
BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

Pada bab III penulis akan menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. 

Penelitian yang dikaji oleh peneliti berkaitan dengan Evaluasi Dampak Program 

Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh di Desa Bedono Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada 

beberapa informan. Kemudian hasil wawancara dan data dianalisis secara kualitatif 

untuk mendeskripsikan bagaimana hasil evaluasi dampak sosial program 

Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Desa Bedono Kecamatan 

Sayung Kabupaten Demak. Informan yang dipilih untuk penelitian ini adalah 

masyarakat pesisir desa Bedono dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Demak. Pertanyaan dilakukan secara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan atau 

interview guide. Penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara inf melibatkan 

informan sebagai berikut:  

1. Pendamping program PKPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Demak. 

2. Ketua Kelompok Masyarakat Pesisir “Bina Karya” 

3. Ketua Kelompok Masyarakat Pesisir “Karya Bersama” 

4. Ketua Kelompok Masyarakat Pesisir “Kurnia Bahari” 

5. Ketua Kelompok Masyarakat Pesisir “Kenanga” 

6. Masyarakat desa bedono 



Penulis menentukan 6 (enam) narasumber dalam penelitian ini untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 

pendamping program PKPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, ketua 

Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) dan masyarakat desa Bedono. 

Tabel  1.1  

Data Informan 

No Informan Pekerjaan 

1.  Informan 1 / Hestyavida 

Nugraheni, S.Pi 

Pendamping program PKPT Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Demak. 

2. Informan 2 / Bapak Khambali Ketua Kelompok Masyarakat Pesisir 

“Bina Karya” 

3. Informan 3 / Bapak Matriman Ketua Kelompok Masyarakat Pesisir 

“Karya Bersama” 

4. Informan 4 / Bapak Sudarno Ketua Kelompok Masyarakat Pesisir 

“Kurnia Bahari” 

5. Informan 5 / Ibu Mahzum Ketua Kelompok Masyarakat Pesisir 

“Kenanga” 

6. Informan 6 / Bapak Sumardi Masyarakat desa bedono 

 

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). 

Program dapat didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis 



dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun 

dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif 

masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi 

dampak program yang dilihat dalam penelitian ini meliputi bina manusia, bina usaha, 

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

1.1 Lingkup Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 sebagai pedoman bagi pelaksanaan Kegiatan 

Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). Program PKPT ini 

adalah program dari pemerintah pusat yang diturunkan kepada Kabupaten Demak 

khususnya daerah pesisir dengan memberikan bantuan dalam bentuk pengembangan 

manusia, sumber daya, infrastruktur, usaha dan siaga bencana dan perubahan iklim. 

Program PKPT di Kabupaten Demak ini sudah mulai berjalan sejak tahun 2013, 

melihat kondisi di pesisir Kabupaten Demak masih banyak masyarakat yang terkena 

abrasi laut hampir setiap harinya, termasuk di Kecamatan Sayung.  

Pada desa pesisir memiliki kerentanan ekonomi, sosial, lingkungan dan fisik. 

Masyarakat pesisir rentan secara ekonomi, ditandai dengan tingginya tingkat 

kemiskinan masyarakat pesisir. Pengetahuan masyarakat pesisir masih rendah serta 

rendahnya kemandirian organisasi sosial desa yang semuanya itu mempertinggi 

tingkat kerentanan desa pesisir secara sosial. Desa pesisir juga rentan secara 



lingkungan dan fisik. Secara umum kualitas infrastruktur desa tergolong rendah, 

seperti kondisi jalan yang rusak, minimya jalan evakuasi antar RW serta kondisi 

lingkungan yang mengalami kerusakan baik akibat bencana maupun aktivitas 

manusia.  

Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan ketangguhan kawasan pesisir 

diwujudkanlah kegiatan - kegiatan yang fokus pengembangan kegiatan yang 

berorientasi pada penyelesaiann persoalan-persoalan yang ada. Adapun fokus 

kegiatan yang dimaksud : bina manusia, bina usaha, bina lingkungan atau 

infrastruktur, dan bina siaga bencana atau perubahan iklim. Kegiatan - kegiatan 

tersebut akan dibahas penulis sebagai berikut : 

1.1.1 Bina Manusia 

Bina manusia adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengikut 

sertakan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan masyarakat sehingga mereka 

mampu memanfaatkan lingkungan yang sudah terbina untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan dan penghidupan.  

Cara melaksanakan agar kegiatan bina manusia di Desa Bedono Kecamatan 

Sayung Kabupaten Demak dapat berjalan dengan cara pendamping program PKPT 

Desa Bedono mengajak masyarakat untuk bergotong royong, kerjasama, serta sifat 

negatif boros dan  konsumtif. Pendamping program PKPT memberikan pengarahan 

untuk membuat kelompok masyarakat pesisir agar saat penyaluran dana kepada 

masyarakat lebih mudah. Sebenarnya pada kegiatan bina manusia ini tidak kegiatan 



yg spesifik tentang bina manusia. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu 

Hestyavida, beliau menyatakan bahwa :  

“masyarakat kita beri arahkan untuk membuat KMP, tujuannya dibuatnya 

KMP agar lebih mudah penyaluran dana bantuan. Dan dana bantuan nanti 

langsung berikan kepada KMP itu tidak perlu melalui desa mbak. Dan juga 

tidak ada kegiatan yang pyur spesifik untuk kegiatan bina manusia ini. Bina 

manusia itu lebih sifat gotong-royongannya, jadi kita tenaga dari desa untuk 

desa jadi tenaga semua itu dikerahkan untuk bergotong royong”. (wawancara 

25 juni 2018). 
 

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Bapak Khambali, beliau 

menyatakan sebagai berikut : 

“kegiatan bina manusia tidak ada kegiatan yg dikumpulkan beberapa orang 

mbak, bina manusia kalo menurut saya, ya kegiatan yg ada unsur gotong 

royongnya, kerjasama satu desa. Nah gotong royong dan kerjasama  itu ada di 

kegiatan seperti pembuatan talud pemecah ombak, bikin jalan evakuasi dan 

lain-lain mbak” (wawancara 25 juni 2018)  

 

Tidak hanya pembinaan pembentukan KMP tetapi ada pembinaan pembuatan 

RKK (Rencana Kerja Kelompok) untuk pengajuan proposal kegiatan atau proposal 

kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ibu Hestyavida, beliau mengatakan 

sebagai berikut:  

“gak cuman pendampingan pembuatan KMP mbak, mereka juga kita ajari 

membuat proposal sesuai kebutuhan yang mereka butuhkan kemudian nanti 

hasil proposal KMP kita survey dulu, sesuai dana yang ada” (wawancara 25 

Juni 2018) 

 

Kegiatan bina manusia di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten 

Demak tidak ada kegiatan atau pembinaan secara mendalam pada masyarakat pesisir, 

melainkan langsung dalam bentuk praktek. Seperti melalukan kegiatan pembuatan 

talud pemecah ombak, pembuatan jalan evakuasi, pembuatan makam, peninggian 



jalan dan pembuatan jalan evakuasi yang dilakukan secara gotong royong dan 

kerjasama agar hemat biaya tenaga pekerja.  

Gambar 3.1 merupakan gambar pelaksanaan pembuatan makam di Dusun 

Mondoliko Desa Bedono yang pada awalnya tidak memiliki tempat pemakaman 

khusus dusun tersebut. Awalnya sebelum ada pembuatan tempat pemakaman baru, 

jika masyarakat Dusun Bedono ada yang meninggal dimakamkan di dusun sebelah 

dan itu tempat lumayan jauh. Maka dari itu masyarakat setempat bergotong royong, 

kerjasama membuat tempat pemakaman untuk Dusun Bedono tersebut.  

Gambar 3.1   

Contoh kegiatan gotong royong yang ada di Desa Bedono Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak 

 
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

 

Dapat diambil kesimpulan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

membina praktek secara langsung memberikan pengarahan atau pembinaan kepada 

masyarakat desa Bedono dalam pembuatan KMP, pembuatan RKK untuk pengajuan 

proposal bantuan yang dibutuhkan. Kemudian memberikan sosialisasi agar 



masyarakat mau bergotong – royong dan berkerjasama untuk membenahi desa 

mereka sendiri. Dengan bantuan dan arahan yang diberikan dari oleh Dinas Kelautan 

dan Perikanan Demak masyarakat desa Bedono dapat terbantu. 

 

1.1.2 Bina Usaha 

Bina usaha adalah kegiatan yang mencakup peningkatan keterampilan usaha, 

perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan 

teknologi.  

Bina usaha ini hanya dilaksanakan pada 1 (satu) kelompok yaitu KMP 

“kenanga”. Kegiatan bina usaha pada program PKPT (Pengembangan Kawasan 

Pesisir Tangguh) merupakan bentuk bantuan pembinaan usaha dari Dinas Kelautan 

dan Perikanan Demak untuk masyarakat desa Bedono agar memiliki mata 

pencaharian alternatif. Bentuk pembinaan yang diberikan Dinas Kelautan dan 

Perikanan Demak berupa kegiatan pempuatan krupuk mangrove. Krupuk mangrove 

diolah sedemikian rupa agar dapat dijual dipasaran luar. Hal tersebut seperti yang 

disampaikan oleh Ibu Hestyavida, beliau menyampaikan sebagai berikut :  

“Saat itu tahun pertama program PKPT berjalan, ada pembuatan krupuk  

mangrove dll. Diberi alatnya, bantuan, bahan-bahannya juga, di latih cara 

membuatnya juga. Di datangkan dari luar yg udh ahli membuat krupuk 

mangrove. Pembinaan yg kedua, bronis mangrove. Mengadakan pelatihan, 

alat-alat, bahan-bahan juga kita beri. Pelatihan yang mengikuti anggota KMP 

dan masyarakat setempat.” (wawancara 25 juni 2018) 

 

Pada tahun pertama (2013) KMP yang bernama “kenanga” dilatih cara 

pembuatannya. Kemudian diberikan bantuan modal, peralatan, bahan – bahan 



pembuatan krupuk mangrove. Tahun pertama berjalan lancar. Kemudian pembinaan 

yg kedua diberi pembinaan usaha lagi yaitu pembuatan bronis mangrove. Akan tetapi 

hal tersebut berbeda dengan yang disampaikan Ibu Mahzum beliau hanya berkata :  

“Iya mbak pembinaan membuat krupuk mangrove hanya berjalan sebentar 

saja, kemudian KMP kenangan itu membuat produk krupuk trasi dan tempe, 

kebetulan saya ketua kelompoknya. Proses pembuatannya di situ mbak dekat 

jembatan sebrang tidak dirumah saya dan Alhamdulillah sekarang usaha itu 

berjalan lancar” (wawancara 02 juni 2018). 

 

Gambar 3.2  

Dokumentasi Proses Pelatihan Pembuatan Krupuk Manggrove 

 

  
Sumber : dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

 

Gambar 3.2 terlihat berkumpulnya warga melaksanakan proses pembinaan 

pembuatan krupuk mangrove dan bronis mangrove. Kedua pendapat tersebut yang 

berbeda. Pendapat pertama memberikan jawaban pembinaan yg dilaksanakan adalah 

pembuatan krupuk mangrove serta bronis mangrove  dan pendapat Ibu Mahzum 

krupuk mangrove dan krupuk trasi. Pendapat Ibu Mahzum membenarkan adanya 

bantuan tersebut.  



Proses berlangsungnya kegiatan sosialisasi atau pembinaan bina usaha pada 

program PKPT kurang lebih berjalan dua kali dalam sebulan setelah bantuan alat dan 

dana turun kemudian melalukan sosialisasi pembinaan bina usaha tersebut. Hal ini 

disampai oleh Ibu Hestyavida, beliau mengatakan :  

“Setelah bantuan alat-alatnya turun H+2 pertama pelatihan kepada anggota-

anggota KMP dulu, seminggu kemudian sama masyarakat juga. Jadi sebulan 

bisa 2x pelatihan” (wawancara 25 Juni 2018). 

Senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Mahzum, beliau berkata :  

“pelatihan itu berjalan cepat mbak sekitar tidak lebih dari satu bulan setelah 

dana dan bantuan peralatan turun” (wawancara 02 Juni 2018) 

 

Sasaran kegiatan bina usaha program PKPT adalah bapak dan ibu masyarakat 

desa Bedono dan tempat pelaksanaanya di desa Bedono dusun morosari. Hal tersebut 

disampaikan oleh Ibu Hestyavida, sebagai berikut :  

“Pelatihan yang mengikuti anggota KMP dan masyarakat setempat dan 

terlaksana di dusun morosari” (wawancara 25 Juni 2018) 

 

Kemudian terkait biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan bina usaha pada 

program PKPT adalah kurang lebih sekitar lima belas juta. Lima ratus ribu dari 

swadaya masyarakat, empat belas juta bantuan dari program PKPT. Hal ini 

disampaikan oleh Ibu Hestyavida, sebagai berikut :  

“Jadi dana bantuan untuk bina usaha ini sekitar 15jutaan mbak, nanti saya 

liatkan datanya. Kemudian ada dana dari swadaya masyarakat sekitar 

500ribuan” (wawancara 25 juni 2018)  

 

Pernyataan diatas dapat dibuktikan dengan data sebagai berikut : 

Tabel  3.2 

 Data Biaya yang dikeluarkan Kegiatan Bina Usaha Desa Bedono 

 



Uraian 

Volume 

Satua

n 

Harga 

satuan 

(Rp) 

Jumlah Harga 

(Rp) 

Tota

l 

Dari 

swadaya 

Dari 

dana 
Swadaya Program 

1 Pek. Alat 

Penjemuran 

Kerupuk 6 x 3 

x 1,5 m 

2.00  2.00 Unit 
3,085,00

0.00 
 

6,170,000.0

0 

2 Pembelian 

Alat 

Pengaduk 

Adonan 

1.00  1.00 Unit 
8,500,00

0.00 
 

8,500,000.0

0 

         

  Tenaga        

1 Pekerja 6.00 6.00  OH 
50,000.0

0 

300,000.

00 

 

2 Tukang Las 4.00 4.00  OH 
60,000.0

0 

240,000.

00 

 

         

Total 

      

540,000.

00  

  

14,670,000.

00  

   

Total biaya  Rp 15,210,000.00                                             

Sumber dana  Dana Bantuan Langsung PKPT :  Rp 14,670,000.00                                   

Swadaya :  Rp 540,000.00                                            

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

 

Data diatas dana bantuan dana swadaya kegiatan bina usaha program PKPT di 

Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak menunjukkan dana bantuan 

langsung PKPT sebesar Rp 14,670,000.00 dan dana swadaya Rp 540,000.00 total 

semua Rp 15,210,000.00.  

Pada kegiatan bina usaha untuk mendapat bantuan tidak langsung semena –

mena langsung mendapatkan dana, melainkan ada tahap prosesnya. Proses tahapan 

untuk mendapatkan bantuan program PKPT pada bina usaha ini adalah. Pertama, 



mengajukan proposal KMP kenanga membutuhkan bantuan apa saja. Kedua, survey 

dari dinas ke dusun morosari desa bedono. Setelah disetujui ketiga pencairan dana 

bantuan selanjutnya proses kegiatan bina usaha. Hal ini diterangkan oleh Ibu 

Hestyavida, beliau berkata :  

“Pertama kita kasih tau dulu ke masyarakat  kalo ad asana bantuan PKPT 

kemudian mereka mengajukan proposal bantuan apa aja yg mereka sedang 

butuhkan, kemudian kita survey kesana. Setelah ada persetujuan dari pihak 

atasan dana cair. Awalan kita kasih semua, peralatan kita kasih, dari mulai 

mixer apapun untuk modal kita kasih. Sedikit bahan-bahannya juga ada yang 

dari mereka. Mereka kan juga ada kas anggota KMP buat beli bahan-bahan 

kayak coklat, tepung terigu dll. Awal-awalnya saja mereka berjalan bagus 

baik, semakin kesini yaa gak ada kelanjutannya. Yang mengikuti pembinaan 

ini bu-ibu anggota KMP dan masyarakat tidak melibatkan PKK” (wawancara 

25 juni 2018).  

Proses kegiatan pada kegiatan bina usaha dan proses mendapatkan bantuan 

program PKPT sudah dijelaskan diatas. Jadi pelaksanaan kegiatan bina usaha pada 

program PKPT tidak semena – mena dengan mudah dijalankan harus sesuai dengan 

alur dan proses yang telah ditentukan.  

Kemudian terkait bagaimana apakah kegiatan bina usaha program PKPT ini 

sesuai tujuan yang diinginkan atau tidak. Kegiatan bina usaha ini bisa dikatakan tidak 

sesuai tujuan karena masyarakat yang kolot dan susah untuk diarahkan. Seperti yang 

disampaikan oleh Ibu Hestyavida, beliau mengatakan bahwa :  

“Tidak sesuai tujuan yang kita harapkan mbak. cuman ya itu mereka sudah 

kita arahkan tetapi tidak mau usaha untuk berkembang, padahal disini 

tujuannya bina usaha. Membina usaha mereka. Ibu-ibu disana dari pada 

ganggur gak ngapa-ngapain menjualan yg sudah diberi pelatihan. Tapi mereka 

gak mau, malah bilang mending ngopeni anak bojoku. Mungkin karna sifat 

mereka yang agak kolot mbak” (wawancara 25juni 2018) 

 



Dapat ditarik kesimpulan KMP “kenanga” setelah mendapatkan pelatihan 

usaha dan bantuan modal usaha tidak dapat mengembangkan usaha tersebut. Maka 

dari itu pada tahun selanjutnya KMP tersebut tidak diberikan bantuan. Mereka tidak 

mau mengembangkan usaha karena tidak mau memenuhi arahan yang telah 

diberikan. Hal tersebut ada benarnya pendidikan adalah salah satu bentuk 

pembentukan karakter setiap manusia. Pada dasarnya masyarakat pesisir banyak yang 

memiliki pendidikan rendah. Maka dari itu mereka susah untuk diarahkan. Terkadang 

mereka malah mempunya pendapat sendiri dan pendapat mereka itu belum tentu baik. 

1.1.3 Bina Lingkungan atau Infrastruktur 

Lingkungan Infrastruktur adalah infrastruktur fisik dapat didefinisikan sebagai 

kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk 

jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang 

diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik istilah ini umumnya 

merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur 

seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, tanggul, dan fasilitas lainnya. 

Kemudian bina lingkungan dan infrastruktur pada program PKPT yaitu kegiatan yang 

mencakup pembangunan infrastruktur desa, rehabilitasi vegetasi pantai dan 

pengendalian pencemaran. 

Pada kegiatan bina lingkungan atau infrastruktur ini pemerintah memberikan 

memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat persisir desa Bedono yaitu 

berupa kegiatan seperti rehabilitasi jembatan, pembuatan makam dusun, perbaikan 



jembatan evakuasi dan lain sbagainya. Hal tersebut seperti yang disampaikan Ibu 

Hestyavida, beliau mengatakan sebagai berikut : 

“Kegiatan untuk bina lingkungan infrastruktur di desa bedono cukup banyak 

mbak. Seperti pembuatan makam untuk dusun setempat, pembuatan jalan  

evakuasi dengan beton. Pokoknya di setiap KMP beda-beda bantuannya 

tergantung kebutuhan setiap KMP, karena KMP adalah wakil dari dusun. Yaa 

jadi beda-beda bantuannya tergantung kebutuhan mereka” (wawancara 05 

April 2018). 

 

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Khambali, beliau mengatakan 

sebagai berikut : 

“bantuan untuk dusun bedono pada kegiatan bina lingkungan atau 

infrastruktur ini alhamdulillah berupa pembuatan rehabilitasi jembatan, urug 

dan pembuatan makam. Jembatan disini itukan sudah rusak minta di rehab 

lagi. Apa lagi didusun bedono awalnya kita gak punya tempat pemakaman 

warga dusun sini mbak, trus dapet bantuan dibuatkannya tempat pemakaman 

dusun bedono” (wawancara 04 April 2018) 

 

Gambar 3.3 menunjukkan kegiatan warga dalam pembuatan rehabilitasi 

jembatan dan gambar 3.4 pembuatan makam sekaligus peninggian makam pada 

dusun bedono desa  Bedono : 

Gambar 3.3  

Foto Kegiatan Warga Merehabilitasi Jalan Evakuasi 



 

 
sumber: dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Demak  

 

Gambar 3.4 

 Kegiatan Warga Peninggian dan Pembuatan Pemakaman Dusun Bedono 

 

 
Sumber: dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Demak 

Kemudian contoh lagi kegiatan bina lingkungan atau infrastruktur bantuan 

pada KMP Kurnia Bahari. KMP kurnia bahari terletak disusun pandansari 

mendapatkan bantuan peninggian jalan dan pengerasan jalan. Yang pada awalnya 

sebelum adanya bantuan kegiatan tersebut, dusun pandansari setiap ada banjir rob 



bagaikan seperti sungai, tingginya mencapai sepaha orang dewasa. Hal ini telah 

disampaikan oleh Bapak Sulikan, beliau mengatakan sebagai berikut ; 

“Ini to mbak buat jalan sepanjanh 105 meter. Jadi lebar 2m  29 senti. 

Dibuatnya jalur ke barat dan ke timur, peninggiannya dari nol tanah itu 70 

senti, dadi cuman cor ntok di kasih tanah urupadas. Wah dulu pas sebelum 

jalannya ditingiin sini kayak sungai mbak. Kalo banjir rob bisa sampe sepaha 

orang dewasa, ngeri pokok e mbak” (wawancara 02 juni 2018) 

 

Gambar 3.5 Menunjukkan kegiatan bina lingkungan atau infrastruktur pada 

peninggian jalan didusun pandansari. Warga mengerjakan peninggian jalan tak kenal 

waktu,  pagi siang sore malam mereka tetap semangat berkerja demi dusunnya aman 

dari banjir rob. 

Gambar 3.5   

Dokumentasi Kegiatan Peninggian Jalan di Dusun Pandansari 

 
Sumber: dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Demak 

 

Kegiatan bina lingkungan atau infrastuktur dalam hal ini pembuatan atau 

pembenahan infrastruktur desa bedono tidak mena – mena melaksanakan kegiatan 

tidak menggunakan waktu. Mereka ditarget oleh Dinas Kelautan dan Perikanan 

Demak menyelesaikan kegiatan tersebut dalam waktu kurang lebih satu bulan sama 



dengan empat puluh (40) hari kerja. Jadi dari turunnya dana BLM (Bantuan Langsung 

Mandiri) masyarakat langsung mengerjakan perkerjaan sesuai yang telah mereka 

usulkan pada proposal. Padahal untuk mengangkut barang – barang materialnya 

butuh waktu yang lama karena akses jalan yang susah dan jauh. Dalam proses 

pembuatan yang mengerjakan warga desa bedono sendiri, karena kegiatan ini untuk 

desa kembali ke desa dan manfaat untuk warga masyarakat desa bedono. Hal ini telah 

disampaikan oleh Ibu Hestyavida, beliau mengatakan bahwa :  

“Kita itu di target dari turunnya pencarian BLM pokoknya harus selesai 

maksimal 1bulan (40hari kerja) padahal nglangsir bahan-bahannya itu susah 

dengan jalan yang jelek belom lagi kalo hujan. Kalo dalam proses 

pembuatannya yaa warga yang mengerjakan. Kalo ambil tenaga dari dari luar 

dana nya tidak cukup mbak, habis untuk mbayar tenaga tok. Sedangkan untuk 

mengerjakan itu butuh orang banyak” (wawancara 25 juni 2018) 

 

Pernyataan tersebut senada dengan Bapak Khambali, beliau berkata : 

“Dalam pengerjaan itu kurang lebih satu bulanan mbak, lamanya itu di proses 

pengangkutan materialnya. Yaa karna jalanan disini kan jelek mbak dan untuk 

pengerjaannya ya warga sini yang ngerjain. Kita gotong royong mbak. Kalo 

pake tenaga dari luar yg untuk membayar tukang ndak ada. Kalo dipotong 

pake uang bantuan yaa nanti habis di untuk uang tenaga mbak. Dikasi bantuan 

seperti itu aja warga sini usah seneng banget” (wawancara 04 April 2018) 

 

Bicara mengenai biaya yang di keluarkan untuk kegiatan bina lingkungan atau 

infrastruktur tidak sedikit. Banyak sedikitnya bantuan tergantung kebutuhan setiap 

dusun. Bagi dusun yang membutuhkan bantuan diwakilkan dalam organisasi yaitu 

KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir). Pernyataan ini telah disampaikan oleh Ibu 

Hestyavida, beliau berkata sebagai berikut : 

“Setiap kelompok masing-masing bantuannya beda-beda mbak. Tergantung 

usulan masalah yang mereka usulkan sama kita. Ada yang 49 juta, ada yang 

14juta tergantung total rincian dana yang dibuat” (wawancara 05 April 2018). 



 

Sebagai contoh dana yang diberikan kepada KMP (Kelompok Masyarakat 

Pesisir) yang bernama “karya bersama” mendapatkan bantuan kurang lebih empat 

puluh delapan juta. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sudarno, beliau mengatakan 

sebagai berikut :  

“dana bantuan yaa kurang lebih 48juta mbak, pasnya berapa saya lupa mbak. 

Cobaknya minta data nominalnya sama dinas” (wawancara 09 April 2018) 

 

Berikut salah satu rincian data dari Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten 

Demak dana bantuan kegiatan bina lingkungan atau infrastruktur program PKPT di 

desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 

Tabel  3.3  

Data Rincian Dana Bantuan KMP “karya bersama” Pembuatan Talud dan 

Peninggian Makam di Desa Bedono 

 

Uraian 

Volume 

Satua

n 

Harga 

satuan 

(Rp) 

Jumlah Harga 

(Rp) 

total Dari 

swadaya 

Dari 

dana 
Swadaya Program 

1. 

Pek. Urugan 

Tanah Padas 

42 x 16,5 x 

0,8 m 

625.

00 
  m

3
    

  Bahan        

1. Padas Urug 

288.

00 
 

288.0

0 
m

3
 116,667  

33,600,000.

00 

         

2. 

Pek. Talud 

52 x 0,5 x 1 m 

       

  Bahan        

1 

Buis Beton Ø 

0,4 m ; t = 1 

m 

130.

00 
 

130.0

0 
Bh 

60,000.0

0 
 

7,800,000.0

0 

2 Pasir pasang 
6.00  6.00 m

3
 216,667 

 1,300,000.0

0 



3 

Portland 

semen 

1,20

0.00 
 

1,200

.00 
Kg 1,300.00 

 1,560,000.0

0 

4 

Batu Pecah / 

Kerikil 1-2 

cm 

6.00  6.00 m
3
 125,833 

 

755,000.00 

5 

Bambu 

Pancang 

128.

00 
 

128.0

0 
Btg 

12,000.0

0 

 1,536,000.0

0 

6 Besi Ø 8 mm 

30.0

0 
 30.00 Btg 

45,000.0

0 

 1,350,000.0

0 

7 Bendrat 
3.00  3.00 Kg 

15,000.0

0 

 
45,000.00 

8 
Begel 

20.0

0 
 20.00 Kg 

15,000.0

0 

 
300,000.00 

9 

Papan 

Bekisting 

50.0

0 
 50.00 Bh 6,540.00 

 
327,000.00 

  10 Paku 4cm  
1.00  1.00 Kg 

14,000.0

0 

 
14,000.00 

  Alat        

1 Pacul 
2.00  2.00 Bh 

50,000.0

0 

 
100,000.00 

2 Ganco 
1.00  1.00 Bh 

63,000.0

0 

 
63,000.00 

  Tenaga        

1 Pekerja 

156.

25 
156.25  OH 

50,000.0

0 

7,812,50

0.00 

 

 

         

Total 
7,812,50

0.00 

48,750,000.

00 

   

Total Biaya  Rp 56,562,500.00                                                   

Sumber dana  Dana Bantuan Langsung PKPT : Rp 48,750,000.00                                                

Swadaya : Rp 7,812,500.00                                                    

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

Data diatas menunjukan salah satu rincian dana kegiatan bina lingkungan dan 

infrastruktur pada pembuatan talud dan peninggian makam. Pada data tersebut tertulis 

dana bantuan program PKPT sebesar Rp 48,750,000.00 dan dana swadaya sebesar Rp 

7,812,500.00 jadi total biaya semuanya Rp 56,562,500.00. Dengan dan bantuan 



segitu masyarakat sangat senang karena sudah sangat terbantu. Kelompok masyarakat 

yang lain juga mendapatkan seperti “karya bersama” tetap berbeda – beda 

nominalnya. Berikut data dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat desa 

bedono :  

Tabel  3.4  

Dana Bantuan Program PKPT untuk Desa Bedono 

No. Kecamatan Desa Nama KMP Dana Masuk/Hasil 

Belanja 

1. Sayung Bedono Bina Karya Rp. 54,850,000.00 

2. Sayung Bedono Karya Bersama Rp. 48,750,000.00 

3. Sayung Bedono Mondoliko 1 Rp. 51,626,900.00 

4. Sayung Bedono Mondoliko 2 Rp. 52,711,500.00 

5. Sayung Bedono Mekar Abadi Rp. 49,562,000.00 

6. Sayung Bedono Samudra Jaya Rp. 52,934,000.00 

7. Sayung Bedono Samudra Wijaya Rp. 22,354,300.00 

8. Sayung Bedono Kurnia Bahari Rp. 56,394,900.00 

9. Sayung Bedono Tirto Samudra Rp. 52,500,000.00 

10. Sayung Bedono Kenanga Rp. 14,670,000.00 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

 

Data dana bantuan program PKPT untuk desa bedono yang berikan kepada 10 

kelompok masyarakat pesisir menunjukkan yang paling banyak mendapatkan bantuan 

adalah KMP “kurnia bahari” dengan jumlah bantuan 56,394,900 juta dan yang paling 

sedikit mendapatkan bantuan adalah KMP “kenanga” dengan jumlah bantuan  

14,670,000 juta. Besar kecilnya jumlah dana bantuan program tergantung dengan 

kebutuhan setiap kelompok atau dusun di desa bedono. 

Pada kegiatan bina lingkungan atau infrastruktur program PKPT dalam 

mendapatkan dana bantuan memiliki alur dan proses yang harus dilakukan. Yaitu 

dengan cara dari mulai survey masalah yang dihadap masyarakat, pengajuan proposal 



hingga proses persetujuan yang telah diusulkan masyarakat. Hal ini lebih lengkap 

diterangkan oleh Ibu Hestyavida, beliau berkata sebagai berikut :  

“Alur bantuan sampai ke pengerjaan, pertama kita datang ke desa tetapi 

sebelumnya sudah ada usulan dari masyarakat membutuhkan apa saja. Trus 

kita kembalikan ke desa tahun ini mau dibuat kan ini-ini masyarakat setuju 

atau tidak. Kemudian kita mendampingi mereka untuk pembuatan proposal, 

butuhnya apa saja, besar biayanya, tenaga butuh berapa, berapa panjang 

ukurannya. Dengan disesuaikannya dana yg di dapat. Jadi dana missal dapat 

100juta yaa kita bilang “pak muatnya hanya cukup segini ya trus kita hitung 

bersama agar sekiranya cukup. Kemudia proposal jadi diajuakan kesini. 

Kemudia disetujui atas dinas dan pusat. Setelah disetujui barulah dana turun. 

Jadi dana turun ada 3 tahap. Turunnya dana ke 1 kita mengirim laporan 

seberapa besar jadinya yg mereka buat, kalo missal jadinya kurang dari yang 

diusulkan misal jadinya baru 5persen tapi yg diusulkan 25persen itu tidakbisa 

harus jadi dulu baru bisa lanjut usulan yg ke 2” (wawancara 25 Juni 2018) 

 

Bapak Khambali juga memberikan pernyataan bagaimana alur mendapatkan 

bantuan PKPT, beliau mengatakan sebagai berikut : 

“Desa dapat informasi dari DKP. bentuknya kelompok, nah nanti kelompok 

itu nanti diberi nama terserah mau dikasih nama apa. Setelah itu tim 

pendamping datang ke dusun bedono terus mengadakan diskusi, survey. Tapi 

semua di ambil sana trus ada stempel buat kelompok tapi akhirnya stempel 

diminta dinas. Sungguh ini mbak. Trus buku rekening pun juga diminta dinas. 

Rekening itu setiap kelompok punya. nota-nota pembelian diikutkan sama 

pembelian yang diatas 1juta menggunakan materai 3000 yg warna kuning. 

Jadi nota-nota diikutkan kesana dan yang membuat SPJ juga dinas. Kita 

sebagai pelaksana program dan dipatau dari dinas. Memang dana kita yang 

mengambil, yang membelanjakan kita dan didampingi oleh pendamping. 

Mendampingi maksudnya ngecek mbak, sesuai apa enggak dengan 

pembelian. Trus setelah itu dikerjakan. Memang yang pertama cairnya 

50persen setelah itu habis, laporan (SPJan) baru kita terus pencairan dana 

kedua. Hitung bulanan. Jadi gini mbak misal, seandai bikin sesuatu kemudian 

kita sudah mendapatkan 50persen dari dana yang sudah dicairkan teruskita 

laporan ke dinas sepengetahuan pendamping dan juga da dokumennya mulai 

dari pengerjaan 0 sampai 5persen, 10persen 20, persen, 25persen sampek 50 

persen ada  dokumennya. Setelah itu baru pencairan dana kedua trus kita 

belanjakan lagi, kita kerjakan lagi” (wawancara 04 April 2018). 

 



Kegiatan bina lingkungan atau infrastruktur pada program PKPT di desa 

bedono berjalan dengan baik sesuai tujuan yang dicapai dan sesuai keinginan 

masyarakat. Seperti yang dikatakan Ibu Hetyavida, beliau berkata sebagai berikut:  

“yaa Alhamdulillah mbak kegiatan ini berjalan lancar dan mendapat respon 

baik dari masyarakat” (wawancara 25 Juni 2018) 

 

Senada dengan yang dikatakan Pak Sulikan, beliau mengatakan sebagai 

berikut : 

“Alhamdulillah mbak sesuai keinginan masyarakat.” (wawancara 02 Juli 

2018). 

 

Dengan adanya kegiatan bina lingkungan atau infrastruktur pada program 

PKPT masyarakat merasa aman dari banjir rob yang dikarenakan jalan kurang tinggi. 

Masyarakat juga merasa menjadi bertambah semangat kerja karena sudah merasa 

aman malah masyarakat berhadap program PKPT masih tetap berjalan.  

Dapat diambil kesimpulan pada alur dan proses kegiatan bina lingkungan dan 

infrastruktur program PKPT dari mulai proses mendapatkan bantuan hingga proses 

kegiatan alurnya cukup panjang yaitu : 

1. Desa bedono desa mendapatkan informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Demak terkait adanya bantuan program PKPT 

2. Masyarakat memberikan usulan kepada DKP bantuan – bantuan yang 

dibutuhkan.  

3. Dinas melalakukan survey ke desa bedono, usulan apa saja yang akan 

disetujui untuk mendapatkan bantuan.  



4. Dinas member utusan kepada masyarakat untuk membuat kelompok, karena 

bantuan program PKPT dari dinas langsung diberikan kepada masyarakat 

yang dalam hal ini diwakilkan oleh KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) 

tidak melalui kelurahan/desa.  

5. Pembuatan proposal kegiatan, pembuatan proposal merinci dari mulai bahan – 

bahan yang dibutuhkan aja saja sampai pengukuran infrastruktur yang akan 

dibuat. Dalam pembuatan proposal kelompok dipandu oleh pendamping 

program PKPT. 

6. Setelah proposal disetuji kemudian dana bantuan turun kepada masyarakat 

7. Setelah turunnya dana awal 50 persen KMP laporan ke dinas dengan 

sepengetahuan pendamping dan juga ada dokumennya mulai dari pengerjaan 

0 persen sampai 50 persen ada  dokumen pelaporan. Setelah itu baru 

pencairan dana kedua kemudian dibelanjakan lagi dan dikerjakan kerjakan 

lagi sampai selesai. 

1.1.4 Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim 

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 

peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Potensi Bencana 

alam yang terjadi di wilayah pesisir Indonesia yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, 

kenaikan permukaan air laut, dan angin topan. Potensi bencana alam tersebut 

mengancam masyarakat pesisir dan berdampak buruk bagi ekosistem pesisir.  



Pada kegiatan bina siaga bencana atau infrastruktur ini pemerintah 

memberikan memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat pesisir desa 

Bedono yaitu berupa kegiatan pembuatan talud bus beton penaham ombak dan talud 

bambu pemecah ombak. Hal ini telah dinyatakan oleh Ibu Hestyavida, beliau 

mengatakan sebagai berikut :  

“kegiatan untuk bina siaga bencana di desa bedono pembuatan talud mbak. 

Yang setiap tau ada pembuatan talud di dusun bedono. Disana sudah 3x 

mendapatkan bantuan pembuatan talud penahan gelombang” (wawancara 25 

juni 2018) 

 

Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Khambali, beliau mengatakan 

bahwa:  

“tahun pertama pancang bamboo, kedua bus beton, ketiga bus beton lagi. yg 

pertama bambunya gak kuat akhinya thn kedua dibuat bus beton yg lebih 

kuat. Dan yang ketiga ini kontruksi pembuatannya kuat sampai saat ini masih 

kokoh” (wawancara 04 April 2018) 

 

Kegiatan bina siaga bencana atau perubahan iklim dalam hal ini pembuatan 

atau pembuatan talud pemecah ombak yang disebabkan karena abrasi pantai di desa 

bedono tidak mena – mena melaksanakan kegiatan tidak menggunakan target waktu. 

Mereka ditarget oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Demak menyelesaikan kegiatan 

tersebut dalam waktu kurang lebih satu bulan sama dengan empat puluh (40) hari 

kerja. Jadi dari turunnya dana BLM (Bantuan Langsung Mandiri) masyarakat 

langsung mengerjakan perkerjaan sesuai yang telah mereka usulkan pada proposal. 

Padahal untuk mengangkut barang – barang materialnya malam melalui jalur laut 

memakai perahu. Dan dalam proses pembuatan yang mengerjakan warga desa bedono 

sendiri, karena kegiatan ini untuk desa kembali ke desa dan manfaat untuk warga 



masyarakat desa bedono. Hal ini telah disampaikan oleh Ibu Hestyavida, beliau 

mengatakan bahwa :  

“Kita itu di target dari turunnya pencarian BLM pokoknya harus selesai 

maksimal 1bulan (40hari kerja) padahal nglangsir bahan-bahannya itu pake 

perahu. Jadi ngangkutin material nya kalo malem karna kan kalo pagi kan 

kandas, kendalanya disitu. Pring-pring bambu juga diangkut pake perahu. 

Kalo dalam proses pembuatannya yaa warga yang mengerjakan. Kalo ambil 

tenaga dari dari luar dana nya tidak cukup mbak, habis untuk mbayar tenaga 

tok. Sedangkan untuk mengerjakan itu butuh orang banyak” (wawancara 25 

juni 2018) 

 

Pernyataan tersebut senada dengan Bapak Khambali, beliau berkata : 

“Dalam pengerjaan itu kurang lebih satu bulanan, lamanya itu di proses 

pengangkutan materialnya yang melewati jalur laut malam hari. Kita gotong 

royong mbak. Kalo pake tenaga dari luar yg untuk membayar tukang ndak 

ada. Kalo dipotong pake uang bantuan yaa nanti habis di untuk uang tenaga 

mbak. Dikasi bantuan seperti itu aja warga sini usah seneng” (wawancara 04 

April 2018) 

 

Membahas mengenai biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan bina siaga 

bencana atau perubahan iklim tidak jauh berbeda dengan biaya kegiatan bina 

lingkungan atau infrastruktur. Dana atau biaya pada setiap kelompok berbeda – beda 

tergantung kebutuhan yang mereka butuhkan. Hal ini telah disampai oleh Ibu 

Hestyavida, beliau mengatakan sebagai berikut :  

“sama mbak tidak jauh beda dengan kegiatan bina lingkungan bantuannya 

beda-beda. Tergantung usulan masalah yang mereka usulkan sama kita. Ada 

yang 51 juta, ada datanya kok mbak” (wawancara 05 April 2018). 

 

Sebagai contoh dana yang diberikan kepada KMP (Kelompok Masyarakat 

Pesisir) yang bernama “Bina Karya” mendapatkan bantuan kurang lebih tujuh puluh 

tujuh juta. Hal ini disampaikan oleh Bapak Khambali , beliau mengatakan sebagai 

berikut :  



“dana bantuan yaa kurang lebih 77juta mbak, pasnya berapa saya lupa mbak” 

(wawancara 09 April 2018) 

 

Berikut rincian data dana bantuan kegiatan kegiatan bina siaga bencana atau 

perubahan iklim pembuatan talud di dusun bedono desa bedono dari Dinas Kelautan 

Perikanan Kabupaten Demak :  

Tabel  3.5  

Data Rincian Dana Bantuan KMP “Bina Karya” Pembuatan Alat Pemecah 

Ombak 

Uraian 

Volume 

Satua

n 

Harga 

satuan 

(Rp) 

Jumlah Harga 

(Rp) 

Tota

l 

Dari 

swadaya 

Dari 

dana 
Swadaya Program 

I. Pek. Persiapan        

1 

Pek. 

Pengukuran dan 

Pembersihan 

Lahan 

          

1.00

0  

  1.00 Ls 
200,000.

00 
  200,000.00 

2 
Papan Nama 

Pekerjaan 

          

1.00

0  

  1.00 Unit 
250,000.

00 
  250,000.00 

3 Papan Informasi 

          

1.00

0  

  1.00 Unit 
150,000.

00 
  150,000.00 

Sub total I  600,000.00  

II

. 

Pek. Talud Buis 

Beton Penahan 

Rob  (50 x 2 x 1) 

m 

68.

00   68.00 m'   

 

 

1 

Buis Beton Ø 50 

cm tinggi 1m 

300

.00   

300.0

0 Bh 

      

100,000.

00  

 

     

30,000,000.0

0  

2 Bambu Pancang 

500

.00 

  500.0

0 Btg 

         

14,000.0

0  

 

       

7,000,000.00  

3 Semen 

28.

00 

  

28.00 Sak 

         

70,000.0

0  

 

       

1,960,000.00  



4 

Pasir 3.0

0 

  

3.00 Rit 

   

1,500,00

0.00  

 

       

4,500,000.00  

5 

Kerikil 2.0

0 

  

2.00 Rit 

      

750,000.

00  

 

       

1,500,000.00  

6 

Batu padas 18.

00 

  

18.00 Rit 

   

1,000,00

0.00  

      

18,000,000.0

0  

7 

Papan bekisting 

2 x 0,15 m 
25.

00 

  

25.00 Lbr 

         

18,000.0

0  

 

          

450,000.00  

8 

Pekerja (Tukang 

Batu, Tukang 

Kayu, Tukang 

Besi) 

15.

00 

  

15.00 Oh 

         

70,000.0

0  

         

630,000.

00  

 

          

420,000.00  

Sub total II 

630,000.

00 
 

63,830,000.0

0 

III Pengembangan        

1 

Besi Ø 8 mm 20.

00 

  

20.00 Btg 

         

45,000.0

0  

 

          

900,000.00  

2 

Kawat bendrat 5.0

0 

  

5.00 Kg 

         

20,000.0

0  

 

          

100,000.00  

3 

Begel Ø 6 mm 200

.00 

  200.0

0 Kg 

         

25,000.0

0  

 

       

5,000,000.00  

Sub total III 6,000,000.00  

TOTAL BIAYA + Pajak PPn 10% Rp  77,440,112.65                         

PPn 10% Rp    7,010,112.65                          

Sumber dana  Dana Bantuan Langsung PKPT :  Rp 77,111,000.00                            

Swadaya : Rp        329,112.65                                          

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

 

Pada kegiatan bina lingkungan atau infrastruktur program PKPT dalam 

mendapatkan dana bantuan memiliki alur dan proses yangs sama dengan kegiatan 

bina lingkungan atau infrastruktur. Yaitu dengan cara dari mulai survey masalah yang 



dihadap masyarakat, pengajuan proposal hingga proses persetujuan yang telah 

diusulkan masyarakat. Hal ini lebih lengkap diterangkan oleh Ibu Hestyavida, beliau 

berkata sebagai berikut :  

“Alur bantuan sampai ke pengerjaan, pertama kita datang ke desa tetapi 

sebelumnya sudah ada usulan dari masyarakat membutuhkan apa saja. Trus 

kita kembalikan ke desa tahun ini mau dibuat kan ini-ini masyarakat setuju 

atau tidak. Kemudian kita mendampingi mereka untuk pembuatan proposal, 

butuhnya apa saja, besar biayanya, tenaga butuh berapa, berapa panjang 

ukurannya. Dengan disesuaikannya dana yg di dapat. Jadi dana missal dapat 

100juta yaa kita bilang “pak muatnya hanya cukup segini ya trus kita hitung 

bersama agar sekiranya cukup. Kemudia proposal jadi diajuakan kesini. 

Kemudia disetujui atas dinas dan pusat. Setelah disetujui barulah dana turun. 

Jadi dana turun ada 3 tahap. Turunnya dana ke 1 kita mengirim laporan 

seberapa besar jadinya yg mereka buat, kalo missal jadinya kurang dari yang 

diusulkan misal jadinya baru 5persen tapi yg diusulkan 25persen itu tidakbisa 

harus jadi dulu baru bisa lanjut usulan yg ke 2” (wawancara 25 Juni 2018) 

 

Bapak Khambali juga memberikan pernyataan bagaimana alur mendapatkan 

bantuan PKPT, beliau mengatakan sebagai berikut : 

“Desa dapat informasi dari DKP. bentuknya kelompok, nah nanti kelompok 

itu nanti diberi nama terserah mau dikasih nama apa. Setelah itu tim 

pendamping datang ke dusun bedono terus mengadakan diskusi, survey. Tapi 

semua di ambil sana trus ada stempel buat kelompok tapi akhirnya stempel 

diminta dinas. Sungguh ini mbak. Trus buku rekening pun juga diminta dinas. 

Rekening itu setiap kelompok punya. nota-nota pembelian diikutkan sama 

pembelian yang diatas 1juta menggunakan materai 3000 yg warna kuning. 

Jadi nota-nota diikutkan kesana dan yang membuat SPJ juga dinas. Kita 

sebagai pelaksana program dan dipatau dari dinas. Memang dana kita yang 

mengambil, yang membelanjakan kita dan didampingi oleh pendamping. 

Mendampingi maksudnya ngecek mbak, sesuai apa enggak dengan 

pembelian. Trus setelah itu dikerjakan. Memang yang pertama cairnya 

50persen setelah itu habis, laporan (SPJan) baru kita terus pencairan dana 

kedua. Hitung bulanan. Jadi gini mbak misal, seandai bikin sesuatu kemudian 

kita sudah mendapatkan 50persen dari dana yang sudah dicairkan teruskita 

laporan ke dinas sepengetahuan pendamping dan juga da dokumennya mulai 

dari pengerjaan 0 sampai 5persen, 10persen 20, persen, 25persen sampek 50 

persen ada  dokumennya. Setelah itu baru pencairan dana kedua trus kita 

belanjakan lagi, kita kerjakan lagi” (wawancara 04 April 2018). 



 

Kegiatan bina siaga bencana atau perubahan iklim pada program PKPT di 

desa bedono berjalan dengan baik sesuai tujuan yang dicapai dan sesuai keinginan 

masyarakat. Seperti yang dikatakan Ibu Hetyavida, beliau berkata sebagai berikut: 

“yaa Alhamdulillah berjalan lancar sesuai harapan” (wawancara 25 Juni 2018) 

 

Senada dengan yang dikatakan Pak Sulikan, beliau mengatakan sebagai 

berikut : 

“Alhamdulillah mbak sesuai keinginan masyarakat dan masyarakat semakin 

semangat bekerja.” (wawancara 02 Juli 2018). 

 

Dapat diambil kesimpulan proses kegiatan bina lingkungan atau infrastruktur 

dengan bina siaga bencana atau perubahan iklim tidak jauh berbeda. Alur dan proses 

kegiatan hingga penerimaan dana hanya saja yang membedakan adalah kegiatan yang 

dilaksanakannya. Kemudian dengan adanya kegiatan bina siaga bencana atau 

perubahan iklim pada program PKPT masyarakat merasa aman dari banjir rob yang 

dikarenakan jalan kurang tinggi. Masyarakat juga merasa menjadi bertambah 

semangat kerja karena sudah merasa aman malah masyarakat berhadap program 

PKPT masih tetap berjalan.  

1.2 Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh 

(PKPT) 

Dampak program dalam hal ini adalah melihat dari output yang didapatkan 

masyarakat, benefit yang diterima masyarakat dan dampak yang dirasakan 



masyarakat terkait adanya program PKPT (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh) 

pada kegiatan – kegiatan yang telah terlaksana sebagai berikut : 

1.2.1 Evaluasi pada Bidang Bina Manusia 

Pada kegiatan bina manusia ini sebenarnya ada pada setiap kegiatan program PKPT 

seperti halnya kegiatan bina usaha, kegiatan bina sumber daya, kegiatan bina 

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

Mengapa pada setiap kegiatan memiliki unsur kegiatan bina manusia, karena pada 

setiap kegiatan membutuhkan tenaga manusia dalam hal ini pembinaan gotong – 

royong dan kerjasama.  

Output dari kegiatan bina manusia pada program PKPT dapat terbentuknya 

KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir), terselenggaranya kegiatan bina usaha, bina 

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

selain itu bentuk gotong-royong antar dusun atau satu dusun untuk melaksanakan 

kegiatan yang telah ada. Hal tersebut seperti yang diungkapan oleh ibu Hestyavida, 

beliau menyatakan :  

“hasilnya ya itu mbak, terbentuknya KMP, terus 4 kegiatan itu: bina usaha, 

lingkungan dan bencana. Dari 4 kegiatan itu juga menumbuhkan gotong-

royong” (wawancara 25 juni 2018) 

Berikut contoh kegiatan gotong – royong bina manusia di Desa Bedono:  

Gambar 3.6   
Dokumentasi Gotong – royong dan Kerjasama desa Bedono 



 

 
Sumber : Dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak membina praktek secara 

langsung memberikan pengarahan kepada masyarakat desa Bedono agar mau 

berotong – royong dan berkerjasama untuk membenahi desa mereka sendiri. Dengan 

bantuan dan arahan yang diberikan dari oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Demak 

masyarakat desa Bedono dapat terbantu. 

Kegiatan bina manusia program PKPT tersebut memiliki manfaat atau benefit 

bagi masyarakat desa bedono. Akan tetapi manfaat pada kegiatan bina manusia ini 

tidak berupa wujud real tetapi bentuk rasa semangat bekerja dan rukun antar warga 

pada setiap individu mereka. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sulikan, beliau 

mengatakan sebagai berikut :  

“gimana ya mbak, kegiatan bina manusia ini cenderung ke pembinaan gotong-

royong pada setiap kegiatan, dan juga memberikan rasa semangat berkerja, 

rukun antar desa sini mbak. Saat mengerjakan peninggian jalan disini ada ibu-

ibu yang bikin teh, nyiapin makanan camilan untuk bapak-bapak. kalo ditanya 

kegiatannya apa ya susah dijelaskan mbak karena ada pada setiap kegiatan” 

(wawancara 02 juli 2018) 

 



Senada dengan yang dikatakan Ibu Hestyavida, beliau mengatakan sebagai 

berikut : 

“bina manusia setiap program kegiatan PKPT ada mbak, itu dalam bentuk 

memupuk masyarakat agar memiliki rasa semangat jiwa gotong-royong desa, 

rukun desa.” (wawancara 25 juni 2018) 

 

Kegiatan bina manusia program PKPT memiliki dampak bagi masyarakat 

desa bedono yaitu diplin waktu, hemat biaya pengeluaran dengan cara disaat kegiatan 

berlangsung konsumsi untuk para pekerja kegiatan yang menyiapkan Ibu – Ibu desa. 

Selain itu masyarakat memiliki jiwa kerjasama dan gotong – royong sesama warga 

dusun maupun warga desa bedono. Hal ini disampaikan oleh Ibu Hestyavida, beliau 

mengatakan sebagai berikut :  

“Alhamdulillah mbak masyarakat menjadi tepat waktu dalam bekerja, 

semangat bergotong-royong kerjasama, karna ya itu program untuk warga,  

pastinya mereka semangat” 

 

Kemudian dampak yang dirasakan KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) 

sama halnya yang dirasakan warga tetapi juga merasa bangga bisa menjadi wakil 

warga atau jembatan komunikasi Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Demak pada 

Program PKPT. Seperti hanya dikatakan oleh Bapak Sudarno, beliau mengatakan 

sebagai berikut :  

“warga senang kamipun juga ikut senang karena kan KMP penghubung antara 

dinas dengan kita masyarakat. Dan saya senang anggota jd semakin semangat 

dengan adanya program ini” (wawancara 09 April 2018).  

 

Senada dengan respon masyarakat Bapak Sumardi, sebagai berikut : 

“Senang to mbak, warga jadi rajin-rajin gotong-royong kerjasama sesama 

warga” (wawancara 09 April 2018) 

 



 

Tabel  3.6  

Matriks Hasil Penelitian Evaluasi Dampak Kegiatan Bina Manusia 

 

Kriteria dan Hasil 

Output Benefit Impact 

1) Pembinaan pembentukan 

organisasi KMP (Kelompok 

Masyarakat Pesisir 

2) Arahan pembuatan RKK 

(Rencana Kerja Kelompok) 

3) Terselenggaranya kegiatan 

bina usaha, infrastruktur 

dan siaga bencana. 

4) Motivasi untuk semangat 

kerja gotong-royong 

membangun desa. 

1) Terjalinnya 

kerukunan 

masyarakat desa 

bedono 

2) Tertanamnya jiwa 

masyarakat yang 

memiliki rasa 

semangat jiwa 

gotong-royong desa 

 

1) Masyarakat yang 

diplin waktu 

2) Masyarakat yang 

hemat biaya 

pengeluaran 

 

Dapat diambil kesimpulan kegiatan bina manusia program PKPT di desa 

bedono memiliki output Pembinaan pembentukan organisasi KMP, arahan 

pembuatan, Terselenggaranya kegiatan bina usaha, infrastruktur dan siaga bencana, 

motivasi untuk semangat kerja gotong-royong membangun desa. Manfaatnya 

diberikannya rasa semangat berkerja, rukun antar desa sini.dampak positif bagi 

masyarakat yaitu jiwa kerja sama dan gotong –royong sesama warga selain itu juga 

diterima sangat baik oleh warga desa bedono. 

1.2.2 Evaluasi pada Bidang Bina Usaha 

Kegiatan bina usaha program PKPT di desa bedono sudah melaksanakan berbagai 

macam kegiatan yang dilaksanakan masyarakat sebagai sasaran dan Dinas Kelautan 



dan Perikanan Kabupaten Demak sebagai pelaksana. Bina usaha ini hanya 

dilaksanakan pada 1 (satu) kelompok yaitu KMP “kenanga”. 

Pada kegiatan bina usaha yang sudah dijelaskan diatas, penjelasan berkaitan 

dengan lingkup kegiatan bina usaha. Kegiatan bina usaha yang pastinya membina 

warga masyarakat desa bedono untuk dapat memiliki usaha atau mata pencaharian 

alternatif. Dalam kegiatan bina usaha ini output yang didapatkan masyarakat cukup 

banyak. Mereka di berikan pelatihan pembuatan krupuk mangrove selain itu juga 

diberikan peralatan untuk membuat krupuk mangrove seperti alat penjemur kerupuk, 

mixer, panci, wajan dan lain sbagainya. Hal ini telah di sampaikan oleh Ibu 

Hestyavida, beliau mengatakan sebagai berikut :  

“fasilitas yang didapatkan masyarakat banyak mbak. alat-alat, bahan-bahan 

juga kita beri. mulai dari alat menjemur krupuk, mixer apapun untuk modal 

kita kasih kemudian pelatihan cara membuat usaha krupuk dan bronis” 

(wawancara 25 Juni 2018) 

 

Senada dengan yang telah disampaikan Ibu Mahzum, beliau mengatakan 

sebagai berikut :  

“yaa beri fasilitas banyak mbak. Mixer, wajan, panci, yang buat jemur krupuk. 

Itu mbak sama diberi pelatihan usaha” (wawancara 02 Juli 2018) 

 

Semua fasilitas dan pembinaan yang telah diberikan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Demak memberikan benefit atau manfaat yang cukup banyak 

untuk warga dusun morosari desa bedono. Manfaat yang didapatkan warga penerima 

pembinaan dan batuan kegiatan bina usaha program PKPT yaitu : dapat membuat 

krupuk dan bronis dengan mandiri usaha hasil dari pelatihan yang telah diberikan 

Dinas KP, menambah mata pencaharian baik masyarakat maupun anggota KMP 



(Kelompok Masyarakat Pesisir) dan peralatan bantuan yang diberikan oleh Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dapat digunakan dalam jangka panjang 

tidak hanya sekali pakai. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Mahzum, beliau 

mengatakan :  

“manfaat yg kita dapat ya banyak mbak, kita bisa memakai alat itu gak cuman 

waktu yang singkat bisa kita pakai dalam waktu yg lama trus juga bisa untuk 

aset kelompok masyarakat sini, terus bisa membuat usaha itu sendiri” 

(wawancara 02 Juni 2018) 

 

Senada dengan yang telah dikatakan Ibu Hestyavida, mengatakan : 

“mereka jadi punya edukasi baru mbak cara membuat krupuk mangrove dan 

peralatannya bisa untuk aset kelompok masyarakat situ” (wawancara 25 Juni 

2018) 

 

Gambar 3.7   

Foto peralatan bantuan dari program PKPT 

 
Sumber : dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

 

Semua yang sudah didapatkan oleh masyarakat dusun morosari tidak 

berdampak atau dampak yang tidak sesuai yang diharapkan. Tidak berdampak positif 

karena masyarakat tidak mau mengembangkan usaha yang sudah dibina oleh Dinas 



Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Padahal dari pihak Dinas sudah 

memberikan arahan baiknya usaha tersebut dipasarkan. Akan tetapi usaha tersebut 

tidak berjalan baik dengan alasan dari masyarakat yang tidak ada modal lagi untuk 

mengembangakan usaha tersebut. Seperti yang yang telah disampaikan oleh Ibu 

Hestyavida, beliau berkata :  

“semua fasilitas sudah kita cukupi tapi karena keterbatasan modal mereka 

tidak mau mengembangkan pemasarannya, hanya sekali jalan dan stak disitu 

saja. Alasannya dari mereka modal, masak iya dinas member modal terus 

menerus kan gak mungkin mbak. Pihak dinas sudah  mengarahkan dijual saja 

kepada peziarah makam mbah muzakir, tetapi mereka tetap tidak mau, atau 

dijual pengajian malam desa, tapi alasan mereka repot sama anak dan suami” 

(wawancara 25 Juni 2018) 

 

Akan tetapi berbeda dengan jawaban Ibu Mahzum yang juga termasuk 

mayarakat dusun morosari desa bedono. Beliau tidak memberikan alasan yang sama 

apakah usaha tersebut berjalan dengan baik. Berikut yang dikatakan Ibu Mahzum :  

“Alhamdulillah mbak sampai saat ini usaha kerupuk itu berjalancar, kita dapat 

memasarkannya dan bisa buat pekerjaan sampingan warga” (wawancara 02 

Juli 2018) 

 

Dalam hal ini terjadi penyimpangan atau perbedaan pendapat, Dengan adanya 

penyimpangan tersebut tahun kedua berjalan program PKPT “KMP kenanga” tidak 

diberikan dana bantuan lagi terlebih dengan bantuan kegiatan bina usaha. Selain 

karena alasan KMP tidak memanfaatkan bantuan dengan benar, alasan lainnya dari 

pihak pemerintah pusat dana bantuan program PKPT dikurangin karena minimnya 

dana yang ada.  

Dengan data di bawah ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

hanya memprioritaskan KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) yang benar – benar 



membutuhkan bantuan. Dalam hal ini dampak negatif bagi KMP “kenanga” dan 

warga masyarakat dusun morosari. Data diatas menerangkan bahwa KMP kenangan 

hanya mendapatkan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Demak hanya sekali 

pada tahun pertama saja.  

Tabel  3.7  
Daftar Kelompok Masyarakat Pesisir Desa Bedono Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak Tahun 2013-2015 

 

No. Nama-Nama KMP 

Tahun 2013 

Nama-Nama KMP 

Tahun 2014 

Nama-Nama 

KMP Tahun 2015 

1. KMP  Bina Karya KMP Bina Karya KMP Bina Karya 

2. KMP Karya Bersama KMP Mondoliko II  

3. KMP Mondoliko I KMP Samudra Wijaya 

4. Mondoliko II KMP Tirto Samudro 

5. KMP Mekar Abadi KMP Samudra Jaya 

6. KMP Samudra Wijaya  

7.  KMP Kurnia Bahari 

8. KMP Tirto Samudro 

9. KMP Kenanga 

10. KMP Samudra Jaya 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. 

 

Tabel  3.8  

Matriks Hasil Penelitian Evaluasi Dampak Kegiatan Bina Usaha 

Kriteria dan Hasil 

Output Benefit Impact 

1) Diberikannya 

peralatan untuk 

membuat usaha 

krupuk dan 

bronis mangrove 

2) Terlaksananya 

pelatihan 

membuat usaha 

3) Diarahkan 

1) dapat membuat usaha krupuk dan 

bronis dengan mandiri hasil dari 

pelatihan yang telah diberikan 

Dinas KP 

2) menambah mata pencaharian baik 

masyarakat maupun anggota KMP 

(Kelompok Masyarakat Pesisir) 

3) peralatan bantuan yang diberikan 

oleh Dinas Kelautan dan 

Tidak berdampak positif karena 

masyarakat tidak mau 

mengembangkan usaha yang sudah 

dibina oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Demak. 

Padahal dari pihak Dinas sudah 

memberikan arahan baiknya usaha 

tersebut dipasarkan. Akan tetapi 

usaha tersebut tidak berjalan baik 



pemasaran usaha Perikanan Kabupaten Demak 

dapat digunakan dalam jangka 

panjang tidak hanya sekali pakai. 

dengan alasan dari masyarakat yang 

tidak ada modal lagi untuk 

mengembangakan usaha tersebut. 

Dapat diambil kesimpulan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

telah memberikan modal usaha kepada KMP “kenanga” dari mulai diberikannya 

peralatan usaha, pelatihan usaha, hingga cara memasarkannya. Akan tetapi mereka 

tidak dapat menggunakan dana bantuan modal usaha dengan baik.  

1.2.3 Evaluasi pada Bidang Bina Lingkungan atau Infrastruktur 

Membahas dampak mengenai kegiatan bina lingkungan atau infrastruktur pada 

program PKPT di desa bedono akan membicarakan 3 (tiga) hal yaitu mengenai output 

yang diterima oleh masyarakat, manfaat atau benefit dan dampak yang dirasakan oleh 

masyarakat desa bedono.  

Hasil dari program PKPT pada kegiatan bina lingkungan atau infrastruktur di 

desa bedono yaitu warga desa mendapatkan perubahan infrastruktur yang awalnya 

mereka merasa tidak aman dengan adanya banjir rob. Dengan dana bantuan PKPT 

semua peralatan untuk memperbaiki jalan difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Demak dengan menggunakan dana bantuan program PKPT. 

Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Sulikan, beliau mengatakan :  

“dalam infrastruktur, pemerintah memberikan semua fasilitas mbak, dari 

mulai peralatan, sampai bahan pembuatan jalan diberikan sama dinas semua” 

(wawancara 02 Juli 2018) 

 

Hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh bapak Khambali, beliau 

mengatakan sebagai berikut :   



“dari mulai peralatan kayak cangkul, sekop terus bahan-bahan nya seperti 

kayu dan lain lain diberi semua dadi DKP untuk membuat infrastruktur jalan” 

(wawancara 04 April 2018). 

 

Berikut data fasilitas yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Demak kepada masyarakat desa bedono terkait program PKPT dari tahun ketahun :  

Tabel  3.9  
Daftar Fasilitas Infrastruktur Pada Masyarakat Desa Bedono Tahun 2013 

 

No. Kecamatan Desa Nama KMP Realisasi Kegiatan 

1. Sayung Bedono Bina Karya Rehabilitasi jembatan 15x1,50 m 

2. Sayung Bedono Karya Bersama Pembuatan talud dan urug padas 

makam 

3. Sayung Bedono Mondoliko 2 Peninggian makam (25x45x0,3) 

m 

4. Sayung Bedono Mekar Abadi 1. Perbaikan Jembatan Evakuasi 

15 m 

2. Pemb. Tiang Penyangga 

Tanaman Peneduh 350 m 

5. Sayung Bedono Samudra Jaya Peninggian Jembatan 15 x 1,50 

m 

6. Sayung Bedono Kurnia Bahari 1. peninggian Jalan 105 x 2 x 

0,75 m 

2. Perkerasan Jalan Evakuasi 

dengan Beton 105x0,1x2 m 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak  

 

Data di atas menunjukkan realialisasi kegiatan bina lingkungan atau 

infrastruktur hasil dana PKPT di desa bedono yang terdapat 6 (enam) KMP yang 

menerima bantuan fasilitas perbaikan infrastruktur yaitu: KMP “bina karya” dapat 

teralisasi rehabilitas jembatan. Yang kedua KMP “karya bersama” penggurukan 

padas untuk pembuatan makam di dusun bedono. Yang ketiga KMP “mondoliko 2” 

peninggian makam karena makan di dusun mondoliko sering terkena banjir rob. Yang 

keempat, KMP “mekar abadi” terealisasi 3 (tiga) kegiatan yaitu: perbaikan jembatan 



evakuasi dan pembangunan tiang penyangga tanaman peneduh 350m. yang kelima 

KMP “kurnia bahari” terealisasi peninggian jalan setinggi 105x2x0,75m dan 

pengerasan jalan evakuasi dengan beton.  

Data di bawah ini menunjukkan fasilitas yang di dapat warga desa bedono 

pada kegiatan bina lingkungan atau infrastruktur. Dana program PKPT terealisasi 

pada 2 (dua) KMP dengan masing-masing kegiatan. Pertama KMP “Mondoliko 2” 

pelebaran jalan dengan beton. Yang kedua KMP “samudra wijaya” pembuatan jalan 

evakuasi.  

Tabel  3.10  

Daftar Fasilitas Infrastruktur Pada Masyarakat Desa Bedono Tahun 2014 

No. Kecamatan Desa Nama KMP Realisasi Kegiatan 

1. Sayung Bedono 
Mondoliko II 

Pelebaran Jalan dengan Beton 

 ( 350 x 1 x 0,1 ) m 

2. Sayung Bedono 

Samudra Wijaya 

Pembuatan Jalan Untuk 

Evakuasi  ( 20 x (1,5 La; 2,5Lb) 

x 2 ) m 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

 

Manfaat yang diterima masyarakat dari adanya kegiatan bina lingkungan atau 

infrastruktur pada program PKPT adalah saat mengerjakan pengurukan jalan atau 

pembuatan jalan evakuasi peralatan, bahan-bahan bangunan menggunakan dana 

program PKPT karena tidak semua warga memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk 

pembangunan pengecoran jalan atau pembuatan jembatan evakuasi. Hal ini 

disampaikan oleh Bapak Sudarno, beliau mengatakan sebagai berikut :  

“manfaatnya ya sangat bagus to mbak, kita tidak memiliki peralatan untuk 

membuat jembatan, kayak ember, sekop itu kan semua tiap warga punya 

mbak” (wawancara 09 April 2018) 

Senada dengan yang disampaikan Bapak Sulikan, beliau mengatakan : 



“manfaat sangat terbantu mbak, disini yang punya alat sekop paling satu dua 

tiga orang. Apa lg manfaat fasilitas yang dikasih dinas kita diberi dana untuk 

peninggian jalan sangat bermanfaat untuk warga sini” (wawancara 02 Juli 

2018) 

 

Kegiatan bina lingkungan atau infrastruktur yang telah diberikan oleh Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dari dana program PKPT memberikan 

dampak baik bagi masyarakat desa bedono. Dapat dikatakan baik dilihat dari mereka 

sekarang jadi semangat bekerja, sudah tidak terkena banjir rob yang hampir dikatakan 

sering terkena bajir rob. Dengan adanya dibuatkannya fasilitas infrastruktur 

masyarakat menjadi merasa aman dan nyaman sudah tidak terkena banjir rob lagi. hal 

ini telah dikatakan oleh Bapak Sulikan, beliau mengatakan sebagai berikut : 

“Malah warga jadi tambah semangat berkerja karna sudah tidak terkena banjir 

rob lagi yang dlu sering terkena banjir rob dan warga susah beraktivitas” 

(wawancara 02 Juli 2018) 

 

Dampak positif juga dirasakan dusun bedono yang sekarang warga dusun 

tersebut memiliki tempat pemakaman untuk warga dusun bedono. Hal ini 

disampaikan oleh Bapak Sudarno, beliau menyatakan bahwa : 

“Alhamdulillah mbak sekarang dusun bedono punya tempat pemakaman 

sendiri, kalo ada meninggal gak perlu dimakamin didesa sebelah yang 

tempatnya cukup jauh” (wawancara 09 April 2018). 

 

Gambar 3.8  

Kondisi Sebelum dan Sesudah Dilakukan Pembangunan Peninggian Makam 



 
kondisi sebelum    kondisi sesudah 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

Gambar 3.9 

 Kondisi Sebelum dan Sesudah Pembangunan Infrastruktur Jalan 

 

 
kondisi sebelum    kondisi sesudah 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

Dampak hasil program PKPT tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saja, 

tetapi juga dirasakan oleh KMP (Kelompok Masyarakat pesisir). Dana yang diberikan 

dari Dinas Kelautan dan Perikanan Demak semakin berkurang berdampak kelompok 

masyarakat juga semakin berkurang. Bantuan hanya dipriortitaskan kepada kelompok 

yang sangat membutuhkan saja. Tahun pertama terdapat 10 (sepuluh) kelompok yang 



mendapatkan bantuan dana program PKPT kemudian tahun kedua hanya 5 (lima) 

kelompok dan ditahun ketiga hanya 1 (satu) kelompok. Hal ini seperti yang 

dinyatakan oleh Ibu Hestyavida, beliau mengatakan sebagai berikut :  

“semakin taun dana yang diberikan pemerintah pusat semakin sedikit mbak. 

Awalnya ada sepuluh kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan, 

makin tau semakin berkurang, makanya tahun kedua dan ketiga hanya 

kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan yang kami 

prioritaskan, Alasan dari berkurangnya dana bantuan, saya kurang tau mbak, 

yang tau pemerintah pusat” (wawancara 25 Juli 2018) 

 
 

Tabel  3.11  

Daftar KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) Desa Bedono Tahun 2013 

No. Kecamatan Desa Nama KMP 

1 Sayung Bedono Bina Karya 

2 Sayung Bedono Karya Bersama 

3 Sayung Bedono Mondoliko I 

4 Sayung Bedono Mondoliko II 

5 Sayung Bedono Mekar Abadi 

6 Sayung Bedono Samudra Wijaya 

7 Sayung Bedono Kurnia Bahari 

8 Sayung Bedono Tirto Samudro 

9 Sayung Bedono  Kenanga 

10 Sayung Bedono Samudra Jaya 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak  

 

Data di atas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten demak menjelaskan 

bahwa Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) desa Bedono pada tahun 2013 terdapat 

10 (sepuluh) kelompok yaitu kelompok Bina Karya, Karya Bersama, Mondoliko I, 

Mondoliko II, Mekar Abadi, Samudra Wijaya, Kurnia Bahari, Tirto Samudro, 

Kenanga dan Samudra Jaya. 



Kemudian di bawah ini data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Demak 

menjelaskan pada tahun 2014 hanya terdapat 5 (lima) Kelompok Masyarakat Pesisir 

(KMP) berbeda dengan tahun 2013 yang jumlah kelompoknya lebih banyak. Semakin 

tahun jumlah kelompok bukan bertambah malah justru berkurang. Hal ini disebabkan 

karena anggaran dana bantuan dari pemerintah pusat berkurang.   

Tabel  3.12 

 Daftar KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) Desa Bedono Tahun 2014 

No. Kecamatan Desa Nama Kelompok Masyarakat 

1. Sayung Bedono PDPT Bina Karya 

2. Sayung Bedono PDPT Mondoliko II 

3. Sayung Bedono PDPT Samudra Wijaya 

4. Sayung Bedono PDPT Tirto Samudro 

5. Sayung Bedono PDPT Samudra Jaya 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

 

Data di atas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Demak menjelaskan pada 

tahun 2014 hanya terdapat 5 (lima) Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) berbeda 

dengan tahun 2013 yang jumlah kelompoknya lebih banyak. Semakin tahun jumlah 

kelompok bukan bertambah malah justru berkurang. Hal ini disebabkan karena 

anggaran dana bantuan dari pemerintah pusat berkurang.   

Tabel  3.13  
KMP Desa Bedono Tahun 2015 

 

No. Kecamatan Desa Nama Kelompok Masyarakat 

1. Sayung Bedono PDPT Bina Karya 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

 

Data di atas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Demak menjelaskan pada 

tahun 2015 hanya terdapat 1 (satu) Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) penurunan 



yang sangat drastis dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Diawal tahun 2013 terdapat 

10 (sepuluh) kelompok, kemudian tahun 2014 rerdapat 5 (lima) turun setengahnya 

dari jumlah taun 2013 dan sangat turun drastis di tahun 2015 yang hanya terdapat 1 

(satu) kelompok. Hal ini disebabkan karena anggaran dana bantuan dari pemerintah 

pusat berkurang, maka dana jumlah kelompok masyarakat pesisir juga ikut 

berkurang. 

