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Abstract 
 

This research is important because of the many activities of land procurement for the development of public interest thatcan 
potentially affect the social and economic life of the community. The purpose of this study is to describe how to evaluate the socio-
economic impact of the implementation of land acquisition policyof JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) international 
port development project in Manyar Subdistrict Gresik Regency 
This studyused qualitative research methods. Data was collected through observation method, in-depth interviews, and study of the 
documents. Informan determination was done by purposive sampling technique with snowball sampling methods because it is 
considered as the most parties know and understand about the implementation process and impact of the land acquisition policy on 
the community around JIIPE international port development project. 

Based on the results of the study, it can be concluded that the impact of the implementation of land procurement for the constuction 
of JIIPE International Port is expected (intended) and unexpected (unintended). The expected impacts (intended), related to the 
absorption of manpower is not fully perceived by the affected community, because the development of the JIIPE area is still under 
development. While the unexpected impacts (unintended) are influential on changes in the social and economic conditions of the 
community,including changes in village conditions, pupulation development, changes in the social environment of the community, 
changes in people’s livelihoods, changes in people’s income, changes in the fulfillment of needs, the absorption of labor that has not 
been felt by society, and the development of economic structure of society. 

 

Keywords: Evaluation, Implementation of Land Procurement, Intended and Unintended Impact. 

 

 

PENDAHULUAN 

 Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar 

di dunia yang memiliki luas wilayah laut seluas 5,8 juta 

km² yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta 

km² dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 

(ZEEI) 2,7 juta km². Sekitar 2/3 wilayah negara ini 

berupa lautan.Dengan cakupan wilayah laut yang 

begitu luasnya, maka Indonesia pun diakui secara 

internasional sebagai Negara Maritim yang ditetapkan 

dalam UNCLOS 1982 (www.ppk-kp3k.kkp.go.id, 

diakses pada 5 Mei 2017).Oleh karena itu, industri 

maritim (pelayaran, perkapalan, perikanan, lepas 

pantai, pariwisata, energi kelautan, dan lain-lain) 

memainkan peranan yang sangat penting bagi 

pembangunan nasional. 

 Didalam mewujudkan negara Indonesia sebagai 

poros maritim dunia maka dibutuhkan pembangunan 

infrastruktur yang menghubungkan antar pulau di 

Indonesia.Pembangunan infrastruktur tersebut 

ditujukan untuk pembangunan transportasi yang 

mendukung kegiatan perekonomian antar pulau, sebab 

negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang 

dipisahkan oleh wilayah laut yang sangat 

luas.Pembangunan kelautan Indonesia diharapkan bisa 

dilaksanakan secara terintegrasi sehingga roda per-

ekonomian negara meningkat. 

 Salah satu upaya yang dapat mendukung rencana 

pembangunan khususnya di bidang kelautan ialah 

menyediakan transportasi laut yang 

memadai.Pentingnya transportasi tercermin pada 

penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek 

kehidupan bangsa dan negara serta semakin 

meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas 

orang dan barang dalam negeri serta ke dan dari luar 

negeri. 

 Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang 

mendorong pembangunan di bidang kelautan terutama 

di wilayah utara yang berbatasan langsung dengan Laut 

Jawa. Salah satunya ialah dengan melakukan 

pengembangan transportasi laut melalui pembangunan 

pelabuhan di wilayah utara Jawa Timur, seperti halnya 

di Kabupaten Gresik yang mampu membangun 

pelabuhan baru di Kecamatan Manyar yaitu Pelabuhan 

http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/
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Internasional Kalimireng yang saat ini disebut sebagai 

Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE). 

 Pembangunan Pelabuhan Internasional JIIPE ini 

didukung oleh letak geografis Kabupaten Gresik yang 

hampir sepertiga bagian dari wilayahnya merupakan 

daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan 

Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan 

Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan 

Ujungpangkah. Sedangkan Kecamatan Sangkapura dan 

Kecamatan Tambak berada di Pulau Bawean 

(Kabupaten Gresik dalam Angka, 2015). 

 Di dalam pelaksanaan pembangunan tersebut 

tentunya membutuhkan lahan atau tanah yang 

memadai.Sebagian besar tanah yang dibebaskan ialah 

tanah masyarakat sekitar rencana proyek pembangunan 

untuk kepentingan umum di suatu wilayah.Di dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dimana pada 

Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk 

Kepentingan Umum. Pemerintah memiliki kewajiban 

untuk menjamin pelaksanaan pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan 

tanah yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

kepentingan umum diselenggarakan melalui kerjasama 

dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 

Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta yang 

telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) 

 Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan 

kepentingan umum di Indonesia saat ini terjadi hampir 

di seluruh wilayah.Masalah pengadaan tanah juga sulit 

dipecahkan karena banyaknya proyek-proyek 

pembangunan di suatu negara dapat berpengaruh 

terhadap besarnya kebutuhan akan tanah, sedangkan 

persediaan tanah semakin terbatas. Tidak sedikit dari 

masyarakat yang menolak apabila tanah yang selama 

ini mereka tempati akan digunakan untuk suatu proyek 

pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan 

umum. Tanah mempunyai arti dan peranan penting 

dalam kehidupan masyarakat, karena selain menjadi 

tempat pemukiman, tanah juga menjadi sumber 

penghidupan bagi sebagian umat manusia yang 

mencari penghasilan di bidang pertanian maupun 

pertambakan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat 

akan mengalami perubahan dalam segala aspek 

kehidupan yang diakibatkan oleh pengalihfungsian 

lahan, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan 

hidupnya pada lahan pertanian maupun pertambakan. 

 Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Manyar, 

Kabupaten Gresik bahwa pembangunan yang 

dilaksanakan saat ini terjadi pada lahan tambak 

masyarakat sekitar yang masih produktif.Lahan tambak 

maupun pertanian yang masih produktif di Indonesia 

mengalami perubahan sebagai akibat dari 

pembangunan industrialisasi, perumahan-perumahan 

maupun pembangunan tempat-tempat milik swasta 

maupun perorangan.Pembangunan pelabuhan ini 

tentunya dapat mengakibatkan terjadinya perubahan 

alih fungsi lahan pertambakan yang ada di Kecamatan 

Manyar. 

 Proyek pembangunan kawasan industri 

terintegrasi atau Pelabuhan Internasional JIIPE ini 

membebaskan 2000 hektare lebih tanah warga 

Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. JIIPE 

merupakan kerjasama antara PT. Pelindo III dan PT 

AKR Corporindo Tbk yang memiliki luas hingga 2.933 

Ha dengan total investasi mencapai Rp 50 triliun, yang 

terdiri atas kawasan pelabuhan seluas 406,1 Ha, lahan 

industri 1.761,4 Ha dan perumahan 765,77 Ha 

(www.kemenperin.go.id, diakses pada 4 April 2017). 

Kecamatan Manyar sendiri merupakan salah satu 

kecamatan di Kabupaten Gresik yang sebagian besar 

tanahnya digunakan untuk budidaya tambak. Hal ini 

sesuai dengan data yang dipaparkan BPS Kabupaten 

Gresik bahwa luas wilayah Kecamatan Manyar yang 

sebesar 9.542,49 Ha sebagian besar dipergunakan 

untuk lahan tambak yaitu sebesar 61,13% dari luas 

keseluruhan wilayah Kecamatan Manyar (lihat tabel 

1.1). 

Tabel 1.1Jenis Penggunaan Tanah di Kecamatan 

Manyar Tahun 2013 (Ha) 

Sumber : Kecamatan Manyar dalam Angka 2014, BPS 

Kabupaten Gresik 

 Lahan pertambakan di Kecamatan Manyar ini 

merupakan lahan pertambakan yang masih produktif 
dan menjadi tempat bergantungnya masyarakat untuk 

mendapatkan penghasilan.Sehingga wajar saja ketika 

masyarakat bergantung cukup kuat terhadap lahan 

tambak demi memenuhi kebutuhan hidup mereka 

sehari-hari.Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang 

rela menjual tanahnya karena iming-iming ganti rugi 

dalam jumlah besar.Mereka tidak memikirkan akibat 

jangka panjang yang ditimbulkan dari pembebasan 

No Jenis 

Penggunaan 

Tanah 

Luas (Ha) 

Persen (%) 

1 Tanah Sawah 356,21 3,73 

2 Pekarangan/Hal

aman 
1.257,05  

13,17 

3 Tegal/Kebun 962,30  10,09 

4 Tambak 5.833,11  61,13 

5 Hutan Negara 0 0 

6 Lainnya 1.133,82  11,88 

 Jumlah 9.542,49  100 
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lahan tersebut, apalagi lahan yang dibebaskan 

merupakan sumber penghasilan mereka selama 

ini.Seiring dengan meningkatnya penjualan tanah 

tambak yang digunakan untuk pembangunan industri 
maupun perumahan, para petani tambak di Kecamatan 

Manyar mulai berkurang dari tahun ke tahun.Hal ini 

mengakibatkan terjadinya peningkatan pada penduduk 

yang bekerja di bidang industri yaitu dari 34% menjadi 

36% (lihat tabel 1.2). 

Tabel 1.2 Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan 

UsahaTahun 2013-2015 

Sumber : Kecamatan Manyar Dalam Angka Tahun 

2014 - 2016, BPS Kabupaten Gresik 

  

 Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja di 

sektor industri juga dipengaruhi oleh demografi 

penduduk yang menunjukkan bahwa penduduk usia 

terbanyak ialah berada pada usia 26-40 tahun sebesar 

28.677 jiwa. Kemudian diikuti oleh penduduk usia 41-

59 tahun sebesar 28.383 Jiwa dan seterusnya (lihat 

tabel 1.3). 

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan Menurut 

Kelompok Umur Kecamatan Manyar Tahun 2013 

Sumber : Kecamatan Manyar dalam Angka 2014, BPS 

Kabupaten Gresik 

 Usia 26 – 40 tahun merupakan usia penduduk 

yang masih produktif untuk bekerja di sektor industri. 

Mereka memiliki pendidikan yang mumpuni untuk bisa 

bekerja di bidang industri dibandingkan dengan usia-

usia di atas mereka dan sebagian besar dari mereka 

juga memiliki pengalaman bekerja di bidang 

industri.Selain itu, banyaknya industri yang dibangun 

diatas tanah tambak juga memaksa mereka untuk 

memilih bekerja sebagai buruh pabrik daripada sebagai 

buruh tambak.Hal ini juga merupakan salah satu faktor 

pendorong dari berkurangnya penduduk yang bekerja 

di sektor pertanian atau pertambakan. Kemudian untuk 

penduduk usia 41 ke atas lebih menggantungkan 

hidupnya pada sebidang tanah tambak yang menjadi 

mata pencahariannya selama ini, sebab mereka tidak 

memiliki pendidikan yang mumpuni untuk bisa bekerja 

di bidang industri, meskipun Gresik terkenal dengan 

sebutan “Kota Industri”. 

 Masyarakat di Kecamatan Manyar yang 

berprofesi sebagai petani tambak sebagian besar lebih 

memilih berganti profesi sebagai buruh pabrik dengan 

alasan bahwa untuk mengelola tambak dibutuhkan 

pengalaman, ketelatenan, waktu yang panjang serta 

biaya yang tinggi sehingga banyak dari para petani 

tambak yang memutuskan untuk menjual tanah 

tambaknya kepada makelar dengan harapan dapat 

membuka usaha baru maupun mendapatkan pekerjaan 

lain. Oleh sebab itu, industri yang dibangun diatas 

tanah tambak menjadi incaran masyarakat Kecamatan 

Manyar, terutama bagi para remaja yang baru saja lulus 

SMA maupun kuliah untuk mendapatkan 

pekerjaan.Mereka justru enggan untuk mengelola 

tambak yang dimiliki oleh orangtuanya. 

 Pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah yang 

bertujuan untuk membebaskan sebagian besar tanah 

tambak penduduk di Kecamatan Manyar akan 

berdampak pada mata pencaharian mereka yang selama 

ini bergantung pada lahan tambak yang dimiliki 

maupun bagi para nelayan di kawasan Pelabuhan 

Internasional JIIPE yang tidak dapat melaut seperti 

biasanya dikarenakan penyempitan sungai di sekitar 

proyek pembangunan.  

Pembangunan Pelabuhan Internasional JIIPE ini 

memang sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik. Namun 

warga Manyar sempat melakukan aksi penolakan pada 

tahun 2015 terkait pembangunan pelabuhan 

internasional JIIPE yang menurut mereka dapat 

merusak lingkungan di kawasan Manyar, terutama bagi 

warga yang menggantungkan pekerjaannya sebagai 

nelayan di wilayah tersebut. 

Jenis 

Lapangan 

Pekerjaan 

2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 

Konstruksi 296 1 38 1 38 0 

Perdagang

an 

10.43

2 
22 

10.50

1 
23 

10.78

1 
23 

Angkutan 108 0 118 0 118 0 

Jasa 3.928 9 3.994 9 3.994 9 

Pertanian 3.370 7 3.321 7 3.281 7 

Industri 
15.64

2 
34 

16.61

3 
36 

16.90

6 
36 

Lainnya 
12.68

5 
27 

11.34

2 
25 

11.34

2 
25 

Kode 

Desa 
Desa/Kelurahan 0-5 6-9 10-16 17 18-25 26-40 41-59 >60 Jumlah 

001 Tebalo 162 144 306 57 323 613 661 175 2.441 

002 Suci 1.462 1.344 2.128 223 1.713 4.249 3.823 714 15.656 

003 Yosowilangun 784 762 1.902 273 1.93 2.598 4.031 551 12.831 

004 Roomo 442 415 687 89 644 1.655 1.449 448 5.829 

005 Sukomulyo 692 669 1.325 184 1.29 2.57 2.698 557 9.985 

006 Pongangan 713 509 911 137 1.25 2.468 2.391 714 9.093 

007 Penganden 404 313 546 84 606 1.245 962 290 4.45 

008 Banjarsari 212 201 365 53 326 681 620 159 2.617 

009 Leran 399 359 640 100 717 1.309 1.049 326 4.899 

010 Manyarejo 325 266 503 78 533 1.032 986 260 3.983 

011 
Manyar 

Sidomukti 
243 206 305 38 323 780 668 191 2.754 

012 
Manyar 

Sidorukun 
351 254 409 49 545 1.057 859 262 3.786 

013 Banyuwangi 126 116 267 42 302 544 570 184 2.151 

014 Karangrejo 326 318 589 79 725 1.493 1.368 479 5.377 

015 Sembayat 607 440 823 96 872 1.978 1.771 660 7.247 

016 Betoyoguci 153 117 244 36 277 591 617 200 2.235 

017 Betoyokauman 204 141 315 40 370 767 740 220 2.797 

018 Sumberejo 64 36 84 17 124 181 173 76 755 

019 Tanggulrejo 195 129 348 49 358 673 681 252 2.685 

020 Gumeno 273 218 451 49 510 1.038 1.088 463 4.09 

021 Ngampel 102 105 203 18 177 427 409 170 1.611 

022 Pejangganan 91 72 132 19 136 303 321 135 1.209 

023 Morobakung 118 107 170 21 192 425 448 177 1.658 

Jumlah 8.448 7.241 13.653 1.831 14.243 28.677 28.383 7.663 110.139 
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Selain berdampak negatif terhadap kehidupan 

masyarakat, pembangunan pelabuhan yang terintegrasi 

dengan industri juga dapat berdampak positif bagi 

masyarakat, yaitu akan memperluas lapangan kerja, 

memeratakan kesempatan kerja, memeratakan 

kesempatan berusaha, mempertinggi pemanfaatan 

SDM dan mempercepat laju pembangunan di kawasan 

industri tersebut. Kehadiran kegiatan industri di suatu 

pemukiman merupakan pemasukan pengetahuan dan 

teknologi baru bagi masyarakat setempat. Keberadaan 

industri di lingkungan pemukiman itu akan 

mendapatkan dampak pada kehidupan sosial, budaya 

dan ekonomi masyarakat setempat dan sekitarnya, 

paling tidak akan merubah suasana lingkungan 

setempat (Budhisantoso et al., 1994:1). 

Pembangunan pelabuhan di Kecamatan Manyar 

secara tidak langsung merangsang penduduk setempat 

untuk memanfaatkan peluang kerja yang semula di 

bidang tambak dan nelayan saja dapat berkembang ke 

bidang jasa. Pembangunan pelabuhan disatu sisi dapat 

memberikan lapangan kerja, baik yang langsung pada 

kegiatan proses industri pelabuhan maupun bidang 

jasa. Di sisi lain, kegiatan industri di suatu wilayah 

dapat pula menimbulkan pergeseran nilai budaya, 

norma-norma sosial dan pandangan hidup yang 

memberi acuan pada sikap dan pola tingkah laku 

masyarakat setempat. 

Pada penelitian ini mencoba mengembangkan 

penelitian terdahulu dengan fokus meneliti tentang 

bagaimana evaluasi dampak sosial ekonomi 

pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah proyek 

pembangunan Pelabuhan Internasional JIIPE di 

Kecamatan Manyar dengan melihat pada konteks 

permasalahan yang belum ada pada penelitian 

terdahulu, yaitu bahwa pelaksanaan pengadaan tanah 

untuk pembangunan Pelabuhan JIIPE dilakukan dalam 

masa peralihan perundang-undangan. Sebelum 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 diterbitkan, 

pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan 

tersebut masih menggunakan Peraturan Presiden 

Nomor 65 Tahun 2006.  

Selain itu, dalam pengadaan tanah untuk 

pembangunan pelabuhan ini ditemukan adanya 

kelompok masyarakat yang menolak bahkan menerima 

adanya rencana pembangunan Pelabuhan Internasional 

JIIPE tersebut, sehingga dapat diketahui latarbelakang 

mereka masing-masing dalam mengambil keputusan 

untuk menjual tanahnya yang dapat mempengaruhi 

kehidupan mereka di kemudian hari. 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk 

mendeskripsikan tentang bagaimana evaluasi dampak 

sosial ekonomi pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah 

proyek pembangunan Pelabuhan Internasional JIIPE 

(Java Integrated Industrial and Port Estate) di 

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Dalam hal ini 

peneliti mengkaji dampak yang diharapkan (intended) 

dan tidak diharapkan (unintended) dari pelaksanaan 

kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan 

pelabuhan internasional JIIPE di Kecamatan Manyar. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode observasi, 

wawancara mendalam, dan studi dokumen. Penentuan 

informan dilakukan dengan teknik purposive sampling 

dengan metode snowball sampling karena dianggap 

sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami 

tentang proses pelaksanaan dan dampak pelaksanaan 
dari kebijakan pengadaan tanah pada masyarakat 

sekitar proyek pembangunan pelabuhan internasional 

JIIPE. Teknik analisis data dengan tiga alur yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Triangulasi sumber digunakan untuk 

menguji keabsahan data. 

 

Kebijakan Publik 

 Sebuah kebijakan adalah usaha untuk 

mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan 

(Parsons, 2005). Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Thomas R. Dye (1981) bahwa 

kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh 

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.  

 Kebijakan publik saat ini lebih kepada deskripsi 
dan penjelasan tentang penyebab dan dampak dari 

aktivitas pemerintah yang mana melibatkan persoalan 

deskripsi konten kebijakan publik; kekuatan analisis 

dampak sosial, ekonomi dan politik pada isi dari 

kebijakan publik; penyelidikan mengenai efek dari 

berbagai pengaturan kelembagaan dan proses politik 

pada kebijakan publik; dan evaluasi dampak dari 

kebijakan publik di masyarakat, dalam hal dampak 

yang diharapkan dan tidak diharapkan (Dye, 1981:4). 

 

Pelaksanaan Kebijakan Publik 
 Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, yang 

menjelaskan makna implementasi ini dengan 

mengatakan bahwa (Wahab, 2012:135-136): 

“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah 

suatu program dinyatakan berlaku atau 

dirumuskan merupakan fokus perhatian 

implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian 

dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 
disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik 

yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya  maupun untuk 

menimbulkan akibat/dampak nyata pada 

masyarakat atau kejadian-kejadian.” 
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Model implementasi yang dikembangkan oleh 

Sabatier dan Mazmanian (lihat gambar 1.1). Menurut 

teori ini, ada sejumlah faktor yang dianggap 

berpengaruh terhadap berlangsungnya proses 
implementasi. Kedua ahli tersebut berpendapat bahwa 

peran penting dari analisis implementasi kebijakan 

publik ialah berupaya mengidentifikasikan variabel-

variabel yang memengaruhi tercapainya tujuan-tujuan 

formal pada keseluruhan proses implementasi. 

Kerangka konseptual proses implementasi kebijakan 

publik ini dapat dilihat pada gambar 1.1. Pada gambar 

tersebut, ketiga kategori variabel disebut sebagai 

variabel bebas (independent variable), dibedakan dari 

tahap-tahap yang harus dilalui, disebut variabel 

tergantung (dependent variable).Tahap-tahap dalam 
proses pelaksanaan kebijakan yang dimaksud ialah 

(Wahab, 2012:203): 

1. Output-output kebijakan (keputusan-

keputusan) dari badan-badan pelaksana. 

2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran 

terhadap keputusan tersebut. 

3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-

badan pelaksana. 

4. Persepsi terhadap dampak keputusan-

keputusan tersebut. 

5. Evaluasi sistem politik terhadap undang-

undang, baik berupa perbaikan-perbaikan 
mendasar atau upaya untuk melaksanakan 

perbaikan dalam muatan/isinya. 

 

Gambar 1.1Variabel-variabel proses implementasi 

kebijakan adopsi dari Sabatier dan Mazmanian 

(Wahab, 2012:178) 

Evaluasi Kebijakan Publik 

 Thomas R. Dye mengatakan bahwa evaluasi 

kebijakan adalah pembelajaran tentang konsekuensi 

dari kebijakan publik. Evaluasi kebijakan adalah 

pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris 

terhadap efek dari kebijakan dan program publik 

terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai 

(Dye, 1981:351). Riset evaluasi membahas dua 

dimensi penting yaitu bagaimana sebuah kebijakan bisa 

diukur berdasarkan tujuan yang ditetapkan, dan 

dampak aktual dari kebijakan tersebut. 

Evaluasi menurut Palumbo (1987) dibedakan 

menjadi dua, yaitu : 

1. Evaluasi Formatif 

Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan 

ketika kebijakan atau program sedang 

diimplementasikan, yang mana menganalisis 

tentang “seberapa jauh sebuah program 

diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa 

meningkatkan keberhasilan implementasi” 

(Palumbo, 1987:40). Pada fase implementasi 

memerlukan evaluasi formatif yang memonitor 
cara di mana sebuah program dikelola atau diatur 

untuk menghasilkan umpan balik yang bisa 

berfungsi untuk meningkatkan proses 

implementasi. Rossi dan Freeman (1993:163) 

menjelaskan evaluasi ini sebagai evaluasi pada 

tiga persoalan, yaitu (1) sejauh mana sebuah 

program mencapai target populasi yang tepat, (2) 

apakah penyampaian pelayanannya konsisten 

dengan spesifikasi desain program atau tidak, dan 

(3) sumber daya apa yang dikeluarkan dalam 

melaksanakan program. 

2. Evaluasi Sumatif 

Evaluasi sumatif ialah berusaha mengukur 

bagaimana kebijakan atau program secara aktual 

berdampak pada problem yang ditanganinya. 

Dalam penilaian terhadap dampak, evaluasi 

dimaksudkan untuk memperkirakan efek dari 

intervensi, atau biasa disebut sebagai mode 

penelitian komparatif, yaitu membandingkan, 
misalnya sebelum dan sesudah; membandingkan 

dampak intervensi terhadap satu kelompok 

dengan kelompok lain; atau antara satu kelompok 

yang menjadi subjek intervensi dan kelompok lain 

yang tidak (kelompok kontrol); membandingkan 

apa yang terjadi dengan apa yang mungkin terjadi 

tanpa intervensi; atau membandingkan bagaimana 

bagian-bagian yang berbeda dari suatu negara 

mengalami dampak yang berbeda-beda akibat 

dari kebijakan yang sama. 

 

Dampak Sosial Ekonomi 

Dampak ialah perubahan kondisi fisik maupun 

sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Output atau 

 

VARIABEL DI LUAR KEBIJAKAN YANG 

MEMENGARUHI PROSES IMPLEMENTASI 

 Kondisi sosio-ekonomi dan 

teknologi 

 Dukungan publik 

 Sikap dan sumber-sumber yang 

dimiliki kelompok-kelompok 

 Dukungan dari pejabat atasan 

 Komitmen dan kemampuan 

kepemimpinan pejabat-pejabat 

pelaksana 
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 Kesukaran-kesukaran teknis 

 Keragaman perilaku kelompok sasaran 

 Prosentase kelompok sasaran dibanding 

jumlah penduduk 

 Ruang lingkup perubahan perilaku yang 

diinginkan 

KEMAMPUAN KEBIJAKAN 

MENSTRUKTURKAN PROSES 

IMPLEMENTASI 

 Kejelasan dan konsistensi tujuan 

 Digunakannya teori kausal yang 

memadai 

 Ketepatan alokasi sumber dana 

 Keterpaduan hierarki dalam dan 

di antara lembaga pelaksana 

 Aturan-aturan keputusan dari 

badan pelaksana 

 Rekrutmen pejabat pelaksana 

 Akses formal pihak luar 
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akibat yang dihasilkan oleh intervensi sebuah program 

pada kelompok sasaran (baik yang diharapkan atu tidak 

diharapkan) juga mampu menimbulkan pola perilaku 

baru pada kelompok sasaran (impact). Dampak 

(impact) menurut Thomas R Dye (1981:367) meliputi : 

1. Dampak terhadap kelompok sasaran yang 
diharapkan atau tidak,  

2. Dampak terhadap kelompok di luar sasaran,  

3. Dampak terhadap kondisi sekarang dan masa 

depan,  

4. Biaya langsung, dalam hal sumber daya yang 

ditujukan untuk program, dan  

5. Biaya tidak langsung, termasuk hilangnya 

kesempatan untuk melakukan hal-hal lain. 

Untuk memperkirakan efek atau dampak yang 

terjadi sebagai akibat dari intervensi kebijakan, maka 

Peters dan Pierre (2006:407-408) membedakan 

kedalam dua jenis yang berbeda yaitu efek utama 

(main effects) dan efek samping (side-effects). Efek 

utama (main effects) ini dikaitkan dengan tujuan dari 

kebijakan dan dengan apa tujuan kebijakan tersebut 
dapat dicapai. Selain berlangsung di wilayah sasaran 

atau target, efek ini merupakan efek atau dampak yang 

diharapkan serta dihargai secara positif oleh 

implementator maupun pembuat kebijakan. Sedangkan 

untuk efek samping (side-effects), merupakan 

konsekuensi di luar area target atau tujuan utama 

intervensi. Efek samping ini bisa diharapkan dan tidak 

diharapkan, negatif maupun positif. 

Beberapa jenis dampak, antara lain: dampak fisik 

dan kimia, biologis, sosial-ekonomi, serta sosial-

budaya.  

“ Dampak fisik dan kimia dapat berupa 

kebisingan serta perubahan kualitas udara dan 

kuantitas dan kualitas air. Dampak biologis dapat 

berupa gangguan di dalam siklus hidup flora dan 

fauna. Berbagai komponen yang dapat dilihat 

pada dampak sosial-ekonomi, antara lain: pola 

perkembangan penduduk, pola perpindahan 

musiman dan tetap, pola perkembangan ekonomi, 
penyerapan tenagakerja, berkembangnya struktur 

ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, 

perubahan lapangan pekerjaan, gangguan 

kesehatan masyarakat, kondisi tata guna lahan 

dan berbagai fasilitas yang ada, serta persepsi 

masyarakat. Adapun berbagai komponen yang 

dapat dilihat pada dampak sosial-budaya, antara 

lain: keadaan bentuk dan kualitas hidup 

masyarakat serta perilaku, persepsi, cita-cita, dan 

nilai-nilai dari masyarakat” (Suratmo, 2004). 

Dampak sosial adalah sebagai perubahan pada 

satu atau beberapa hal berikut (Vanclay, 2002: 389) : 

1. Cara hidup orang - yaitu, bagaimana mereka 

hidup, bekerja, bermain dan berinteraksi satu 

sama lain secara sehari-hari. 

2. Budaya mereka - yaitu kepercayaan bersama, adat 

istiadat, nilai dan bahasa atau dialek mereka 

3. Komunitas mereka - kohesi, stabilitas, karakter, 

layanan dan fasilitasnya 

4. Sistem politik mereka - sejauh mana orang dapat 

berpartisipasi dalam keputusan yang 

mempengaruhi kehidupan mereka, tingkat 

demokratisasi yang sedang terjadi, dan sumber 

daya yang disediakan untuk tujuan ini 

5. Lingkungan mereka - kualitas penggunaan udara 
dan air; ketersediaan dan kualitas makanan yang 

mereka makan, tingkat bahaya atau risiko, debu 

dan kebisingan yang mereka hadapi; kecukupan 

sanitasi, keamanan fisik, dan akses serta kontrol 

atas sumber daya 

6. Kesehatan dan kesejahteraan mereka - di mana 

'kesehatan' dipahami dengan cara yang serupa 

dengan definisi Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO): 'keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan 

sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak 

adanya penyakit atau kelemahan’. 
7. Hak pribadi dan properti mereka - terutama 

apakah orang terpengaruh secara ekonomi, atau 

mengalami kerugian pribadi yang mungkin 

termasuk pelanggaran terhadap kebebasan sipil 

mereka. 

8. Ketakutan dan aspirasi mereka - persepsi mereka 

tentang keselamatan mereka, ketakutan mereka 

akan masa depan masyarakat mereka, dan aspirasi 

mereka untuk masa depan dan masa depan anak-

anak mereka.  

Dampak adalah setiap perubahan yang terjadi 

dalam lingkungan akibat adanya aktifitas manusia 
(Suratmo, 2004: 24). Dampak suatu proyek 

pembangunan pada aspek sosial ekonomi khususnya 

untuk negara berkembang terdapat pada komponen-

komponen berikut yang ditetapkan sebagai indikator 

sosial ekonomi antara lain : 1) penyerapan tenaga kerja 

2) berkembangnya struktur ekonomi, yaitu timbulnya 

aktifitas perekonomian lain akibat proyek tersebut 

seperti toko, warung, restoran, transportasi dan lain-

lain, 3) peningkatan pendapatan masyarakat, 4) 

kesehatan masyarakat. 5) persepsi masyarakat. 6) 

pertambahan penduduk dan lain sebagainya. 
Keadaan sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-

beda dan bertingkat, ada yang keadaan sosial 

ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Sosial 

ekonomi menurut Abdulsyani (1994 : 45) adalah 

kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok 

manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, 

pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, 

dan jabatan dalam organisasi, sedangkan menurut 

Soekanto (2001 : 75) sosial ekonomi adalah posisi 

seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang 

lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan 
hak-hak serta kewajibannya dalam hubunganya dengan 

sumber daya. 
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Kebijakan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum 

 Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis 

pengadaan tanah, pertama pengadaan tanah oleh 
pemerintah untuk kepentingan umum sedangkan yang 

kedua pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang 

meliputi kepentingankomersial dan bukan komersial 

atau bukan sosial. Pengadaan tanah menurut Pasal 1 

ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 

Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum adalah kegiatan menyediakan 

tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak 

dan adil kepada pihak yang berhak. 
Pengadaan tanah diselenggarakan sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana 

Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis dan 

Rencana Kerja setiap instansi yang memerlukan tanah. 

Dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah 

diselenggarakan melalui perencanaan dengan 

melibatkan semua pengampu dan pemangku 

kepentingan. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum harus memperhatikan 

keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan 

kepentingan masyarakat. 

Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi Pelaksanaan 

Kebijakan Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan 

Pelabuhan Internasional JIIPE di Kecamatan 

Manyar Kabupaten Gresik 

 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

pembangunan pelabuhan internasional JIIPE ini 

dilaksanakan mulai tahun 2012 hingga saat ini. Dalam 

pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan 

pelabuhan internasional JIIPE di Kecamatan Manyar, 
ialah dilaksanakan dengan melihat pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah 

tahun 2012.  

 Ketentuan yang digunakan sebelum tahun 2012 

ialah Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 

Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

Sedangkan ketentuan yang digunakan setelah tahun 

2012 karena masih ada sisa tanah yang belum 

dibebaskan, maka menggunakan Undang-Undang 
Nomr 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum. Berdasarkan hal tersebut, 

kedua ketentuan terkait pengadaan tanah memiliki 

tujuan yang sama yaitu untuk menyediakan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum, namun dalam 

proses atau tahapan yang berbeda serta dilaksanakan 

oleh pihak-pihak yang berbeda pula. 

 Proses pelaksanaan pengadaan tanah yang 
dilaksanakan dengan mendasar pada ketentuan lama 

yaitu Perpres No. 65 Tahun 2006, ialah tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. Ketidaksesuaian dalam 

proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

pembangunan pelabuhan internasional JIIPE ini 
terletak pada persoalan sosialisasi dan inventarisasi 

aset tanah masyarakat. 

 Pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah 

cenderung menggunakan pendekatan top-down dalam 

penerapannya. Hal tersebut dapat terlihat dari tahapan-

tahapan yang ada dalam peraturan terkait pengadaan 

tanah yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, 

dan penyerahan hasil. 

 Selain terkait tahapan dalam pelaksanaan 

kebijakan pengadaan tanah, Sabatier dan Mazamanian 

juga menyebutkan terkait variabel tergantung yang 
dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, dalam hal 

ini yaitu : 

1. Output kebijakan 

Output kebijakan pengadaan tanah ialah 

diterbitkannya Undang-Undang maupun 

peraturan yang memberikan pedoman terkait 

pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan 

untuk kepentingan umum. Dalam penelitian ini 

output kebijakan ialah berupa Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 

71 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 65 

Tahun 2006, yang menjadi pedoman dalam 
pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

pembangunan pelabuhan internasional JIIPE.  

2. Kesediaan target kebijakan untuk mematuhi 

output kebijakan tersebut 

Masyarakat Kecamatan Manyar, khususnya pihak 

yang menjual tanahnya kepada pihak pengelola, 

wajib hukumnya untuk mengikuti segala 

ketentuan yang berlaku dalam kebijakan 

pengadaan tanah yang telah diatur dalam undang-

undang, hal ini terkait dengan keseluruhan proses 

yang telah diatur dalam ketentuan lama maupun 
baru tentang pengadaan tanah. Hal inilah yang 

dapat memunculkan permasalahan terkait proses 

sosialisasi dan inventarisasi aset warga, sebab 

masyarakat dituntut untuk mengikuti ketentuan 

yang berlaku dimana tidak keseluruhan ketentuan 

tersebut sesuai dengan harapan masyarakat. 

3. Dampak nyata dari output kebijakan (dampak 

yang diharapkan) 

Dampak nyata dari pelaksanaan kebijakan 

pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan 

internasional JIIPE dengan melihat pada 

ketentuan UU No.2 Tahun 2012 dan Perpres 
No.65 Tahun 2006, ialah tersedianya tanah bagi 

pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang 

berada di lokasi Kecamatan Manyar dengan 

membebaskan sekitar 2.933 hektare tanah tambak 

masyarakat yang masih produktif. Harapannya 

dengan adanya pembangunan pelabuhan ini dapat 

menekan biaya logistik nasional hingga 20 persen 

dan dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat 

sekitar. Namun dalam realitanya, penyerapan 
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tenaga kerja sebagai dampak nyata dari output 

kebijakan pengadaan tanah ialah belum 

sepenuhnya dirasakan masyarakat, karena 

pembangunan masih dalam proses perkembangan 

ke dua kawasan yang lain yaitu kawasan industri 

dan hunian/perumahan. 

4. Dampak yang dirasakan dari output kebijakan 

(dampak yang tidak diharapkan) 

Selain dampak nyata dari tujuan kebijakan dibuat, 

pelaksaaan kebijakan pengadaan tanah juga 
tentunya dapat menciptakan perubahan-perubahan 

yang tidak dikehendaki di masyarakat, dalam hal 

ini peneliti membatasi pada perubahan sosial dan 

ekonomi masyarakat dimana dijelaskan pada sub 

bab selanjutnya terkait dampak sosial ekonomi 

pelaksanaan pengadaan tanah proyek 

pembangunan pelabuhan internasional JIIPE. 

5. Perbaikan mendasar dalam undang-undang 

Setelah kebijakan dilaksanakan dan menghasilkan 

dampak, baik diharapkan maupun tidak 

diharapkan. Maka selanjutnya akan dilakukan 
perbaikan mendasar dalam ketentuan yang telah 

diberlakukan, sehingga dampak yang tidak 

diharapkan dapat ditekan. Dalam pelaksanaan 

kebijakan pengadaan tanah terkait proyek 

pembangunan pelabuhan internasional JIIPE, 

perbaikan undang-undang belum dilaksanakan 

oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah 

desa lah yang melakukan berbagai upaya demi 

menekan dampak yang tidak diharapkan dari 

pelaksanaan pengadaan tanah, baik melalui 

sosialisasi, pembedayaan, pelatihan maupun 

kegiatan lainnya. 
 

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

pembangunan pelabuhan internasional JIIPE juga 

banyak menimbulkan dampak yang diharapkan 

maupun yang tidak diharapkan. Namun saat ini, untuk 

dampak yang diharapkan terkait penyerapan tenaga 

kerja belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh 

masyarakat terdampak, hanya beberapa warga saja 

yang bekerja di proyek pembangunan tersebut. Hal ini 

disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya faktor usia, 

pendidikan, jenis pekerjaan yang diberikan dan faktor 
yang lainnya. Selain itu, pembangunan kawasan JIIPE 

yang rencananya akan dilengkapi dengan kawasan 

industri dan perumahan ialah masih dalam tahap proses 

pembangunan, sehingga untuk dampak yang 

diharapkan belum terlalu dirasakan masyarakat. 

Mungkin nanti setelah pembangunan kawasan tersebut 

telah selesai, maka dapat mengurangi pengangguran di 

masyarakat Kecamatan Manyar khususnya dan 

masyarakat Kabupaten Gresik umumnya. 

Dampak yang paling banyak dirasakan oleh 

masyarakat sekitar proyek pembangunan pelabuhan 
internasional JIIPE saat ini ialah lebih ke dampak yang 

tidak diharapkan. Selain dampak pada kerusakan 

lingkungan, dampak ini juga terjadi pada kondisi sosial 

dan ekonomi masyarakat Kecamatan Manyar. 

Komponen yang ada pada kondisi sosial ekonomi 

masyarakat, menurut Suratmo (2004) ialah pola 

perkembangan penduduk, pola perpindahan musiman 

dan tetap, pola perkembangan ekonomi, penyerapan 

tenaga kerja, perkembangan struktur ekonomi, 

peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan 

lapangan pekerjaan, gangguan kesehatan masyarakat, 

kondisi tata guna lahan dan berbagai fasilitas yang ada 

serta persepsi masyarakat. 

Berdasarkan pada komponen tersebut, peneliti 
merangkumnya dalam sub bab selanjutnya terkait 

evaluasi dampak sosial ekonomi pelaksanaan kebijakan 

pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan 

internasional JIIPE di Kecamatan Manyar dengan 

melihat kondisi sosial ekonomi pada keadaan sebelum 

dan sesudah adanya pembangunan tersebut. 

Dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan 

masyarakat sekitar proyek pembangunan pelabuhan 

internasional JIIPE diantaranya : 

a. Dampak sosial 

Dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar 
proyek pembangunan pelabuhan internasional 

JIIPE adalah (1) adanya perubahan kondisi desa 

dari yang semula makmur dan tentram, sejak ada 

pembangunan pelabuhan kondisi sungai di desa 

menjadi buruk, sebab terjadi pendangkalan dan 

pencemaran lingkungan yang menyebabkan 

berkurangnya biota laut. (2) terjadi perkembangan 

penduduk, baik untuk yang pindah maupun 

datang. Perpindahan penduduk terbanyak ialah di 

Desa Banyuwangi dan untuk Desa Manyarejo dan 

Manyar Sidorukun justru semakin banyak 

didatangi oleh penduduk pindahan baru dari luar 
Manyar dan luar Gresik. (3) adanya perubahan 

pada kondisi lingkungan sosial masyarakat terkait 

masalah hubungan sosial masyarakat, aktivitas 

keseharian, keamanan dan kenyamanan 

masyarakat. Sedangkan untuk bentuk interaksi 

masyarakat tidak mengalami perubahan. (4) untuk 

tradisi dan keagamaan di Kecamatan Manyar 

ialah tetap terjaga meskipun ada pembangunan 

pelabuhan JIIPE. (5) persepsi masyarakat terkait 

pembangunan pelabuhan ialah negatif, sebab 

pembangunan tersebut dirasa banyak merugikan 
mereka, dan (6) fasilitas umum di wilayah 

Kecamatan Manyar yang berubah ialah terkait 

sungai yang biasa digunakan nelayan untuk 

mencari penghasilan. 

b. Dampak ekonomi 

Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat 

sekitar proyek pembangunan pelabuhan 

internasional JIIPE adalah (1) terjadinya 

perubahan mata pencaharian penduduk setempat, 

terutama bagi petani tambak dan nelayan. 

Perubahan mata pencaharian ini dari sektor 
kelautan dan perikanan menuju sektor dagang dan 

industri. (2) terjadi peningkatan pendapatan bagi 

pemilik tambak, sedangkan bagi nelayan dan 

buruh tambak serta masyarakat lain, 
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pendapatannya justru semakin menurun. (3) bagi 

pemilik tambak, kebutuhan hidupnya dapat 

terpenuhi dengan baik bahkan lebih, sedangkan 

bagi masyarakat lain, seperti nelayan dan buruh 
tambak pemenuhan kebutuhan hidupnya semakin 

menurun sebab pendapatan yang diterima juga 

semakin berkurang. (4) penyerapan tenaga kerja 

belum dirasakan oleh masyarakat terdampak, 

hanya sebagian masyarakat saja yang merasakan. 

(5) terjadi perkembangan struktur ekonomi, dari 

masyarakat yang dulunya hanya mengandalkan 

sektor perikanan dan kelautan, sekarang menjadi 

berkembang ke arah perdagangan dan industri. 

 

Upaya dalam Mengatasi Dampak yang Tidak 

Diharapkan (Unintended Impact) Pelaksanaan 

Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 

Pelabuhan Internasional JIIPE di Kecamatan 

Manyar 

Terkait dampak yang tidak diharapkan, dimana 

dirasakan masyarakat sekitar proyek pembangunan 

pelabuhan internasional JIIPE di Kecamatan Manyar 

ini, pemerintah memiliki peran penting untuk 

mengatasi permasalahan yang timbul akibat dari 

dampak tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah 

berperan dalam hal : 

1. Sebagai perantara antara masyarakat dengan 
pihak pengelola pelabuhan dalam menyampaikan 

aspirasi masyarakat setempat. 

2. Memberikan sosialisasi dan memberikan 

pemberdayaan kepada masyarakat sekitar untuk 

mengantisipasi permasalahan yang akan muncul 

di kemudian hari. 

3. Memberikan program penguatan modal bagi 

masyarakat setempat sebagai upaya mengatasai 

munculnya dampak negatif dari pelaksanaan 

pembangunan pelabuhan internasional JIIPE di 

Kecamatan Manyar. 

 

KESIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa dampak dari pelaksanaan pengadaan tanah 

untuk pembangunan Pelabuhan Internasional 
JIIPE ialah ada yang diharapkan (intended) dan 

tidak diharapkan (unintended). Dampak yang 

diharapkan (intended), terkait penyerapan tenaga 

kerja saat ini belum sepenuhnya dirasakan 

masyarakat terdampak, sebab pembangunan 

kawasan JIIPE masih dalam proses pembangunan. 

Sedangkan dampak yang tidak diharapkan 

(unintended), ialah berpengaruh terhadap 

perubahan kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat, diantaranya perubahan pada kondisi 

desa, terjadinya perkembangan penduduk, 
perubahan kondisi lingkungan sosial masyarakat, 

perubahan mata pencaharian masyarakat, 

perubahan pendapatan/penghasilan masyarakat, 

perubahan pada pemenuhan kebutuhan, 

penyerapan tenaga kerja yang belum dirasakan 

masyarakat, serta terjadinya perkembangan 

struktur ekonomi masyarakat. 

2. Upaya pemerintah setempat dalam mengatasi 
dampak tidak diharapkan yang terjadi ialah 

sebagai perantara dalam menyampaikan aspirasi 

masyarakat, memberikan sosialisasi dan 

pemberdayaan, serta program penguatan modal 

bagi masyarakat setempat. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memiliki 

saran untuk Pemerintah Kabupaten Gresik khususnya 

instansi terkait dengan kebijakan Pengadaan Tanah dan 

pihak pengelola pelabuhan JIIPE, yaitu sebagai berikut 

: 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik maupun 

Pemerintah Desa di Kecamatan Manyar saling 

bekerjasama dalam mengatasi masalah sosial 

ekonomi yang akan muncul dikemudian hari 
terkait pembangunan dalam suatu wilayah. 

Pemerintah dapat bekerjasama dengan desa dalam 

memberikan sosialisasi, pemberdayaan, pelatihan 

maupun penguatan modal bagi masyarakat, 

sehingga masyarakat menjadi lebih siap untuk 

menerima dampak yang terjadi di kemudian hari 

dan dapat memiliki bekal kemampuan untuk 

meningkatkan ekonominya. 

2. Pihak pengelola pelabuhan internasional JIIPE 

memberikan kompensasi dan fasilitas penunjang 

ekonomi dan sosial masyarakat yang berjangka 
panjang seperti penguatan modal masyarakat dan 

pembangunan fasilitas jembatan, sehingga 

masyarakat setempat mampu memperbaiki 

ekonominya kembali.Pihak pengelola 

memberikan fasilitas umum maupun penunjang 

ekonomi masyarakat berjangka panjang seperti 

membangun fasilitas jembatan bagi nelayan, 

memberikan bibit mangrove untuk perbaikan 

ekosistem sungai, memberikan pelatihan dan 

pemberdayaan bagi pemuda maupun penduduk 

yang kehilangan mata pencaharian. Selain itu juga 

mendahulukan penyerapan tenaga kerja bagi 
masyarakat lokal dibandingkan masyarakat luar 

wilayah perusahaan. 

3. Diberikan bantuan peremajaan alat tangkap 

seperti perahu besar yang bertenaga mesin bagi 

nelayan di Kecamatan Manyar untuk 

mempermudah mereka dalam mencari ikan di laut 

lepas, sebab sejak pembangunan dilakukan, 

sungai mengalami pendangkalan sehingga 

nelayan kesulitan dalam mencari ikan di sungai.  

4. Diperlukan komitmen yang kuat dari Kepala 

Daerah Kabupaten Gresik dalam menjalankan 
kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan 

pelabuhan internasional JIIPE di Kecamatan 

Manyar. Pemerintah Kabupaten Gresik 

diharapkan melaksanakan kebijakan sesuai 
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dengan ketentuan yang berlaku, terutama terkait 

kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan 

untuk kepentingan umum. Serta ada koordinasi 

antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tekait 

pelaksanaan pembangunan mega proyek tersebut. 
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