
BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

Bab ini peneliti akan menjelaskan lebih lanjut hasil penelitian tentang Evaluasi 

Dampak Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), yang 

mengambil lokus penelitian di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 

Program PKPT  di Desa Bedono telah terlaksana 4 (empat) kegiatan yaitu: bina 

manusia, bina usaha, bina lingkungan atau infrastruktur dan bina siaga bencana atau 

perubahan iklim. Pemerintah memberikan bantuan anggaran dana yang cukup banyak 

untuk memenuhi kebutuhan atau masalah – masalah yang ada pada di Desa Bedono. 

Penelitian evaluasi program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) akan 

melihat identifikasi dan analisis dampak dari adanya kegiatan – kegiatan yang telah 

dilaksanakan di Desa Bedono. Seluruh data yang telah didapat selama proses 

penelitian dianalisis sesuai dengan faktor dan kajian penelitian. Penelitian ini akan 

mendeskripsikan dan manganalisis evaluasi dampak program Pengembangan 

Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) dengan menggunakan teori evaluasi dampak 

Samodra Wibawa (1994) tentang input, proses kebijakan, output, outcome, benefit, 

impact dan hasil kebijakan Dunn (2000:513) yang membedakan dua akibat yaitu 

output dan impact. Kedua teori diambil kesimpulan mengevaluasi dampak program 

dengan melihat dari Output, benefit dan impact. 



1.1 Lingkup Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) 

Kawasan pesisir memiliki kerentanan ekonomi, sosial, lingkungan dan fisik. 

Masyarakat pesisir rentan secara ekonomi ditandai dengan tingginya tingkat 

kemiskinan masyarakat pesisir. Pengetahuan masyarakat kawasan pesisir tentang 

bencana dan ancaman perubahan iklim di wilayah pesisir masih rendah demikian pula 

dengan rendahnya tingkat kemandirian organisasi sosial desa yang semuanya itu 

mempertinggi tingkat kerentanan kawasan pesisir secara sosial. Desa pesisir juga 

rentan secara lingkungan infrastruktur desa. Kualitas infrastruktur desa tergolong 

rendah seperti kondisi jalan yang rusak, kesulitan air bersih serta kondisi lingkungan 

akibat bencana maupun ulah manusia.  

Maka dari itu memecahkan masalah diatas program PKPT memiliki lingkup 

kegiatan ada 4 (empat) fokus bidang kegiatan yaitu : bina manusia, bina usaha, bina 

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

setiap kegiatan memiliki tujuan dan indikator - indikator yang dilakukan setiap 

bidang kegiatan. Untuk menjalankan 4 (empat) bidang kegiatan tersebut Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak memberikan langsung bantuan program 

tersebut melalui KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir). KMP di Desa Bedono pada 

tahun 2013 terdapat 10 (sepuluh) kelompok, tahun 2014 terdapat 5 (lima) kelompok 

dan pada tahun 2015 terdapat hanya 1 (satu) kelompok. Setiap tahunnya memiliki 

jumlah nominal yang berbeda – beda pastinya dengan penurunan anggaran tiap 

tahunnya karena diikuti dengan berkurangnya jumlah KMP yang ada. Kegiatan setiap 

bidang akan dijelaskan pada penjelasan sebagai berikut :  



1.1.1 Bina Manusia 

Peraturan Direktur Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Nomor 

PER.04/KP3K/2012 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh 

Tahun 2012 kegiatan bina manusia berupa kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat 

antara lain melalui pelatihan, bimbingan teknis, mentoring dan pembekalan. Kegiatan 

ini dianggarkan melalui anggaran non stimulan program Satker TP. Sasaran kegiatan 

ini adalah KMP penerima Stimulan Program.  

Kemudian pada pedoman teknis program PKPT tahun 2015 menjelaskan 

materi dan kebutuhan serta strategi kegiatan peningkatan kapasitas dirancang oleh 

tenaga pendamping berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Pelaksanaannya 

dapat dilakukan oleh tenaga pendamping bersama-sama dengan Tim Teknis dan 

tenaga penyuluh. Untuk materi pelatihan yang terkait dengan kelautan dan perikanan 

diprioritaskan diberikan oleh penyuluh perikanan dan kelautan. Pelatihan–pelatihan 

yang dilakukan antara lain: 

a) Pelatihan kelembagaan seperti pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes), pengelolaan koperasi dan pengelolaan organisasi 

penanggulangan kebencanaan; 

b) Pelatihan kewirausahaan seperti pelatihan mata pencaharian alternatif dan 

pemasaran; 

c) Pelatihan kesiapsiagaan bencana seperti pelatihan pengenalan bencana, gladi 

bencana dan pembuatan peta resiko bencana; 

d) Pelatihan dinamika kelompok; dan 



e) Pelatihan administrasi/manajemen kelompok masyarakat, seperti pelatihan 

pengelolaan keuangan. 

Kegiatan bina manusia mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia 

dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat baik 

formal maupun informal, memperluas dan meningkatkan kerjasama, memperbaiki 

budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin dan hemat serta 

menghilangkan sifat negatif boros dan konsumtif.  

Pertama, pelatihan atau sosialisasi kelembagaan di Desa Bedono yaitu 

pembentukan KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) kemudian KMP menyusun RKK 

(Rencana Kerja Kelompok) sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir dibantu oleh 

Tim Pemberdayaan Desa dan Tenaga Pendamping, sesuai dengan Rencana 

Pengembangan Desa. RKK dan dokumen administrasi pendukung lainnya diusulkan 

oleh KMP melalui tenaga pendamping kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan 

selanjutnya disampaikan kepada Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi. 

Kedua, sosialisasi atau pelatihan kewirausahaan seperti pelatihan mata 

pencaharian alternatif dan pemasaran dalam hal ini masuk dalam kegiatan bina usaha. 

Pelatihan ini memberikan semangat dan kerjasama antar warga untuk dapat 

meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat Desa Bedono.  

Ketiga, daerah pesisir sangat rawan terhadap bencana maka dari itu 

masyarakat Desa Bedono diberikan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana yang 

akan terjadi. Kemudian pengarahan atau menumbuhkan rasa kerjasama dan gotong 



rotong antar warga desa untuk membuat infrastruktur desa seperti pembuatan jalan 

evakuasi, peninggian jalan dan pembuatan talud sebagai alat pemecah ombak. 

1.1.2 Bina Usaha 

Peraturan Direktur Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Nomor 

PER.04/KP3K/2012 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh 

Tahun 2012 kegiatan yang mencakup peningkatan keterampilan usaha, perluasan 

mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi. 

Selain itu, program ini meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumber 

daya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan. Dengan dilaksanakannya 

program ini diharapkan terbangun kemitraan dengan pelaku usaha dan terbangunnya 

sistem insentif administrasi serta pendanaan secara formal dan informal. Adapun 

kegiatan BLM (Bantuan Langsung Mandiri) dalam PKPT diberikan dengan 

memperhatikan prioritas kebutuhan masing – masing lokasi. Pada kegiatan bina 

usaha berupa penyediaan sarana kegiatan usaha dengan tujuan: 

a. mengangkat potensi lokal unggulan; dan 

b. mendukung dan menggerakan ekonomi serta menjamin kegiatan usaha di 

tingkat masyarakat. Kegiatan tersebut berupa sarana mata pencaharian 

alternatif dan sarana penunjang usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, 

serta sarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. 

Menurut James Aderson tipe kedua pada evaluasi pelaksanaan suatu program 

pada tipe evaluasi ini memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-

program tertentu. Tipe evaluasi ini membahas dasar yang menyangkut : apakah 



program dijalankan semestinya, berapa biaya yang dikeluarkan, siapa penerima 

manfaat. Maka tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau 

efisiensi dalam melaksanakan program (James Aderson,dalam Budi Winarno 231) 

Ditinjau kegiatan bina usaha ini masuk dalam tujuan nomor dua yaitu berupa 

sarana mata pencaharian alternatif serta sarana pengolahan hasil sumber daya alam 

yang ada. Sesuai hasil data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Demak kegiatan bina 

usaha yang terealisasi di Desa Bedono adalah berupa pelatihan pembuatan krupuk 

mangrove dan bronis mangrove. Kemudian diberikan bantuan modal, peralatan, 

bahan – bahan pembuatan krupuk mangrove. Tahun pertama berjalan lancar. 

Kemudian pembinaan selanjutnya diberi pembinaan usaha lagi yaitu pembuatan 

bronis mangrove. Kegiatan ini ditujukan kepada KMP (Kelompok Masyarakat 

Pesisir) “kenanga” yang anggotanya adalah Ibu – Ibu dusun Morosari Desa Bedono. 

Akan tetapi pernyataan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

berbeda dengan yang dinyatakan oleh Ketua Kelompok KMP “kenanga” menyatakan 

bahwa pembinaan membuat krupuk mangrove hanya berjalan sebentar saja kemudian 

KMP “kenanga” itu membuat produk krupuk trasi dan tempe.  

