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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Seluruh  kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman harus 

disesuaikan seiring dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 pada 

tanggal 12 Januari 2011 lalu. Undang-Undang ini lebih menegaskan peran 

pemerintah yang semula sebagai regulator menjadi stimulator dan fasilitator 

dalam penyelenggaraan perumahan umum, aktor pembangunan rumah negara dan 

rumah khusus, penyediaan tanah serta Prasarana, Sarana dan Utilitas umum. 

Selanjutnya dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 

Timur, yang menyatakan bahwa kawasan Permukiman adalah bagian dari 

lingkungan hidup baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan 

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat 

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

Permukiman atau perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar bagi 

peningkatan kualitas hidup sehingga pengembangan perumahan yang sehat dan 

layak bagi masyarakat merupakan wadah untuk pengembangan sumber daya 

masyarakat. Program pembangunan perumahan atau program bedah rumah 

bertujuan memantapkan sistem hunian bagi masyarakat melalui upaya 

menyempurnakan peraturan pembangunan perumahan dan sistem pembiayaan 

perumahan, meningkatkan peran aktif swasta dalam penyediaan dan 
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pembangunan perumahan serta meningkatkan kualitas pengelolaan 

BUMN/BUMD yang bergerak dalam penyediaan dan pengelolaan perumahan. 

Sasaran program adalah penyediaan rumah sehat dan menghindarkan spekulasi 

tanah untuk perumahan dan permukiman, meningkatnya ketersediaan dana bagi 

pembiayaan perumahan yang berasal dari dana masyarakat, terciptanya 

mekanisme subsidi perumahan yang efisien dan tepat sasaran sesuai dengan 

kemampuan keuangan pemerintah, meningkatkan kemudahan bagi masyarakat 

miskin dan berpendapatan rendah dalam mendapatkan hunian yang layak bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan. 

Begitu juga dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) berorientasi 

pada bantuan terhadap masyarakat miskin yang terwujud dalam program bedah 

rumah bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Himpitan 

ekonomi yang teramat berat bagi warga miskin di Desa Kedawung membuat 

rumahnya sangat tidak layak untuk dihuni. Oleh karena itu Pemerintah Daerah 

mencetuskan program pemogaran rumah tidak layak huni bagi warga miskin 

untuk membantu warga miskin memiliki penghidupan yang layak. 

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan anggaran pada program 

pembangunan perumahan atau bedah rumah telah disediakan anggaran sekitar 5 

sampai 6 juta/unit. Pelaksanaan program bedah rumah ini dilaksanakan di 

sejumlah RT/RW, yaitu RT 06 RW 13, RT 02 RW 05 dan RT 03 RW 06 yang ada 

di  Desa Kedawung Kecamatan Kuripan Kab. Probolinggo. Namun untuk 

menentukan yang layak atau tidak, rumah masyarakat yang layak dibedah 

berdasarkan hasil survei dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten 
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Probolinggo, setidaknya ada syarat-syarat tertentu rumah milik masyarakat yang 

layak untuk di perbaiki atau dibedah. Di antaranya, mereka adalah kaum fakir 

miskin, kemudian memang kondisi rumah tidak layak untuk dihuni atau berlantai 

tanah. Selain itu, mekanisme pelaksanaan bedah rumah bermula dari RT/RW 

setempat menyampaikan usulan kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo 

mengenai warga yang berhak mendapat dana program itu. Syaratnya, antara lain, 

gubuk reyot milik sendiri dan si empunya tak berpunya. 

Dari hasil survei tersebut lantas dilakukan perkiraan biaya yang dibutuhkan. 

Perkiraan ini disesuaikan dengan anggaran yang akan dialokasikan Pemerintah 

Kabupaten Probolinggo, yaitu sekitar 5 sampai 6 juta/unit rumah. Selanjutnya 

Pemerintah Kabupaten Probolinggo menggandeng jasa konsultan untuk 

merancang gambar bangunan yang akan direnovasi. Jasa konsultan diperlukan 

supaya tidak terjadi pemborosan anggaran. Setelah semuanya terpenuhi, renovasi 

pun dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedawung. 

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa pentingnya suatu kebijakan sebagai 

suatu tindakan nyata yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya 

hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau 

mewujudkan sasaran yang diinginkan.1 

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan berpola 

yang mengarah pada tujuan tertentu. Dalam hal ini Kebijakan dapat dimaknai 

sebagai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk 

                                                        
1 Sholichin Abdul, Wahab S. 2005. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara. Edisi 2, cetakan 5. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm: 2 
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dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan dan 

pelaksanaan program. Tujuan dari kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran 

dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. 

Terkait dengan implementasi kebijakan bedah rumah ini sangat menekankan 

pada keefektifan dari tindakan yang ditempuh oleh pembuat kebijakan melalui 

berbagai agen pelaksanaan yang telibat dalam mentransformasikan tujuan 

kebijakan kedalam tindakan-tindakan rutin birokrasi. Hal ini untuk mengantisipasi 

kegagalan implementasi, dimana suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai 

dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak 

menguntungkan kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak 

atau hasil akhir yang dikehendaki.  

Dari permasalahan di atas, penulis ingin lebih jauh meneliti  sejauh mana  

kebijakan program bedah rumah bagi warga miskin yang dilakukan oleh Badan 

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kedawung Kecamatan Kuripan Kabupaten 

Probolinggo dapat terimplementasi dengan baik. 

B. Rumusan Masalah 
 

1. Mengapa Pemerintah Kabupaten Probolinggo menerapkan kebijakan 

program bedah rumah? 

2. Apakah saja kendala serta solusi BPM di Desa Kedawung Kecamatan 

Kuripan Kabupaten Probolinggo dalam pelaksanaan bedah rumah? 

3. Bagaimana implementasi kebijakan program bedah rumah yang 

dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kedawung 

Kecamatan Kuripan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk menciptakan sebuah hasil yang maksimal dari penelitian terkait 

dengan implementasi kebijakan dalam  program bedah rumah bagi warga miskin 

di Kabupaten Probolinggo harus memiliki gambaran atau penjelasan yang jelas, 

adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah: 

1. Untuk mengetahui alasan pemerintah membuat kebijakan program 

bedah rumah di Desa Kedawung Kecamatan Kuripan Kab. Probolinggo 

2. Untuk menggambarkan dan menjelaskan kendala serta mencari solusi 

Badan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kedawung Kecamatan 

Kuripan Kabupaten Probolinggo dalam pelaksanaan bedah rumah. 

3. Untuk menggambarkan dan menjelaskan implementasi kebijakan 

program bedah rumah yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan 

Masyarakat di Desa Kedawung Kecamatan Kuripan. 

D. Manfaat Penelitian  

 Dalam penelitian tentunya penyusun mengharapkan beberapa manfaat dari 

hasil penelitian yang dilakukan baik secara akademis maupun praktis: 

1. Manfaat Akademis 

Diharapkan akan mampu memberikan masukan dan referensi bagi fakultas 

ilmu pemerintahan. Khususnya bagi instansi atau lembaga Pemerintah 

Kabupaten Probolinggo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Melalui penelitian ini bisa mengkaji, memahami, dan memberi 

pengetahuan bagi penyusun dan menjadi tolak ukur serta evaluasi bagi 
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kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan 

pemberdayaan terhadap masyarakat miskin 

E. Definisi Konseptual. 

1. Implementasi Kebijakan 

Implementasi Kebijakan merupakan pelaksana keputusan dasar yang 

biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk 

perintah atau keputusan yang penting. 2 

Implementasi akan terfokus pada tindakan atau perilaku para pejabat dan 

instansi dalam upaya untuk penanggulangan gangguan, jadi implemantasi 

juga merupakan proses memahami yang senyatanya terjadi sesudah suatu 

program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni berupa kejadian atau 

kegiatan yang timbul sesudah disahkannya aturan tersebul, baik dalam 

usaha pengadministrasian maupun untuk menimbulkan dampak atau 

akibat nyata pada masyarakat sehingga pada umumnya implementasi 

dilakukan oleh individu, pejabat atau kelompok Pemerintah/swasta yang 

diarakan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

tersebut. Salah satu implementasi kebijakan dalam hal ini yaitu 

implementasi Program, dimana merupakan merupakan susunan rencana 

kerja yang dirancang secara sistematis. 

 

 

 
                                                        
2 Sholichin Abdul, Wahab S. 2005. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara. Edisi 2, cetakan 5. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm: 2 
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2. Pemerintah Daerah 

Dalam Undang-undang otonomi daerah No 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah telah dijelaskan bahwa yang dimaksud pemerintah 

daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 

daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan UUD 1945.3  

3. Program Bedah Rumah 

Program bedah rumah merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

Pemerintah Daerah untuk menanggulangi masalah kemiskinan 

masyarakatnya. Program ini berawal dari permintaan bantuan masyarakat 

kepada pemerintah untuk merenovasi rumah yang dihuni RTM. 

Mekanisme pelaksanaan bedah rumah bermula dari RT/RW setempat 

menyampaikan usulan kepada Pemerintah Daerah mengenai warga yang 

berhak mendapat dana program bedah rumah.4 

Dari uraian definisi konseptual di atas dapat disimpulkan, bahwa 

implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam program bedah rumah adalah 

suatu proses pelaksanaan program bedah rumah yang telah diputuskan Pemerintah 

Daerah untuk membantu masyarakat miskin dalam pembangunan perumahan 

yang layak huni sekaligus untuk untuk menanggulangi masalah kemiskinan di 

daerah. 
                                                        
3 UU Otonomi Daerah  No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 
4 A.A  Gde Anom Wartawan. 

http://www.cybertokoh.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1263&Itemid=95 
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F. Definisi Operasional 

 Definisi Operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal 

yang didefinisikan dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasional itu 

akan menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu pada 

bagaimana mengukur suatu variable.5 Dengan demikian definisi operasional 

merupakan penetapan dari indikator yang akan di pelajari dan di analisis, sehingga 

nantinya dapat di peroleh gambaran yang jelas, diantaranya sebagai berikut : 

1. Alasan alasan pemerintah membuat kebijakan program bedah rumah di Desa 

Kedawung Kecamatan Kuripan Kab. Probolinggo, meliputi: 

a. Penentuan rumah yang tidak layak huni 

b. Merancang bangunan rumah yang akan direnovasi 

c. Rincian anggaran biaya  

2. Kendala Badan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kedawung Kecamatan 

Kuripan Kabupaten Probolinggo dalam pelaksanaan bedah rumah, meliputi: 

a. Pendanaan  

b. Pemetaan kemiskinan 

c. Fasilitasi pelaksanaan bedah rumah 

3. Kebijakan Progam Bedah Rumah 

a. perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Evaluasi 

                                                        
5 Tim dosen bahasa Indonesia UMM, 2003. Bahasa Indonesia untuk karangan ilmiah, UMM 

Press, Malang, Halaman 207 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dengan alasan agar 

dapat menggali informasi yang mendalam mengenai objek yang diteliti. Metode 

deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-

fakta yang ada, sehingga tujuan dari metode deskriptif adalah untuk 

menggambarkan tentang suatu masyarakat atau kelompok tertentu atau gambaram 

tentang gejala sosial.6  

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

alasan bahwa dalam penelitian ini berupaya menggali data, yaitu data berupa 

pandangan responden dalam bentuk cerita rinci atau asli. Metodologi kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati7. Kemudian 

responden bersama peneliti memberikan penafsiran, sehingga dapat memunculkan 

suatu temuan atau mengembangkan temuan dan memberikan informasi tentang 

implementasi kebijakan program dalam program bedah rumah yang dilakukan 

oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kedawung. 

2. Subyek Penelitian 

Peneliti telah menetapkan para informan penelitian yang dipandang dapat 

memberikan pengalaman yang seluas-luasnya terutama berhubungan dengan 

                                                        
6 Soehartono, Irawan. 2002. Metode penelitian sosial. Bandung: hlm:35 
7 Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Bandung: Rosdakarya 
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Implementasi kebijakan program dalam program bedah rumah yang dilakukan 

oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kedawung, adalah : 

a. Kepala Bapemas 

b. Kepala Desa Kedawung 

c. Masyarakat Desa Kedawung  

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan untuk 

mendapatkan informasi serta data-data yang diperlukan oleh penyusun untuk 

menunjang penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kedawung 

Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo, dengan pertimbangan kemudahan 

akses informasi data dan subyek utama penelitian dilakukan 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah salah satu sumber data yang diperoleh secara 

langsung peneliti dari nara sumber yang dapat dipercaya dalam 

memberikan informasi yang berkaitan dengan judul peneliti. Data 

primer dalam penelitian ini seperti orang (aparat desa) yang terlibat 

langsung didalamnya, yaitu Kepala Bapemas, Kepala Desa Kedawung 

serta masyarakat desa. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data 

primer. Data sekunder tersebut adalah dokumen-dokumen resmi, 

koran-koran maupun internet atau televisi, perundang-undangan yang 
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berhubungan dan berkaitan dengan penelitian ini serta masyarakat 

umum yang juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai 

masalah yang menjadi obyek penelitian, maka diperlukan alat pengambilan data 

sesuai permasalahan yang diteliti, sebab kualitas data ditentukan oleh alat 

pengumpulan data. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan atau 

memperoleh data yang ada dilapangan secara akurat dan sesuai dengan fakta yang 

ada dilapangan, agar dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian 

ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1) Wawancara (interview)  

Wawancara adalah pembicaraan dengan maksud tertentu. Pembicaraan 

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

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti 

ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain: mengkontruksi 

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

kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekontruksi kebulatan-kebulatan 

demikian sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan 

datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang 

diperoleh orang lain, baik manusia maupun bukan manusia 

(triangulasi); dan memverifikasi mengubah dan memperluas konstruksi 
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yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecek data. Dengan 

adanya wawancara ini diharapkan tidak terjadi perbedaan pengertian  

antara peneliti dengan responden, serta teknik ini digunakan untuk 

memperoleh data primer dari subyek peneliti secara langsung.8  

Dalam peneliti ini wawancara hanya diajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara bebas dan leluasa tanpa terkait dengan susunan pertanyaan yang 

telah disiapkan sebelumnya. Tetapi tetap terpusat pada satu pokok 

masalah yaitu implementasi kebijakan program dalam program bedah 

rumah yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat di Desa 

Kedawung. Keadaan demikian ini memungkinkan wawancara 

berlangsung secara luwes, arahnya bisa berlangsung secara lebih 

terbuka, sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan 

pembicara tidak terlalu terpaku  dan pada akhirnya menjemukan kedua 

belah pihak. 

2) Observasi  

Observasi adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standart. Observasi 

diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat 

fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek 

dalam fenomena tersebut.9  

3) Dokumentasi 

                                                        
8 Ibid: 186 
9 Ardani, Tristiadi A. 2004. Observasi dan Wawancara. Malang: Bayumedia 
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Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data 

histories.10 Selain itu, dikatakan juga bahwa dokumentasi juga dapat 

dikategorikan peneliti sebagai sumber data sekundar atau pendukung. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke 

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.11 Analisis data yang 

dipergunakan dalam penelitian kali ini adalah kualitatif. Dari penelitian ini maka 

data akan dianalisis dengan pelukisan keadaan obyek berdasarkan data obyektif, 

sehingga data-data yang ada dapat disimpulkan setelah analisis. Adapun tahapan 

dalam analisis data adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan  Data, yang terdiri dari : 

a. Mengedit data, yaitu memeriksa data yang terkumpul 

berkenaan dengan kelengkapan dan kebenaran sehingga siap 

diproses lebih lanjut. 

b. Mengkode data, yaitu data yang terkumpul diberi kode tertentu 

dan dikelompokkan. 

c. Klasifikasi data, yaitu mengadakan seleksi data yang 

terkumpul sesuai dengan sumber data masing-masing. 

2. Pengelolaan dan penyajian data dilakukan setelah data terkumpul 

diklasifikasikan  dengan beberapa kebutuhan, kemudian dilakukan 

                                                        
10 Bungin, M. Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana 
11 Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Bandung: Rosdakarya 
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pengelolaan data dengan cara mengklasifikasikan dalam bentuk 

uraian. 

3. Pengembangan dan pengambilan alternatif yaitu setelah data diolah 

maka diambil beberapa alternatif yang terbaikatau dijadikan bahan 

penyampaian informasi dan pengambilan keputusan.12 

Peneliti berpedoman pada tahapan penelitian, bahwa: 

1. Analisa data dalam penelitian lapangan dilakukan secara jalin-

menjalin dengan proses pengamatan. 

2. Berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan berkenaan dengan 

gejala sosial yang diamati, dan menemukan penyimpangan pola-

pola tindakan atau norma sosial tersebut. 

3. Membentuk taksonomi tindakan sosial yang diamati. 

4. Menyusun secara tentatif proposisi-proposisi teoritis, berkenaan 

dengan hubungan antar katagori yang dikembangkan atau 

dihasilkan dari penyusunan taksonomi tersebut diatas. 

5. Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap tindakan sosial yang 

berkaitan dengan proposisi-proposisi sementara. 

6. Untuk mencegah penarikan secara subyektif, dilakukan upaya: 

mengembangkan intersubyektif melalui diskusi, menjaga kepekaan 

sosial dan kesadaran sebagai peneliti. 

 

 

                                                        
12 Ibid: 112 
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