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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (selanjutnya dingkat DKI Jakarta) 

merupakan ibukota negara Indonesia. Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta 

menjadi kota megapolitan yang padat karena memiliki tingkat pertumbuhan 

penduduk dan arus mobilitas manusia yang tinggi baik dari masyarakat DKI 

Jakarta sendiri, maupun dari masyarakat luar daerah di sekitarnya yang 

menggantungkan hidup pada kota Jakarta. Kedudukan  DKI Jakarta yang 

menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan perekonomian turut 

menambah dampak pada perkembangan atau pergerakan roda kehidupan 

ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat secara umum.  

Pesatnya kemajuan perekonomian di DKI Jakarta, menyebabkan 

tingginya tingkat urbanisasi. Urbanisasi yang tinggi berakibat pada ruang 

fisik kota, yang mulanya lahan kosong dan diperuntukkan untuk ruang 

terbuka hijau menjadi beralih fungsi sebagai kawasan pemukiman, industri, 

dan gudang. Keadaan yang demikian memperburuk keadaan kota, karena 

tidak seimbangnya antara kebutuhan dengan ketersediaan lahan sehingga 

pemukiman kota menjadi kumuh, kotor, padat, tidak mengikuti peraturan 

pemerintah dalam membangun, dan masyarakatnya miskin. 

Secara nasional, di tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia yang 

tinggal di kawasan perkotaan akan mencapai 65%. Ini berarti hanya tinggal 

35% penduduk Indonesia yang berdiam dikawasan pedesaan dan mereka ini 
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pula yang harus memproduksi pangan buat 65% penduduk yang tinggal di 

kota.
1
  

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota administratif, 

yaitu Kota Administratif Jakarta Pusat dengan luas wilayah 48,1 km
2
, Kota 

Administratif Jakarta Utara dengan luas wilayah 146,7 km
2
, Kota 

Administratif Jakarta Barat dengan luas wilayah 129,5 km
2
, Kota 

Administratif Jakarta Selatan dengan luas wilayah 141,3 km2, Kota 

Administratif Jakarta Timur dengan luas wilayah 188,0 km
2
 serta Kabupaten 

Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 8,7 km
2
.
2
 

Kepadatan penduduk DKI Jakarta semakin meningkat dan kebutuhan 

terhadap perumahan semakin bertambah, sementara itu ketersediaan lahan   

semakin berkurang. Mahalnya harga tanah untuk membangun rumah 

horizontal dikota Jakarta, membuat penduduk yang  berpenghasilan rendah 

dan menengah terpaksa membeli rumah di luar kota Jakarta. Bersamaan 

dengan itu, pemukiman kumuh (slum area) masih menjadi salah satu 

permasalahan yang menghantui Jakarta. Hal ini tentunya menuntut perhatian 

lebih serius dari pemerintah dan kesadaran dari masyarakat sendiri. 

Salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi semakin berkurangnya 

lahan pemukiman dan mengatasi kekumuhan pemukiman adalah 

memindahkan masyarakat yang ada di Senayan ke kawasan Tebet. Dahulu 

                                                           
1
Pengendalian Banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2010. Team Mirah sekethi, 

http://www.beritajakarta.com/multimedia/ext_infobuku/buku_mjb.pdf/,diakses tanggal 20 Mei 2016  
2
Profil Pembagunan DKI Jakarta 2013. Bappenas, http://www.bappenas.go.id/document/profil/Profil 

Pembagunan 3100DKI 2013.pdf/,diakses  tanggal 26 Mei 2016 

http://www.beritajakarta.com/multimedia/ext_infobuku/buku_mjb.pdf/,diakses
http://www.bappenas.go.id/document/profil/Profil
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Tebet diperuntukkan bagi masyarakat yang digusur dari kawasan Senayan 

tetapi tanah mereka diperjual belikan ke golongan ekonomi atas. Oleh karena 

itu, masyarakat miskin mulai kembali mencari lahan sekitar untuk dijadikan 

tempat tinggal dan inilah contoh kasus penyalagunaan lahan milik negara. 

Akan tetapi, pemindahan penduduk seperti ini tidak dipikirkan dampaknya 

bagi wilayah tempat tinggal baru mereka.  

Kepadatan penduduk yang cukup tinggi menjadikan banyak kawasan 

di Jakarta Timur yang menjadi pemukiman kumuh, salah satunya adalah 

Kampung Pulo. Pemukiman kumuh tersebut menyebabkan terjadinya banjir 

yang selalu melanda kawasan Kampung Pulo dan menjadi langganan setiap 

tahunnya. Kampung Pulo bertempat di Kecamatan Jatinegara, Kelurahan 

Kampung Melayu, Jakarta Timur. Nama Kampung Pulo berasal dari bentuk 

dataran ini ketika air sungai Ciliwung meningkat ada yang berbentuk pulau 

kecil dataran Kampung Pulo cukup rendah dari jalan raya Jatinegara Barat. 

Kampung Pulo merupakan kawasan permukiman yang padat dan berdiri di 

tanah negara. Penduduk yang tinggal didalamnya rata-rata berpenghasilan 

rendah, sehingga kualitas lingkungan semakin menurun. 

Kampung Pulo sangat strategis karena berada di antara pusat-pusat 

kegiatan di daerah Jatinegara, misalnya Statiun Kereta Api Manggarai, Pasar 

Rumput Manggarai, Jalan Matraman Raya–Jalur Perdagangan dan Jasa, 

Sekolah Unggulan SMAN 8 Jakarta, Terminal Kampung Melayu, Pasar Jati 

Negara dan Stasiun Jatinegara. Alasan utama warga yang tinggal di 

Kampung Pulo adalah mudahnya akses terhasap aktivitas ekonomi 
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masyarakat. Banyak warga yang bekerja sebagai pelayan toko atau pedagang 

di pasar Meester. Ada juga yang membuka industri kecil di rumah 

mereka,oleh karena alasan ekonomi inilah, membuat sulitnya warga untuk 

dipindahkan atau direlokasikan ke tempat lain.  

Kekumuhan dan menjadi langganan banjir setiap tahunnya merupakan 

dua alasan penting mengapa pemerintah DKI Jakarta merekolasikan atau 

memindahkan warga Kampung Pulo kepemukiman rumah susun. Kebijakan 

relokasi ini didasari oleh Peraturan Daerah 1 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Tahun 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), rencana sodetan untuk 

pembangunan danau serta perubahan peruntukan tanah di Kampung Pulo 

dan Bidara Cina. Penduduk Kampung Pulo direlakoasi ke Rumah Susun 

Sewa Sederhana (Rusununawa). Pemukiman warga Kampung Pulo yang 

baru itu  terkait dengan adanya pengrusuran atau relokasi  Pemprov DKI 

Jakarta. Adapun fasilitas yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk 

Rusunawa Jati Negara Barat. 

                                    Said Ali mengatakan, pemerintah 

telah menyediakan 518 unit atau bidang untuk ditinggali warga Kampung 

Pulo yang terdampak penggusuran. Namun hingga saat ini, baru 429 warga 

yang telah mengambil undian untuk mendapatkan unit di Rusunawa tersebut. 

Sesuai perintah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, warga yang 

tinggal di Rusun Jatinegara digratiskan selama 3 bulan. Setelah itu, warga 

http://smeaker.com/nasional/2167/menelisik-bagaimana-kampung-pulo-yang-kini-menjadi-sengketa-berdarah/
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dipungut biaya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupah) per bulan untuk Iuran 

 Pengelolaan Lingkungan.
3
 

Masyarakat menilai Pemprov DKI kurang melakukan sosialisasi 

terkait relokasi dari tempat tinggal sebelumnya menuju ke rusunawa. Namun 

menurut Pemerintah khususnya Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan 

pendekatan yaitu dengan adanya Surat-surat Peringatan (SP) I dan 2 untuk 

membongkar bangunan yang kena garis normalisasi sebagai bangunan liar di 

bantaran sungai Ciliwung, dan terdapat pada Instruksi Gubernur No 68 tahun 

2014.
4
 

Terdapat beberapa tuntutan yang diajukan masyarakat khususnya 

warga Kampung Pulo yang terkena relokasi. Seperti adanya ganti rugi/ganti 

untung yang telah dijanjiakan oleh pemerintah, yang terdapat dalam  Perpres 

71 tahun 2012
5
 dan Pergub 190 tahun 2014

6
, yang telah dijanjian oleh 

pemerintah sebelumnya yaitu:Meminta agar adanya ganti rugi berupa 

pemberian tempat tinggal di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), 

secara gratis. Dan menganti lahan yang telah diukur dan memiliki setifikat 

tanah sesuai dengan NJOP (nilai jual objek pajak). 

                                                           
3
 Arahman News. 2015. Pengusuran kampong pulo, antara teriakan dan kerja nyata pemerintah. http:// 

www.arahmahnews.com/2015/08/22/, diaksess , tanggal 22 Maret 2016 
4
Baca Instruksi Gubernur No.68 Tahun 2014.Tentang penataan dan penerbitan disepanjang kali, 

saluran dan jalan ispeksi. 
5
Baca Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 

Pengadan Tanah bagi Pembagunan untuk Kepentingan Umum  
6
Baca peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Noomor 190 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Santunan kepada Penggarap Tanah Negara  

http://www.arahmahnews.com/2015/08/22/
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Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak 

akan memberikan ganti rugi pada warga
7
 karena ada aturan yang terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang tidak memperbolehkan 

adanya uang kerohiman.  Pemprov juga mengatakan mereka bukanlah warga 

asli Jakarta sendiri. Mereka tinggal di tempat yang tidak layak untuk dihuni 

dan diketahui juga bahwa lahan yang ditempati adalah sah milik negara yang 

seharusnya difungsikan sebagi RTH dan lain-lain yang bersangkutan dengan 

kepentingan publik.  

Berdasarkan dengan adanya segala permasalahan yang dihadapi oleh 

pemerintah Jakarta, maka peneliti ingin meneliti dan menemukan sejauh 

mana implementasi kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam merelokasi 

Pemukiman Kampung Pulo berkaitan dengan upaya mengatasi dampak 

banjir dan mengurangi pemukiman kumuh di DKI Jakarta. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah DKI Jakarta  merelokasi 

pemukiman kumuh Kampung Pulo? 

2. Apakah permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi 

kebijakan merelokasi pemukiman kumuh kampung pulo? 

 

 

 

                                                           
7
Ahok tegaskan tak beri warga kampong pulo uang ganti rugi.http:// www. 

news.liputan6.com/2015/08/20/, diaksess 05 Mei 2016 

 

http://www.arahmahnews.com/2015/08/22/
http://www.arahmahnews.com/2015/08/22/
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana implemantasi kebijakan pemrintah DKI 

Jakarta  merelokasi pemukiman kumuh  Kampung Pulo  

2. Untuk mengetahui apakah permasalahan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan implementasi kebijakan 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Akademis  

 Untuk menambah wawasan bagi peneliti tentang bagaimana 

implemintasi kebijakan dalam merelokasi tempat tinggal warga Kampung 

Pulo. Penelitian ini berkaitan dengan mata kuliah yang pernah ditempuh atau 

wajib ditempuh mahasiswa yaitu mata kuliah “Kebijakan Pub  k” 

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi instansi terkait: diharapkan mampu menjadi acuan 

atau rekomendasi kepada instansi maupun pihak yang terkait dalam 

implementasi kebijakan dalam merelokasi tempat tinggal warga 

Kampung Pulo  yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta  

b. Manfaat bagi pemerintah daerah: diharapkan kepada pemerintah 

daerah Jakarta Timur agar ke depannya lebih memperhatikan warga 

yang melakukan pemindahan atau urbanisasi, pendataan baik dari 

catatan sipil maupun kelurahan harus sesuai agar tidak terdapat 

kekeliruan, serta menegakan segala atruan sesuai dengan arah yang 

sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
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c. Manfaat bagi dasyarakat: diharapkan agar kebijakan ini dapat 

memberikan pembelajaran buat masyarakat khususnya DKI Jakarta 

sendiri agar lebih mengerti akan aturan yang telah ditetapkan dan 

menggunakan lahan untuk tempat pemukiman yang sesuai dengan arah 

serta mendalami bahwa kegunakan memiliki sertifikat tanah sangatlah 

penting serta melakukan  penyalagunaan lahan milik negara adalah hal 

yang sangat melanggar hukum.  

E. Definisi Konsep dan Oprasional  

1. Definisi Konsep  

A. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah 

dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya 

mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. 

Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap 

pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses 

yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan 

penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. 

Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika 

top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro 

menjadi tindakan konkrit atau mikro.
8
 

                                                           
8
 Wibawa, Samodra,1994,  Evaluasi Kebijakan Publik.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
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Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan 

administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.
9
 Sedangkan 

Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan 

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu 

maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle 

menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan 

dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah 

siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. 

Implemantasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan 

yang memungkinkan dari kebijakan dapat terealisasikan sebagai sebuah hasil 

aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan suatu harapan 

untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan.Tujuan dan 

sasaran dari kebijakan diterjemahkan dalam sebuah program yang bertujuan 

untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Singkatnya, implementasi 

merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi 

tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan.  

B. Konsep dan Struktur Tata Ruang Kota  

Konsep diawali dengan identifikasi potensi dan masalah pembangunan 

di daerah ini. Identifikasi potensi dan permasalahan pemanfaatan ruang tidak 

hanya mencakup perhatian pada masa saat ini. Namun juga potensi dan 

masalah yang akan mengemuka pada masa depan. Identifikasi dari potensi 

                                                           
9
 Grindle, Merilee S, (ed). 1980, Politics and Apolicy Implementation in the Third World, new jersey: 

Princetown University Press.  
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dan masalah tersebut membutuhkan terjalinnya komunikasi antara perencana 

dengan masyarakat yang akan terpengaruh oleh rencana. 

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem 

jaringan serta sistem prasarana maupun sarana. Semua hal itu berfungsi 

sebagai pendukung kegiatan sosial-ekonomi yang secara hirarki 

berhubungan fungsional.Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola 

pemanfaatan ruang baik yang direncanakan ataupun tidak.Struktur ruang 

wilayah kota merupakan gambaran sistem pusat pelayanan kegiatan internal 

kota dan jaringan infrastruktur kota sampai akhir masa perencanaan, yang 

dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan melayani fungsi 

kegiatan yang ada/direncanakan dalam wilayah kota pada skala kota, yang 

merupakan satu kesatuan dari sistem regional, provinsi, nasional bahkan 

internasional. 

Dalam hal ini ada beberapa teori yang mendukung untuk menjelaskan 

bagaimana konsep struktur tata ruang kota. Salah satunya adalah Teori Inti 

Ganda (Multiple Nucleus Theory). Teori ini dikemukakan oleh Harris dan 

Ullman pada tahun 1945. Kedua ahli kependudukan ini berpendapat, 

meskipun pola konsentris dan sektoral terdapat dalam wilayah kota, 

kenyataannya lebih kompleks dari apa yang dikemukakan dalam teori 

Burgess dan Hoyt. 
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Gambar 1.1 Struktur Kota menurut Teori Inti Ganda 

 

 

Pertumbuhan kota yang berawal dari suatu pusat menjadi bentuk yang 

kompleks. Bentuk yang kompleks ini disebabkan oleh munculnya nukleus-

nukleus baru yang berfungsi sebagai kutub pertumbuhan. Nukleus-nukleus 

baru akan berkembang sesuai dengan penggunaan lahannya yang fungsional 

dan membentuk struktur kota yang memiliki sel-sel pertumbuhan.Nukleus 

kota dapat berupa kampus perguruan tinggi, Bandar udara, kompleks 

industri, pelabuhan laut, dan terminal bus. Keuntungan ekonomi menjadi 

dasar pertimbangan dalam penggunaan lahan secara mengelompok sehingga 

berbentuk nukleus. Misalnya, kompleks industri mencari lokasi yang 

berdekatan dengan sarana transportasi.Perumahan baru mencari lokasi yang 

berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan tempat pendidikan. 

Harris dan Ullman berpendapat bahwa karakteristik persebaran 

penggunaan lahan ditentukan oleh faktor-faktor yang unik seperti situs kota 

dan sejarahnya yang khas, sehingga tidak ada urut-urutan yang teratur dari 
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zona-zona kota seperti pada teori konsentris dan sektoral. Teori dari Burgess 

dan Hoyt dianggap hanya menunjukkan contoh-contoh dari kenampakan 

nyata suatu kota. 

Penjelasan dari teori inti ganda ini merupakan gambaran juga yang 

terjadi di Ibu Kota Negara Jakarta yang salah satunya mempunyai 

permasalahan tentang penyalagunaan lahan secara ilegal milik negara oleh 

oknum-oknum yang menggambil keuntungan dari pihak lain. