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ABSTRAK 

 

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JARINGAN 

LISTRIK BAWAH LAUT 

 (STUDI DI KABUPATEN PESISIR BARAT) 

 

 

Oleh 

 

Irma Ayu Sundari 

 

 

Pulau Pisang merupakan obyek tujuan wisata yang menjadi andalan di kawasan 

pesisir yaitu Kabupaten Pesisir Barat. Terdapat sebuah destinasi wisata eksotis 

dan alami. Namun, fasilitas yang terdapat di daerah Pulau Pisang belum mampu 

menunjang keunggulan pariwisata didalamnya.Hal ini disebabkan oleh tidak 

adanya aliran listrik ke Pulau Pisang.Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten 

Pesisir Barat antusias membangun pemasangan jaringan listrik di Pulau Pisang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari pembangunan 

jaringan listrik bawah laut di Pulau Pisang. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memprakirakan dampak yang akan 

terjadi dari pembangunan jaringan listrik bawah laut di Pulau Pisang mengingat 

pembangunan tersebut belum sepenuhnya terealisasi dengan melihat dampak 

positif dan negatif yang akan ditimbulkan, dilihat dari tiga aspek, yaitu : (1) 

Aspek sosial dan budaya, diprakirakan dapat menunjang perkembangan serta 

memperkenalkan budaya Pulau Pisang, meningkatkan kualitas pendidikan, serta 

diprakirakan berdampak negatif yaitu akan adanya perubahan sosial-budaya pada 

masyarakat (2) Aspek Ekonomi, diprakirakan dapat meningkatkan pendapatan 

ekonomi, meningkatkanpopularitas pariwisata serta mempermudah pembangunan 

yang akan dilaksanakan di Pulau Pisang,dampak negatifnya yaitu kekurangan 

daya pada daerah lain (3) Aspek Lingkungan, kemungkinannya adalah tidak akan 

terjadinya kerusakan ekosistem laut jika pembangunannya sesuai dengan apa yang 

telah ditetapkan. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal, yaitu : 1. Melakukan 

sosialisasikebijakan lebih mendalam kepada masyarakat, 2.Melakukan 

perbaikan/pembangunan yang berkaitan dengan mekanisme penyebrangan ke 

Pulau Pisang. 

 

Kata Kunci : Analisis Dampak, Kebijakan, Pembangunan. 

  



ANALYSIS OF THE IMPACT OF DEVELOPMENT POLICY 

UNDER SEA ELECTRIC NETWORK 

(STUDY IN WEST PESISIR DISTRICT) 

 

Oleh 

Irma Ayu Sundari 

 

 

Pisang Island is a tourist destination object that is a mainstay in the coastal region, 

is West Coastal District. There is an exotic and natural tourist destination. 

However, the facilities found in the Pisang Island area have not been able to 

support the superiority of tourism in it. This is caused by the absence of electricity 

to Pisang Island. Therefore, the Pesisir Barat District Government enthusiastically 

built the electricity network installation on Pisang Island. 

 

This research aims to find out how the impact of the construction of an 

underwater electricity network on Pisang Island. This type of research is 

descriptive research with a qualitative approach. To predict the impact that will 

occur from the construction of an undersea power grid on Pisang Island, 

considering that the development has not been fully realized by seeing the positive 

and negative impacts that will be caused, seen from three aspects is: (1) Social 

and cultural aspects, predicted to support development and introducing culture in 

Pisang Island, improving the quality of education, and predicted a negative 

impact, is the existence of socio-cultural changes to the community (2) Economic 

Aspects, predicted to increase economic income, increase tourism population and 

facilitate development to be carried out on Pisang Island, the negative impact is 

power shortages in other regions (3) Environmental aspects, the possibility is that 

there will be no damage to the marine ecosystem if the construction is in 

accordance with what has been determined. For this reason, it is necessary to do a 

number of things, is: 1. Conduct a more in-depth socialization policy with the 

community, 2. Make improvements/ developments related to the crossing 

mechanism to Pisang Island. 

 

Keywords: Impact Analysis, Policy, Development. 

 

 

 

 



  
 

 

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK 

BAWAH LAUT  

(STUDI DI KABUPATEN PESISIR BARAT) 

 

 

Oleh : 

Irma Ayu Sundari 

 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK 

 

 

Pada 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019 







 



RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung. Pada hari 

selasa tanggal 15 Juli 1997. Penulis merupakan anak 

pertama dari tiga bersaudara dari Bapak M.Ridwan dan 

Ibu KesumaWati. 

Penulis mulai menempuh pendidikan pertamanya di 

Taman Kanak-kanak Tut Wuri Handayani Tahun 2003. 

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 02 Beringin 

Raya Bandar Lampung padatahun 2004-2009. Setelah 6 tahun di Sekolah Dasar, 

penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 01Pesisir 

Selatan, Krui, KabupatenPesisir Barat pada tahun 2009-2012. Pada tahun 2012, 

penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Pesisir 

Tengah, Krui, Pesisir Barat sampai tahun 2015. 

Pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi 

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampungmelalui jalur 

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tertulis. Pada saat 

ini juga penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara 

(HIMAGARA)



PERSEMBAHAN 

Bismillahhirrohmanirrohim 

Dengan mengharap rahmat dan keberkahan Allah SWT, 
kupersembahkan karya ini sebagai cinta kasih, tanda bakti, 

dan terima kasihku yang terdalam kepada : 

 

Ayahanda tercinta M.Ridwan dan Ibuku yang Tersayang 
Kesuma Wati 

Yang telah mendidik dan mebesarkanku dengan penuh cinta, 
kasih sayang, serta do’a dan dukungan terhadap semua 

langkahku menuju kesuksesan. 

 

Adik-adikku Tercinta Nadila Desviana, dan Ahmad Zaky 
Maulana dan segenap keluarga besarku 

Atas kebersamaan, kecerian, kasih sayang, dan do’a serta 
memberi semngat dengan kasih sayang yang tulus 

 

Rasa hormatku kepada: 

Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H 

Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos. M.AP 

Bapak Simon Sumanjoyo H, S.AN, M.PA 

Atas ilmu, inspirasi, motivasi serta pengorbanan waktu dan 
kesabaran dalam membimbing dan menjadikanku insan 

yang lebih baik. 

 



Para sahabat terbaikku dan sahabat seperjuanganku 

Atas kebersamaan, dukungan, nasihat, dan bantuan selama 
bersama-sama dalam menuntut ilmu. 

 

Serta 

Almamaterku tercinta 

Yang menjadi kebangganku 

Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTTO 

 

 

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan 

menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rizki dari 

jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang 

bertawakkal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, 

Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah 

menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”  

(Q.S. Ath-Thalaq:2-3) 

 

“Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian 

di pelupuk matamu” 

(Imam Syafi’i) 

 

“Jika kamu tidak membangun mimpimu sendiri maka seorang 

akan memperkejakan kamu untuk membangun mimpi mereka” 

(Irma Ayu Sundari) 

 

“Tidak ada motivator terbaik, selain dirimu sendiri” 

(Tirta Mahardika) 

 



SANWACANA 

 

 

 

Assalamualaikum wr.wb. 

 Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat 

dan hidayah-Nya selalu memberikan kesehatan serta shalawat dan salam selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Kebijakan 

Pembangunan Jaringan Listrik Bawah Laut (Study di Kabupaten Pesisir 

Barat)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu 

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas 

Lampung. 

 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, 

baik dari isi maupun dalam bentuk penyajiannya. Penulis berharap skripsi ini 

memberikan banyak manfaat dan pengetahuan serta wawasan banyak menerima 

bimbingan, petunjuk, saran, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Dengan selesainya skripsi ini penulis ingin 

menyampaikan terimakasih kepada : 



1. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H., selaku dosen pembimbing utama. 

Terimakasih atas motivasi, waktu, kesabaran, arahan, dan bimbingan yang 

telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP., selaku dosen pembimbing kedua. 

Terimakasih atas waktu, kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah 

diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.AN, M.PA., selaku dosen pembahas. 

Terimakasih atas saran, arahan, dan masukan yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Dr.Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung. 

5. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing Akademik 

yang telah memberikan arahan, nasehat, ilmu, dan waktu dalam awal 

proses pengajuan skripsi dan pendidikan hingga akhir. 

6. Bapak Dr.Noverman Duadji, M.Si., selaku ketua Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung. 

7. Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N, M.A., selaku sekretaris Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung. 



8. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas semua 

ilmu yang telah peneliti perroleh selama proses perkuliahan. Semoga ilmu 

yang telah diberikan selama proses perkuliahan dapat bermanfaat dan 

diamalkan dengan baik dalam kehidupan peneliti kedepannya. 

9. Seluruh Bapak/Ibu Karyawaan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

10. Kedua orang tuaku yang saya cintai dan sayangi, Ayah Muhammad 

Ridwan, dan Ibu Kesuma Wati. Terimakasih atas semua dukungan, 

pengorbanan, nasihat, motivasi, semangat, dan doa yang tak ada henti-

hentinya yang Ayahanda dan Ibunda berikan kepada penulis yang tak 

mungkin bisa penulis balas seperti apa yang telah Ayahanda dan Ibunda 

berikan.  

11. Kedua adikku, Nadila Desviana, dan Ahmad Zaky Maulana, yang 

tersayang. Terimakasih atas dukungan, motivasi, dan doa yang tidak ada 

henti-hentinya yang adik-adik berikan kepada penulis. Semoga allah 

memperkuat kebersamaan kita, selalu rukun, dan menjadi kebanggaan 

kedua orang kita. 

12. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pesisir Barat, Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat, Dinas BAPPEDA Kabupaten 

Pesisir Barat, Bapak Camat Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat, 

PLN/Rayon Liwa, terimakasih telah memberikan izin, membantu peneliti, 



dan menyediakan waktu untuk memberikan informasi dalam melakukan 

penelitian hingga selesai. Terimakasih juga kepada masyarakat Pulau 

Pisang yang bersedia untuk diwawancarai oleh peneliti. 

13. Sahabat di masa-masa perkuliahan dan Insha Allah akan terus terjalin 

sampai ke Jannah-Nya. Amin. Gita Angga Resti, sahabat seperjuangan 

selama kuliah yang sama-sama berjuang dari awal ngajuin judul sampe 

ujian, sahabat gua yang jomblo selama masa kuliahnya tapi kalo masalah 

perasaan lebih jago,  selama kuliah kalo satu nggak gerak satunya juga 

nggak mau gerak, sahabat yang tukang nasehatin apapun itu suka ngasih 

solusi kadang gak gua ikutin tapi suka bener,  semangat buat kita, setelah 

ini kita sama-sama mencari kerja dan semangat mengejar mimpi, banyak 

khayalan yang kita buat berdua. Aulia Rossa Henita, sahabat semasa 

kuliah, anak yang kocak, selalu buat ketawa, temen konyol, sama-sama 

idiot, kalo udah gabung pasti apa aja dingakakkin, apapun itu jadi bahan 

ketawaan, seliatan aja ketawa, selama kuliah dia siap nemenin  kemanapun 

itu, semangat skripsian biar kita wisuda bareng. Dessy Hilma, sahabat 

yang mempertemukan kita berempat, yang punya tingkah konyol, peduli 

dengan siapapun, semangat skripsian jangan pacaran terus, kita wisuda 

bareng. Dwi Ambar Prastiwi, sahabat seperjuangan dimasa-masa kuliah, 

dewasa, sedikit berbicara tapi itu penting, semangat mbar skripsiannya, 

semuanya udah mau ngejer wisuda apalagi yang ditunggu. 



14. Merlin Tiara Putri, sahabat dari SD, SMP, SMA nya pisah, tapi kuliah kita 

ketemu lagi, sahabat yang selalu memberikan semangat, dukungan dan 

doa, yang mau nemenin masa-masa bimbingan, mau dengerin keluh kesah 

selama bimbingan, sahabat yang selalu menghibur peneliti, sahabat yang 

sudah seperti saudara perempuan. 

15. Wiwik SSA. Sahabat dari maba, satu kosan, susah seneng selalu bareng-

bareng, kalo sakit gantian ngurusin, saling menasehati, mendukung, dan 

saling mendoakan, sahabat yang seperti kakak perempuanku sendiri, yang 

menegur bila salah dan memberikan contoh yang baiknya.  

16. Veni Ruri Mayveza, Putri (Ngah Puput), kedua sepupu yang selalu 

menemani dimasa perkuliahan peneliti, terkhusus Veni yang dari awal 

perkuliahan tempat curhat peneliti, temen tidur, temen main, dan sepupu 

yang selalu mendukung peneliti dimasa perkuliahan peneliti. 

17. Kiki Intan Permata dan Bhertilia Khismi sahabat dari maba yang sekarang 

sudah melanjutkan perkuliahannya di universitas lain. Seski Halira Yanti, 

sahabat dari maba juga, yang satu seperbimbingan. 

18. Septi Rossa Longi Volya Praja, si kembar Dini Rovika dan Dina Rovika, 

Windi Trikanti Utami, sahabat beda jurusan yang saling suport, dan 

mendoakan, semoga kita sama-sama sukses di masa depan. 

19. Annisa Hidayati, Thanzilul Putri Utami, Hastin Barokah, Nandita Ibelia, 

temen seperjuangan di Jurusan Administrasi Negara. Terimakasih Annisa 



Hidayati yang sudah menjadi moderator di seminar usul dan hasilku, yang 

bersedia menjawab kalo ditanya, orang yang baik, dan ramah. 

20. Ria Yuliana, sahabat seperbimbinganku, temen seperjuangan skripsi, 

temen saling tanya kehadiran jadwal dosen pembimbing, dan Rika Yuliana 

sahabat seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara. 

21. Tirta Mahardika, sahabat dari SMA yang sampe sekarang masih bersedia 

menemani perjuangan peneliti menulis  skripsi, yang sabar menemani, dan 

mensuport peneliti. 

22. Vera Yusnita, Beshta Lady, Berza Novalia, Regita, Kartika, Annisa Wiji, 

Meika, Cindy, Nafi Indra, Adhan Yuditira, Karina veby, corry, adesiska, 

ade rahma, andi, putri rahayu, ferdinan, dan choliyan, temen seperjuangan 

dalam menyusun skripsi. 

23. Bembi gempantara, dan kak regy yang muncul di akhir skripsian. 

24. Dan ATLANTIK. Terimakasih telah menjadi teman sekaligus sodara 

Himagara semasa kuliah, yang sudah mewarnai kehidupan dimasa 

perkuliahan. 

Semoga Allah SWT seanantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian 

berikan. Akhir kata, semoga laporankerja praktik ini dapat bermanfaat bagi 

penulis dan pembaca.  

 

 



Wassalamualaikum wr.wb. 

Bandar Lampung, 24 Maret 2019 

 

 

Irma Ayu Sundari 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

 

DAFTAR ISI 

DAFTAR GAMBAR........................................................................................... ii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... iii 

 

I.      PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ........................................................................................ 1 

B. Rumusan Masalah ................................................................................... 8 

C. Tujuan Penelitian .................................................................................... 8 

D. Manfaat Penelitian .................................................................................. 9 

 

II.     TINJAUAN PUSTAKA 

A. Dampak Kebijakan Publik.....................................................................10 

1. Pengertian Dampak..........................................................................10 

2. Dimensi Dampak..............................................................................11 

3. Pengertian Kebijakan Publik......................................................... ..13 

4. Proses Pada Kebijakan Publik..........................................................14 

5. Dampak Kebijakan Publik................................................................15 

 

B.  Analisis Dampak Kebijakan Publik.......................................................27 

1. Prosedur analisis kebijakan publik...................................................29 

C. Pembangunan Daerah............................................................................30 

D. Tinjauan Pembangunan Jaringan Listrik Bawah Laut...........................31 

1. Pembangunan Jaringan Listrik Bawah Laut di Pesisir Barat...........34 



  
 

 

E. Kerangka Pikir........................................................................................37 

 

 

III.   METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.............................................................38 

B. Fokus Penelitian .....................................................................................39 

C. Lokasi Penelitian....................................................................................42 

D. Jenis dan Sumber Data...........................................................................43 

1. Data Primer.......................................................................................43 

2. Data Sekunder...................................................................................43 

 

E. Teknik Pengolahan Data ......................................................................44 

1. Wawancara......................................................................................42 

2. Dokumentasi ...................................................................................43 

3. Observasi.........................................................................................44 

 

F. Instrumen Penelitian...............................................................................47 

G. Teknik Analisis Data.............................................................................47 

1. Reduksi Data...................................................................................48 

2. Penyajian Data................................................................................49 

3. Penarik Kesimpulan.........................................................................49 

H. Tehnik Keabsahan Data........................................................................50 

1. Derajat Kepercayaan.......................................................................50 

2. Keteralihan......................................................................................53 

3. Kebergantungan..............................................................................53 

4. Kepastian Data................................................................................54 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat.........................................55 

1. Kondisi Geografis..........................................................................55 

2. Administrasi Daerah......................................................................56 

3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Barat...58 

4. Gambaran Umum Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten  

Pesisir Barat...................................................................................61 

a. Fasilitas dan Akomodasi wilayah Pulau Pisang.......................63 

b. Topografi..................................................................................63 

c. Demografi.................................................................................64 

d. Persebaran Penduduk................................................................64 



  
 

e. Sosial Ekonomi........................................................................65 

f. Pendidikan...............................................................................65 

 

 

B. Hasil Penelitian....................................................................................66 

1. Definisi Program Pembangunan Jaringan Listrik Bawah  

Laut di Pulau Pisang......................................................................66 

2. Analisis Dampak Pembangunan Listrik........................................69 

a. Aspek Sosial dan Budaya........................................................69 

b. Aspek Ekonomi.......................................................................88 

c. Aspek Lingkungan..................................................................117 

C. Pembahasan Penelitian........................................................................124 

1. Analisis Dampak Pembangunan Jaringan Listrik Bawah Laut 

di Pulau Pisang Dilihat Dari Aspek Sosial dan Budaya.................125 

2. Analisis Dampak Pembangunan Jaringan Listrik Bawah Laut  

di Pulau Pisang Dilihat Dari Aspek Ekonomi................................137 

3. Analisis Dampak Pembangunan Jaringan Listrik Bawah Laut 

di Pulau Pisang Dilihat Dari Aspek Lingkungan...........................156 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan.............................................................................................161 

B. Saran ......................................................................................................165 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN



  
 

 

DAFTAR TABEL 

 

                  Halaman 

 

Tabel 1. Rasio Eelektrifikasi Terendah di Provinsi Lampung................................4 

Tabel 2. Daftar Informan Wawancara Penelitian...................................................45 

Tabel 3. Nama Kecamatan, Ibukota dan Luas Wilayah Per Kecamatan 

  Kabupaten Pesisir Barat...........................................................................56 

Tabel 4.  Populasi Penduduk Pulau Pisang Tahun 2015........................................64 

Tabel 5. Distribusi Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Mata 

Pencarian..................................................................................................65 

Tabel 6.  Fasilitas Pendidikan di Wilayah Pulau Pisang........................................65 

Tabel 7. Jumlah Sekolah Negeri Per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, 

2013..........................................................................................................84 

Tabel 8.  Fasilitas Pendidikan di Wilayah Pulau Pisang........................................84 

Tabel 9.  Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..........................85 

Tabel 10. Jumlah Tenaga Pendidik di Kabupaten Pesisir Barat, 2014..................87 

Tabel 11. Jumlah Penduduk Pulau Pisang Berdasarkan Kelompok Umur di 

Kabupaten Pesisir Barat........................................................................92 

Tabel 12. Distribusi Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Mata 

Pencarian...............................................................................................92 

Tabel 13. Jenis Atraksi Wisata Pengembangan Pulau Pisang..............................109 

Tabel 14. Program Pengembangan Kawasan Wisata Pulau Pisang Kabupaten 

Pesisir barat..........................................................................................115 

 

   



  
 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

          Halaman 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.............................................................37 

Gambar 2. Komponen dalam Analisis Data...........................................48 

Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Pesisir Barat..........................57 

Gambar 4. Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gardu Induk di 

 Pulau Pisang.......................................................................74 

Gambar 5. Pemasangan Kabel Bawah Laut di Kecamatan  

Tembakak............................................................................75 

Gambar 6. Koordinasi pihak PLN dengan Dinas Penanaman  

Modal dan Perizinan Satu Pintu...........................................76 

       Gambar 7. Keadaan Pulau Pisang di Malam Hari.................................79 

Gambar 8. Event Semarak Pulau Pisang...............................................80 

Gambar 9. Kerajinan Tapis Pulau Pisang..............................................81 

Gambar 10. Sekolah Dasar Negeri Pulau Pisang Pesisir Barat.............85 

Gambar 9. Keadaan Pulau Pisang di Malam Hari.................................85 

Gambar 10. Home stay di Pulau Pisang................................................96 

Gambar 11. Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Setelah  

     Terealisasinya Jaringan Listrik di Pulau     

                Pisang.................................................................................97 

Gambar 12. Tiang Listrik saat menggunakan Tenaga Surya, sebelum   

      masuknya jaringan listrik di Pulau Pisang.........................97 

Gambar 13. Zonasi Kawasan Wisata Pulau Pisang................................99 

Gambar 14. Plaza Home Stay.................................................................100 

Gambar 15. Waterfron Kawasan Ekonomi Pulau Pisang.......................101 

Gambar 16. Waterfron Pusat Perdagangan dan Wisata Kuliner.............102 

Gambar 17. Kawasan Pusat Kerajinan....................................................103 

Gambar 18. Kawasan Investasi Resort....................................................103 

Gambar 19. Kawasan Konservasi Alam..................................................104 

Gambar 20. Dermaga di Tembakak Kabupaten Pesisir Barat..................107 

Gambar 21. Dermaga di Kuala Stabas Kabupaten Pesisir Barat..............107 

Gambar 22. Cottage Pulau Pisang............................................................112 

Gambar 24. Home Stay yang Menggunakan Rumah Warga.....................113 

Gambar 25. Peta Jalur Pembangunan Jaringan Listrik Bawah  

Laut di Pulau Pisang.............................................................120 

Gambar 26. Pemasangan Kabel Jaringan Bawah Laut di Pulau 



  
 

   Pisang................................................................................121 

Gambar 27. Tiang dan Pembentangan Kabel Jaringan Listrik  

   Bawah Laut.......................................................................122 

Gambar 28. Pemasangan Beton/Konkrit Pengaman Kabel  

   Jaringan Listrik Bawah Laut di Pulau Pisang...................123 

  



 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Listrik merupakan salah satu energi  penting dalam kehidupan manusia. Hampir 

semua orang khususnya di Indonesia setiap hari menggunakan listrik untuk 

membantu dan memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, 

listrik juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan suatu daerah yang 

tentunya berhubungan langsung dengan kelancaran kegiatan perusahaan, 

perekonomian,dan kegiatan masyarakat. 

(http://www.jurnalasia.com/opini/berharap-indonesia-terang/Diakses pada 04 

Agustus 2018) 

 

Masih banyak terdapat beberapa tempat di Indonesia terlihat gelap akibat tidak 

meratanya distribusi listrik di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

yaitu kurang diperhatikannya pembangunan daerah yang jauh dari pusat 

perekonomian, dan kurangnya ketersediaan energi listrik. Berdasarkan data 

Kementerian ESDM 2016, terdapat 12 ribu desa di Indonesia yang belum teraliri 

listrik dengan baik. Sebanyak 2.915 desa diantaranya hidup dalam gelap, atau 

belum teraliri listrik sama sekali, sedangkan 9.000 desa lainnya hanya dialiri 

listrik 2-3 jam dalam sehari. Terdapat banyak daerah di Indonesia yang belum 

http://www.jurnalasia.com/opini/berharap-indonesia-terang/
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teraliri listrik, akan menimbulkan berbagai masalah seperti ketertinggalan 

informasi dan komunikasi, menghambat produktivitas penduduk, serta besarnya 

pengeluaran tatkala BBM sebagai sumber energi sarana penerangan melonjak 

naik. Sebaliknya, listrik sumber energi yang berpotensi besar dalam 

pengembangan suatu daerah. (Sumber:www.Jurnalasia.com/opini/berharap-

indonesia-terang. Diakses pada 04 Agustus 2018) 

 

Lambatnya perkembangan suatu daerah yang tidak teraliri tenaga listrik dapat 

berpengaruh pada dunia pendidikan, anak-anak tidak dapat melakukan aktivitas 

belajar dimalam hari, disamping itu proses belajar mengajar pun menuntut adanya 

media pembelajaran demi kemudahan proses pembelajaran atau pendidikan, 

misalnya media audio, audi-visual, atau alat-alat praktek lain yang membutuhkan 

listrik,  selain itu pengetahuan siswa terhadap hal-hal komputer (operasional 

komputer atau pengetahuan tentang dunia Cyberspace, internet, yang fasilitasnya 

menggunakan komputer) akan sangat terbatas, dan ilmu pengetahuan yang didapat 

oleh siswa pun terbatas karena hanya mendapat ilmu pengetahuan dari apa yang 

telah diajarkan oleh guru disekolah. Dengan rendahnya pendidikan, maka dapat 

mempengaruhi kulitas SDM. (Sumber:www.Jurnalasia.com/opini/berharap-

indonesia-terang. Diakses pada 04 Agustus 2018) 

 

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mencanangkan suatu kebijakan sebagai 

upaya untuk meningkatkan perkembangan suatu daerah khususnya di Provinsi 

Lampung yang dituangkan dalam Program Lampung Terang 2019. Program ini 

bertujuan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung, dan 
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meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lampung. 

Keberhasilan pembangunan lampung merupakan keberhasilan PLN lampung juga, 

maka dari itu Gubernur Lampung mengutamakan teralirinya tenaga listrik ke 

daerah terpencil yang ada di Lampung, dibandingkan infrastuktur lainnya. 

Program yang dicanangkan oleh Gubernur Lampung ini sesuai dengan yang 

diamanatkan Undang-undang nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 231, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364) dan Peraturan Daerah 

Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan, yang  

mempunyai tujuan untuk menjamin ketersediaan listrik dalam jumlah yang cukup, 

kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan 

pembangunan yang berkelanjutan. 

 

Sejak tahun 2014 salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Lampung adalah 

meningkatkan rasio eletrifikasi Lampung, karena masih ada sekitar 16% wilayah 

lampung yang belum berlistrik. Hasilnya Pemprov Lampung dan PLN berhasil 

menyusun roadmap kelistrikan tahun 2016-2021 yang kemudian dipercepat 

menjadi 2016-2019. Roadmap itu kemudian ditandatangani bersama Pemerintah 

Provinsi Lampung dan PLN pada 22 Mei 2017. Kesepakatan itu memuat dua 

agenda penting yakni listrik pedesaan dan penataan listrik perkotaan. Inilah dasar 

yang digunakan Pemprov bersama PLN sebagai komitmen melaksanakan program 

Lampung Terang 2019. (Sumber:http://lampungprov.go.id.berita/gubernur-minta-

program-lampung-terang-2019-dipercepat.html.Diakses pada 03 Agustus 2018) 
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Tabel 1. Rasio Elektrifikasi Terendah Di Provinsi Lampung 

(Sumber :http://lampungprov.go.id.berita/gubernur-minta-program-lampung-

terang-2019-dipercepat.html.Diakses pada 03 Agustus 2018) 

 

Tabel 1 menunjukan bahwa tahun 2017, tiga kabupaten dengan rasio eletrifikasi 

terendah mendapat prioritas yakni Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Tanggamus 

dengan total 26 Desa. Perinciannya, Tanggamus 2 Desa, Lampung Barat 17 Desa, 

dan Pesisir Barat sebanyak 7 Desa. Program Lampung Terang 2019 ini dilakukan 

secara bertahap. Setelah 26 Desa di 2017, pada tahun 2018 giliran 77 Desa dengan 

perincian 28 Desa Kabupaten Mesuji mendapat aliran listrik dan Tulangbawang 

10 Desa. Hingga penghujung 2019 sebanyak 36 Desa bakal dialiri listrik dengan 

pencirian 8 Desa di Tulangbawang, 3 Desa di Lampung Tengah, 10 Desa di 

Pesisir Barat, 11 Desa di Tanggamus, dan 2 Desa di Pesawaran mendapatkan 

aliran listrik. (Sumber:http://lampungprov.go.id.berita/gubernur-minta-program-

lampung-terang-2019-dipercepat.html.Diakses pada 03 Agustus 2018) 

 

Pesisir barat merupakan salah satu Kabupaten dengan rasio eletrifikasi rendah di 

Provinsi Lampung, khususnya di Pulau Pisang. Pulau Pisang merupakan objek 

tujuan wisata yang menjadi andalan di kawasan pesisir di Kabupaten Pesisir Barat 

terdapat sebuat destinasi wisata eksotis dan alami pulau pisang yang memiliki 

hamparan ombak dari Samudra Hindia, sehingga membuat banyak lumba-lumba 

No. Kabupaten Tahun 2017 Tahun 2018 

1 Lampung Barat 17 Desa - 

2 Pesisir Barat 7 Desa 10 Desa 

3 Tanggamus 2 Desa 11 Desa 

4 Mesuji - 28 Desa 

5 TulangBawang - 10 Desa 

6 Lampung Tengah - 3 Desa 

7 Pesawaran - 2 Desa 

Jumlah 26 Desa 64 Desa 

http://lampungprov.go.id.berita/gubernur-minta-program-
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yang berkeliaran di sekitar Pulau Pisang.  Para wisatawan dapat dengan mudah 

melihat lumba-lumba hanya dengan melintasi sekitar pulau  pada saat yang tepat, 

serta keindahan bawah lautnya juga menjadi andalan wisatawan datang ke 

Lampung.  

 

Suasana perkampungan di pulau pisang dapat dinikmati dengan adanya kasana 

budaya lokal yang meliputi bentuk rumah khas adat lampung, masyarakat yang 

ramah, ikan segar dan pembuatan kain tapis yang merupakan pakaian adat 

lampung dan berkualitas. Selain itu, di pulau ini para wisatawan dapat menikmati 

agrowisata perkebunan cengkeh yang tumbuh subur. Pulau pisang juga terkenal 

sebagian warganya sebagai nelayan dan merupakan salah satu pemasok ikan di 

wilayah Pesisir Barat. 

 

Kurangnya fasilitas-fasilitas yang menunjang wisata Pulau Pisang, dapat 

menghambat perkembangan pariwisata di Pulau Pisang, selain itu dapat 

berpengaruh pada mengurangnya wisatawan yang berkunjung ke Pulau 

Pisang.Fasilitas-fasilitas yang belum tersedia di Pulau Pisang tersebut seperti 

tempat penginapan yang tidak memiliki fasilitas yang memadai/tidak lengkap, 

tidak adanya jaringan sinyal, tidak ada tempat hiburan, restoran/cafe, dan tidak 

ada tempat perbelanjaan (minimarket). Fasilitas yang digunakan masyarakat 

sehari-hari pun masih menggunakan alat-alat tradisional, masyarakat pulau pisang 

juga tidak mengetahui perkembangan daerah lain, karena rendahnya teknologi 

informasi, hal ini disebabkan oleh tidak adanya aliran listrik ke Pulau Pisang.Oleh 
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sebab itu, Pemerintah Kabupaten setempat antusias membangun fasilitas sarana 

dan prasarana wilayah Pulau Pisang, termasuk upaya pemasangan jaringan listrik. 

 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) 

bersama PLN melakukan koordinasi terkait  waktu pemasangan kabel bawah laut 

dimulai. Koordinasi dilakukan oleh PLN dan DPMPTSP, karena Dinas 

Penanaman Modal dan PTSP merupakan Dinas yang memiliki bidang ESDM 

(Energi Sumber Daya Mineral), dimana bidang ESDM merupakan badan 

pengembangan terkait ketenagalistrikan dan PAD Kabupaten Pesisir Barat 

mengenai listrik terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Pembangunan 

jaringan listrik kabel bawah laut selain bermanfaat untuk masyarakat setempat, 

kehadiran PLN juga mendongkrak popularitas Pulau Pisang sebagai destinasi 

wisata Lampung. 

 

Setiapprogram pasti memiliki permasalahan ataupun kendala yang terjadi dalam 

penyelenggaraannya, jika dalam penyelenggaraannya tidak terealisasi dengan baik 

akibatnya akan berdampak buruk, tidak terkecuali dengan program pembangunan 

jaringan listrik bawah laut di Pulau Pisang. Adapun permasalahan yang terjadi 

pada pelaksanaan pembangunannya yakni terdapat kendala medan yang sulit 

karena dibawah laut. Kedalaman perairan terhadap rencana jalur kabel berkisar 

antara 0 sampai dengan 16 meter dengan dasar perairan sebagian besar batu 

karang sehingga sulit dilaksanakan pemendaman untuk pengamanan kabel, dan 

masih ada kemungkinan terjadi hanyut (larat) dan garukan jangkar akibat kapal-

kapal yang berlindung di sekitar lokasi jalur kabel akibat cuaca buruk. 
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Kabel bawah laut yang tersangkut jangkar kapal akan mengakibatkan terjadinya 

kerugian yang sangat besar dan dalam masa proses perbaikannya membutuhkan 

waktu yang cukup lama, selain itu pemasangan kabel listrik bawah laut juga 

berdampak negatif terhadap lingkungan ekosistem laut salah satunya terumbu 

karang, terumbu karang merupakan salah satu hasil ekosistem laut yang dapat 

dijadikan andalan pariwisata menjadi rusak khususnya pada jalur yang dilalui 

kabel listrik bawah laut tersebut. Selain sektor pariwisata, kerusakan terumbu 

karang juga berimbas pada rumput laut, dan perikanan, yang akan berdampak 

buruk pada keberlangsungan mata pencaharian warga. (https:www.jp-

news.id/v/2018/terangi-sampai-pelosok-pemkab-pesibar-fasilitasi-pemasangan-

jaringan-listrik-bawah-laut.Diakses pada 03 agustrus 2018) 

 

Jika kondisi  ini dibiarkan tanpa adanya perbaikan maka tujuan utama 

pembangunan jaringan listrik bawah laut untuk memajukan pariwisata di Pulau 

Pisang akan terhambat, karena dalam pelaksanaan tidak memperhitungkan 

dampak (positif dan negatif) yang ditimbulkan. Pembangunan jaringan listrik 

bawah laut hendaknya dilaksanakan dengan mempertimbangkan risiko-risiko 

yang tentunya harus menjadi perhatian dalam upaya mengembangkan 

pembangunan jaringan kabel bawah laut.Tentu saja, dengan memperhatikan 

karakteristik permukaan dasar laut, kedalaman laut, hingga arus pasang surut laut 

harus benar-benar diperhatikan. (https:www.jp-news.id/v/2018/terangi-sampai-

pelosok-pemkab-pesibar-fasilitasi-pemasangan-jaringan-listrik-bawah-

laut.Diakses pada 03 agustus 2018) 
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk penelitian dengan Judul“Analisis 

Dampak Kebijakan Pembangunan Jaringan Listrik Bawah Laut Sebagai Upaya 

Mewujudkan Program Lampung Terang 2019 (Studi di Pulau Pisang Kabupaten 

Pesisir Barat). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

Bagaimanakahdampak kebijakan pembangunan jaringan listrik bawah laut di 

Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis dampak dari kebijakan pembangunan jaringan listrik bawah 

laut di Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat 

 

 

 

 

 



9 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan 

pengetahuan terutama dalam perkembangan Ilmu Administrasi Publik, 

khususnya yang berkaitan dengan Dampak Kebijakan Publik. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa pemikiran 

sebagai sebagai usaha dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan kebijakan 

pembangunan jaringan listrik bawah laut yang dilakukan oleh pemerintahan 

kabupaten pesisir barat beserta PLN agar menciptakan kabupaten pesisir barat 

yang aman dan nyaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Dampak Kebijakan Publik 

1. Pengertian Dampak 

 

Menurut Soemarwoto (2007:51), dampak adalah suatu perubahan yang terjadi 

sebagai akibat suatu aktivitas. Dampak dapat bersifat negatif maupun positif. 

Akan tetapi di negara maju banyak yang lebih atau hanya mempertahankan 

dampak negatifdaripada dampak positif, bahkan umumnya dampak positif 

diabaikan. 

Selanjutnya Soemarwoto (2007:45) mengatakan, banyak faktor yang 

mempengaruhi penentuan apakah dampak itu baik (positif) atau buruk (negatif), 

salah satu fator penting dalam penentuan itu ialah apakah seseorang diuntungkan 

atau dirugikan oleh sebuah proyek pembangunan tertentu. 

Soemarwoto dalam Giroth (2004:45) menyatakan bahwa dampak adalah suatu  

perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas, selanjutnya Soemarwoto 

menjelaskan : “aktifitas tersebut bisa bersifat alamiah, berupak kimia, fisikmaupun 

biologi, dapat pula dilakukan oleh manusia berupa analisis dampak lingkungan, 

pembangunan dan perencanaan, adapun  dampak tersebut dapat bersifat bifisik, 

sosial, ekonomi, dan budaya”. 
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Berdasarkan pengertian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan dampak adalah perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas 

yang bersifat positif dan negatif. Dampak positif merupakan dampak yang 

menguntungkan (baik) sedangan dampak negatif merupakan dampak yang 

merugikan (buruk).   

 

2. Dimensi Dampak 

Dampak dari kebijakan memiliki beberapa dimensi dan semuanya harus 

diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno (2016:196) terdapat 

beberapa dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan dampak dari 

sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi : 

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada 

orang-orang yang terlibat. 

2. Kebijakan mungkin mepunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-

kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. 

3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang 

dan yang akan datang. 

Dampak kebijakan dalam hal ini melingkupi komponen sebagai berikut : 

1. Kesesuaian antara dengan kebutuhan masyarakat, untuk mengukur seberapa 

jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan 

kebijakan atau program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan 

seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai. 
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2. Pelaksanaan kebijakan, yaitu untuk mengetahui apakah tindakan yang 

ditempuh oleh implementing agencies sudah benar-benar efektif, responsive, 

akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan juga harus 

memperhatikan persoalan-persoalan hak azazi manusia (HAM) ketika 

kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan 

karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, 

tetapi jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana 

tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar hak asasi warga. 

Selaain itu untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan itu sendiri. Dalam 

bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan output dan 

outcome yang dihasilkan dalam suatu impelemtasi kebijakan. 

Menurut Rossi dan Freeman dalam Parsons (2011:604) mengatakan bahwa 

penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi 

menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak 

menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang ungkin masuk 

akal. Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan “efek 

bersih” dari sebuah intervensi yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak 

dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga 

memengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang 

sedang dievaluasi itu. Beberapa  kriteria yang dapat dipakai untuk memilih dampak 

yang dijadikan fokus analisis adalah sebagai berikut : 

a. Peluang terjadinya dampak 

b. Jumlah orang yang akan terkena dampak 

c. Untung-rugi yang diderita subyek dampak 
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d. Ketersediaan data untuk melakukan analisis 

e. Relevansi terhadap kebijakan 

f. Perhatian publik terhadap dampak tersebut 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa dampak 

secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Setiap keputusan 

yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri , baik 

itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses 

lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.  

 

3. Pengertian Kebijakan Publik 

Menurut Dunn dalam Pasolong (2010) mengatakan bahwa, “Kebijakan publik 

adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh 

lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang- bidang yang menyangkut tugas 

pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, 

kesejahteraan masyarakat,kriminalitas, perekonomian dan lain-lain”. 

 

Menurut James E.Anderson yang dikutip oleh Irfan Islamy (2010) memberikan 

pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan 

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok 

pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Pengertian lain mengenai 

kebijakan dikemukakan oleh M. Irfan Islamy, Ia memberikan pengertian 

kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh 
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pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi 

kepentingan seluruh masyarakat. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan kebijakan publik adalah suatu tindakan atau keputusan yang 

dibuat oleh lembaga publik atau pemerintah yang bertujuan mengatur masyarakat 

demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut kebijakan 

pembangunan jaringan listrik bawah laut di Pesisir Barat diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup didalam masyarakat khususnya untuk 

daerah Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat. 

 

4. Proses Pada Kebijakan Publik 

Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan 

dalam proses kegiatan yang bersifat politik. Aktivitas politik tersebut nampak 

dalam serangkaian kegiatan adapsi kebijakan impelemntasi dan penilaian 

kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi 

kebijakan monitoring dan evaluasi kebijakanadalah aktivitas yang lebih bersifat 

intelektual. 

Berikut ini proses kebijakan publik, yakni : 

a. Perumusan masalah. Memberikan informasi mengenai kondisi yang 

menimbulkan masalah 

b. Forecasting. Memberikan informasi mengenai konsekuensi alternatif 

kebijakan, termasuk apabila tidak  membuat kebijakan. 



15 
 

c. rekomendasi kebijakan. Memberikan informasi mengenasi manfaat bersih dari 

setiap alternatif dam merekomendasikan alternatif kebiajkan yang memberikan 

manfaat bersih paling tinggi. 

d. Monitoring kebijakan. Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang 

dan masa lalu dari ditetapkannya alternatif kebijakan termasuk kendalannya. 

e. Evaluasi kebijakan. Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari 

suatu kebijakan. 

Adapun proses kebijakan publik pada penelitian ini yaitu berada pada tahap 

evaluasi, yaitu memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu 

kebijakan. 

 

5. Dampak Kebijakan Publik 

Menurut Sulistio (2009:54) menyatakan bahwa dampak kebijakan publik terdiri 

dari dua hal, yaitu sebagai berikut : 

a. Dampak yang diharapkan (interded Impact) yakni, kebijakan publik itu 

bermanfaat dan dilaksanakan oleh anggota-anggota masyarakat. 

b. Dampak yang tidak diharapkan. 

Dampak hal ini penyebab tidak tercapainya dampak yang dinginkan, yakni : 

a. Sumber-sumber yang tidak memadai 

b. Cara yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan 

c. Banyaknya penyebab dari suatu masalah publik 

d. Kepatuhan terhadap kebijakan 
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e. Tujuan-tujuan saling bertentangan antara kebijakan yang satu dengan yang lain 

f. Dana yang dikeluarkan utnuk melaksanakan kebijakan tidak memadai 

g. Banyak masalah publik yang tidak diselesaikan 

h. Masalah kebijakan  yang selalu berubah (dinamis) 

i. Pengalihan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan kepada kebijakan lain 

Menurut Sulistio (2009), Adapun metode penilaian mengenai dampak kebijakan, 

yakni : 

a. Penggunaan kelompok pengawasan untuk penafsiran dampak-dampak 

pembaruan (Use of control gruop to estimate confounding effects)  

1) Pendekatan optimal yakni percobaan secara rondom atau percobaab 

sebenrnya (the optinum approach : randomized or “true” experince)/ 

2) Percobaan nonrandom dengan pengawasan dibentuk (non-randomized 

experiment with constructed controls) 

3) Percobaan nonrandom dengan pengawasan refleksif (non-randomized 

experiment with reflexive controls) 

b. Penggunaan penyesuaian statistik (use of statistical adjustment) 

c. Kombinasi dari kelompok pengawasan dan kelompok statistik (combinations of 

controls groups and statical control). 

d. Metode kira-kira (approximate methods). 

 

Adapun pendapat lain mengenai dampak kebijakan publik, menurut Rossi dan 

Freeman dalam Person (2005:604) mengatakan bahwa penilaian atau dampak 

adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang 

diharapkan atau tidak. Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk 
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memperkirakan “efek bersih” dari sebuah intervensi yakni perkiraan dampak 

intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadiaan lain yang 

mungkin juga mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu 

program yang sedang dievaluasi. 

Menurut Rossi dan Freeman dalam Person (2005:604) penilaian dampak dapat  

dilakukan dengan menggunakan metode, yaitu : 

a. Membandingkan problem, situasi, atau kondisi dengan apa yang terjadi 

sebelum intervensi. 

b. Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap suatu 

era atau kelompok dengan membandingan apa yang terjadi di area atau 

kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi. 

c. Membandingkan biaya dan manfaat yang di capai sebagai hasil dari intervensi. 

d. Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi 

sebagai akibat dari kebijakan masa lalu. 

e. Pendekatan kualitatif dan judgemental untuk mengevaluasi keberhasilan atau 

kegagalan kebijakan dan program. 

f. Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu 

dari sebuah program atau kebijakan. 

g. Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya 

sudah terpenuhi. 
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Dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan publik akan timbul dalam sebuah 

kebijakan pemerintah yang tentu mengundang banyak sisi, banyak aspek, atau 

banyak sudut pandang. Selain itu, kebijakan itu pasti ada yang membuatnya, dan 

kebijakan pemerintah itu dibuat dan diterbitkan oleh sebuah lembaga atau pejabat 

pemerintah. Apabila dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yang baik akan 

menentukan tercapainya tujuan kebijakan artinya menghasilkan dampak positif 

yang diharapkan dan dapat menghindari dampak negatif yang akan mengecewakan 

dan merugikan rakyat. Umumnya dampak negatif ini merupakan dampak 

sampingan yang kurang atau tidak di perhitungkan sebelumnya. 

Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan metode yang dikemukakan oleh 

Rossi dan Freeman dalam Person (2005:604) dengan menggunakan model untuk 

memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat kebijakan masa lalu. 

Adapun metode penilaian dampak kebijakan, peneliti menggunakan metode  kira-

kira (approximate methods). Metode kira-kira atau prakiraan dampak adalah suatu 

proses untuk menduga/memperkirakan respon atau perubahan suatu parameter 

lingkungan tertentu akibat adanya kegiatan tertentu, pada perspektif ruang dan 

waktu tertentu.Prakiraan munculnya sesuatu dampak pada hakekatnya merupakan 

jawaban dari pertanyaan mengenai besar perubahan yang timbul pada setiap 

komponen lingkungan sebagai akibat dari aktivitas pembangunan. Kemudian, 

membandingkan sebelum dan sesudah adanya kebijakan dengan fakta dilapangan 

serta menggunakan dokumen/data/argumen/perencanaan sementara terkait 

perubahan setelah adanya kebijakan. 
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Menurut Luna Leopold (1971) terdapat hal-hal Khusus dalam Prakiraan Dampak 

yakni : 

1. Fisik dan Kimia 

Hal–hal khusus tersebut dapat disusun sebagai berikut: 

a. Dalam melakukan identifikasi bahan pencemaran, maka perlu diketahui 

sumberdan macam pencemaran dari tiap aktiasi proyek.  

b. Setiap macam bahan pencemaran yang dikeluarkan dari proyek harus dicari 

padasumber-sumber lain di luar proyek yang telah mengeluarkan bahan 

yang sama dan juga jumlahnya. 

2. Keadaan biologi 

Hal- hal khusus yang perlu diperhatikan adalah: 

a. Dampak pada spesies langka, spesies pada ikan yang punah, dan yang 

dilindungioleh undang-undang. 

b. Pada lingkungan buatan perlu diketahui pola pengelolaan yang dilakukan 

danapabila mungkin pola pengelolaan secara historis. 

3. Sosial-budaya 

Hal –hal yang perlu diperhatikan pada aspek ini adalah 

a. Melakukan identifikasi kebudayaan yang ada. 

b. Menentukan nilai- nilai budaya yang mempunyai arti penting dari sudut 

local 

4. Sosial-ekonomi 

Hal- hal khusus yang diperlukan diperhatikan adalah: 
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a. Dalam masyarakat sering terdapat hal-hal yang merupakan masalah yang 

kritisdan sensitive bagi masyarakat setempat dan hal-hal tersebut akan 

berbeda ditempat lain. 

b. Komponen-komponen dalam aspek ini perlu dikategorikan keadaannya ke 

dalamkeadaan yang baik, marginal dan kritis. 

Dampak yang diduga ini terjadi pada waktu mendatang maka harus 

dipertimbangkan adanya ketidakpastian. Untuk menjamin presisi pendugaan 

dampak dan menanggulangi ketidakpastian ini maka perlu diketahui adanya 

kesalahan yang berasal dari bebarapa sumber. Sumber kesalahan dapat 

dimungkinkan berasal dari hal-hal berikut ini : 

a. Type of One Error atau Alpha Error 

Type alpha error adalah kesalahan yang terjadi pada saat dilakukan penarikan 

kesimpulan. Dari pendugaan terhadap dampak seluruh komponen lingkungan 

yang telah dilakukan harus disimpulkan komponen apa saja yang terkena 

dampak cukup besar. Pada saat penarikan kesimpulan bila terjadi kesalahan, 

maka kesalahannya ini disebut Alpha Error. 

b. Type of Two Error atau Betha Error 

Tipe kesalahan ini terjadi pada saat menentukan hipotesis yang diajukan. 

Dalam pemikiran pakar mengenai suatu komponen lingkungan tertentu pasti 

telah ada hipotesis tentang dampak yang mungkin akan timbul. Dalam 

memutuskan dampak yang sesuai dengan hipotesis, biasanya akan terjadi 

kesalahan. 
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c. Type of S Error atau Subject Error 

Kesalahan dalam pendugaan dampak tipe ini, disebabkan oleh karena tidak 

baiknya dalam menentukan unit cuplikan. Dengan unit cuplikan yang salah 

maka data dan informasi tentang kondisi lingkungan dan deskripsi tentang rona 

lingkungan juga salah. Akibatnya dalam pendugaan dampak juga terjadi 

kesalahaan.  

d. Type G Error atau Group Error 

Tipe kesalahan ini biasanya terjadi pada saat pendugaan dampak sosial 

ekonomi. Pada hakekatnya pendapat suatu kelompok masyarakat sering 

berbeda dengan pendapat individu. Apabila dilaksanakan pengamatan dalam 

kelompok saja kemungkinan terjadi kesalahaan karena sifat-sifat individual 

tidak diketahui. Sementara itu bila diamati sifat dan persepsi sering sekali tidak 

sesuai dengan persepsi berdasar kelompok. O1eh karenanya perlu didapatkan 

informasinya secara kelompok dan Informasi individual. Setelah data dan 

informasinya dinilai telah memenuhi syarat kemudian baru dilakukan prakiraan 

dampak. 

e. Type of R Error atau Replication Error 

Tipe kesalahan ini terjadi karena keterangan atau data diperoleh berdasarkan 

pada pengamatan yang ulangan cuplikannya tidak memenuhi syarat. Pada suatu 

Amdal hal ini sering terjadi karena metode penelitian secara ilmiah diabaikan. 
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5. Dampak kebijakan pada aspek Sosial, ekonomi, dan Lingkungan 

a. Dampak Aspek Sosial dan budaya 

Sebelum mempelajari dampak dari aspek sosial dan budaya, ada baiknya jika 

mengetahui pengertian dari istilah “Sosial dan Budaya” terlebih dahulu. Kata 

“sosial” berasal dari kata soctoesyang artinya berkumpul. Kata sosial dapat 

diartikan dalam beberapa pengertian, antara lain : 

1. Sikap yang menunjukkan kebutuhan untuk masuk dalam bagian  orang-

orang lain. 

2. Karakteristik umum dari orang-orang (sekelompok orang) 

3. Hubungan antar orang-orang 

4. Interaksi-interaksi antarorang 

5. Keanggotaan dari suatu kelompok orang atau suatu komunitas orang 

6. Karakteristik manusia untuk saling bekerja sama 

7. Saling ketergantungan 

 

Dengan kata lain “sosial”merujuk pada Society(masyarakat) sebagai suatu sistem 

dari kehidupan bersama maka manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri. 

Manusia memiliki kebutuhan untuk hidup secara berkelompok (bersama) dalam 

suatu ikatan nilai-nilai bersama. Nilai-nilai inilah yang dipegang dan 

disosialisasikan kepada generasi manusia berikutnya yang menjadi anggota dari 

kelompok mereka kelak. 

Menurut Koentjaraningrat,terkait dengan upaya untuk memahami budaya 

mengemukakan bahwa kebudayaan memiliki tiga wujud. Pertama, adalah wujud 

kebudayaan sebagai kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, dan peraturan. 
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Wujud kebudayaan yang pertama ini sifatnya abstrak dan tidak bisa dilihat, 

meskipun selalu ada didalam pikran dan perasaan seluruh manusia. Sebagai 

contoh, tindakan, perilaku, dan keputusan manusia mencerminkan nilai-nilai, 

norma dan peraturan masyarakat dimana ia hidup. Karya anggota kelompok, 

dalam bentuk tertulis maupun yang lain, juga mencerminkan ide-ide serta gagasan 

kelompok kebudayaan. 

Kedua, adalah wujud kebudayaan sebagai kumpulan aktivitas dan tindakan 

berpola anggota masyarakat. Wujud kebudayaan yang kedua ini dapat diamati, 

meskipun sering tidak disadari bahwa aktivitas yang dilakukan manusia sepanjang 

hidup sesungguhnya membentuk pola tertentu. 

Ketiga, adalah wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karyya manusia. 

Wujud kebudayaan yang ketiga ini paling mudah diamati jika dibandingkan 

dengan wujud budaya yang lain. Ia dapat berupa benda-benda yang kita gunakan 

sehari-hari seperti pensil, penggaris, dan penghapus. Ia juga dapat berupa benda-

benda yang jarang kita jumpai sehari-hari, seperti kapal tangki minyak dan 

pesawat tempur. Benda-benda tersebut ada yang diproduksi dan digunakan di 

masa sekarang, dan ada uga yang berasal dari masa lampau, misalnya bangunan 

candi dan prasasti kuno. 

Akan ada perubahan yang  terjadi pada aspek sosial dan budaya, teori perubahan 

sosial dan budaya sebagai awal mula munculnya teori tentang dampak sosial dan 

budaya. Sebelum membahas dampak sosial dan budaya perubahan sosial dan 

budaya sendiri diartikan oleh Wiryohandoyo (2002:1), sebagai suatu bentuk 

peradaban manusia akibat adanya perubahan alam, biologis, fisik yang terjadi 
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sepanjang kehidupan manusia. Selain itu perubahan sosial yang terjadi merupakan 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam stuktur dan fungsi masyarakat. Pendapat 

lain dinyatakan oleh Selo Soemardjan (dalam Wulansari, 2009:126) bahwa 

perubahan sosial dan budaya sebagai segala perubahan-perubahan pada lembaga 

kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya 

termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara 

kelompok-kelompok dalam masyarakat. 

Dari penjelasan tentang perubahan sosial dan budaya, dapat dijelaskan bahwa 

dampak sosial dan budaya menurut  Surto Haryono (dalam Dwi, 2015:21), 

dampak dibagi menjadi dua yaitu dampak primer dan dampak sekunder. Dampak 

primer adalah dampak yang langsung dirasakan oleh suatu kegiatan. Seperti 

adanya (1) perubahan sistem sosial, (2) nilai-nilai individu dan kolektif, (3) 

perilaku hubungan sosial, (4) gaya hidup dan ekspresi mode, serta (5) stuktur 

masyarakat. Sedangkan Fardani (2012:6) menyatakan bahwa dampak sosial 

adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu 

hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat atau hal 

lainnya di dalam masyarakat. 

Berdasarkan pengertian diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan dampak sosial dan budaya adalah sebuah bentuk akibat atau 

pengaruh yang terjadi pada masyarakat karena sesuatu hal. Dampak yang 

dirasakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu dampak primer yakni dampak yang 

dirasakan langsung oleh adanya suatu kegiatan, sedangkan dampak sekunder 

yakni dampak yang dirasakan tidak langsung dengan adanya suatu kegiatan. 
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b. Dampak Aspek Ekonomi 

Menurut Stynes (dalam Disbudpar Banten, 2013:20) dikelompokkan dalam tiga 

indikator, yaitu : 

1. Direct Effect meliputi penjualan, kesempatan kerja, pendapatan pajak, dan 

tingkat pendapatan, 

2. Indirect effect, meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu, dan jumlah 

barang dan jasa, perubahan dalam penyediaan properti dan variasi pajak, 

perubahan sosial dan lingkungan 

3. Induced effect, yaitu pengeluaran rumah tangga, dan peningkatan pendapatan.  

Selain itu, dampak ekonomi juga dijelaskan oleh Cohen (dalam Dwi, 2015:21) 

terdiri dari; (1) dampak terhadap pendapatan, (2) dampak terhadap aktivitas 

ekonomi, (3) dampak terhadap pengeluaran. 

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dampak dari aspek ekonomi 

adalah perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat dilihat dari 

meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat, adanya kesempatan kerja, serta 

dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. 

c. Dampak Aspek Lingkungan 

 

Lingkungan adalah suatu media dimana makhluk hidup tinggal, mencari 

penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara 

timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama 

manusia yang memiliki perananan yang lebih kompleks. Makhluk hidup yang 

menempati lingkungan terdiri atas manusia, tumbuhan, hewan.  
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Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar manusia, yang 

nenpengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung mapun tidak langsung. 

Lingkungan terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya.  

Bila kita melihat lingkungan alam maka unsur daalam lingkungan alam terdiri 

atas air, tanah, udara, hewan, dan tumbuhan. Sementara itu unsur dari lingkungan 

sosial dan budaya terdiri atas sistem nilai dan norma, stuktur penduduk dan 

perilaku sosial, termasuk interaksi antarmanusia.  

Manusia pada hakikatnya merupakan objek dan subjek lingkungan. Manusia 

tunduk kepada lingkungan karena manusia dikendalikan oleh lingkungan. Segala 

sesuatu yang terjadi pada lingkungan akan berdampak pada kehidupan manusia. 

Lingkungan yang buruk akan membentuk kehidupan manusia yang buruk, dan 

lingkungan yang baik akan membentuk kehidupan manusia yang baik pula. 

 

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa lingkungan adalah segala 

sesuatu yang di tempati makhluk hidup, benda hidup dan tidak hidup termasuk 

didalamnya manusia dan perilakunya. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh 

perubahan  pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau 

kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa, dampak lingkungan hidup yaitu perubahan 

pada lingkungan yang terjadi akibat suatu usaha dan/atau kegiatan, perubahan 

dapat terjadi baik pada lingkungan biotik mapun abiotik.  
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B. Analisis Dampak Kebijakan Publik 

Wildasky dalam Widodo (2013:19) mengemukakan bahwa “Policy analysis is an 

activity creating problems that can be solved”. Bauer dalam Dunn (2003:1) juga 

mendefinisikan analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan 

tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan 

tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan 

kinerja kebijakan dan program publik. 

Menurut Widodo (2013:20), analisis kebijakan memiliki beberapa ciri yang 

meliputi:  

a. Analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif, yakni aktivitas yang berkaitan 

dengan learning and thinking. Aktivitas tersebut hanya sebagai salah satu aspek 

dari proses kebijakan, artinya masalah kebijakan didefinisikan, ditetapkan, 

dipecahkan, dan ditinjau kembali. Proses tersebut akan melibatkan berbagai 

pihak, baik pihak yang setuju maupun yang tidak, baik mereka sebagai pemilih 

maupun sebagai yang dipilih. 

b. Analisis kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan secara kolektif 

sehingga merupakan hasil aktivitas kolektif. Pada tataran analisis awal hanya  

bisa dilakukan secara individual. Namun demikian, analisis mereka lebih tepat 

dipahami sebagai kontribusi yang terorganisasi sekaligus sebagai pengetahuan 

kolektif terhadap masalah kebijakan tertentu. 

c. Analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan. Hal ini berarti masalah 

kebijakan yang harus dikaji melalui aktivitas dari sejumlah analisis. Aplikasi 

sederhana berkaitan dengan kebijaksanaan konvensional sekalipun dalam 
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pengertian ini bukan sebagai disiplin. Hal tersebut hanya sebagai refleksi 

semata. Analisis bisa jadi sesuai dengan kebijaksanaann konvensional dan 

memanfaatkan sebagai aturan, tergantung kepada dukungannya, namun kita 

tidak dapat menerimanya begitu saja.  

d. Analisis kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah publik. Tidak semua 

masalah masuk ranah publik bahkan ketika masalah tersebut melibatkan 

sejumlah besar orang. Masalah publik memiliki dampak pada masyarakat atau 

beberapa orang yang berkepentingan sebagai anggota masyarakat. 

Tipe-tipe analisis kebijakan dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu : 

a. Tipe analisis akademis, tipe analisis ini berfokus pada hubungan antara faktor 

determinan utama dengan isis kebijakan dan berusaha untuk menjelaskan 

hakikat, karakteristik dan profil kebijakan dan bersifat komparatif baik dari 

segi waktu maupun segi substansi. 

b. Tipe analisis terapan. Tipe analisis ini lebih memfokuskan diri pada 

hubungan isi kebijjakan dengan dampak kebijakan serta lebih berorientasi 

pada evaluasi kebijakan dan bertujuan untuk menemukan alternatif lebih baik 

dan bisa menggantikan kebijakan yang sedang dianalisis. 

Ada beberapa aspek yang perlu dilakukan untuk menganalisis suatu kebijakan, 

yaitu : (1) mendeskripsikan kebijakan publik, dimana dengan kegiatan tersebut 

akan dapat diketahui apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah,  (2) 

mengkaji alasan-alasan yang mendorong pemerintah melancarkan kebijakan 

tertentu, misalnya meninjau mengapa pemerintah melakukannya, apakah ada 

perbedaan untuk kebijakan yang sama dari aktor yang berbeda, bagaimanakah 
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dampak konflik yang terjadi antar aktor dengan adanya kebijakan tertentu dan 

sebagainya,  (3) meneliti akibat kebijakan terhadap publik, misalnya melihat efek 

kebijakan yang ditimbulkan setelah diformulasikan dan diimplementasikan. 

1. Prosedur analisis kebijakan publik 

Dalam kegiatan analisis kebijakan proses pengkajian mengenai perumusan dan 

pemecahan masalah, maka terdapat prosedur atau langkah-langkah yang biasanya 

dilakukan dalam melaksanakan analisis kebijakan yakni sebagai berikut (Dunn, 

1999) : 

1. Perumusan masalah 

2. Peramalan 

3. Rekomendasi 

4. Pemantauan 

5. Penilaian 

Dalam penelitian ini prosedur analisis kebijakan terdapat pada tahap penilaian 

dampak, yakni menganalisis dampak dengan menggunakan metode kira-kira. 

Dampak kebijakan yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Dampak internal, meliputi : 

a. Ketersediaan data 

b. Lembaga atau organisasi 

2. Dampak eksternal, meliputi : 

a. Lingkungan 

b. Masyarakat 

c. Psikologis 

d. Ekonomi 
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C.  Pembangunan Daerah 

 

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, 

seperti politik, ekonomi, infrastuktur, pertanahan, pendidikan, dan teknoligi, 

kelembagaan, dan budaya (Alexander,1994). Secara umum, pembangunan 

diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Akan 

tetapi pada sebagian masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebahai 

perwujudan fisik. Bahkan pada masyarakat kecil, pembangunan mempunyai 

makna yang khas, seperti makna kata pembangunan yang sering kita temukan di 

berbagai tempat yang ditulis pada papan peringatan di tepi-tepi jalan, seperti : 

hati-hati sedang ada pembangunan jembatan, jalan raya, tempat beribadah, dan 

sebagainya.  

 

Pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh 

birokrat peningkatan perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan 

sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi 

pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu 

masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera pada suatu 

negara.  

 

Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progrress), 

pertumbuhan dan diversifikasi. Secara sederhana pembangunan sering diartikan 

sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena 

perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, 
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tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah 

pertumbuhan. Seiring dengan perkembanganya hingga saat ini belum ditemukan 

adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk 

dapat membedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya, 

Siagian(1983) dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengemukakan, 

“Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan 

pembangunan sebaagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu 

kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan 

merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan”.  

 

D. Tinjauan Pembangunan Jaringan Listrik Bawah Laut  

 

Berdasarkan rasio kelistrikan nasional, kondisi kelistrikan di Indonesia saat ini 

masih dirasakan belum memenuhi azas keadilan dan pemerataan. Hal ini dapat 

dipahami karena ketersediaan listrik dari waktu kewaktu selalu lebih kecil dari 

kebutuhan yang terus meningkat. Selain itu, kendala lain yang nampaknya masih 

belum ditetapkan adalah tentang status pengelolaan listrik sebagai infrastuktur 

dasar (sebagaimana infrastuktur publik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan 

sebagainya), atau status listrik sebagai sebuah komoditas. 

 

Masih terdapat banyak desa-desa tertinggal di pulau-pulau kecil yang belum 

menikmati adanya jaringan listrik, dari segi fisik, desa di pulau-pulau kecil 

memiliki sumber daya alam daratan yang sangat terbatas sehingga tidak mampu 
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untuk membangkitkan listrik sendiri, sedangkan sumberdaya alam laut yang 

tersedia juga hanya cukup utnutk menunjang kehidupan sehari-hari. Oleh sebab 

itu, pengelolaan sumber daya alam khususnya energi di pulau-pulau kecil harus 

dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu, agar perekonomian 

masyarakatnya dapat semakin ditingkatkan terutama penyediaan akan listrik yang 

nampaknya mulai menjadi kebutuhan primer saat ini. Berdasarkan tinjauan 

karakteristik di lapangan, ciri-ciri umum yang ditemukan pada masyarakat desa 

pulau-pulau terdepan adalah keterbelakangan teknologi dan informasi yang 

berujung pada rendahnya tingkat ekonomi. Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah 

mengadakan penyediaan aliran listrik bagi masyarakat dipulau-pulau terpencil 

salah satunya dengan cara membangun kabel transmisi bawah 

laut.(Sumber:www.Jurnalasia.com/opini/berharap-indonesia-terang. Diakses pada 

04 Agustus 2018) 

 

Sebagai teknologi modern, kabel bawah laut yang sebelumnya banyak dipakai 

untuk pengembangan telegrafi, serta komunikasi data dan internet. Kini kabel 

bawah laut mula dikembangkan untuk pengembangan sistem kelistrikan. 

Beberapa negara menggunakan kabel bawah laur untuk melakukan ekspor daya 

listrik lintas negara. 

 

Kabel bawah laut (submarine) pada dasarnya merupakan teknologi yang 

memungkinkan penyatuan atau pengintegrasian sistem kelistrikan di suatu negara. 

Umumnya, sistem transmisi yang digunakan disebut dengan high voltage direct 

current (HVDC). HVDC atau arus tinggi yang berjenis searah tersebut, dapat 
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membawa daya listrik yang besar dengan instrumen kawat tembaga berlilit 

sebagai penghantar tegangan, dan kulit pita baja sebagai pelindung kawat yang 

diletakkan di bawah laut. (https://www.jp-news.idv/2018/terangi-sampai-pelosok-

pemkab-pesibar-fasilitasi-pemasangan-jaringan-listrik-bawah-laut. Diakses pada 

03 Agustus 2018) 

 

Hanya saja, sebelum memasang kabel bawah laut harus terlebih dulu dipahami 

mengenai karakteristik permukaan dasar laut, kedalaman laut, pergerakan arus, 

arus pasang surut laut, serta perikiraan pergeseran pasir dasar laut. Melalui 

pemasangan kabel bawah laut ini, distribusi dan pemenuhhan kebutuhan listrik di 

suatu daerah tidak perlu lagi dilakukan dengan membangun pembangkit di daerah 

tersebut, cukup dengan mengirim pasokan listrik melalui kabel bawah laut maka 

PLN dapat memenuhi kebutuhan listrik disuatu daerah dari sumber utama 

pembangkit listrik besar yang berada di daerah lain. . (https://www.jp-

news.idv/2018/terangi-sampai-pelosok-pemkab-pesibar-fasilitasi-pemasangan-

jaringan-listrik-bawah-laut. Diakses pada 03 Agustus 2018) 
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a. Pembangunan Jaringan Listrik Bawah Laut Di Pesisir Barat 

Pembangunan kabel bawah laut menuju Kecamatan Pulau Pisang merupakan 

salah satu kebijakan yang mendukung Program Lampung Terang 2019 yang 

dicanangkan olehPemerintah Provinsi Lampung.Pada tahun 2017, tiga kabupaten 

dengan rasio eletrifikasi terendah mendapat prioritas yakni Lampung Barat, 

Pesisir Barat, dan Tanggamus dengan total 26 desa. Perinciannya, Tanggamus dua 

desa, Lampung Barat 17 desa, dan Pesisir Barat sebanyak tujuh desa. Program 

Lampung Terang 2019 ini dilakukan secara bertahap. Setelah 26 desa di 2017, 

pada tahun 2018 giliran 77 desa dengan perincian 28 desa kabupaten mesuji 

mendapat aliran listrik dan tulangbawang 10 desa. Hingga penghujung 2019 

sebanyak 36 desa bakal dialiri listrik dengan pencirian delapan desa di 

Tulangbawang, tiga desa di Lampung Tengah, 10 desa di Pesisir Barat, 11 desa di 

Tanggamus, dan 2 desa di Pesawaran mendapatkan aliran listrik.  

Fokus dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten Pesisir Barat, karena 

Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah destinasi wisata pantai Indonesia yang 

belum teraliri listrik, berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabuupaten Pesisir 

Barat mendukung program Lampung Terang dan melaksanakan program tersebut 

di daerah Pulau Pisang, ssebagai salah bentuk aspirasi pemerintah dalam 

mengembangkan daerah dengan menyediakan aliran energi listrik di Pulau Pisang 

Kabupaten Pesisir Barat. 

Masyarakat Kecamatan Pulau Pisang sangat mengharapkan pemasangan kabel 

bawah laut tersebut segera terealisasi, sehingga kebutuhan masyarakat di 

Kecamatan Pulau Pisang dapat terpenuhi dan masyarakat bisa menikmati listrik, 
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seperti yang kita ketahui kebutuhan listrik sudah menjadi kebutuhan primer. 

Terdapat 6 desa di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat yang belum 

teraliri listrik, yakni : Desa Bandar Dalam, Desa Labuhan, Desa Pasar Pulau 

Pisang, Desa Pekon Lok, Desa Sukada, Desa Sukamarga. 

Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Pulau Pisang, 

teralirinya listrik ke daerah tersebut juga dapat mendorong parawisata dan 

mendongkrak popularitas Pulau Pisang sebagai destinasi wisata lampung. 

Dalam proses pelaksanaanyaPemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Dinas 

Penanaman Modal dan PTSP) melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait  

waktu pemasangan kabel bawah laut dimulai. Namun, dalam pembangunannya 

pemerintah sebaiknya mempertimbangkan resiko negatif yang akan terjadi 

kedepannya, misalnya terjadinya konslet hal itu dapat diatasi dengan pembuatan 

pelindung kabel saat pemasangan listrik bawah laut dimulai agar aman dari 

kerusakan yang akan terjadi. 
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E. Kerangka Pikir 

Listrik merupakan salah satu energi penting dalam kehidupan manusia. Masalah 

listrik pastinya merupakan masalah kesejahteraan nasional sehingga 

pemenuhannya juga seharusnya dilaksanakan secara adil, terbuka, dan merata.  

Tidak teralirinya jaringan listrik ke daerah-daerah terpencil mengakibatkan suatu 

daerah tersebut sulit berkembang. Rendahnya teknologi informasi dan komunikasi 

yang berujung pada rendahnya tingkat pendapatan ekonomi suatu masyarakat. Di 

Indonesia masih banyak terdapat desa-desa yang belum teraliri listrik khususnya di 

Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat. Pulau Pisang merupakan destinasi wisata 

yang menjadi salah satu bak syurga wisata pantai Indonesia. Namun, fasilitas yang 

terdapat di daerah pulau pisang belum menunjang wisata daerah pulau pisang, 

seperti tidak adanya tempat penginapan dan tidak adanya jaringan sinyal. Fasilitas 

yang digunakan masyarakat sehari-hari pun masih menggunakan alat-alat 

tradisional, masyarakat pulau pisang juga tidak mengetahui perkembangan daerah 

lain, hal ini disebabkan oleh tidak adanya aliran listrik ke Pulau Pisang. Atas dasar 

tersebut Bupati Kabupaten Pesisir Barat, mendukung program yang dicanangkan 

oleh Gubernur Lampung pemerintahan Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri 

mengenai Kebijakan Pembangunan jaringan listrik bawah laut di Pulau Pisang 

Kabupaten Pesisir Barat, sebagai upaya mewujudkan program lampung terang 

2019. Sebagai salah satu langkah pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam 

mensejahterakan masyarakat, dan mengembangkan daerah Pulau Pisang. 

Setiap kebijakan pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode kira-kira untuk memperkirakan 
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dampak yang akan terjadi dari pembangunan jaringan listrik bawah laut di pulau 

pisang kabupaten pesisir barat.  

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Diolah oleh Peneliti) 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam 

Tresiana (2013: 14) mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur statistik atau dengan kuantifikasi (pengukuran). Penelitian 

kualitatif menunjukkan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah 

laku juga tentang fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau 

hubungan kekerabatan. 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menekankan proses 

penelitian dari pada hasil penelitian. Dengan demikian, bukan kebenaran mutlak 

yang dicari tetapi pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai dampak 

kebijakan pembangunan jaringan listrik bawah laut di Pulau Pisang Kabupaten 

Pesisir Barat, melalui proses wawancara kepada aktor-aktor yang terkait serta 

data-data yang diperoleh. 
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B. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus 

penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam 

pengumpulan data sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami 

masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Karena itu Menurut Sugiyono 

(2009: 207) fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, 

menetapkan penelitiannya secara keseluruhan situasi sosial dan diteliti meliputi 

aspek tempat (place),  pelaku (aktor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi  

secara sinergis. 

Untuk memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan 

fokus penelitian. Sedangkan untuk masalah dalam penelitian kualitatif yang 

disebutkan dengan fokusitu sendiri, berisi tentang pokok masalah yang masih 

bersifat umum. 

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan masalah di daerah Pulau Pisang. Pulau 

Pisang merupakan objek tujuan wisata yang menjadi andalan di Kabupaten Pesisir 

Barat. Namun, salah satu objek wisata yang menjadi andalan tersebut masih 

terkendala oleh tidak adanya aliran jaringan listrik sehingga pemerintah setempat 

antusias membangun jaringan listrik bawah laut di Pulau Pisang dengan tujuan 

mensejahterakan masyarakat, serta mendongkrak popularitas Pulau Pisang sebagai 

destinasi wisata Lampung. 

Dari fenomena tersebut, peneliti memfokuskan masalah penelitian mengenai : 

1. Dampak kebijakan pembangunan jaringan listrik bawah laut di Pulau Pisang 

Kabupaten Pesisir Barat, dilihat dari dampak positif dan dampak negatif pada 
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pembangunan jaringan listrik bawah laut di Pulau Pisang yang terdapat pada 3 

aspek, yaitu : 

a. Aspek Ekonomi 

Kebijakan pembangunan jaringan listrik bawah laut tentunya memberikan 

dampak positif dan dampak negatif yang dirasakan oleh berbagai pihak, 

seperti masyarakat, dan pemerintah. Dari  aspek ekonomi apakah dengan 

adanya jaringan listrik bawah laut akan memberikan peluang untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat atau bahkan sebaliknya. 

b. Aspek Sosial dan Budaya 

Sedangkan dari aspek sosial yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan seperti lampu jalan dan listrik, namun kemungkinan akan 

terjadi adanya perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan lainnya. 

c. Aspek Lingkungan 

Lingkungan tempat kebijakan pembangunan jaringan listrik yang akan 

dijalankan sebaiknya harus dianalisis dengan cermat. Hal ini disebabkan 

lingkungan di satu sisi dapat menjadi peluang dari kebijakan pembangunan 

yang akan dijalankan, namun disatu sisi lain lingkungan juga bisa menjadi 

ancaman bagi perkembangan kebijakan pembangunan tersebut. Keberadaan 

pembangunan jaringan listrik dapat berpengaruh terhadap lingkungan, baik 

lingkungan masyarakat maupun lingkungan ekologi tempat pembangunan 

yang akan dijalankan. 

Aspek lingkungan tidak hanya melihat tentang kesesuaian lingkungan 

dengan pembangunan yang akan dijalankan, tetapi juga membahas tentang 
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dampak pembangunan terhadap lingkungan serta pengaruh perubahan 

lingkungan yang akan datang terhadap pembangunan.  

Untuk melihat dampak positif dan dampak negatif dari pembangunan jaringan 

listrik bawah laut yang dilihat dari 3 aspek tersebut, peneliti menggunakan 

metode  kira-kira (approximate methods)sebagai salah satu metode yang 

digunakan untuk menilai dampak dari suatu kebijakan. Metode kira-kira atau 

prakiraan dampak adalah suatu proses untuk menduga/memperkirakan respon 

atau perubahan suatu parameter lingkungan tertentu akibat adanya kegiatan 

tertentu, pada perspektif ruang dan waktu tertentu. Prakiraan munculnya suatu 

dampak pada hakekatnya merupakan jawaban dari pertanyaan mengenai besar 

perubahan yang timbul pada setiap komponen lingkungan sebagai akibat dari 

aktivitas pembangunan. Kemudian, peneliti membandingkan sebelum dan 

sesudah adanya jaringan listrik bawah laut di Pulau Pisang dengan fakta 

(dilapangan) serta menggunakan dokumen/data/argumen/perencanaan 

sementara terkait perubahan setelah adanya jaringan listrik bawah laut di Pulau 

Pisang. 
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi 

penelitian ini dipilih menurut kriteria-kriteria tertentu. Menurut Moleong (2016: 

128) mendefinisikan lokasi penelitian merupakan mendefinisikan lokasi penelitian 

merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam 

menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang 

diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penelitian ini 

dilakukan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Satu Pintu  Kabupaten Pesisir Barat, serta PLN Rayon Liwa. Alasan 

yang mendasari Dinas DPMPTSPdipilih sebagai lokasi penelitian adalah karena 

Dinas DPMPTSPPesisir Barat merupakan lembaga yang menyelenggarakan dan 

berkoordinasi bersama PLN dalam pembangunan jaringan listrik bawah laut di 

Pulau Pisang. Alasan-alasan tersebut menjadi pertimbangan peneliti untuk 

meneliti di lingkup Dinas DPMPTSP pesisir barat. Lokasi kedua adalah penelitian 

dilakukan di lokasi penyelenggaraan pembangunanjaringan listrik yaitu di 

Kecamatan Karya Penggawa dan Kecamatan Pulau Pisang, yang menjadi sasaran 

dari penyelenggaraan pembangunanjaringan listrik bawah laut di Pesisir Barat.  
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D. Jenis dan Sumber Data  

Menurut Sugiyono (2011, 308) dalam pengumpulan data dapat menggunakan 

sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada  pengumpul data, dansumber sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data. 

Dengan demikian, jenis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini, 

yakni sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian, melalui 

pengamatan langsung. Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara 

kepada informan mengenai dampak kebijakan pembangunan jaringan listrik 

bawah laut di Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh sumber 

data primer . Data sekunder dapat berupa naskah, dokumen resmi, literatur, 

artikel, koran, dan sebagainya yang berkenaan dengan dampak kebijakan 

pembangunan jaringan listrik bawah laut di Pulau Pisang Kabupaten Pesisir 

Barat. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab 

permasalahan penelitian. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:   

1. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh 

Lincoln dan Guba dalam Moleong (2016:186), antara lain : mengkonstruksi 

mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, 

dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan sebagai yang 

diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverivikasi, 

mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik 

manusai maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah 

dan memperluas konstruksi yang dikembaangkan oleh peneliti sebagai 

pengecekkan anggota. 

 

Cara pembagian pertama dikemukakan oleh Patton dalam Moleong (2016:187) 

sebagai berikut : (a) wawancara pembicaraan informal, (b) pendekatan 

menggunakan petunjuk umum wawancara, dan (c) wawancara baku terbuka. 

Pembagian wawancara yang dilakukan oleh Patton didasarkan atas 

perencanaan pertanyaannya. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstuktur dan 

penentuan informan ditentukan secara purposive dimana peneliti menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dengan 

pengumpulan datanya. Informan yang diwawancarai  adalah aktor-aktor yang 

terlibat dalam permasalahan berkaitan dengan dampak Kebijakan 

Pembangunan jaringan listrik bawah laut di Pulau Pisang Kabupaten Pesisir 

Barat. Dibawah ini merupakan table informan oleh peneliti dalam wawancara: 

Tabel 2. Daftar Informan Wawancara Penelitian 

No

. 

Nama Jabatan Tanggal 

Wawancara 

1 Bayu Estuwibowo Manajer PLN 17/01/2019 

2 Hendri Sinaga Tekhnik PLN 17/01/2019 

3 Riyo Nico Fernando Ahra Staff Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pesisir Barat 

15/01/2019 

4 Jon Edwar Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan PTSP Kabupaten 

Pesisir Barat 

24/01/2019 

5 Mizwar Kepala Camat Pulau Pisang 

Kabupaten Pesisir Barat 

21/01/2019 

6 Wili Gustom Kepala Pekon Pasar Pulau 

Pisang 

22/02/2019 

7 Andrifaza Masyarakat Pulau Pisang 23/02/2019 

8 Agung Sutrisno Masyarakat Pulau Pisang 23/02/2019 

9 Armen Qodar Sekretaris Bappeda 2/04/2019 

 

2. Dokumentasi  

a. Menurut Sugiyono (2009:  240) Dokumen merupakan cacatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumentasi merupakan data-data berupa foto, 

tulisan, gambar, maupun bentuk karya lainnya. Terkait penelitian yang 

dilakukan terdapat beberapa dokumen yang menunjang, diantaranya yaitu: 

1. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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2. Undang Undang Nomer 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 

(Lembaran Negara Republikk Indonesia Tahun 2001 Nomor 231, 

Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364). 

3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Ketenagalistrikan 

4. Foto-foto terkait pembangunan pemasangan kabel jaringan listrik 

bawah laut di Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat.  

 

3. Observasi  

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan 

pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di 

lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Nasution 

dalam Kutipan Sugiyono (2009: 226) menyatakan bahwa observasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan 

data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.  

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan mendeskripsikan 

dampak kebijakan pembangunan jaringan listrik bawah laut di Pulau Pisang 

Kabupaten Pesisir Barat. 

Beberapa observasi yang akan dilakukan oleh peneliti, antara lain, yaitu : 

1) Melakukan pengamatan terhadap kondisi fisik daerah Pulau Pisang 

2) Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembangunan jaringan listrik 

bawah laut di Pulau Pisang 

3) Melakukan pengamatan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Pulau 

Pisang Kabupaten Peisir Barat. 
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F. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009:222), dalam penelitian kualitatif, instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen 

juga harus di validasi seberapa jauh peneliti siap untuk melakukan penelitian yang 

selanjutnya akan terjun secara langsung ke lapangan. Adapun validasi terhadap 

pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang 

yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara 

akademik mapun logistiknya. Validasi tersebut dilakukan oleh peneliti sendiri 

melalui evaluasi diri. 

Peneliti pada penelitian kualitatif sebagai Human Instrumen, berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

semuanya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

pedoman, wawancara, dan dokumentasi. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Moleong (2016:247) proses analisis data dimulai dengaan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, 

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, 

langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data. 

