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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA EVALUASI IMPLEMENTASI 

NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT 

PHASE 2 

Bab ini akan menguraikan mengenai pemahaman pustaka yang berkaitan dengan 

penelitian serta pemilahan variabel yang akan digunakan dalam penelitian. 

 

2.1 Pemahaman Implementasi Program Peningkatan Kualitas 

Permukiman Kumuh 

Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan 

kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman Kumuh adalah permukiman 

yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan 

bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak 

memenuhi syarat. (Permen PU No. 2 Tahun 2016). Peningkatan Kualitas Terhadap 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan 

kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum. (Permen PU No. 2 

Tahun 2016). Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman 

Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, 

sarana dan utilitas umum. (Permen PU No. 2 Tahun 2016). 

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan atau proses yang mencakup 

pelaksanaan atau penerapan kebijakan publik (Permen PAN No. 4 Tahun 2007). 

Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau 

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”. 

Sehingga implementasi program peningkatan kualitas permukiman kumuh 

dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh stakeholder sesuai dengan 

acuan yang ada sebagai upaya/langkah untuk meningkatkan kualitas bangunan, 

serta prasarana sarana dan utilitas umum. Peningkatan kualitas infrastruktur tentu 

saja ditujukan kepada wilayah-wilayah yang mengalami perbedaan/kesenjangan 

kualitas infrastruktur dasar.  Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas ini tidak 
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hanya berpatokan oleh program yang digulirkan oleh pemerintah, namun program 

juga dapat dilaksanakan oleh pihak swasta seperti melalui program corporate social 

responsibility atau kerjasama antara pemerintah dan swasta.  

 

2.2 Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2  

   Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang 

didukung dana APBN, telah melaksanakan berbagai kegiatan penanganan 

lingkungan permukiman kumuh, sebagai upaya mengatasi masalah perkotaan yang 

dihadapkan pada permasalahan konvensional seperti tingginya laju urbanisasi, 

menurunnya kemampuan kota, tingginya angka kemiskinan, menurunnya kualitas 

lingkungan dan kurang berkembangnya fungsí dan peran perkotaan. Mengingat 

keterbatasan dana APBN dan untuk mendukung upaya pengurangan proporsi 

rumah tangga kumuh perkotaan menjadi sebesar 6% pada tahun 2020 maka, 

Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan 

Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project Phase-2 (NUSP-2) dengan 

menggunakan dana pinjaman dari Asian Development Bank (Guidelines NUSP-2, 

2013: 2).  

 

2.2.1 Tujuan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 

2 (NUSP-2) 

Secara umum, tujuan pelaksanaan NUSP-2 adalah untuk menangani 

kawasan permukiman kumuh perkotaan melalui kemitraan antara pemerintah, 

masyarakat dan swasta serta kelompok peduli dan penguatan kapasitas 

kelembagaan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian yang sehat, layak 

dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan (Guidelines NUSP-2, 2013: 8). 

Secara khusus tujuan pelaksanaan NUSP-2 berdasarkan Guidelines NUSP-2, (2013: 

8-9) adalah: 

a. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh dan mengurangi proporsi rumah 

tangga kumuh diperkotaan.  

b. Memfasilitasi kelompok masyarakat miskin didalam pengadaan hunian yang 

layak dan terjangkau melalui pembangunan kawasan permukiman baru.  
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c. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat didalam 

menyusun perencanaan pembangunan kota secara partisipatif dengan 

penekanan pada pembagian peran dan tanggung jawab yang seimbang.  

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelompok peduli terhadap upaya 

penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dalam rangka 

meningkatkan derajat kesehatan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.  

e. Menumbuhkan kesadaran kritis dan kepedulian masyarakat terhadap upaya 

pelestarian lingkungan permukiman yang sehat, layak dan produktif. 

Melalui NUSP-2 diharapkan pemerintah daerah mampu membangun 

sinergi keberlanjutan kegiatan penanganan lingkungan kumuh dalam suatu 

pelembagaan sistem pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman 

perkotaan dalam tata pemerintahan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin 

(pro-poor good governance). Sinergi keberlanjutan ini diwujudkan dengan 

terbangunnya sistem dukungan di tingkat kebijakan, perencanaan, pembiayaan dan 

kerjasama lintas pelaku. Oleh sebab itu visi NUSP-2 adalah sebagai berikut: 

 “Terwujudnya Pemerintah Daerah dan masyarakat yang berdaya dan mampu 

menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sehat dan 

produktif secara mandiri dan berkelanjutan”. 

 

2.2.2 Sasaran Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2  

Dalam mencapai visi dari program itu sendiri diperlukan beberapa sasaran 

fungsional berdasarkan Guidelines NUSP-2, (2013: 9-10)   sebagai berikut: 

a. Terlembaganya penerapan pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan 

pembangunan permukiman perkotaan yang berpihak kepada masyarakat miskin 

pada 20 kota/kabupaten; 

b. Tercapainya peningkatan kapasitas pemerintah daerah di 20 kota/kabupaten 

dalam rangka menangani permasalahan perumahan dan permukiman kumuh 

yang selaras dengan rencana pembangunan perkotaan; 

c. Terumuskannya rencana aksi penanganan kawasan kumuh perkotaan pada 20 

kota/kabupaten sebagai hasil konsolidasi rencana perbaikan lingkungan yang 

disusun oleh masyarakat sasaran penerima manfaat; 
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d. Terbangunnya kelembagaan masyarakat lokal untuk pelaksanaan kegiatan 

penanganan lingkungan permukiman kumuh pada 300 Kelurahan sasaran; 

e. Teralokasikannya dukungan kebijakan dan pembiayaan pemerintah daerah 

dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak dan 

terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 5 (lima) kota sasaran. 

Dalam mencapai visi dari program itu sendiri, diperlukan juga beberapa 

sasaran operasional sebagai berikut: 

a. Mewujudkan rencana aksi penanganan permukiman kumuh perkotaan (Slum 

Improvement Action Plan/SIAP) yang visioner dan berpihak pada kebutuhan 

masyarakat miskin di perkotaan; 

b. Melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh 

di wilayahnya; 

c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat 

bekerjasama secara sinergi memperbaiki lingkungan permukiman secara 

mandiri dan berkelanjutan; 

d. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapat 

perumahan dalam lingkungan permukiman yang sehat, layak huni, dan 

produktif; 

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat pemeliharaan keberlanjutan infrastruktur 

dasar lingkungan permukiman di wilayahnya. 

 

2.2.3 Prinsip Pelaksanaan Upgrading and Shelter Project Phase 2 

Pada pelaksanaan program NUSP-2 menacu pada perinsip yang perlu 

diperhatikan selama keberlangsungan program, dibawah ini merupakan uraian 

terkait dengan prinsip pelaksanaan NUSP-2: 

• Demokratis, Dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut 

penanganan dan perbaikan lingkungan permukiman kumuh, dilakukan dengan 

mekanisme pengambilan keputusan secara kolektif dan demokratis melalui 

musyawarah mufakat; 

• Partisipatif, pelaksanaan kegiatan NUSP-2 harus dilakukan secara partisipatif 

sehingga mampu membangun rasa kepemilikan dan bekerja bersama. 
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• Transparansi dan Akuntabilitas, dalam proses manajemen pelaksanaan 

NUSP-2 maupun manajemen organisasi masyarakat, ditekankan pada 

transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat mampu belajar untuk 

bertanggungjawab terhadap keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya. 

• Desentralisasi, dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan 

NUSP-2, agar dilakukan sedekat mungkin dengan kelompok pemanfaat 

infrastruktur atau pemeliharaannya diserahkan pada masyarakat sendiri, 

sehingga keputusan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. 

• Membangun tanpa menggusur, pengalaman menunjukkan bahwa 

penggusuran pada kenyataannya sering menimbulkan permasalahan baru dan 

berakibat kontra produktif terhadap upaya pemenuhan kebutuhan hunian yang 

layak bagi keluarga miskin. 

• Meningkatkan Kepedulian, melalui NUSP-2 akan terus didorong kepedulian 

masyarakat terhadap lingkungan permukiman, dan menekankan pada 

berperilaku hidup lebih bersih dan sehat. 

• Keberlanjutan, keberlanjutan dan pengembangan hasil-hasil pembangunan 

yang diinisiasi melalui NUSSP-2 harus dapat dilestarikan dan dikembangkan 

secara mandiri oleh pemerintah daerah bersama masyarakat. 

• Keadilan, Penetapan kebijakan dalam pelaksanaan NUSP-2 harus menekankan 

pada asas keadilan (fairness), kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat, 

terutama masyarakat miskin. 

• Kesetaraan, NUSP-2 tidak membeda-bedakan latar belakang, asal usul, agama, 

status, maupun jenis kelamin dan lain-lainnya. 

 

2.2.4 Tahap Pelaksanaan NUSP-2 Neighborhood Upgrading and Shelter 

Project Phase 2 

Berdasarkan Guidelines NUSP-2 pelaksanaan NUSP-2 terbagi atas 

beberapa tahap yakni: 1) Tahap Perencanaan, ini ada beberapa kegiatan yang akan 

dilaksanakan, tetapi pada intinya dalam tahapan ini adalah untuk menyusun 

perencanaan dan memobilisasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses 

pelaksanaan pembangunan; 2) Tahap Pembangunan Infrastruktur, dilakukan untuk 

peningkatan kualitas lingkungan permukiman skala spot, akan dilakukan oleh 
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masyarakat setelah penandatanganan SP3. Sedangkan pembangunan infrastruktur 

lingkungan permukiman skala kawasan dan pembangunan perumahan layak huni 

bagi warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilaksanakan bekerjasama 

dengan melibatkan pihak ketiga; dan 3) Tahap Kegiatan Pasca Kontruksi. Secara 

ringkas gambaran skema pelaksanaan NUSP-2 dapat dicermati pada gambar 

dibawah ini. 

 

 

Sumber:Guidelines NUSP-2, 2013  

GAMBAR 2.1  

TAHAPAN PELAKSANAAN NUSP-2 
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Penelitian ini juga difokuskan dalam memahami sumber usulan 

pelaksanaan program, hal ini tidak terlepas dari sifat program NUSP-2 yang 

berporos pada kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Hal ini 

dilakukan guna memahami korelasi antara sisi dampak dan keberlanjutan yang 

dihasilkan dari program dengan kebutuhan masyarakat. Pada pelaksanaan program 

NUSP-2 di Kelurahan Kota Karang Raya, terdapat 2 (dua) jenis pendapat terkait 

dengan pelaksanaan pengadaan usulan program, yakni: 

 Berdasarkan Kabid Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, pelaksanaan 

usulan program NUSP-2 dihasilkan dari program usulan program NUSP-2 di 

Kelurahan Kota Karang Raya bersumber dari hasil rekap data kawasan kumuh 

yang terintegrasi dengan kegiatan KOTAKU. 

 Berdasarkan hasil wawancara salah satu ketua RT dan Ketua LKM, dijelaskan 

salah satu usulan kegiatan yang adakan dilaksanakan di Kelurahan Kota 

Karang Raya bersumber dari musyawarah kelurahan yang diwakili oleh setiap 

ketua RT dan tokoh masyarakat. Hasil usulan warga kemudian akan diusulkan 

ke pihak kelurahan yang kemudian akan disaring sesuai dengan sifat program 

NUSP-2 yang berfokus pada peningkatan kualitas permukiman kumuh dan 

kemudian diteruskan kepada stakeholder pemrakarsa kegiatan.  

Dua jenis arah usulan yang dikemukaan oleh pihak Dinas Pekerjaan umum 

Kota Bandar Lampung dan Pihak Kelurahan memilki kesinambungan jika mengacu 

pada Tahap Pelaksanaan NUSP-2 dimana terjadi beberapa kegiatan rembuk warga 

dan terdapat review program tahunan.   
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Sumber: Guidelines NUSP-2,2013 dan Hasil Survei 2021 

GAMBAR 2.2 SKEMA PELAKSANAAN NUSP-2 DI KEL. KOTA KARANG RAYA 
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2.3 Pemahaman dan Konsep Pendekatan Evaluasi 

Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (The worth and 

merit) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu 

membuat keputusan, membantu pertanggung jawaban dan meningkatkan 

pemahaman terhadap fenomena, (Putro Eko Widyoko, 2009: 5). Stark dan Thomas 

(1994: 12) dalam Putro Eko Widyoko (2009: 6) dinyatakan bahwa: 

“Evaluation is the process of ascertaining the decision of concern, selecting 

appropriate information, and collecting and analyzing information in order to report 

summary data usefull to decision makers in selecting among alternatIVes. “ 

Hal ini dapat menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses atau kegiatan 

pemilihan dan pengumpulan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan dan penyusunan program selanjutnya. Selain itu berdasarkan Grin dan 

Nix (1991: 3) dalam Putro Eko Widyoko (2009: 6) dinyatakan bahwa: 

“Measurement, assessment and evaluation are hierarchial. The comparison of 

observation with the criteria is a measurement, the interpretation and description of 

the evidence is an assessment and the judgement of the value or implication of the 

behaviour is an evaluation. “ 

Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pengukuran, penilaian dan evaluasi 

merupakan sebuah bentuk hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian sedangkan 

penilaian didahului oleh pengukuran. Pada hal ini pengukuran dapat diartikan 

sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria. Sedangkan 

penilaian merupakan kegiatan menginterpretasikan dan menggambarkan hasil 

pengukuran dan evaluasi merupakan kegiatan penetapan nilai dan implikasi 

berlaku. 

Evaluasi dapat dilaksanakan secara berkala, baik evaluasi pada saat 

perencanaan, evaluasi pada saat akhir pelaksanaan, evaluasi terhadap hasil 

pelaksanaan (outcome evaluation) dan evaluasi untuk melihat dampak program 

(impact evaluation) (SK/DJCK/ No. 40 Tahun 2016). Berdasarkan Kurniyati dan 

Firyal; 2018, evaluasi merupakan sebuah cara untuk membuktikan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan dari suatu program. Oleh karena itu pengertian evaluasi 

sering digunakan untuk menunjukan tahapan siklus pengelolaan program. Dibawah 

ini merupakan tabulasi siklus pelaksanaan evaluasi. 
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TABEL II.1  

PEMAHAMAN SIKLUS EVALUASI 

Bentuk Evaluasi Ex-Ante On-Going Ex-Post 

Pengertian  Adalah evaluasi 

kebijakan yang 

dilakukan sebelum 

kebijakan 

diimplementasikan. 

(Wollman,2007) 

Mengidentifikasi 

dan mengukur 

dampak dan hasil 

dari program yang 

sedang berjalan. 

(Wollman,2007) 

Menurut Wollman 

ini merupakan 

varian klasik dari 

evaluasi kebijakan. 

(Wollman,2007) 

Waktu 

Pelaksanaan 

Sebelum 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Saat Pelaksanaan 

Kegiatan 

Setelah 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Ciri Khusus Evaluasi tipe ini juga 

memberikan analisa 

dampak terhadap 

lingkungan 

kebijakan. 

(Wollman,2007) 

Esensi dari 

Ongoing evaluation 

adalah untuk 

memberikan 

informasi yang 

relevan, kembali 

pada proses 

implementasi 

kebijakan, terutama 

pada tahapan 

tertentu dari 

implementasi 

kebijakan saat 

informasi tersebut 

dapat dipergunakan 

untuk memperbaiki 

proses 

implementasi 

kebijakan ke arah 

yang sesungguhnya 

ingin dicapai. 

(Wollman,2007) 

Evaluasi ini 

ditujukan untuk 

memberikan 

penilaian terhadap 

tingkat pencapaian 

tujuan serta 

dampak dari 

kebijakan yang 

telah dilaksanakan. 

Ini juga merupakan 

evaluasi hasil 

kebijakan. 

(Wollman,2007) 

Sumber: Wollman, 2007 

 

Berdasarkan tabulasi diatas, teridentifikasi bahwa evaluais yang 

dilaksanakan dalam penelitian ini mengacu pada siklus evaluasi ex-post. Hal ini 

tidak terlepas dari kondisi program yang telah usai pada tahun 2018 atau evaluasi 

yang dilaksanakan 3 (tiga) tahun pasca program berakhir.  

Fruchey (1973:5) dalam Gede Suarta (2017) mengatakan bahwa evaluasi 

adalah proses kegiatan berangkai mulai dari pengumpulan informasi, penetapan 
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kriteria, membentuk penilaian dan menarik kesimpulan serta mengambil keputusan 

pelaksanaan informasi. Penting untuk dipahami bahwa jenis penilaian dan 

penarikan kesimpulan terhadap evaluasi tergantung dengan jenis pendekatan 

evaluasi yang akan dilaksanakan, sehingga dibawah ini merupakan tabulasi jenis 

pendekatan evaluasi. 

 

TABEL II.2  

PEMAHAMAN PENDEKATAN EVALUASI 

Jenis Evaluasi Evaluasi Formal Evaluasi Keputusan Teori Evaluasi Semu 

Pengertian 

Pendekatan yang 

menggunakan 

metode deskriptif 

untuk menghasilkan 

informasi yang 

terpercaya dan valid 

mengenai hasil-

hasil kebijakan 

tetapi mengevaluasi 

hasil tersebut atas 

dasar tujuan  

program kebijakan 

yang telah 

diumumkan secara 

formal oleh 

pembuat kebijakan 

dan administrator 

program. (Rusmini, 

2019) 

Pendekatan yang 

menggunakan metode-

metode deskriptif untuk 

menghasilkan informasi 

yang dipertanggung 

jawabkan dan valid 

mengenai hasil-hasil 

kebijakan yang secara 

eksplisit dinilai oleh berbagai 

macam pelaku kebijakan. 

(Rusmini, 2019) 

Pendekatan yang 

menggunakan 

metode-metode 

deskriptif  untuk 

menghasilkan 

informasi  yang valid  

dan dapat dipercaya 

menghasilkan 

kebijakan, tanpa  

berusaha 

menanyakan tentang 

manfaat atau nilai 

dari hasil-hasil 

tersebut terhadap 

individu, kelompok 

atau masyarakat 

secara keseluruhan. 

(Rusmini, 2019) 

Teknik Evaluasi 

Metode seperti 

rancangan 

eksperimental, 

kuesioner, random 

sampling, dan 

teknik statistik 

untuk menjelaskan 

variasi dalam 

keluaran (output) 

kebijakan dalam arti 

masukan (input) dan 

proses kebijakan. 

(Rusmini, 2019) 

Metode seperti rancangan 

eksperimental, kuesioner, 

random sampling, dan teknik 

statistik untuk menjelaskan 

variasi dalam keluaran 

(output) kebijakan dalam arti 

masukan (input) dan proses 

kebijakan. (Rusmini, 2019) 

Metode seperti 

rancangan 

eksperimental, 

kuesioner, random 

sampling, dan teknik 

statistik untuk 

menjelaskan variasi 

dalam keluaran 

(output) kebijakan 

dalam arti masukan 

(input) dan proses 

kebijakan. (Rusmini, 

2019) 

Perbedaan 

dengan Jenis 

Evaluasi Lain 

Evaluasi formal 

menggunakan 

undang-undang, 

dokumen dokumen 

Berusaha untuk 

memunculkan dan membuat 

ekplisit tujuan dan target dari 

pelaku kebijakan baik yang 

Mengacu pada 

indikator yang 

dirumuskan oleh 

peneliti namun tidak 



 
 

68 
 

Jenis Evaluasi Evaluasi Formal Evaluasi Keputusan Teori Evaluasi Semu 

program, dan 

wawancara dengan 

pembuat kebijakan 

dan administrator 

untuk 

mengidentifikasikan 

dan 

menspesifikasikan 

tujuan dan target 

kebijakan. 

(Rusmini, 2019) 

tersembunyi atau dinyatakan. 

(Rusmini, 2019) 

kontroversial serta 

dapat dipercaya 

(tidak mengacu 

secara rigid pada 

acuan perundangan) 

(Kurniati dan Firyal, 

2018) 

Sumber: Kompilasi Berbagai Sumber, 2020 

 

Pelaksanaan penelitian ini lebih cenderung menggunakan pendekatan 

evaluasi semu, hal ini tidak terlepas bahwa indikator yang menjadi acuan dalam 

penelitian evaluasi ini ditentukan oleh peneliti yang dinukil dari berbagai sumber 

baik penelitian terdahulu maupun bersumber atas dokumen perundangan. 

Pelaksanaan evaluasi ini tidak terlepas dari acuan tahapan pelaksanaan evaluasi, 

dimana dalam hal ini pemilihan tahap evaluasi dihasilkan dari kegiatan sintesa 

terhadap beberapa jenis tahap evaluasi berdasarkan ahli, dibawah ini merupakan 

tabulasi beberapa jenis tahapan evaluasi. 

 

TABEL II.3 

 JENIS TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI BERDASARKAN AHLI 

No. 
Carl v Patton dan David 

S Savicki, 2006 

Edward A Schuman, 

2002 

BAPPENAS, Pedoman 

Evaluasi Sektoral, 2009 

1 
Menentukan fokus 

evaluasi 

mengidentifikasi 

tujuan program yang 

akan dievaluasi, 

Menentukan tujuan 

Evaluasi 

2 
Menyediakan data yang 

akan dihasilkan 

analisis terhadap 

masalah 

Menyusun Desain 

Evaluasi yang kredibel 

3 
Menentukan perubahan 

apa yang akan diukur 

deskripsi dan 

standardisasi kegiatan, 

mendiskusikan rencana 

evaluasi 

4 

Mengidentifikasikan 

tindakan kebijakan apa 

yang akan dievaluasi 

pengukuran terhadap 

tingkatan perubahan 

yang terjadi, 

menentukan pelaku 

evaluasi 

5 

Merancang evaluasi 

sehingga dapat merespon 

modifikasi program 

beberapa indikator 

untuk menentuan 

mendesiminasikan hasil 

evaluasi 
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No. 
Carl v Patton dan David 

S Savicki, 2006 

Edward A Schuman, 

2002 

BAPPENAS, Pedoman 

Evaluasi Sektoral, 2009 

keberadaan suatu 

dampak. 

6 

Merancang evaluasi untuk 

menghasilkan evaluasi 

yang final 

 
menggunakan hasil 

evaluasi 

7 Meyakini politik evaluasi 

8 

Membuat temuan-temuan 

pendahuluan yang 

berharga 

9 
Menghadirkan suatu 

presentasi yang baik 

Sumber: Kompilasi Berbagai Sumber, 2020 

 

Berdasarkan beberapa jenis tahap evaluasi diatas, jenis tahapan evaluasi 

yang didasarkan pada pedoman evaluasi sektoral keluaran Bappenas dirasa paling 

relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, hal ini karena alur dari tahapan dirasa 

sesuai dengan jenis penelitian dan tujuan penelitian. Dalam pelaksanaan evaluasi 

berdasarkan Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan sektoral, 2009. Terdapat 7 

(tujuh) tahapan/aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi yakni: 

a. Menentukan tujuan evaluasi. Untuk apa evaluasi dilakukan, apakah untuk 

mengetahui dampak kebijakan atau Prioritas Pembangunan? Ataukah untuk 

mengetahui capaian pelaksanaan suatu program pembangunan. 

b. Menyusun desain evaluasi yang kredibel. Setelah menentukan tujuan, 

ditetapkan desain evaluasi yang akan diselenggarakan, apakah melalui suatu 

cara pengumpulan data yang makro atau mikro sifatnya, ataukah dengan telaah 

dokumen yang ada, ataukah dengan membandingkan parameter dan variabel 

yang terkait saja. 

c. Mendiskusikan rencana evaluasi. Perlu dibicarakan dan disepakati tahapan 

pelaksanaan evaluasi, sehubungan dengan time frame yang tersedia, tahap yang 

harus dilalui, metode yang digunakan, sumber data, pembiayaan, tenaga ahli 

dan desiminasi. 
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d. Menentukan pelaku evaluasi. Memastikan siapa saja yang terlibat dan 

bertanggungjawab atas masing-masing tahapan pelaksanaan evaluasi. 

e. Melaksanakan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dalam waktu 

tertentu, dengan kontrol yang rigid. Analisis hasil didiskusikan dan dikritisi 

sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 

f. Mendesiminasikan hasil evaluasi. Sejak awal sudah diketahui bahwa hasil 

evaluasi akan digunakan untuk siapa dan untuk apa. Karenanya, hasil evaluasi 

dapat segera disebarluaskan sebagai bentuk bukti akuntabilitas Prioritas, Fokus 

Prioritas/Program atau Kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan. 

g. Menggunakan hasil evaluasi. Hal ini juga perlu dibicarakan sejak awal, 

sehingga hasil evaluasi dapat segera dimanfaatkan untuk berbagai keperluan 

dan kepentingan, seperti misalnya perencanaan tahun berikutnya, atau alokasi 

dana untuk tahun anggaran berikutnya.    

Secara umum elemen tahapan evaluasi yang telah dijelaskan sebelumnya 

merupakan tahapan evaluasi secara umum yang dapat diaplikasikan pada 

keseluruhan tahapan evaluasi baik secara ex-ante, on-going maupun ex-post. 

Penyesuaian dilakukan pada tahapan pengumpulan data dan analisa yang 

disesuaikan pada masa/tahapan/waktu pelaksanaan evaluasi. Pada penelitian ini 

tahapan evaluasi yang akan dilaksanakan hanya sebatas hingga 

menginterpretasikan hasil analisa yakni yang berada pada tahap melaksanakan 

evaluasi yang kemudian diturunkan menjadi arahan rekomendasi yang diharapkan 

dapat meningkatkan optimalisasi hasil dari kegiatan NUSP-2 secara umum serta di 

Kelurahan Kota Karang Raya. Tahap mendesiminasikan dan penggunaan hasil 

evaluasi tidak gunakan dalam penelitian ini karena 2 (dua) tahap tersebut lebih 

cenderung relevan digunakan pada evaluasi formal sedangkan penelitian ini 

merupakan bentuk evaluasi semu. 

Berdasarkan Wirawan (2011: 7) dalam Ashihong P. Munthe  (2015: 2), 

dijelaskan bahwa evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan 

menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dan 

membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk 

mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Sedangkan berdasarkan Raph 

Tyler (1949) dalam Kurniyati dan Firyal (2018: 9) dijelaskan bahwa: 
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 “Evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives 

are actually being realized.” 

Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa evaluasi merupakan merupakan 

sebuah proses yang menunjukan sejauh mana tujuan dapat terealisasikan. Selain itu 

berdasarkan Michael Quin Patton (1978) dalam Kurniyati dan Firyal (2018: 10) 

dijelaskan bahwa penelitian evaluasi merupakan aktivitas yang sistematis terkait 

dengan informasi dan dampak yang ditimbulkan dari sebuah program, yang 

nantinya akan dibuatkan penilaian spesifik terkait dengan program yang 

dilaksanakan. Selain itu berdasarkan Lester dan Stewart dalam Leo Agustino (2008: 

185) dijelaskan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian 

kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah 

dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. 

Sehingga berdasarkan penjelasan dan definisi dari evaluasi dari berbagai ahli dan 

sudut pandang maka dapat ditarik sebuah kesimpulan besar bahwa, evaluasi 

merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk melihat hasil dari sebuah 

program. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan pada penilaian hasil kinerja yang 

kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Selain itu evaluasi yang dilakukan juga 

dapat dijadikan sebagai sebuah dasar dalam keberlanjutan sebuah program 

kedepannya, karena hasil dari evaluasi mencerminkan kinerja selama program 

dilaksanakan. Berdasarkan Willian Dunn (1998), terdapat 6 (Enam Kriteria) 

evaluasi yakni. 

a. Efektivitas, yaitu untuk mengetahui apakah program sudah terlaksana dengan 

baik dengan melihat tujuan dan capaian yang diinginkan? 

b. Efisiensi, seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan? 

c. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat digunakan sebagai 

solusi dalam pemecahan masalah? 

d. Pemerataan, apakah biaya yang didistribusikan secara merata? 

e. Responsivitas, apakah hasil dari program tersebut memuaskan bagi kelompok 

sasaran?  

f. Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat? 
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2.4 Evaluasi Dampak dan Keberlanjutan Program Peningkatan Kualitas 

Permukiman Kumuh 

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan 

meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan dan 

peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib 

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang (Panduan 

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh 

dan Permukiman Kumuh (RP2KPKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat). Pada dasarnya evaluasi merupakan sebuah tindakan yang tidak 

dapat dipisahkan dari sebuah kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh. 

Amanat  Panduan Rencana  Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman 

Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) yang merupakan implementasi dari amanat 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

tindakan evaluasi merupakan salah satu langkah yang harus dilaksanakan oleh 

pihak pemegang kepentingan dan pelaku  kegiatan.  

 

2.4.1 Evaluasi Keberlanjutan Program Peningkatan Kualitas Permukiman 

Tahapan keberlanjutan ini diartikan sebagai tahap setelah pelaksanaan 

lapangan dilakukan meskipun demikian hal tersebut tidak dapat terjadi dengan 

sendirinya, melainkan harus diupayakan sejak awal proses dari tahapan persiapan, 

perencanaan dan pelaksanaan dimana didalamnya ada tahapan monitoring dan 

evaluasi. (SE KemenPU/DJCK/ No. 40 Tahun 2016). Tingkat keberlanjutan 

merupakan salah satu indikator hasil dari program NUSP-2. Berdasarkan kerangka 

acuan TFCA-Sumatera (2017), evaluasi berkelanjutan merupakan penilaian dan 

evaluasi terhadap apakah fungsi Program, manfaat dan dampak akan berlanjut 

setelah program atau proyek selesai. Berdasarkan Adil Khan, (2000) dalam TFCA-

Sumatera (2017) terdapat beberapa dimensi tentang keberlanjutan proyek. Dimensi 

keberlanjutan tersebut bergantung kepada sifat sektor atau proyek di mana setiap 
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dimensi ini dapat mempengaruhi keberlanjutan proyek dalam satu hal dan hal 

lainnya. Dimensi tersebut mencakup hal-hal berikut. 

1. Dimensi Logistik, berlanjutnya operasional dan perawatan fasilitas proyek. 

Misalnya, apakah proyek telah memiliki dukungan yang memadai (dari aspek 

keuangan maupun kelembagaan) untuk memungkinkan berjalannya fungsi-

fungsi fasilitas yang dibutuhkan. 

2. Dimensi Ekonomi, berlanjutnya aliran manfaat ekonomi yang diterima 

masyarakat (net benefits), misalnya (untuk proyek di sektor ekonomi) apakah 

semua biaya dan manfaat yang terjadi dalam berbagai kondisi diukur secara baik 

dan benar dan apakah proyek menjamin tingkatan keberterimaan 

manfaat/keuntungan keuangan dan ekonomi. 

3. Dimensi Masyarakat, Berlanjutnya partisipasi masyarakat (untuk proyek di 

mana partisipasi aktif masyarakat penting, baik untuk mendorong aksi baru 

maupun untuk pemulihan), misalnya apakah proyek melibatkan masyarakat?  

Apakah proyek tersebut berhasil dalam menjaga tingkatan partisipasi yang 

diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan proyek tersebut. 

4. Dimensi Keadilan, Pembagian dan distribusi yang adil dari manfaat proyek – 

yaitu apakah proyek tersebut memasukkan mekanisme yang menjamin akses 

kepada dan distribusi dari manfaat proyek yang berkelanjutan? 

5. Dimensi Kelembagaan, Stabilitas kelembagaan – yaitu apakah proyek telah 

mempertimbangkan secara matang kebutuhan-kebutuhan kelembagaan sehingga 

proyek telah menyediakan ketentuan-ketentuan yang membuat dukungan 

pengelolaan terhadap operasional proyek terus berlanjut selama masa kerja 

(hidup) proyek. 

6. Dimensi Lingkungan, Merawat kestabilan lingkungan. Misalnya apakah proyek 

mempertimbangkan implikasi lingkungan sehingga dampak negatif lingkungan 

dapat dihindari atau dimitigasi sepanjang masa kerja (hidup) proyek. 

Berdasarkan Budi Sudarwanto dkk (2014), dimensi pokok konteks 

keberlanjutan terbagi atas 3 (tiga), yakni: 

1. Dimensi lingkungan, fokus utama dari dimensi ini adalah program yang 

dilaksanakan harus berperan dalam pengendalian sumber daya. Indikator dalam 

menentukan tingkat keberlanjutan dalam dimensi lingkungan adalah. a) efisiensi 



 
 

74 
 

energi, b) prinsip 3R, c) low carbon d) dampak negatif, e) krisis lingkungan, f) 

kualitas indoor, g) kualitas lingkungan outdoor, h) infrastruktur, i) polusi limbah,  

j) RTH.  

2. Dimensi keberlanjutan sosial, fokus utama dari dimensi ini adalah interaksi yang 

dilakukan oleh warga/masyarakat. indikator dalam dimensi ini terbagi atas a) 

Demografi, b) Kohesi Sosial, c) Partisipasi, d) Kelompok Sosial, e) Pranata 

Sosial, f) kebiasaan berkegiatan dan g) karakter sosial. 

3. Dimensi keberlanjutan ekonomi, menjadi domain pokok dalam pengkajian 

dalam konteks keberlanjutan. Indikator keberlanjutan ekonomi terbagi atas, a) 

nilai tambah lingkungan, b) kesejahteraan penghuni, c) daya beli, d) biaya 

perawatan, e) harga hunian, f) subsidi pemerintah, g) sistem perbankan, h) 

swadaya. 

Berdasarkan Rizqa Lily dan Wiwandari Handayani (2019), parameter dari 

keberlanjutan adalah fungsi program, manfaat dan dampak yang akan berlanjut 

setelah program selesai dijalankan. Indikator dalam hal ini adalah. 

1. Masyarakat mampu mengoperasikan dan memelihara alat pada program. 

2. Masyarakat mampu mengelola program secara swadaya setelah program 

selesai dilaksanakan. 

3. Masyarakat dapat tetap menerima manfaat jangka panjang setelah program 

selesai dilaksanakan 

4. Masyarakat mampu menutup biaya operasional dan pemeliharaan setelah 

program selesai dilaksanakan. 

5. Pemimpin masyarakat terlibat dalam proses pelaksanaan program 

Bentuk evaluasi keberlanjutan sebuah program yang telah dikemukakan 

oleh para ahli dan peneliti sebelumnya memiliki perbedaan sudut pandang, hal ini 

dikarenakan tujuan penelitian yang beragam. Dibawah ini merupakan bentuk 

keberlanjutan evaluasi yang dihimpun dari berbagai penelitian sebelumnya.
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TABEL II.4  

BENTUK EVALUASI KEBERLANJUTAN BERDASARKAN PENELITIAN TERDAHULU 

No. Nama Tahun Bentuk Keberlanjutan Variabel 

1 

Adil Khan (2000) dalam TCFA 2017 

Dimensi Logistik - Berlanjutnya operasional dan fasilitas proyek 

2 Ekonomi 
- Apakah terdapat jaminan keberhasilan program serta 

kemanfaatan yang diberikan 

3 Masyarakat - Pelibatan masyarakat dalam kegiatan proyek 

4 Keadilan 

- proyek tersebut memasukkan mekanisme yang 

menjamin akses kepada dan distribusi dari manfaat 

proyek 

5 Kelembagaan 
- pertimbangkan secara matang kebutuhan-

kebutuhan kelembagaan 

6 Lingkungan 
- apakah proyek mempertimbangkan implikasi 

lingkungan 

7 

Budi Sudarwanti dkk 2014 

Dimensi Lingkungan 

- efisiensi energi  

- prinsip 3R 

- low carbon  

- dampak negatif  

- krisis lingkungan  

- kualitas indoor  

- kualitas lingkungan outdoor 

- infrastruktur  

- polusi limbah 

- RTH 

8 Dimensi Keberlanjutan Sosial 

- Demografi 

- Kohesi Sosial 

- Partisipasi 
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No. Nama Tahun Bentuk Keberlanjutan Variabel 

- Kelompok Sosial 

- Pranata Sosial 

- Kebiasaan berkegiatan  

- karakter sosial 

9 
Dimensi Keberlanjutan 

Ekonomi 

- nilai tambah lingkungan (harga lahan) 

- kesejahteraan penghuni  

- daya beli 

- biaya perawatan  

- harga hunian 

- subsidi pemerintah  

- sistem perbankan 

- swadaya 

 

10 Rizqa Lily dan Wiwandari handayani  2019 

 1. Masyarakat mampu mengoperasikan dan 

memelihara alat pada program. 

2. Masyarakat mampu mengelola program secara 

swadaya setelah program selesai dilaksanakan. 

3. Masyarakat dapat tetap menerima manfaat jangka 

panjang setelah program selesai dilaksanakan 

4. Masyarakat mampu menutup biaya operasional dan 

pemeliharaan setelah program selesai dilaksanakan 

5. Pemimpin masyarakat terlibat dalam proses 

pelaksanaan program 

Sumber: Kompilasi Berbagai Sumber, 2020 (diolah)  



 
 

77 

 

Setelah dilakukan pemilihan bentuk keberlanjuta terhadap penerima 

program, maka kemudian dilakukan perumusan variabel atau alat ukur yang 

dijadikan dasar dalam penelitian ini. Variabel didapatkan dari pandangan berbagai 

ahli dan peneliti sebelumnya. Setiap variabel memiliki perbedaan dan persamaan 

keterkaitan, hal ini karena perbedaan tujuan penelitian. Dalam hal ini reduksi 

variabel dilakukan untuk meemukan keterkaitan antar setiap variabel yang 

kemudian dapat digunakan dalam penelitian ini. Dibawah ini merupakan tabel 

penentuan variabel penelitian. 

TABEL II. 5 

 KETERKAITAN ANTARA SETIAP VARIABEL BERDASARKAN 

PENELITIAN TERDAHULU 

No. Dimensi Variabel 

Sumber 

A
d

il
 K

h
a
n

 d
a
la

m
 T

F
C

A
-

2
0
1
7

 

B
u

d
i 

S
u

d
a
rw

a
n

ti
 d

k
k

 2
0
1
4
 

R
iz

q
a
 L

il
y
 d

a
n

 W
iw

a
n

d
a
ri

 

h
a
n

d
a
y
a
n

i 
2
0
1
9
 

1 Logistik 
Berlanjutnya operasional dan 

fasilitas proyek 

   

2 Ekonomi 

Apakah terdapat jaminan 

keberhasilan program serta 

kemanfaatan yang diberikan 

   

nilai tambah lingkungan    

kesejahteraan penghuni     

daya beli    

biaya perawatan     

harga hunian    

subsidi     

pemerintah     

sistem     

perbankan    

swadaya    

Masyarakat dapat tetap 

menerima manfaat jangka 

panjang setelah program 

selesai dilaksanakan 
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No. Dimensi Variabel 

Sumber 

A
d

il
 K

h
a
n

 d
a
la

m
 T

F
C

A
-

2
0
1
7

 

B
u

d
i 

S
u

d
a
rw

a
n

ti
 d

k
k

 2
0
1
4
 

R
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q
a
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y
 d

a
n
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a
n

d
a
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h
a
n

d
a
y
a
n

i 
2
0
1
9
 

3 Masyarakat/sosial 

Pelibatan masyarakat dalam 

kegiatan proyek 

   

Demografi    

Kohesi Sosial    

Partisipasi    

Kelompok Sosial    

Pranata Sosial    

Kebiasaan berkegiatan     

Masyarakat mampu 

mengoperasikan dan 

memelihara alat pada 

program 

   

Masyarakat mampu 

mengelola program secara 

swadaya setelah program 

selesai dilaksanakan 

   

karakter sosial    

Masyarakat mampu menutup 

biaya operasional dan 

pemeliharaan setelah 

program selesai dilaksanakan 

   

4 Keadilan 

proyek tersebut memasukkan 

mekanisme yang menjamin 

akses kepada dan distribusi 

dari manfaat proyek 

   

5 Kelembagaan 

pertimbangkan secara 

matang kebutuhan-

kebutuhan kelembagaan 

   

Pemimpin masyarakat 

terlibat dalam proses 

pelaksanaan program 

   

6 Lingkungan 

apakah proyek 

mempertimbangkan 

implikasi lingkungan 

   

efisiensi energi    
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No. Dimensi Variabel 

Sumber 

A
d

il
 K

h
a
n

 d
a
la

m
 T

F
C

A
-

2
0
1
7

 

B
u

d
i 

S
u

d
a
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a
n

ti
 d

k
k

 2
0
1
4
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a
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y
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n
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h
a
n

d
a
y
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n

i 
2
0
1
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prinsip 3R    

low carbon     

dampak negatif     

krisis lingkungan     

kualitas indoor     

kualitas lingkungan outdoor    

infrastruktur    

polusi limbah    

RTH    

Sumber: Kompilasi Berbagai Sumber, 2020 (diolah) 

Variabel yang telah teridentifikasi kemudian dilakukan penarikan 

keterkaitan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang kemudian akan menjadi 

variabel utama evaluasi keberlanjutan program pada penelitian ini. Dibawah ini 

merupakan tabel penetapan variabel evaluasi dampak program NUSP-2 di 

Kelurahan Kota Karang Raya. 

 

TABEL II.6  

PENETAPAN VARIABEL KEBERLANJUTAN 

No. Bentuk Keberlanjutan Variabel Keterangan Sumber 

1 

Dimensi Ekonomi 

Peningkatan nilai 

tambah lingkungan 

Menjadikan lingkungan 

berkualitas sehingga 

menghasilkan nilai tambah 

terhadap lingkungan 

Adil 

Khan 

(2000) 

dalam  

TCFA 

(2017) 

Budi 

Sudarwa

nti dkk  

(2014) 

2 

Pengeluaran 

masyarakat pasca 

program diluar 

biaya operasional 

dan pemeliharaan 

Program dapat selesai 

dilaksanakan dapat memberikan 

kemanfaatan jangka panjang 

dari sudut pandang ekonomi. 

3 
Dimensi 

Masyarakat/Sosial 

Masyarakat mampu 

mengoperasikan 

Kemampuan masyarakat dalam 

menjaga program yang telah 
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No. Bentuk Keberlanjutan Variabel Keterangan Sumber 

dan memelihara alat 

pada program 

selesai dijalankan oleh 

pemerintah sehingga hasil dari 

program akan tetap dalam 

dimanfaatkan secara optimal 

Rizqa 

Lily dan 

Wiwand

ari 

handaya

ni (2019) 

4 

Masyarakat mampu 

mengelola program 

secara swadaya 

setelah program 

selesai dilaksanakan 

Setelah program usai 

dilaksanakan oleh pemerintah 

diharapkan program tetap 

berjalan ditangan masyarakat. 

5 

Masyarakat mampu 

menutup biaya 

operasional dan 

pemeliharaan 

setelah program 

selesai dilaksanakan 

Kemampuan masyarakat dalam 

membiayai hasil dari program 

pemerintah, baik dalam 

pembiayaan perawatan, 

perbaikan dan lain sebagainya. 

6 

Dimensi Lingkungan 

Penerapan prinsip 

3R 

Implementasi 3R dalam tahapan 

pengembangan dan 

pembangunan lingkungan 

perumahan 

7 

Masyarakat 

memiliki upaya 

untuk 

meminimalkan 

penggunaan energi 

dan mengurangi 

limbah 

Pelaksanaan program tetap 

dalam koridor menghindari 

pembangunan yang 

menyebabkan kerusakan 

lingkungan serta tetap pada jalur 

low cost energi. 

Sumber: Kompilasi Berbagai Sumber, 2020 (diolah) 

 

2.4.2 Bentuk Evaluasi Dampak Program Peningkatan Kualitas 

Permukiman 

Pada lingkup program NUSP-2, evaluasi lebih ditekankan kepada suatu 

upaya untuk menilai apakah pelaksanaan seluruh kegiatan telah berhasil atau gagal 

didalam mencapai tujuannya, dimana dampak yang diharapkan adalah mampu 

membangun sinergi keberlanjutan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan 

permukiman kumuh dan berkelanjutan melalui pelembagaan sistem pengembangan 

pembangunan perumahan dan permukiman perkotaan dalam tata pemerintahan 

yang baik dan berpihak (pro-poor good governance). Berdasarkan Pedoman Teknis 

Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas  (2012) dalam Susi Dahlia dkk (2015), 

tujuan dari peningkatan kualitas permukiman adalah Mewujudkan perbaikan 
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kualitas lingkungan melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur, aman 

dan sehat.  

Berdasarkan Rizqa Lily dan Wiwindari Handayani (2019), kriteria analisa 

dampak sebuah program dapat diukur dengan dengan parameter membaiknya aspek 

sosial, ekonomi dan tata kelola. Indikator dalam menilai dampak dari program yang 

dilaksanakan adalah. 

1. Kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat membaik. 

2. Kondisi tempat tinggal masyarakat membaik. 

3. Kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pakaian, listrik, air minum, 

dan air bersih) masyarakat meningkat. 

4. Kualitas pendidikan masyarakat membaik. 

5. Kualitas kesehatan masyarakat membaik. 

6. Besaran pendapatan masyarakat meningkat. 

Berdasarkan Kerangka Acuan Program TFCA-Sumatera 2017, penilaian 

dan evaluasi terhadap indikasi dampak langsung atau tidak langsung termasuk 

sosial, ekonomi dan tata kelola dari pelaksanaan program pada semua tingkatan. 

Penilaian dapat mencakup pihak-pihak seperti masyarakat lokal, LSM Lokal, 

Sektor Bisnis dan Pemerintah Daerah. Didasarkan pada Kerangka Acuan Program 

TFCA-Sumatera 2017 yang kemudian disesuaikan dengan topik penelitian, 

terdapat beberapa indikator dalam menentukan dampak dari sebuah program yakni: 

1. Apakah investasi yang disalurkan dengan baik dan berkontribusi positif? 

2. Apakah dana yang disalurkan berkontribusi terhadap pencapaian penguatan 

kelembagaan dan peningkatan area terdampak program? 

3. Peningkatan pembangunan komunitas dan keterlibatan para pihak dalam 

pencapaian program. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, evaluasi dampak 

program yang dilaksanakan merupakan salah satu poin penilaian. Indikator yang 

digunakan adalah sasaran kinerja hasil sebuah program. Indikator dampak dari 

Program NUSP-2 berdasarkan Petunjuk Teknis Pengendalian dan Pelaporan 
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NUSP-2 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat adalah. 

1. Terwujudnya permukiman layak huni bagi rumah tangga kumuh perkotaan. 

2. Kelompok masyarakat miskin memiliki hunian yang layak dan terjangkau. 

3. Pemerintah daerah dan masyarakat mampu menyusun perencanaan 

pembangunan kota secara partisipatif dengan penekanan pada pembagian peran 

dan tanggung jawab yang seimbang. 

4. Partisipasi masyarakat dan kelompok peduli terhadap upaya penanganan 

kawasan permukiman kumuh perkotaan dalam rangka meningkatkan derajat 

kesehatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

5. Tumbuhnya kesadaran kritis dan kepedulian masyarakat terhadap upaya 

pelestarian lingkungan permukiman yang sehat, layak dan produktif. 

Michael Borus dalam Dwiyanto (1994) dalam Tutik Rachmawati (2007), 

evaluasi kebijakan terbagi atas 3 (tiga) kategori yakni: 

1. Evaluasi Proses yang memusatkan perhatian kepada pertanyaan bagaimana 

program dilaksanakan. 

2. Evaluasi dampak yang memusatkan pertanyaan mengenai tentang apa yang telah 

dicapai. 

3. Evaluasi strategis yang mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana program 

dapat dilaksanakan secara efektif untuk memecahkan persoalan-persoalan 

masyarakat disbanding dengan program lain yang ditujukan kepada masalah 

yang sama dengan topik kebijakan. 

Berdasarkan Tutik Rachmawati (2007), dampak dari program peningkatan 

kualitas permukiman dapat dilihat dari sifat non-fisik, sifat fisik, partisipasi 

masyarakat dan tingkat kepuasan. Dalam hal ini indikator fisik yang diperhatikan 

adalah. 

1. Status kepemilikan tanah yang berarti adalah legalitas persil hunian dari warga 

terdampak program. 

2. Status kepemilikan rumah, yang berarti terdapat perubahan legalitas 

kepemilikan rumah warga terdampak program. 

3. Dampak perbaikan jalan setapak. 
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4. Pekerjaan sebelum dan sesudah program menjadi salah satu indikasi penilaian 

dampak. 

5. Pendapatan antara sebelum dan sesudah program dilaksanakan. 

6. Perubahan pola pengeluaran penduduk setelah terlaksana program. 

7. Munculnya usaha yang dikelola oleh masyarakat baik berbentuk mikro atau 

koperasi atau terjadi perubahan pendapatan dan hasil setelah dilaksanakan 

program. 

8. Aspek pendidikan sebagai bentuk dampak dari program yang dilaksanakan. 

9. Munculnya kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat.  

10. Transportasi. 

11. Kesehatan.  

12. Tingkat kesejahteraan kelompok sasaran. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

No. 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap perumahan dan 

Permukiman Kumuh disebutkan bahwa terdapat 7 (tujuh) aspek yang menjadi 

indikasi kekumuhan suatu permukiman yakni: 

1. Kondisi gedung dan bangunan. 

2. Kondisi jalan lingkungan. 

3. Kondisi penyediaan air minum. 

4. Kondisi drainase lingkungan. 

5. Kondisi pengelolaan limbah. 

6. Kondisi pengelolaan persampahan. 

7. Kondisi proteksi kebakaran. 

Menurut Finterbusch and Motz dalam Samodra Wibawa (1994) dalam 

Esra Oktavian Siahaan dkk (2018), dalam bentuk evaluasi unit sosial yang 

terdampak dari suatu kebijakan adalah. 

a. Dampak individu, Dampak terhadap individu dapat menyentuh aspek psikologis, 

ekonomi dan lingkungan hidup. Dampak psikologis biasa nya menyangkut 

stress, depresi, kepercayaan diri, cinta dan emosi.  Berdasarkan Oktavian 

Siahaan dkk (2018), dampak individu yang dimaksud dalam tinjauan evaluasi 
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program adalah dampak yang dirasakan oleh perorangan pada wilayah 

terdampak program. 

b. Dampak organisasi dan kelompok, indikator dari dampak ini bertumpu pada 

impact yang dihasilkan program terhadap unit organisasi masyarakat seperti 

PKK, Koperasi dan UMKM. 

c. Dampak terhadap masyarakat, hal ini cenderung merujuk pada sejauh mana 

kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani 

anggotanya. 

d. Dampak sosial budaya, cenderung bertumpu pada perubahan aktivitas sosial 

yang terjadi akibat dari Pelaksanaan program. 

Berdasarkan Hendrik Dede Pujo Kurniawa (2018), dampak merupakan 

suatu perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai output dari suatu kebijakan. 

Dimensi dampak yang dikaji dalam hal ini adalah. 

a. Dampak pada masalah publik yang diharapkan atau tidak. 

b. Dampak pada kelompok diluar sasaran/eksternalitas atau dampak melimpah 

(Spillovers Effects) 

c. Dampak sekarang dan dampak yang akan datang. 

d. Dampak biaya langsung dan biaya tidak langsung. 

Bentuk evaluasi dampak sebuah program yang telah dikemukakan oleh para 

ahli dan peneliti sebelumnya memiliki perbedaan sudut pandang, hal ini 

dikarenakan tujuan penelitian yang beragam. Dibawah ini merupakan bentuk 

dampak evaluasi yang dihimpun dari berbagai penelitian sebelumnya.
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TABEL II.7  

BENTUK EVALUASI DAMPAK PROGRAM PENELITIAN TERDAHULU 

No. Nama Tahun Bentuk Dampak 

1 TFCA 2017 
Dampak langsung atau tidak langsung termasuk sosial, ekonomi dan tata kelola dari pelaksanaan program 

pada semua tingkatan. 

2 Tutik Rachmawati 2007 

1. Non-Fisik 

2. Fisik 

3. Partisipasi Masyarakat 

4. Tingkat Kepuasan 

3 

Finterbusch and Motz 

dalam Samodra 

Wibawa (1994) dalam 

Esra Oktavian Siahaan 

dkk 

2018 

a. Dampak Individu 

b. Dampak organisasi dan kelompok 

c. Dampak terhadap masyarakat 

d. Dampak sosial budaya 

4 
Hendrik Dede Pujo 

Kurniawa 
2018 

a. Dampak pada masalah publik yang diharapkan atau tidak. 

b. Dampak pada kelompok diluar sasaran/eksternalitas atau dampak melimpah (Spillovers Effects) 

c. Dampak sekarang dan dampak yang akan datang. 

d. Dampak biaya langsung dan biaya tidak langsung. 

5 
Rizqa Lily dan 

Wiwindari Handayani  
2019 Membaiknya Aspek-Aspek Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola 

 Sumber:  Tutik Rachmawati, 2007 

  Finterbusch and Motz dalam Samodra Wibawa (1994) dalam Esra Oktavian Siahaan dkk, 2018 

  Hendrik Dede Pujo, 2018 

Rizqa Lily dan Wiwin handayani, 2019 

  (diolah)
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TABEL II. 8  

KETERKAITAN ANTAR SETIAP BENTUK BERDASARKAN 

PENELITIAN TERDAHULU 

No Bentuk Dampak 
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a
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H
a
n

d
a
y
a
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i 
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0
1
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1 Dampak Langsung/Tidak Langsung      

2 Sosial ekonomi dan tata kelola      

3 Non-Fisik      

4 Fisik      

5 Partisipasi Masyarakat      

6 Tingkat Kepuasan      

7 Dampak Individu      

8 Dampak organisasi dan kelompok      

9 Dampak terhadap masyarakat      

10 Dampak sosial budaya      

11 
Dampak pada masalah publik yang diharapkan 

atau tidak 

     

12 

Dampak pada kelompok diluar 

sasaran/eksternalitas atau dampak melimpah 

(Spillovers Effects) 

     

13 Dampak sekarang dan dampak yang akan datang      

14 Dampak biaya langsung dan biaya tidak langsung      

15 
Membaiknya Aspek-Aspek Sosial, Ekonomi, 

dan Tata Kelola 

     

Sumber:   Tutik Rachmawati, 2007 

 Finterbusch and Motz dalam Samodra Wibawa (1994) dalam Esra Oktavian Siahaan dkk, 2018 

Hendrik Dede Pujo, 2018 

 Rizqa Lily dan Wiwin handayani, 2019 

(diolah) 

TABEL II.9  

PENETAPAN BENTUK EVALUASI DAMPAK PROGRAM 

No Bentuk Dampak Justifikasi Sumber 

1 
Sosial ekonomi dan 

tata kelola/non-fisik 

Pemilihan bentuk dampak ini karena 

dinilai comprehensive dalam 

menggambarkan hasil dari program 

selain tindakan yang kasat mata 

dilaksanakan. 

Tutik 

Rachmawati, 

2007 

Finterbusch and 

Motz dalam 
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No Bentuk Dampak Justifikasi Sumber 

2. Fisik 

Berdasarkan Laquin (1971) dalam 

Tutik Rachmawati (2007), kondisi 

fisik merupakan kondisi yang 

signifikan dapat menentukan kondisi 

slum/squatter sebuah wilayah. hal ini 

menjadikan kondsi fisik wilayah hasil 

program perlu dijadikan 

pertimbangan utama evaluasi 

Samodra 

Wibawa (1994) 

dalam Esra 

Oktavian 

Siahaan dkk, 

2018 

Hendrik Dede 

Pujo, 2018 

Rizqa Lily dan 

Wiwin 

handayani, 2019 

 

Sumber; Kompilasi Berbagai Sumber, 2020 (diolah) 

Setelah dilakukan pemilihan bentuk dampak terhadap penerima program, 

maka kemudian dilakukan perumusan variabel atau alat ukur yang dijadikan dasar 

dalam penelitian ini. Variabel didapatkan dari pandangan berbagai ahli dan peneliti 

sebelumnya. Setiap variabel memiliki perbedaan dan persamaan keterkaitan, hal ini 

karena perbedaan tujuan penelitian. Dalam hal ini reduksi variabel dilakukan untuk 

menemukan keterkaitan antar setiap variabel yang kemudian dapat digunakan 

dalam penelitian ini. Dibawah ini merupakan tabel penentuan variabel penelitian. 
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TABEL II.10  

VARIABEL EVALUASI DAMPAK PROGRAM BERDASARKAN PENELITIAN TERDAHULU 

No Bentuk Dampak Variabel 

T
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0
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R

T
/M

/2
0
1

6
  

1 

Sosial ekonomi dan 

tata kelola/non-fisik 

Kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat membaik       

2 
Kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pakaian, listrik, air 

minum, dan air bersih) masyarakat meningkat. 

     

3 Kualitas pendidikan masyarakat membaik.      

4 Kualitas kesehatan masyarakat membaik.      

5 Besaran pendapatan masyarakat meningkat.      

6 
Status kepemilikan tanah yang berarti adalah legalitas persil hunian dari 

warga terdampak program 

     

7 
Status kepemilikan rumah, yang berarti terdapat perubahan legalitas 

kepemilikan rumah warga terdampak program 

     

8 Dampak perbaikan jalan setapak      

9 
Pekerjaan sebelum dan sesudah program menjadi salah satu indikasi 

penilaian dampak 

     

10 Pendapatan antara sebelum dan sesudah program dilaksanakan      

11 Perubahan pola pengeluaran penduduk setelah terlaksana program      
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No Bentuk Dampak Variabel 
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12 
Munculnya usaha yang dikelola oleh masyarakat baik berbentuk mikro atau 

koperasi. 

     

13 Aspek pendidikan sebagai bentuk dampak dari program yang dilaksanakan.      

14 Munculnya kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat      

15 Transportasi      

16 Kesehatan      

17 Tingkat kesejahteraan kelompok sasaran      

18 

Fisik 

Keadaan dinding rumah      

19 Keadaan lantai rumah      

20 Sumber air mandi dan cuci      

21 Sumber air minum      

22 Kamar mandi      

23 Tempat buang air besar      

24 Sistem pembuangan sampah      

25 Jalan setapak      

  Kondisi gedung dan bangunan      

 Kondisi jalan lingkungan      



 
 

90 
 

No Bentuk Dampak Variabel 
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 Kondisi penyediaan air minum      

 Kondisi drainase lingkungan      

 Kondisi pengelolaan limbah      

 Kondisi pengelolaan persampahan      

 Kondisi proteksi kebakaran      

Sumber:     Tutik Rachmawati, 2007 

Finterbusch and Motz dalam Samodra Wibawa (1994) dalam Esra Oktavian Siahaan dkk, 2018 

Hendrik Dede Pujo, 2018 

Rizqa Lily dan Wiwin handayani, 2019 

TCFA-2017 (Diolah) 

 

Variabel yang telah teridentifikasi kemudian dilakukan penarikan keterkaitan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang kemudian 

akan menjadi variabel utama penelitian ini. Dibawah ini merupakan Tabel penetapan variabel evaluasi dampak program NUSP-2 di 

Kelurahan Kota Karang Raya. 
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TABEL II.11  

PENETAPAN VARIABEL EVALUASI DAMPAK PROGRAM NUSP-2 DI KEL. KOTA KARANG RAYA 

No Bentuk Dampak Variabel Keterangan Sumber 

1 

Non-Fisik 

Munculnya usaha yang dikelola oleh masyarakat baik 

berbentuk mikro atau koperasi. 

Suatu kebijakan dapat menimbulkan 

dampak terhadap organisasi atau 

kelompok, baik secara langsung 

maupun tidak. Dampak dapat berupa 

terganggu atau terbantunya 

organisasi atau kelompok dalam 

mencapai tujuan 

Tutik 

Rachmawati 

2007, Esra 

Oktavian 

Siahaan dkk 

2018, Rizqa 

Lily dan 

Wiwindari 

Handayani  

2019 

Rizqa Lily dan 

Wiwindari 

Handayani  

2019, Permen 

PUPR No. 

02/PRT/M/2016 

2 
Munculnya kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh 

masyarakat 

Pelaksanaan program peningkatan 

kualitas permukiman dapat 

berimplikasipada munculnya 

beragam kegiatan sosial masyarakat 

seperti siskamling, arisan warga dan 

kegiaan gotong royong 

3 

Fisik 

Kondisi drainase Kondisi infrastruktur fisik yang 

ditetapkan sesuai dengan Permen 

PUPR No. 02/PRT/M/2016 dan 

menjadi standar acuan dasar 

permukiman kumuh. Penetapan 5 

jenis infrastruktur disesuaikan 

dengan jenis pelaksanaan program 

yang dilakukan di daerah kajian. 

4 Kondisi jalan lingkungan 

5 Kondisi persampahan 

6 Kondisi jaringan air limbah 

7 Kondisi Penyediaan Air Bersih 

Sumber:  Tutik Rachmawati, 2007 

 Finterbusch and Motz dalam Samodra Wibawa (1994) dalam Esra Oktavian Siahaan dkk, 2018 

 Hendrik Dede Pujo, 2018 

 Rizqa Lily dan Wiwin handayani, 2019 dan Permen PUPR NO. 2/PRT/M/2016 (Diolah)
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2.5 Sintesa Penelitian 

Sintesa penelitian ini akan menggambarkan hasil kompilasi beberapa 

konsep, teknis dan variabel yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. 

Dibawah ini merupakan uraian alur penelitian yang dijabarkan dalam bentuk 

tabulasi. Bentuk evaluasi dampak serta evaluasi keberlanjutan sebuah program 

banyak dikemukakan oleh ahli, peneliti maupun peraturan perundangan nasional. 

Keragaman bentuk evaluasi dampak serta evaluasi keberlanjutan ditarik dari sudut 

pandang serta karakteristik wilayah kajian sehingga setiap peneliti memiliki sudut 

pandang berbeda dan dalam penelitian ini dilaksanakan secara ex-post tidak 

terlepas dari kondisi bahwa program yang menjadi target evaluasi berjalan pada 

tahun 2016-2018 atau sudah dinyatakan selesai. Dalam hal ini dilakukan sintesa 

variabel sebagai bentuk reduksi atas variabel penelitian sebelumnya, hal ini 

disesuaikan dengan kondisi karakteristik wilayah kajian serta disesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian. Berikut ini merupakan Tabel sintesa variabel penelitian ini. 

 

TABEL II.12 

 PENETAPAN VARIABEL PENELITIAN 

No. Bentuk Evaluasi Kriteria/Indikator Variabel 

Sasaran III Merumuskan evaluasi implementasi program Neighborhood 

Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan Kota Karang 

Raya 

1 

Dampak 

Non-Fisik 

Munculnya usaha yang 

dikelola oleh masyarakat baik 

berbentuk mikro atau 

koperasi. 

2 

Munculnya kegiatan sosial 

yang dilaksanakan oleh 

masyarakat 

3 

Fisik 

Kondisi drainase 

4 Kondisi jalan lingkungan 

5 Kondisi persampahan 

6 Kondisi jaringan air limbah 

7 

Keberlanjutan 
Dimensi Ekonomi 

Peningkatan nilai tambah 

lingkungan (harga lahan) 

8 

Pengeluaran masyarakat pasca 

program diluar biaya 

operasional dan pemeliharaan 

9 
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No. Bentuk Evaluasi Kriteria/Indikator Variabel 

10 

Dimensi 

Masyarakat/Sosial 

Masyarakat mampu mengelola 

program secara swadaya 

setelah program selesai 

dilaksanakan 

11 

Masyarakat mampu menutup 

biaya operasional dan 

pemeliharaan setelah program 

selesai dilaksanakan 

12 

Dimensi Lingkungan 

Penerapan prinsip 3R 

13 

Masyarakat memiliki upaya 

untuk meminimalkan 

penggunaan energi dan 

mengurangi limbah 

Sumber: Analisis, 2020 

 


