Kegiatan yang dilakukan dalam 

program kegiatan bina usaha 

b) Tanggal dilaksanakannya kegiatan 

c) Sasaran pelaksana kegiatan 

d) Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan 

tersebut 

e) Tempat pelaksanaan kegiatan 

f) Alur mendapatkan dana bantuan 

g) Proses pelaksanaan kegiatan agar 

telaksana sesuai tujuan. 

3. Bina sumber saya a) Kegiatan yang dilakukan dalam 

program kegiatan bina sumber daya 

b) Tanggal dilaksanakannya kegiatan 

c) Sasaran pelaksana kegiatan 

d) Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan 

tersebut 

e) Tempat pelaksanaan kegiatan 

f) Alur mendapatkan dana bantuan 

g) Proses pelaksanaan kegiatan agar 

telaksana sesuai tujuan. 

4. Bina lingkungan dan 

infrastruktur 

a) Kegiatan yang dilakukan dalam 

program kegiatan bina lingkungan dan 

infrastruktur 

b) Tanggal dilaksanakannya kegiatan 

c) Sasaran pelaksana kegiatan 

d) Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan 

tersebut 

e) Tempat pelaksanaan kegiatan 



f) Alur mendapatkan dana bantuan 

g) Proses pelaksanaan kegiatan agar 

telaksana sesuai tujuan. 

5. Bina siaga bencana dan 

perubahan iklim 

a) Kegiatan yang dilakukan dalam 

program kegiatan bina siaga bencana 

dan perubahan iklim 

b) Tanggal dilaksanakannya kegiatan 

c) Sasaran pelaksana kegiatan  

d) Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan 

tersebut 

e) Tempat pelaksanaan kegiatan 

f) Alur mendapatkan dana bantuan 

g) Proses pelaksanaan kegiatan agar 

telaksana sesuai tujuan. 

 

2) Dampak Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) 

Dalam hal ini akan meneliti dampak yang terjadi adanya program PKPT. 

Dampak tersebut akan dilihat dari 5 (lima) lingkup kegiatan pada program PKPT.  

No. Fokus Pengembangan 

kegiatan Program 

Dampak 

Kegiatan  

1. Bina manusia  a) Output atau fasilitas yang diterima oleh 

masyarakat 

b) Manfaat pembinaan yang berikan 

c) Dampak yang terjadi pada masyarakat desa 

bedono dengan adanya kegiatan bina manusia 

d) Dampak yang terjadi pada kelompok 

masyarakat (KMP) terkait dengan kegiatan bina 

manusia 

e) Respon masyarakat terkait kegiatan bina 

manusia tersebut 

2. Bina usaha  a) Output atau fasilitas yang diterima oleh 

masyarakat 

b) Manfaat aset yang diberikan 

c) Dampak yang terjadi pada masyarakat desa 

bedono dengan adanya kegiatan bina usaha 

d) Dampak yang terjadi pada kelompok 

masyarakat (KMP) terkait dengan kegiatan bina 

usaha 



e) Respon masyarakat terkait kegiatan bina usaha 

tersebut 

3. Bina sumber daya a) Output atau fasilitas yang diterima oleh 

masyarakat 

b) Manfaat atau benefit pembinaan yang diberikan 

c) Dampak yang terjadi pada masyarakat desa 

bedono dengan adanya kegiatan bina sumber 

daya 

d) Dampak yang terjadi pada kelompok 

masyarakat (KMP) terkait dengan kegiatan bina 

sumber daya 

e) Respon masyarakat terkait kegiatan bina 

sumber daya tersebut 

4. Bina lingkungan dan 

infrastruktur 

a) Output atau fasilitas yang diterima oleh 

masyarakat 

b) Kondisi fisik lingkungan dan akses jalan yang 

sekarang terjadi 

c) Dampak yang terjadi pada masyarakat desa 

bedono dengan adanya kegiatan bina 

lingkungan dan infrastruktur 

d) Dampak yang terjadi pada kelompok 

masyarakat (KMP) terkait dengan kegiatan bina 

lingkungan dan infrastruktur 

e) Respon masyarakat terkait kegiatan bina 

lingkungan dan infrastruktur tersebut 

5. Bina siaga bencana dan 

perubahan iklim 

a) Output atau fasilitas yang diterima oleh 

masyarakat 

b) Kondisi talud yang telah dibuat 

c) Kondisi iklim di desa bedono 

d) Dampak yang terjadi pada masyarakat desa 

bedono dengan adanya kegiatan bina kegiatan 

bina siaga bencana dan perubahan iklim 

e) Dampak yang terjadi pada kelompok 

masyarakat (KMP) terkait dengan kegiatan bina 

siaga bencana dan perubahan iklim 

f) Respon masyarakat terkait kegiatan bina siaga 

bencana dan perubahan iklim tersebut 



1.6.1 Kerangka Berfikir 

Gambar 1.3  
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1.7   Metode Penelitian 

1.7.1 Desain Penelitian 

Rancangan penelitian diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala 

kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian kualitatif 

(Lexy J. Moleong, 2001:236). Tujuan penelitian sosial yaitu merencanakan suatu 

peristiwa/fenomena sosial yang ada di suatu tempat. Berdasarkan tipenya penelitian 

dapat digolongkan menjadi eksploratif (penjajagan), eksplanatif (penjelasan), dan 

deskriptif.  

Rancangan penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, 

yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu masalah/keadaan sebagaimana 

adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian 

ditekankan pada memberikan gambar secara obyektif tentang keadaan sebenarnya 

dari obyek yang diselidiki (Hadari Nawawi, 2003:31). Dengan demikian, penelitian 

ini menjelaskan fenomena yang ada di dalam program pengembangan desa pesisir 

tangguh di desa bedono kecamatan saying kabupaten Demak.  

1.7.2 Situs Penelitian 

Lokasi penelitiannya adalah desa Bedono, terkhusus Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Demak sebagai pembentuk program Pengembangan Kawasan Pesisir 

Tangguh.  



1.7.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah 

penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan 

dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik 

sampling (acak/non-acak) yang digunakan. Subjek penelitian juga disebut dengan 

informan yang ditentukan dengan teknik pemilihan informan.  

Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan orang tersebut dianggap 

paling memahami tentang apa yang diharapkan sehingga memudahkan peneliti 

menjelajahi subjek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012: 218-219). Informan 

yang dipilih harus merupakan informan yang jujur dan dapat dipercaya serta yang 

benar-benar memahami terkait dengan perihal program Pengembangan Kawasan 

Pesisir Tangguh (PKPT) di Kabupaten Demak.  

Tipe penelitian ini adalah kualitatif, maka teknik pemilihan informan yang 

dipilih adalah sistem purposif yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Informan tersebut disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan informan 

semakin banyak, maksudnya peneliti menunjuk salah satu key informan dan 

kemudian key informan tersebut menunjuk informan selanjutnya. Untuk menganalisa 

perkembangan informasi maupun sumbernya menggunakan prinsip “snowball 

sampling” sampel bola salju yaitu teknik penentuan informan yang mula-mula 

jumlahnya kecil. Pemilihan informan dilakukan kepada orang-orang yang terlibat 



langsung dan mengetahui tentang permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat 

melalui Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di desa Bedono. 

Kemudian  untuk menjadi pedoman dalam penentuan informan adalah bahwa 

yang akan dipilih benar-benar orang-orang yang terlibat langsung pada persoalan 

Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di desa Bedono 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Pemilihan informan dilakukan kepada orang-

orang yang terlibat langsung dan mengetahui tentang permasalahan dalam 

pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Kawasan Pesisir 

Tangguh (PKPT) di desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Informan 

tidak dapat ditentukan pada apa awal penilitian, dengan demikian jumlah informan 

dalam penelitian ini tergantung dengan kondisi lapangan. Informan yang dijadikan 

sumber penelitian ini adalah : 

1. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Demak.  

2. Pendamping Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) 

3. Ketua kelompok masyarakat pesisir 

4. Warga/masyarakat desa Bedono 

1.7.4 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat deskriptif, yaitu data yang 

berbentuk kata – kata. Data diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan 

data misalnya wawancara dan analisis dokumen. Bentuk lain dapat berupa gambar 

yang diperoleh melalui pemotretan. 



1.7.5 Sumber Data 

1. Data Primer 

Data yang di dapat melalui : 

a. Wawancara  

Dilakukan pada waktu survey lapangan dengan melalui Tanya jawab 

dengan masyarakat, atau pihak yang berkepentingan 

b. Observasi 

Melalui observasi ke lapangan dengan melalui peninjauan-peninjauan 

lokasi dengan beberapa pengamatan yang dilakukan sewaktu di lapangan. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang didapat dari instansi pemerintah sebagai literatur, acuan 

atau sebagai dasar hukum, referensi, dan daftar pustaka sebagai pelengkap 

bahan bagi peneliti. Data sekunder ini dapat didapat dari suatu situs internet 

atau melalui website. 

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

meliputi : 

1) Metode Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan lisan (dengan interview guide dan indept interviewing) 

dari pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Demak, tim 

pendamping program PKPT dan masyarakat desa Bedono.  



2) Metode Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

langsung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Demak, warga desa Bedono kecamatan Sayung serta 

pihak-pihak terkait lainnya. 

3) Metode Dokumentasi, yaitu pengambilan data-data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. 

4) Metode Literatur 

Yaitu metode dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, serta mengolah data 

tertulis dan metode kerja yang dapat digunakan dengan mengacu pada 

beberapa literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan 

di hadapi dalam pembuatan skripsi. 

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam 

suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data (Moleong,2010:280). 

Tujuan analisis data untuk mengungkapkan : 

a. Data apa yang masih perlu dicari 

b. Pertanyaan apa yang perlu dijawab 

c. Metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru 

d. Kesalahan apa yang harus diperbaiki 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. 

Analisis dilakukan setelah dikumpulkan data melalui wawancara dan observasi secara 



langsung di lapangan dan analisis data berproses secara induktif. Proses analisis 

terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu : 

1. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari hasil penelitian di lapangan. 

2. Penyajian data 

Penyajian data diartikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun dan 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan – kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

3. Menarik kesimpulan 

Hal ini merupakan langkah terakhir dalam analisa data kualitatif. Penarikan 

kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan di lapangan, 

penyampaian, kecakapan, dan kejelian dalam menganalisa data kasar 

tersebut. 

Adapun langkah – langkah analisis data dalam penelitian ini yaitu : 

a. Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan Program Pengembangan 

Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). 

b. Melakukan wawancara dengan informan yaitu salah satu tim pendamping 

program PKPT di desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 

c. Melakukan wawancara dengan informan yaitu ketua Kelompok 

Masyarakat Pesisir (KMP). 



d. Melakukan wawancara dengan masyarakat yang melaksanakan program 

PKPT. 

e. Mendeskripsikan pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Pesisir 

Tangguh (PKPT) di desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak 

dari indikator – indikator yang sudah ditetapkan dalam evaluasi. 

f. Membuat kesimpulan berdasarkan data – data yang telah didapat. 

1.7.8 Kualitas Data / Validasi Data 

Creswell (2014:286) menjelaskan bahwa validitas data merupakan upaya 

pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur 

tertentu. Validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari 

sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.  

Dalam penelitian ini teknik validitas data yang digunakan peneliti adalah 

Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

menganalisa dari berbagai perspektif. Teknik triangulasi lebih mengutamakan 

efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Triangulasi dapat dilakukan dengan 

menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik. 

Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian 

kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat 

uji statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak diuji berdasarkan kebenaran alat uji, 

sehingga substansi kebenaran dianggap benar apabila tergantung pada kebenaran 

intersubjektif. Oleh karena itu sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu 



mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran stakeholder. Denzin (Dalam 

Bungin, 2012:257-259) membedakan empat macam triangulasi untuk menguji 

keabsahan hasil penelitian, yaitu : 

1. Triangulasi kejujuran peneliti 

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan 

merekam data oleh peneliti di lapangan dengan meminta bantuan dari peneliti 

lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data 

yang sama di lapangan. 

2. Triangulasi sumber data 

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. 

3. Triangulasi Metode 

Pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah 

informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode 

observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan 

ketika di-interview. 

4. Triangulasi Teori 

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyetarakan penjelasan 

yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data. 

Triangulasi sumber data artinya membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. 



Alasan penulis menggunakan triangulasi sumber data disebabkan metode tersebut 

dapat menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

data. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai 

berikut : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi peneliti 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. Membandingkan keadaan dan 

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain 

seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang 

yang berada dan orang pemerintahan. 

c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau 

alasan-alasan terjadinya perbedaan. 

 