Langkah-langkah analisis datadapat dilihat dari model komponen analisis data 

sebagai berikut : 
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Gambar 2. Komponen dalam Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Sumber : Sugiyono, 2013) 

 

Analisis dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses kegiatan yang 

berjalan secara continue, berkesinambungan dan interaktif. Adapun tahapan data 

yang akan peniliti ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Reduksi data  

Data yang diperoleh dilokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan yang 

lengkap dan terperinci. Dalam bentuk analisa yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisai 

data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik 

dan diverifikasi. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dipilih dan 

dirangkum untuk disesuaikan dengan fokus penelitian tentanghasil dari 

pembangunan jaringan listrik bawah lait di Pulau Pisang Kabupaten Pesisir 

Data 

collection 

Data display 

Condution : 

Drawing/verifying 

Data 

Reduction 
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Barat dan mengindentifikasi dampak pembangunan jaringan listrik bawah lait 

di Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk 

memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian 

tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan 

untukmemahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam 

penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.Dalam 

penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dan foto atau 

gambar sejenisnya. Akan tetapi, paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian ini adalah teks naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi 

penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk 

menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang 

sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan. 
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H. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Validitas 

merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 

data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data 

yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Menurut Moleong (2016: 326) untuk 

menetapkan keabsahan data (Trustworthiness) data diperlukan dengan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu.  Moleong (2016: 326) menyebutkan ada empat kriteria yang digunakan : 

1. Derajat Kepercayaan 

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehigga 

tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan untuk mempertunjukkan 

derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh 

peneliti pada kenyataanya ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat 

kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:   

a. Triangulasi 

Menurut Moleong (2016:330), triangulasi adalah tekhnik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk 

keperluan pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tekhnik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber 

lainnya. Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai tekhnik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan 

teori. 
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Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melaalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan : (1) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara, (2) 

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikaatakan orang-

orang tentang situasi penelitian dengaan apa yang dikatakannya sepanjang 

waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendaapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, oraang yang 

berpendidikan menengah dan tinggi, (5) membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Pada triangulasi metode, menurut Patton dalam Moleong (2016:331), terdapat 

dua strategi, yaitu : (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 

penelitian beberpa tekhnik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

Tekhnik triangulasi jenis ketiga ini ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti 

atau pengamat lainnya utnuk keperluan pengecekkan kembali derajat 

kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi 

kemelencengan dalam pengumpulan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim 

penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi tekhnik ini. Cara lain ialah 

membandingkan hasil pekerjaan seorang analis dengan analis lainnya. 

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 

konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 
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mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-

rechek temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, 

metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengaan jalan: 

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan 

2. Mengeceknya dengan berbaagai sumber data, 

3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekkan kepercayaan data dapat 

dilakukan. 

 

Dalam penelitian ini triangulasi digunakan melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memenuhi data primer yang tidak 

didapat melalui observasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung 

situasi yang terjadi dalam pelaksaan dilokasi. Dokumentasi digunakan untuk 

menunjang penelitian. 

Triangulasi digunakan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan 

kejadian yang sebenarnya saat melakukan observasi dan ditambah 

dokumentasi. Triangulasi disajikan dengan menampilkan dokumen, 

wawancara, observasi yang penelitu dapat delama melakukan penelitian.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan derajat kepercayaan dengan 

menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi Sumber adalah tekhnik menguji 

data dan informasi mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. 

Data dari informan akan dikomplikasikan dengan hasil dokumentasi dan 

observasi yang memiliki kesamaan informasi. Informan tersebut berasal dari 

pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat, DPMPTSP 

Kabupaten Pesisir Barat, PLN Rayon Liwa, dan masyarakat yang berkaitan 
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dengan fokus penelitian. Observasi yang dilakukan pada saat peneliti turun 

kelapangan serta dokumentasi yang didapatkan dari Dinas Penanaman Modal 

dan PTSP Kabupaten Pesisir Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Pesisir Barat, PLN Rayon Liwa, Camat Pulau Pisang, serta masyarakat Pulau 

Pisang. 

2. Keteralihan 

Penguji keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain 

dapat memahami  hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk 

menerapkan hasil peneliti tersebut maka peneliti harus membuat laporan yang 

rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, peneliti 

membuat rincian berupa transkip wawancara melalui tabel triangulasi, peneliti 

menyusun hasil penelitian berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

berupa foto atau gambar yang disusun secara berurut sesuai fokus penelitian ini 

dan dikaitkan satu sama lain dengan teori yang peneliti gunakan. 

 

3. Kebergantungan  

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang 

nonkualitatif. Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan 

terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan 

proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti ini perlu 

diuji dependability-nya. Maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing 

untuk mengaudir keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. 
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4. Kepastian Data 

Menguji kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan 

proses yang ada dalam penelitian. Derajat ini dapat dicapai melalui audit, atau 

pemeriksaan yang cermat oleh semua komponen dan proses penelitian serta 

hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan seminar terbuka dan 

tertutup yang dipandu oleh dosen pembimbing serta dosen pembahas. 

  



 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pembangunan jaringan listrik bawah laut menuju Kecamatan Pulau Pisang 

merupakan salah satu kebijakan yang mendukung Program Lampung Terang 2019 

yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung 2014. Pulau pisang 

merupakan obyek tujuan wisata yang menjadi andalan kawasan Pesisir di 

Kabupaten Pesisir Barat terdapat sebuah destinasi wisata eksotis dan alami Pulau 

Pisang yang memiliki hamparan ombak dari samudera Hindia, sehingga membuat 

banyak lumba-lumba hanya dengan melintas sekitar pulau pada saat yang tepat, 

serta keindahan bawah lautnya juga menjadi andalan wisatawan datang ke 

Lampung. Namun, fasilitas yang terdapat di daerah pulau pisang belum mampu 

menunjang keunggulan pariwisata didalamnya, hal tersebut dikarenakan beberapa 

hal seperti kurangnya fasilitas tempat penginapan, tidak adanyacaffe, minimarket, 

area bermain di pantai dan lainnya, hal ini disebabkan oleh tidak adanya jaringan 

energi listrik di Pulau Pisang. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mendukung 

program masuknya energi listrik di Pulau Pisang melalui kabel bawah laut, yang 

bertujuan untuk mendongkrak popularitas wisata Pulau Pisang, serta 

mensejahterakan masyarakat Pulau Pisang.  

A. KESIMPULAN 
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Setiap program pasti memiliki dampak baik dan buruk yang akan ditimbulkan. 

Dalam penelitian ini, dampak baik dan buruk program pembangunan jaringan 

listrik bawah laut di Pulau Pisang dilihat dari tiga aspek, yaitu ; (1) Aspek Sosial 

dan Budaya, (2) Aspek Ekonomi, (3) Aspek Lingkungan. 

1. Aspek Sosial dan Budaya 

Dampak positif dari aspek sosial dan budaya yang akan ditimbulkan dari 

kebijakan pembangunan jaringan listrik bawah laut di Pulau Pisang yakni ; 

a. Masuknya jaringan listrik di Pulau Pisang dapat menunjang perkembangan 

daerah Pulau Pisang serta memperkenalkan budaya masyarakat Pulau Pisang 

melalui event semarak Pulau Pisang yang merupakan event/ajang promosi 

Pariwisata Pulau Pisang oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat , serta dapat 

dimanfaatkan untuk melakukan refleksi dari seluruh kegiatan atau aktivitas 

masyarakat Pulau Pisang dalam berbudaya dan berkesenian.. Tentunya juga 

akan menambah daya tarik wisata, serta akan semakin memperkuat ekstensi 

para seniman di masyarakat khususnya Pulau Pisang. 

b. Meningkatkan kualitas Pendidikan di Pulau Pisang, mengingat proses belajar 

mengajar  menuntut adanya media pembelajaran demi kemudahan proses 

pembelajaran atau pendidikan, misalnya media audio, audio-visual, atau alat-

alat praktek lain  yang membutuhkan listrik.Serta, adanya perencanaan 

pembangunan Sekolah Menengah Atas oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir 

Barat setelah jaringan listrik bawah laut di Pulau Pisang terealisasi dengan 

baik. 
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c. Adanya energi listrik dapat lebih memudahkan masyarakat dalam 

menggunakan akses internet.  

Dampak negatif dari aspek sosial dan budaya yang akan ditimbulkan dari 

kebijakan pembangunan jaringan listrik bawah laut di Pulau Pisang yakni ; 

a. Adanya perubahan sosial budaya pada masyarakat. Perubahan sosial budaya 

tersebut adalah perubahan pola hidup/kebiasaan sehari-hari masyarakat Pulau 

Pisang yang biasanya melakukan aktivitas pada malam hari hanya sampai 

Pukul 23.00 WIB, dengan adanya energi listrik maka masyarakat Pulau Pisang 

dapat melakukan aktivitas 24 jam, tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi 

pada anak-anak dibawah umur. 

 

2. Aspek Ekonomi 

Dampak positif dari ekonomi yang akan ditimbulkan dari kebijakan pembangunan 

jaringan listrik bawah laut di Pulau Pisang yakni ; 

a. Meningkatkan popularitas pariwisata Pulau Pisang. 

b. Masuknya jaringan listrik di Pulau Pisang akan mempermudah pembangunan 

pembangunan di Pulau Pisang, seperti pembangunan lampu penerangan jalan, 

dermaga, tempat penginapan (Cottage dan Home Stay), adanya caffe, 

minimarket, dan area bermain di Pantai. Perencanaan pembangunan ini sesuai 

dengan perencanaan/Master Plan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, yang 

akan dilaksanakan/direalisasikan setelah masuknya jaringan listrik di Pulau 

Pisang, hal ttersebut dikarenakan dengan adanya jaringan listrik dapat 



164 
 

mempermudah perencanaan pembangunan-pembangunan yang akan 

dilaksanakan. 

c. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Pulau Pisang. 

Dampak negatif dari ekonomi yang akan ditimbulkan dari kebijakan pembangunan 

jaringan listrik bawah laut di Pulau Pisang yakni ; 

a. Menimbulkan rasa keresahan masyarakat, meskipun dengan masuknya energi 

listrik akan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun keresahan tetap 

dirasakan oeh masyarakat.  

b. Daerah lain akan kekurangan daya karena konsumsi energi listrik di Kabupaten 

Pesisir Barat bertambah, namun hal ini hanya berpengaruh sedikit. 

 

3. Aspek Lingkungan 

Tekhnologi yang digunakan dalam pembangunan jaringan listrik bawah laut 

menggunakan tekhnologi ramah lingkungan. Jalur yang dilewati kabel jaringan 

listrik bawah laut ke Pulau Pisang melewati jalur batu tidak melewati karang.  Jadi 

kemungkinannya adalah tidak akan terjadinya kerusakan ekosistem laut seperti 

terumbu karang, jika dalam pembangunannya sesuai dengan apa yang telah 

ditetapkan. Kemudian, daya dukung pengamanan kabel jaringan listrik bawah laut 

beratnya 9 Ton, dan lapisan kabel jaringan listrik bawah laut (konkrit) dibuat 

lapisan dan tidak bisa ditumbuhi lumut, dan pengaman tersebut tidak akan 

terbawa oleh arus karena satu lapis beratnya 65 Kg. 
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1. Untuk mengatasi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari program 

pembangunan jaringan listrik bawah laut di Pulau Pisang, seperti terjadinya 

keresahan masyarakat. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup dan 

PLN/Pemrakarsa melakukan sosialisasi lebih mendalam kepada masyarakat 

terhadap rencana kegiatan tersebut dan juga seharusnya melakukan kajian 

untuk pemasangan atau pembangunan jaringan listrik bawah laut dengan 

menggunakan tekhnologi ramah lingkungan. Selain itu, saat sosialisasi 

dilakukan sebaiknya  ditunjukkan bukti/gambar/dokumentasi yang 

menunjukkan bahwa teknologi yang digunakan tersebut ramah lingkungan.  

2. Untuk mengatasi perubahan sosial budaya yang akan terjadi pada masyarakat 

Pulau Pisang, seperti kebiasaan melakukan aktivitas sampai larut malam ketika 

energi listrik sudah terealisasi terutama pada anak-anak, sebaiknya para 

orangtua dapat lebih tegas dengan tetap mengajarkan budaya/kebiasaan pada 

anak-anaknya dengan melakukan aktivitas malam hari hanya sampai Pukul 

23.00 WIB.    

3. Selain memajukan pariwisata Pulau Pisang dengan adanya pembangunan-

pembangunan, serta melengkapi fasilitas sarana dan prasarana di Pulau Pisang, 

sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat lebih dulu melakukan 

perbaikan/pembangunan yang berkaitan dengan mekanisme penyebrangan ke 

Pulau Pisang yang baik dan aman, sebelum melakukan pembangunan-

pembangunan yang bertujuan untuk memajukan pariwisata di Pulau Pisang. 

Tujuan pembangunan transfortasi mekanisme penyebrangan di Pulau Pisang 

B. SARAN 
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yaitu untuk keselamatan para penumpang dan wisatawan itu sendiri saat 

menyebrang Pulau Pisang. 
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