Gambar 4.1 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 Ketua KMP 

“kenanga” krupuk mangrove dan krupuk trasi. Proses pelatihan usaha tersebut 

diselenggarakan dalam 2x pertemuan diberikan pelatihan cara membuat usaha 



tersebut dan diarah bagaimana untuk memasarkannya. Pelatihan usaha ini 

dilaksanakan di dusun morosari desa bedono. Kemudian pertemuan selanjutnya 

masyarakat sudah mandiri dan dapat memasarkan hasil pembuatan krupuk mangrove 

dan kue  bronis.  

Gambar 4.1  

Foto Proses Pelatihan Pembuatan Krupuk Manggrove 

 
Sumber : dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

Kegiatan bina usaha ini memiliki biaya –biaya yang dikeluarkan untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut, berikut rincian pembiayaannya : 

Tabel  4.1  

Data Biaya yang dikeluarkan Kegiatan Bina Usaha Desa Bedono 

Uraian 

Volume 

Satua

n 

Harga 

satuan 

(Rp) 

Jumlah Harga 

(Rp) 

total 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 untuk kegiatan bina usaha adalah 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. Maka, dikaitkan dengan 

teorinya James Anderson tentang evaluasi kebijakan publik tipe kedua pada 

pelaksanaan kegiatan bina usaha ini memiliki unsur ketidak jujuran dalam 

melaksanakan program. 

1.1.3 Bina Lingkungan atau Infrastruktur 

James Aderson yang tipe kedua pada evaluasi pelaksanaan suatu program pada tipe 

evaluasi ini memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program 

tertentu. Tipe evaluasi ini membahas dasar yang menyangkut : apakah program 

dijalankan semestinya, berapa biaya yang dikeluarkan, apakah ukuran – ukuran dasar 



dan prosedur secara sah dapat diikuti. Maka tipe evaluasi ini lebih membicarakan 

sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program (James 

Aderson,dalam Budi Winarno 231) 

Kriteria kegiatan bina lingkungan atau infrastruktur berupa pembangunan dan 

atau perbaikan lingkungan atau infrastruktur dilaksanakan untuk mendorong 

peningkatan peran masyarakat pesisir dalam penataan dan pengelolaan lingkungan 

sekitarnya. Kemudian menganalisa program tersebut berjalan semestinya, ada biaya 

yang dikeluarkan, kegiatan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

Sesuai yang tertuang pada Peraturan Direktur Jendral Kelautan, Pesisir dan 

Pulau – Pulau Kecil Nomor PER.04/KP3K/2012 Tentang Pedoman Teknis 

Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Tahun 2012 terkait apa saja yang dapat 

dilakukan perbaikan lingkungan atau infrastruktur antara lain berupa : 

1) Penyediaan air bersih dan sarana distribusinya 

2) Penyediaan listrik dan prasarana penerangan  

3) Pembangunan / perbaikan jalan, jembatan, dan / atau gotong royong  

Pembangunan / perbaikan jalan, jembatan 

4) Pembangunan/perbaikan tempat pembuangan sampah/pengolahan sampah Data 

yang diperlukan dalam perencanaan pengolahan sampah 

5) Pembangunan atau perbaikan drainase 

6) Pembangunan/perbaikan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK) dan, 

7) Pembangunan/perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial 



Pemerintah memberikan memberikan bantuan secara langsung kepada 

masyarakat persisir desa Bedono yaitu berupa pembangunan atau perbaikan 

infrastruktur yang dibutuhkan di Desa Bedono berupa pembangunan perbaikan jalan, 

dan pembuatan jembatan atau jalan evakuasi.  

Kegiatan bina lingkungan atau infrastuktur dalam hal ini pembuatan atau 

pembenahan infrastruktur desa bedono tidak semena – mena melaksanakan kegiatan 

tidak menggunakan waktu. Masyarakat harus menyelesaikan kegiatan tersebut dalam 

waktu kurang lebih satu bulan sama dengan empat puluh (40) hari kerja. Dari 

turunnya dana BLM (Bantuan Langsung Mandiri) masyarakat langsung mengerjakan 

perkerjaan sesuai yang telah mereka usulkan pada proposal. Di bawah ini hasil 

dokumentasi kegiatan bina manusia yang teralisasi di Desa Bedono  

Gambar 4.2  

Foto Kegiatan Warga Merehabilitasi Jalan Evakuasi 

sumber: dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Demak  

 

Gambar 4.3  

Dokumentasi Kegiatan Peninggian Jalan di Dusun Pandansari 



Sumber: dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Demak 

Kemudian dalam kriteria selanjutnya dalam teori James Anderson adalah 

biaya yang dikeluar pada suatu program. Pada pelaksanaan bina lingkungan atau 

infrastruktur pemerintah mengeluarkan biaya yang banyak.  

Tabel  4.2  
Data Rincian Dana Bantuan KMP “karya bersama” 

Uraian 

Volume 

satuan 

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 
6.00  6.00 m

3
 125,833 

 
755,000.00 



cm 

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 

 

Untuk mendapatkan dana BLM seperti data diatas ada prosedurnya, 

prosedurnya antara lain :  

1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal In! Kepala Dinas 

KabupatenjKota melakukan proses penyaluran BLM kepada KMP sesuai 

dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan; 



2) Surat Pemerintah Membayar (SPM) diajukan kepada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dengan lampiran :  

a. Keputusan kepala dinas kabupaten/kota tentang penetapan KMP penerima 

BLM; 

b. Data KMP meliputi : nama ketua, sekertaris, bendahara, anggota, nomor 

telepon, umur, jenis kelamin, alamat, KTP, KK  

c. Nomor rekening bank aktif atas nama KMP 

d. Hasil identifikasi penerima BLM  

e. Hasil seleksi KMP penerima BLM  

f. Berita Acara Hasil Verifikasi KMP Penerima BLM 

g. Kuitansi yang sudah ditandatangani Ketua KMP dan diketahui/disetujui 

oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan Materai Rp. 6000.- 

h. Surat Perjanjian Kesepakatan antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan 

Kelompok Masyarakat Pesisir yang bermaterai Rp. 6000.- 

3) Penyaluran BLM dari KPPN ke rekening KMP pada unit bank terdekat 

melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 

4) BLM dicairkan oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KMP yang diketahui 

dan didampingi oleh Tenaga Pendamping; 

5) KMP didampingi Tenaga Pendamping melaporkan secara tertulis atas 

pemanfaatan BLM kepada Dinas Kabupaten/Kota melalui Tim Pemberdayaan 

Desa; 



6) Dinas Kabupaten/Kota melaporkan hasll penyaluran BLM PDPT kepada 

Pokja PDPT Provinsi dan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi. 

7) Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil selaku Koordinator 

PDPT melaporkan penyaluran BLM PDPT kepada Tim Koordinasi selaku 

Koordinator PNPM Mandiri KP. 

Kelompok Masyarakat Pesisir di desa bedono mematuhi prosedur yang telah dibuat 

oleh pemerintah pusat. 

1.1.4 Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim 

Sesuai yang tertuang pada Peraturan Direktur Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau – 

Pulau Kecil Nomor PER.04/KP3K/2012 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan 

Desa Pesisir Tangguh Tahun 2012 Kegiatan Bina Siaga Bencana dan Perubahan 

Iklim dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana siaga bencana dan 

perubahan iklim, antara lain berupa, namun tidak terbatas pada: 

1) penyediaan fasilitas penyelamatan diri, seperti jalur evakuasi, rambu evakuasi, 

dan shelter; 

2) penyediaan struktur pelindung pantai dan/atau tanggul sungai di pesisir; dan 

3) penyediaan sarana informasi bencana. 

Menurut KBBI, banjir adalah berair banyak dan juga deras, terkadang meluap. 

Banjir di wilayah pesisir seringkali disebut dengan istilah banjir rob. Banjir rob yang 

terjadi merupakan salah satu dampak dari peristiwa pasang air laut. Dampak 



terjadinya banjir rob adalah kerusakan bangunan (banjir rob bersifat korosi), kualitas 

air tanah dan air permukaan akan berubah, serta kerusakan lahan dan tambak. 

Berdasarkan identifikasi potensi bencana wilayah pesisir yang telah dijelaskan, 

penanganan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan isu strategis tersebut yaitu 

menerapkan konsep mitigasi bencana yang sesuai dengan potensi bencana yang 

sering terjadi di suatu wilayah (Membuat skala prioritas). Misal, di suatu wilayah 

pesisir memiliki potensi banjir rob yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lain 

maka mitigasi bencana juga disesuaikan dengan potensi bencana nya. Bisa dengan 

penyediaan sarana prasarana untuk menanggulangi banjir rob.  

Kriteria kegiatan bina siaga bencana atau perubahan iklim dikaitkan dengan  

teorinya James Anderson dalam menganalisa program tersebut berjalan semestinya, 

ada biaya yang dikeluarkan, kegiatan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan.  

Berdasarkan hasil wawancara lapangan 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. 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 smena – 

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.  

Terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan talud di desa 

bedono, berikut salah satu rincian dana dari KMP yang ada di desa bedono :  

Tabel  4.3   

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

Ombak 

Uraian 

Volume 

satuan 

Harga 

satuan 

(Rp) 

Jumlah Harga 

(Rp) 

total 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.
 

     

30,000,000.0



00  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 



 

Prosedur penerimaan bantuan program PKPT atau yang disebut BLM sama seperti 

sudah penulis tulis pada uraian bidang evaluasi bidang bina lingkungan dan 

infrastruktur. Semua kegiatan yang ada pada program PKPT prosedur penerimaan 

BLM sama tidak ada yang berbeda. Dalam hal ini kegiatan bina siaga bencana atau 

perubahan iklim dapat melaksanakan sesuai prosedur yang ada.  

1.2 Dampak Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) 

Pada aspek ini akan membahas mengenai dampak yang dirasakan masyarakat Desa 

Bedono dengan adanya program PKPT. Pada hal ini akan membahas dampak pada 

kegiatan – kegiatan yang telah terlaksana oleh program PKPT. Menurut Samodra 

Wibawa (1994) pada tipe tentang output, benefit dan impact yang dihasilkan suatu 

program. atau akibat apa yang terjadi dengan adanya suatu program. Kemudian 

William Dunn menjelaskan evaluasi akibat tentang 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. Pada program PKPT ini masyarakat Desa Bedono 

melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak melaksanakan kegiatan – 

kegiatan antara lain yaitu: kegiatan bina manusia, bina usaha, bina lingkungan atau 

infrastruktur dan bina siaga bencana atau perubahan iklim. Untuk mengetahui 

dampak yang terjadi di Desa Bedono pada penjelasan sebagai berikut: 



1.2.1 Evaluasi pada Bidang Bina Manusia 

Bidang kegiatan bina manusia termasuk aspek dapat berjalannya kegiatan – kegiatan 

yang ada pada program PKPT. Kegiatan bina manusia ini memiliki tujuan 

meningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat baik formal maupun informal, 

memperluas dan meningkatkan kerjasama, memperbaiki budaya kerja, gotong 

royong, tanggung jawab, disiplin dan hemat serta menghilangkan sifat negatif boros 

dan konsumtif. Unsur bina manusia 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. Karena pada 

setiap kegiatan memiliki unsur kegiatan bina manusia yang setiap kegiatan 

membutuhkan tenaga manusia dalam hal ini pembinaan gotong – royong dan 

kerjasama dan tanggungjawab, baik tanggungjawab pada pelaksanaan pembangunan 

desa maupun pada pengelolaan KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) 

Sesuai dengan teori Output William Dunn (2000:513) berisi tentang output 

adalah barang layanan atau sumberdaya yang diterima oleh kelompok sasaran atau 

kelompok penerima. Berdasarkan hasil wawancara output dari kegiatan bina manusia 

pada program PKPT antara lain terbentuknya organisasi KMP di desa bedono. 

Organisasi KMP ini berguna untuk sebagai wadah aspirasi atau keluhan masyarakat 

yang nantinya akan diusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Demak dengan 

mengajukan proposal. Kemudian selain sebagai wadah aspirasi masyarakat adalah 

pengelolaan dana bantuan dari mulai diterimanya dana dari Dinas Kelautan dan 



Perikanan Kabupaten Demak, pembelanjaan kebutuhan bantuan hingga proses 

pekasanaan kegiatan.   

Kemudian selain pembinaan pembentukan organisasi KMP yaitu pembinaan 

menumbuhkan semangat gotong – royong, tanggung jawab dan disiplin. Semangat 

gotong – royong ini terealisasi pada kegiatan bina lingkungan atau infrastruktur dan 

bina siaga bencana atau perubahan iklim. Pada kegiatan tersebut masyarakat Desa 

Bedono melaksana pembangunan desa yaitu pembuatan atau perbaikan jalan, 

rehabilitasi jalan evakuasi dan pembuatan talud sebagai pemecah ombak untuk 

mencegah adanya abrasi pantai.  

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 pada setiap individu 

mereka. Karena kegiatan ini cenderung membentuk warga memiliki rasa gotong -  

royong dan kerjasama. Dampak yang dirasakan KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) 

sama halnya yang dirasakan warga akan tetapi KMP juga merasa bangga bisa 

menjadi wakil warga atau jembatan komunikasi antara Dinas Kelautan Perikanan 

Kabupaten Demak dengan masyarakat. Hal in ini sesuai dengan teori Samodra 

Wibawa (1994) Benefit adalah keuntungan atau manfaat dari suatu kebijakan yang 

telah berjalan sebagai akibat dari diimplementasikannya suatu kebijakan atau 

program dan Impact (dampak) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai 

konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan. 



Dapat diambil kesimpulan bahwa dampak yang dirasakan masyarakat dengan 

adanya bina manusia program PKPT adalah tertanamnya kerukunan warga Desa 

Bedono dengan meningkatnya kerjasama, gotong – royong antar warga dan 

kediplinan. 

1.2.2 Evaluasi pada Bidang Bina Usaha 

Kegiatan yang kedua adalah bina usaha kegiatan pelatihan usaha untuk memiliki 

matapencaharian alternatif. Bina usaha ini hanya dilaksanakan pada 1 (satu) 

kelompok yaitu KMP “kenanga” pada tahun 2013. Kegiatan bina usaha memiliki 

tujuan yang mencakup peningkatan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian 

alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi. Dengan 

dilaksanakannya program ini diharapkan terbangun kemitraan dengan pelaku usaha 

dan terbangunnya sistem insentif administrasi serta pendanaan secara formal dan 

informal.  

Kegiatan bina usaha membina warga masyarakat desa bedono untuk dapat 

memiliki usaha atau mata pencaharian alternatif. Sesuai dengan teori Output William 

Dunn (2000:513) berisi tentang output adalah barang layanan atau sumberdaya yang 

diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima. Hasil kegiatan Bina Usaha 

telah diterima oleh masyarakat Desa Bedono Dusun Morosari. Output bina usaha ini 

yang didapatkan masyarakat antara lain: 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.  



Gambar 4.4  

Foto peralatan bantuan dari program PKPT 

 
Sumber : dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

 

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 : 

1. mereka mendapatkan edukasi baru cara pembuatan krupuk  mangrove yang 

awalnya mereka tidak mengerti cara membuatnya 

2. menambah mata pencaharian baik masyarakat maupun anggota KMP 

(Kelompok Masyarakat Pesisir) 

3. mendapatkan pengarahan pemasaran dan pengelolaan bisnis usaha  

4. peralatan bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Demak dapat digunakan dalam jangka panjang tidak hanya sekali 

pakai.  



Hal in ini sesuai dengan teori Samodra Wibawa (1994) Benefit adalah keuntungan 

atau manfaat dari suatu kebijakan yang telah berjalan sebagai akibat dari 

diimplementasikannya suatu kebijakan atau program. 

Menurut Dunn, dampak kebijakan dapat berupa perubahan fisik maupun 

sosial sebagai akibat dari keluaran kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara 

masyarakat Dusun Morosari Desa Bedono memiliki dampak positif dan dampak yang 

tidak harapkan (dampak negatif). Dampak positifnya berupa perubahan sosial 

ekonomi adalah meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat pada saat 

pemberian modal awal dari Dinas KP dan dampak negatifnya masyarakat tidak mau 

mengembangkan usaha yang sudah dibina oleh Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Demak dengan alasan tidak ada modal lagi untuk mengembangkan usaha 

tersebut. Padahal dari pihak Dinas sudah memberikan arahan yang baik untuk 

dipasarkan di wisata ziarah Mbah Muzakir. 

Penulis menyimpulkan hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak mau 

mengembangkan bukan karna pihak dinas yang tidak mau mengarahkan. Dengan 

adanya penyimpangan tersebut tahun kedua berjalan program PKPT “KMP 

kenangan” 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. Maka dari itu dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

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



benar membutuhkan bantuan. Dalam hal ini membawa dampak ditahun berikutnya 

(tahun 2014) KMP “kenanga” tidak mendapat bantuan. 

1.2.3 Evaluasi pada Bidang Bina Lingkungan atau Infrastruktur 

Bidang kegiatan yang ketiga bina lingkungan atau infrastruktur pada program PKPT. 

Dalam hal ini sesuai dengan teori Samodra Wibawa (1994) tentang output berupa 

pelayanan/jasa kebijakan, peraturan dan program. Kegiatan ini terealisasi bantuan 

pelayanan fisik pembangunan infrastruktur Desa Bedono berupa rehabilitasi jembatan 

evakuasi dan perbaikan jalan pada  6 (enam) dusun di Desa Bedono. Perubahan 

infrastruktur yang awalnya mereka merasa tidak aman dengan adanya banjir rob. 

Dengan dana bantuan PKPT semua peralatan dan material untuk memperbaiki jalan 

difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten. 

Demak. Tabel 4.4 data fasilitas yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Demak kepada masyarakat desa bedono terkait program PKPT 

dari tahun ketahun : 

Tabel  4.4  

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  

 

Berdasarkan data di atas hasil lapangan pembangunan infrastruktur desa 

dilakukan secara gotong – royong dan kerjasama warga Desa Bedono. Data 

menunjukkan realialisasi atau output 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.  

Kemudian data di bawah ini tabel 4.5 menunjukkan fasilitas yang di dapat 

warga desa bedono pada kegiatan bina lingkungan atau infrastruktur. Dana program 

PKPT tahun 2014 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  4.5 

 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 Sudah tidak terkena banjir rob yang tiba-tiba 

datang. Kemudian 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 infrastruktur desa. 

Gambar 4.5  

Kondisi Sesudah Dilakukan Pembangunan Infrastruktur Desa 

 



 
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

Pada Gambar 4.5 kondisi setelah dibuatnya pembangunan perbaikan jalan dan 

jembatan evakuasi di Dusun Pandansari, Dusun Mondoliko pembuatan jalan beton, 

dan Dusun Tonosari pembuatan jalan evakuasi. Yang sekarang pada dusun tersebut 

sudah bebas dari banjir rob disaat musim hujan datang. 

Menurut Dunn (2000:513), dampak kebijakan dapat berupa perubahan fisik 

maupun sosial sebagai akibat dari keluaran kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil 

wawancara program PKPT memberikan dampak positif perubahan fisik 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 panik terkena banjir rob. Tidak hanya 

dampak positif, dampak negatif dirasakan oleh KMP karena dengan berkurangnya 

dana bantuan program PKPT setiap tahunnya dari tahun 2013 hingga 2015 

mengakibatkan jumlah kelompok semakin taun semakin berkurang. Data dari 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. 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.  pada 

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

yang sangat drastis dari tahun 2013 hingga tahun 2015. 

1.2.4 Evaluasi pada Bidang Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim 

Bidang kegiatan yang keempat bina siaga bencana atau perubahan iklim pada 

program PKPT. Dalam hal ini sesuai dengan teori Output William Dunn (2000:513) 

berisi tentang output adalah barang layanan atau sumberdaya yang diterima oleh 

kelompok sasaran atau kelompok penerima. Kegiatan ini terealisasi terbangunnya 

bantuan pelayanan fisik pembangunan talud di Desa Bedono yang berguna untuk 

menahan air agar tidak sampai kepemukiman warga. pada  tahun 2013 ada 8 

(delapan) titik tempat pembuatan talud untuk menahan air laut. Kemudian tahun 2014 

ada 4 (empat) titik pembuatan talud dan pada tahun 2015 hanya  1 (satu) tempat 

dibuatnya talud penahan air laut.  

. Berdasarkan hasil wawancara semua fasilitas yang dipenuhi oleh Dinas 

Kelautan dan Perikanan Demak mereka warga desa bedono pastinya merasakan 

manfaat tidak jauh berbeda dengan bina lingkungan atau infrastruktur yaitu tidak 



terkena banjir rob lagi. Kemudian dipenuhinya kebutuhan fasilitas alat dan bahan 

bangunan yang mereka inginkan untuk membangun talud. 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.  

Menurut Dunn (2000:513), dampak kebijakan dapat berupa perubahan fisik 

maupun sosial sebagai akibat dari keluaran kebijakan tersebut. Dampak perubahan 

fisik 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. 

Sesuai dengan teori Samodra Wibawa (1994)  Impact (dampak) adalah akibat 

lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang 

diimplementasikan. Berdasarkan hasil data, dampak tidak hanya masyarakat saja 

yang merasakan 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). 



Dana bantuan program PKPT untuk desa bedono yang berikan 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. 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. Terakhir 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. 

Dapat diambil kesimpulan bahwa dampak yang dirasakan masyarakat dengan 

adanya bina siaga bencana atau perubahan iklim program PKPT adalah 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. Kemudian dampak lainnnya dana bantuan 

untuk KMP semakin tahun semakin berkurang. Dengan semakin berkurangnya dana 

bantuan KMP maka dana bantuan untuk desa tersebut juga ikut berkurang.  

1.3 Faktor Penghambat Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh 

(PKPT) 

Untuk menganalisis bagaimana kendala atau penghambat yang dialami agar mencapai 

tujuan program kebijakan ini peneliti menggunakan teori dari Grindle (1980). Dalam 

hal ini dimana keberhasilan kebijakan atau suatu program ditentukan oleh dua 

variabel pokok yaitu variabel konten dan konteks. Pada penelitian ini mengasumsi 

variabel konten sebagai faktor internal suatu program sedangkan variabel konteks 

mengasumsikan sebagai faktor eksternal suatu program.  

Pada pencapaian tujuan program yang belum optimal dan pemerataan 

program secara menyeluruh dikarenakan adanya penghambat dalam proses 

pelaksanaan program PKPT. Penghambat tersebut tentunya menyulitkan bagi Dinas 

KP sebagai subyek sehingga tidak semua kegiatan program PKPT dirasakan seluruh 

masyarakat. Berdasarkan fenomena yang ada dalam penelitian pengambat atau 

kendala program PKPT akan di deskripsikan dalam faktor yaitu: faktor internal dan 

faktor eksternal.  

1.3.1 Faktor Internal 

1) Dana Bantuan Program  



Berdasarkan SK Bupati Demak Nomor 532/39/2013 menetapkan pada 

keputusan yang ketiga berbunyi: segala biaya yang timbul sebagai akibat 

ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2013 DIPA 

Nomor-032.07.4.039448/2013.  

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti  anggaran dana suatu program 

sangat penting, apa lagi untuk program PKPT. Dapat berjalan atau tidaknya suatu 

program salah satu yang sangat dibutuhkan adalah biaya atau anggaran untuk 

melaksanakan program. Akan tetapi dalam program ini PKPT anggaran setiap 

tahunnya semakin berkurang dan hanya berjalan selama tiga (tahun) kemudian 

ditahun keempat program ini berhenti dan kegiatan yang dilakukan juga ikut 

berkurang. Dengan semakin berkurangnya dana bantuan PKPT, progam ini hanya 

berjalan tiga tahun saja dan tidak ada kelanjutan dari pemerintah pusat. Maka dari itu 

program PKPT sebenarnya butuh bantuan dari stakeholder atau dinas lain agar 

program PKPT tersebut dapat berjalan terus sesuai harapan.  

2) Tidak adanya Koordinasi antar OPD  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

Nomor PER.07/MEN/2012 Tentang Pedoman pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 Tidak 

putusan pada program PKPT untuk dapat berkoordinasi atau kerjasama dengan Dinas 

lain untuk pelaksanaan program PKPT.   

Berdasarkan hasil wawancara peneliti selama dalam perencanaan, 

pelaksanaan, maupun pengawasan program PKPT tidak ada koordinasi dengan Dinas 



di Kabupaten Demak. Antara Dinas KP dengan lain tidak terjadi komunikasi atau 

koordinasi dalam pelaksanaan program PKPT, sehingga dalam pelaksanaanya bersifat 

sektoral dan belum ada terjalin koordinasi. 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. 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 

Sarana dan prasarana secara etimologi memiliki perbedaan, namun keduanya 

memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu 

proses yang dilakukan. Dengan demikian, suatu proses kegiatan yang akan dilakukan 

tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana, jika sarana 

dan prasarana tidak tersedia. Dalam hal ini berkaitan dengan akses lokasi atau 

prasarana menuju desa akan diselenggakannya kegiatan pembangunan desa yang 

harus membutuhkan prasarana transportasi laut.  

Berdasarkan keterangan narasumber di atas menunjukan bahwa fasilitas – 

fasilitas untuk sarana prasarana untuk pembangunan jalan evakuasi 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. 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 

LSM secara tegas didefinisikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri 

(Inmendagri) No. 8/1990, yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia 

tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lampiran II dari mendagri 

menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah 

masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak 

sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh 

organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian 

secara swadaya. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa 

definisi LSM memang sulit dirumuskan, akan tetapi secara sederhana barangkali bisa 

di artikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan. 

Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat, yang 

akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dapat disimpulkan Lembaga Swadaya 

Masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh 

perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan 



pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan 

dari kegiatannya. 

Dalam pelaksanaan 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. Berdasarkan hasil wawancara narasumber adalah kendala atau penghambat 

yang tidak diinginkan oleh pihak Dinas KP maupun masyarakat. Dan seharusnya 

remaja LSM tersebut membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang ada 

pada program PKPT. 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. Dalam hal ini berarti LSM bukan memberikan pelayanan 

yang baik kepada masyarakat malah membuat susah warga desa Bedono. 

 