Dapat diambil kesimpulan output yang diterima terbuatnya peninggian jalan 

rehabilitasi jembatan dan peninggian jembatan evakuasi. Manfaatnya, Sudah tidak 

terkena banjir rob yang tiba-tiba datang. Dampaknya rumah warga direndam rob saat 

banjir datang, warga menjadi semangat bekerja. Respon dari masyarakat desa bedono 

terkait program PKPT pada bina lingkungan dan infrastruktur yaitu berharap masih 

tetap berjalan. Karena bagaimanapun masyarakat tetap dan masih membutuhkan 

program PKPT tersebut. Akan tetapi dari pemerintah pusat pada tahun keempat sudah 

diberhentikan. 

Tabel  3.14 

 Matriks Hasil Penelitian Evaluasi Dampak Kegiatan Bina Lingkungan atau 

Infratruktur 

 

Kriteria dan Hasil 

Output Benefit Impact 

Terbuatnya peninggian jalan 

rehabilitasi jembatan dan 

peninggian jembatan evakuasi. 

Sudah tidak terkena 

banjir rob yang tiba-

tiba datang 

Mereka sekarang jadi 

semangat bekerja, 

warga mudah 

melaksanakan segala 

kegiatan sehari-

harinya karena sudah 



tidak terkena banjir 

rob. Dengan 

dibuatkannya 

fasilitas infrastruktur 

masyarakat menjadi 

merasa aman dan 

nyaman tidak terkena 

banjir rob lagi. 

 

1.2.4 Evaluasi pada Bidang Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim 

Kegiatan bina siaga bencana atau perubahan iklim pada program PKPT adalah 

kegiatan yang mencakup usaha – usaha pengurangan resiko bencana dan dampak 

perubahan iklim. Seperti pembuatan sarana prasarana penanggulangan bencana.  

Kegiatan bina siaga bencana atau perubahan iklim pada program PKPT di 

desa bedono masyarakat mendapatkan bantuan dan fasilitas contohnya pembuatan 

talud. Pembuatan talud ini berfungsi untuk memecahkan ombak laut agar rumah para 

warga desa bedono tidak terkena abrasi pantai. Dalam pembuatan talud warga 

diberikan dana bantuan untuk memfasilitasi dari mulai peralatan hingga bahan – 

bahan untuk pembuatan talud. Setiap KMP berbeda – beda jenis bantuannya. Seperti 

halnya yang dikatakan oleh Bapak Khambali salah satu contoh yang merasakan 

mendapatkan fasilitas atau kebutuhan dari kegiatan bina siaga bencana atau 

perubahan iklim. Beliau mengatakan sebagai berikut : 

“Pertama pancang bamboo, kedua bus beton, ketiga bus beton lagi. yg 

pertama bambunya gak kuat akhinya tahun kedua dibuat bus beton yg lebih 

kuat” (wawancara 04 April 2018) 

 

Pemenuhan fasilitas atau kebutuhan ini tidak hanya dirasakan oleh Bapak 

Khambali dusun bedono saja, melainkan Bapak Sulikan dusun pandansari juga 



mendapatkan fasilitas pembuatan talud untuk menahan rob agar tidak terkena banjir. 

Dalam hal ini beliau mengatakan sebagai berikut :  

“warga sini Alhamdulillah mendapatkan fasilitas pembuatan talud mbak, dari 

mulai peralatan hingga bahan – bahan untuk pembuatan talud dipenuhin sama 

pihak dinas semua, kita cuman tinggal melaksanakan membuat saja” 

(wawancara 02 Juli 2018) 

 

Tabel  3.15 

 Daftar Fasilitas Pembangunan Kegiatan Bina Siaga Bencana atau Perubahan 

Iklim Pada Masyarakat Desa Bedono Tahun 2013 

No. Kecamatan Desa Nama KMP Realisasi Kegiatan 

1. Sayung Bedono Bina Karya Pembuatan talud Bambu 

penahan gelombang 500m 

2. Sayung Bedono Mondoliko 1 Pembuatan talud buis beton 

(200x0,5x1) m 

3. Sayung Bedono Mondoliko 2 Pembuatan talud buis beton 

(85x0,5x1) m 

4. Sayung Bedono Mekar Abadi Pembuatan Talud Penahan Rob 

(50x0,5x1)m 

5. Sayung Bedono Samudra Jaya Pembuatan Talud Penahan Rob 

(200x0,5x1) m 

6. Sayung Bedono Samudra Wijaya Pembuatan Talud Penahan Rob 

dan Jalan Evakuasi 

7. Sayung Bedono Kurnia Bahari Pembuatan Talud Penahan Rob 2 

x (105x0,5x0,85) m 

8.  Sayung Bedono Tirto Samudra Pembuatan Talud Penahan 

gelombang (100x3x2) m 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak  

 

Data di atas menunjukkan realialisasi kegiatan bina siaga bencana atau 

perubahan iklim yaitu pertama KMP “bina karya” dapat teralisasi pembuatan talud 

bambu penahan gelombang sepanjang 500m. Yang kedua, KMP “mondoliko 1” 

terealisasi pembuatan talud buis beton. Yang ketiga KMP “mondoliko 2” pembuatan 

talud buis beton. Yang keempat, KMP “mekar abadi” terealisasi kegiatan yaitu: 



pembuatan talud penahan rob. Kelima KMP “samudra jaya’ terealisasi pembuatan 

talud penahan rob. Yang keenam samudra wijaya” terealisasi pembuatan talud 

penahan rob. Yang ketujuh KMP “kurnia bahari” terealisasi pembuatan talud penahan 

rob. Yang terakhir KMP “tirto samudra” terealisasi kegiatan pembuatan talud 

penahan gelombang. 

Tabel  3.16 

 Daftar Fasilitas Pembangunan Kegiatan Bina Siaga Bencana atau Perubahan 

Iklim Pada Masyarakat Desa Bedono Tahun 2014 

No. Kecamatan Desa Nama KMP Realisasi Kegiatan 

1. Sayung Bedono 

Bina Karya 

Pembuatan Talud buis beton 

penahan rob 2 x ( 45 x 0,5 x 2 ) 

m 

2. Sayung Bedono 
Samudra Jaya 

Talud Buis Beton (80x0,5x1,5) 

m 

3. Sayung Bedono 
Tirto Samudro 

Pembuatan Talud Pemecah 

Ombak ( 45x(1,5 La; 2,5 

Lb)x3)m 

4. Sayung Bedono 
Samudra Wijaya 

Rehab Talud Penahan jalan 

evakuasi ( 15 x 0,5 x 1,5 ) m 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak  

 

Data di atas menunjukkan data realisasi kegiatan bina siaga bencana atau 

perubahan iklim desa bedono pada tahun 2014. Dana program PKPT terealisasi pada 

kegiatan yang pertama KMP “bina karya” pembuatan talud buis beton penahan rob. 

Yang kedua “samudra jaya” talud buis beton. Yang ketiga KMP “tirto samudro” 

terealisasi kegiatan pembuatan talud penahan ombak. Dan yang keempat “samudra 

wijaya” pembuatan rehab talud penahan jalan evakuasi.  

Tabel  3.17 

Daftar Fasilitas Pembangunan Kegiatan Bina Siaga Bencana atau Perubahan 

Iklim Pada Masyarakat Desa Bedono Tahun 2015 



 

No. Kecamatan Desa Nama KMP Realisasi Kegiatan 

1. Sayung Bedono Bina Karya Pembuatan talud penahan 

gelombang 30m x 1m x 1m 

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

 

Data di atas  menunjukan dana bantuan PKPT di desa bedono berikan kepada 

satu kelompok karena dana dari pemerintah pusat yang sedikit jadi dan hanya 

diberikan kepada satu kelompok, yaitu KMP “bina karya”. Dana tersebut terealisasi 

pembuatan talud penahan gelombang.  

Setelah mendapatkan semua fasilitas yang penuhi oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Demak mereka warga desa bedono pastinya merasakan manfaat dari 

dipenuhinya kebutuhan fasilitas yang mereka inginkan. Alasannya tidak jauh berbeda 

dengan bina lingkungan atau infrastruktur karena fasilitas bahan dan peralatan yang 

diberikan tidak jauh berbeda dengan bina siaga bencana atau perubahan iklim. Hanya 

saja yang membuat berbeda adalah pada dusun bedono untuk pembuatan talud, dalam 

pengangkutan bahan – bahan material menggunakan perahu karena dusun bedono 

terletak sangat dekat dengan pantai. Pengangkutan melalui jalur laut karena lebih 

hemat dibandingkan dengan jalur darat.  

Kegiatan bina siaga bencana atau perubahan iklim memiliki dampak bagi 

masyarakat dusun bedono. Pembuatan bus beton penahan ombak yang telah dibuat di 

dusun bedono berhasil dan awet karena sejak tahun 2015 hingga sekarang bus beton 

kondisinya masih lumayan kuat walopun sudah tidak sekokoh dahulu. Hal ini 

disampaikan oleh Bapak Kambali, beliau mengatakan sebagai berikut : 



“dengan adanya program PKPT bersyukur karena untuk kedepannya kalo 

memang berhasil untuk menahan abrasi. Yang jelas bantuan dari DKP dari 

dinas peruntukan untuk masyarakat dan bis beton yg dibuat untuk menahan 

gelombang, dan bus beton ini termasuk udh agak lama mbk, dibuat sejak 

tahun 2015 sampek masih walopun udah gak sesempurna dulu” (wawancara 

04 April 2018) 

 

Dengan bantuan fasilitas yang berbeda dampak ini juga dirasakan oleh Bapak 

Sulikan dengan bantuan pembuatan talud. beliau mengatakan sebagai berikut :  

“lumayan mbak sekarang udah gak mudah kena banjir rob” wawancara (02 

Juli 2018). 

 

Ditambah dengan pernyataan Ibu Hestyavida, yang menyatakan bahwa 

dampak yang terjadi hanya masyarakat desa bedono yang merasakan. Berikut 

pernyataan beliau : 

“Kalau KMP pengusulan itu kan daerah masing-masing, jadi mereka terbantu 

misal ada talud, rumah-rumah sekitar KMP itu kan melindungi talut, terus 

juga ada yg jalan evakuasi, mereka terbantu jalannya kan 

diperlebar/diperbagus dinaikkan juga jalannya, jadi biar nggak kena rob. 

Jembatan, awalnya mereka jembatan kayu kita bantu, itu kan kembali ke KMP 

masing-masing to, jadi dampaknya ya itu mereka merasakan terbantunya dana 

PKPT itu. Kalo yg dari mereka bilang Alhamdulillah sekarang banjir rob udah 

tidak seperti dulu” (wawancara 25 Juni 2018) 

 
 

Gambar 3.10  

Kondisi Sebelum dan Sesudah Pembangunan Talud Buis Beton 



 
kondisi sebelum    kondisi sesudah  

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

Tidak hanya masyarakat saja yang merasakan dampaknya tetapi KMP 

(Kelompok Masyarakat Pesisir) juga merasakan dampak dari program PKPT tersebut. 

Sebenarnya dampak kelompok yang dirasakan tidak jauh berbeda dengan kegiatan  

bina lingkungan atau infrastruktur. Pada kegiatan bina lingkungan atau infrastruktur 

telah dijelaskan dengan bertambahnya tahun dana bantuan yang diberikan semakin 

berkurang pastinya berkurang juga pada jumlah KMP (Kelompok Masyarakat 

Pesisir). Hal ini telah disampaikan oleh Bapak Khambali, beliau mengatakan sebagai 

berikut :  

“dana bantuan yang diberikan kepada kelompok semakin berkurang mbak, 

dan berkurang juga jumlah kelompoknya, saya kurang tau apa sebabnya. Kata 

dinas sih ini memang bantuan dari pemerintah pusat untuk program PKPT 

memang semakin taun semakin sedikit” (wawancara 04 April 2018) 

 

Pernyataan di atas dapat dibuktikan dengan data dana bantuan dari  Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak yang telah diberikan kepada masyarakat 

desa bedono sebagai berikut :  

 
 
 



 

Tabel  3.18 

 Dana Bantuan PKPT di Desa Bedono Tahun 2013 

 

No. Kecamatan Desa Nama KMP Dana Masuk/Hasil 

Belanja 

1. Sayung Bedono Bina Karya Rp. 54,850,000.00 

2. Sayung Bedono Karya Bersama Rp. 48,750,000.00 

3. Sayung Bedono Mondoliko 1 Rp. 51,626,900.00 

4. Sayung Bedono Mondoliko 2 Rp. 52,711,500.00 

5. Sayung Bedono Mekar Abadi Rp. 49,562,000.00 

6. Sayung Bedono Samudra Jaya Rp. 52,934,000.00 

7. Sayung Bedono Samudra Wijaya Rp. 22,354,300.00 

8. Sayung Bedono Kurnia Bahari Rp. 56,394,900.00 

9. Sayung Bedono Tirto Samudra Rp. 52,500,000.00 

10. Sayung Bedono Kenanga Rp. 14,670,000.00 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

 

Data dana bantuan program PKPT untuk desa bedono yang diberikan kepada 

10 kelompok masyarakat pesisir pada tahun 2013 menunjukkan yang paling banyak 

mendapatkan bantuan adalah KMP “kurnia bahari” dengan jumlah bantuan 

56,394,900 juta dan yang paling sedikit mendapatkan bantuan adalah KMP 

“kenanga” dengan jumlah bantuan  14,670,000 juta. Besar kecilnya jumlah dana 

bantuan program tergantung dengan kebutuhan setiap kelompok atau dusun. 

Tabel  3.19  
Dana Bantuan PKPT di Desa Bedono Tahun 2014 

No. Kecamatan Desa Nama KMP 
Dana Masuk/Hasil 

Belanja 

1. Sayung Bedono Bina Karya Rp. 75,000,000.00 

2. Sayung Bedono Mondoliko 2 Rp. 65,000,000.00 

3. Sayung Bedono Samudra Jaya Rp. 75,000,000.00 

4. Sayung Bedono Tirto Samudro Rp. 40,000,000.00 

5. Sayung Bedono Kenanga Rp. 44,000,000.00 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

 



Data di atas dana bantuan program PKPT untuk desa bedono pada tahun 2014 

lebih sedikit dibanding pada saat tahun 2013. Dana yang berikan kepada 5 (lima) 

kelompok kepada desa bedono yang paling banyak mendapatkan bantuan yaitu KMP 

“Bina Karya” dan KMP Samudra Jaya” sebesar 75.000.000 juta. Kedua KMP 

tersebut mendapatkan dana bantuan dengan jumlah yg sama. Kemudian yang paling 

sedikit mendapat bantuan adalah KMP “Tirto Samudro” sejumlah 40.000.000 juta 

Dari data di bawah ini dana bantuan program PKPT untuk desa Bedono hanya 

sebesar 77.111.000 juta. Dana tersebut diserahkan kepada KMP “bina karya”. Tidak 

seperti tahun sebelumnya (2014) pada tahun 2015 ini hanya mendapat dana bantuan 

lebih sedikit yang dikarenakan dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat 

juga hanya cukup segitu saja. 

Tabel  3.20 

 Dana Masuk PKPT di Desa Bedono Tahun 2015 

 

No. Kecamatan Desa Nama KMP Dana Masuk/Hasil 

Belanja 

1. Sayung Bedono Bina Karya Rp. 77,111,000.00 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

 

Dapat diambil kesimpulan kegiatan bina siaga bencana atau perubahan iklim 

di desa bedono memiliki output Terbangunnya talud bambu pada tahun 2013 dan 

tahun 2014-2015 talud bus beton  penahan ombak. Kemudian manfatnya tidak jauh 

berbeda dengan bina lingkungan atau infrastruktur yaitu tidak terkena banjir rob lagi. 

Dampak dirasakan dari tahun 2013 hingga 2015 akan tetapi  sampai sekarang talud 

tersebut sudah tidak berdiri kokoh. Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan sosial, 



ekonomi dengan lancar hingga tahun 2015 karena sekarang keadaanya volume air 

laut yang naik ke pemukiman sedikit demi sedikit sudah mulai bertambah membuat 

kegiatan masyarakat mulai terhambat. 

 

Tabel  3.21 

 Matriks Hasil Penelitian Evaluasi Dampak Kegiatan Bina Siaga Bencana atau 

Perubahan Iklim 

Kriteria dan Hasil 

Output Benefit Impact 

Terbangunnya talud 

bambu pada tahun 

2013 dan tahun 2014-

2015 talud bus beton  

penahan ombak. 

 

Manfatnya tidak 

jauh berbeda 

dengan bina 

lingkungan atau 

infrastruktur yaitu 

tidak terkena banjir 

rob lagi. 

dampak dirasakan dari 

tahun 2013 hingga 2015 

masyarakat dapat 

melaksanakan kegiatan 

sosial, ekonomi dengan 

lancar hingga tahun 2015 

karena sekarang keadaanya 

volume air laut yang naik ke 

pemukiman sedikit demi 

sedikit sudah mulai 

bertambah membuat 

kegiatan masyarakat mulai 

terhambat. Akan tetapi 

sekarang talud tersebut 

sudah tidak berdiri kokoh 

seperti sediakala. 

 

1.3 Faktor Penghambat Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh 

Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Desa Bedono 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang mengacu pada Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/2012 yang 



diturunkan pada SK Bupati Demak Nomor 523/39/2013 tentu mempunyai beberapa 

kendala atau penghambat, sehingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat belum 

optimal dan merata. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat maka penulis 

menggunakan pendekatan faktor internal dan eksternal yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1.3.1 Faktor Internal 

1) Dana Bantuan Program 

Anggaran biaya untuk suatu program sangat penting, apa lagi untuk program 

PKPT tersebut. Dapat dapat berjalan atau tidaknya suatu program salah satu yang 

sangat dibutuhkan adalah biaya atau anggaran untuk melaksanakan program PKPT. 

Akan tetapi dalam program ini PKPT anggaran setiap tahunnya semakin berkurang 

dan hanya berjalan selama tiga (tahun) kemudian ditahun keempat program ini 

berhenti. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Khambali, beliau 

mengatakan sebagai berikut :  

“program PKPT ini hanya berjalan selama tiga tahun mbak, padahal 

sebenarnya masyarakat masih membutuhkan, yaa jadi anggaran setiap taun 

yang semakin berkurang menjadi hambatan untuk berjalannya program ini” 

(wawancara 02 juli 2018) 

Hal tersebut senada dengan pernyataan dari Bapak Khambali, beliau 

mengatakan sebagai berikut :  

“lha ini mbak anggaran yang smakin tau smakin berkurang juga menjadi 

hambatan bagi masyarakat, padahal yaa masyarakat masih membutuhkan dana 

dari program PKPT, dan malah katanya program ini sekarang udah berhenti” 

(wawancara 04 April 2018) 

 



Berdasarkan keterangan dari narasumber tersebut menunjukkan bahwa dana 

program PKPT yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sangatlah kurang. 

Dengan semakin berkurangnya dana bantuan PKPT, progam ini hanyak berjalan tiga 

tahun saja dan tidak ada kelanjutan dari pemerintah pusat. 

2)   Tidak adanya Koordinasi antar OPD 

Tidak adanya koordinasi yang dilakukan antara Dinas Kelautan Perikanan 

Demak dengan OPD lainnya, baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun 

pengawasan. Sebaiknya dalam pelaksanaan program PKPT ada koordinasi atau 

kerjasama untuk melaksanakan program tersebut sehingga tujuan dapat tercapai 

secara efektif dan efisien. Akan tetapi utusan dari pemerintah pusat tidak ada arahan 

untuk berkerjasama melaksanakan program PKPT. Seperti yang disampaikan oleh 

Ibu Hestyavida, beliau mengatakan sebagai berikut :  

“untuk pelaksanaan program PKPT ini tidak ada koordinasi dengan dinas lain 

mbak dan juga tidak ada utusan dari pemerintah pusat untuk kerjasama 

dengan dinas lain” (wawancara 25 Juni 2018) 

 

Hal ini senada dengan tanggapan Bapak Sudarno, beliau mengatakan :  

 

“mengerjakan pembangunan ini semua dilakukan warga mbak, tidak ada dinas 

lain yang membantu. Yaa cuman Dinas KP saja yang mendampingi kita, 

menurut saya seharus ada kerjasama dengan dinas lain mbak” (wawancara 09 

April 2018)  

 

Berdasarkan keterangan narasumber di atas menunjukan bahwa tidak ada 

upaya kerjasama yang terintegrasi dengan dinas lain. Padahal dalam ini program 

PKPT tidak hanya berbicara tentang perikanan dan kelautan tetapi juga berkaitan 

dengan lingkungan hidup, kemiskinan dan infrastruktur desa.  



3) Akses Lokasi 

Fasilitas – fasilitas untuk sarana prasarana untuk pembangunan jalan evakuasi 

dan dan pembuatan talud di desa Bedono seperti alat material : kayu, bambu, dan lain 

sebagainya yang seharus diangkut melalui akses darat menggunakan truk, karena 

akses jalan didesa bedono yang tidak memungkinkan maka diangkut melalui jalur 

laut menggunakan perahu. Karena jika diangkut menggunakan truk biaya akan lebih 

mahal dan kurang efektif. Hal ini telah disampaikan oleh Ibu Putri, beliau 

mengatakan sebagai berikut :  

“untuk pelaksanaan program PKPT ini terutama pada pembuatan talud dan 

jalan evakuasi segala materialnya diangkut menggunakan perahu jalur darat. 

Yaa sedikit agak sudah mbak akan tetapi dengan melalui jalur laut lebih irit 

daripada menggunakan jalur darat” (wawancara 02 Juli 2018)  

 

Hal ini senada dengan dikatakan oleh bapak Soedarno, beliau mengatakan 

sebagai berikut : 

“hambatannya ya itu to mbak, akses mengangkut kayu bambu harus pake jalur 

laut, karena kalo pake truk boros mbak kebanyakan biaya” (wawancara 09 

April 2018) 

 

Berdasarkan keterangan narasumber di atas menunjukan bahwa akses 

pengangkutan sarana dan prasarana untuk pembangunan di Desa Bedono khususnya 

di Dusun Bedono sangatlah sulit harus menggunakan transportasi laut karena jika 

melalui transportasi darat biaya pengangkutan lebih mahal. 

1.3.2 Faktor Eksternal 

1) Remaja yang Mengatasnamakan LSM 



Dalam melaksanakan program PKPT di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten 

Demak mengidentifikasi penghambat dalam program ini tidak hanya berasal dari 

faktor internal saja tetapi juga ada faktor eksternal yaitu pada peran remaja. Peran 

remaja memperdalam ilmu dan pulang kembali ke desa untuk menyampaikannya ke 

masyarakat. Kemudian menjadi delegasi dan wakil terdepan pemuda memiliki daya 

saing yang handal dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga desa ini 

diperhitungkan oleh masyarakat lain maupun pemerintah, karena kualitas dan 

kuantitas pemuda yang ada. Akan tetapi kenyataan yang ada remaja di desa bedono 

ada yang mengaku – ngaku mengatasnamakan dia adalah LSM (Lembaga Swadaya 

Masyarakat). Remaja LSM di desa bedono meminta jatah hasil dana program PKPT. 

Padahal program PKPT tidak ada anggaran dana untuk remaja atau LSM. Hal ini 

telah disampaikan oleh Ibu Hestyavida, mengatakan sebagai berikut :  

“di desa bedono ada LSM yang anggotanya adalah anak – anak remaja 

mereka meminta jatah untuk LSM tersebut dan mengancam kalo tidak dikasi 

jatah ada ancaman dari mereka. Pihak dinas tidak takut mbak, jika memang 

mereka melakukan hal yang tidak diinginkan yaa kita laporkan ke polisi dan 

juga program ini juga ada dasar hukumnya” (wawancara 02 Juli 2018) 

 

Senada dengan yang dikatakan Bapak Sumardi, beliau mengatakan sebagai 

berikut :  

“remaja LSM itu meminta jatah dari dana bantuan alasannya macem-macem 

mbak, bilang untuk keamanan desa lah dan lainnya, kalo gak dikasi mereka 

mengancam” (wawancara 09 April 2018) 
  

Berdasarkan dari dua narasumber di atas adalah kendala atau penghambat 

yang tidak diinginkan oleh pihak Dinas KP mau masyarakat. Dan seharusnya remaja 



LSM tersebut membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang ada pada 

program PKPT. 

 


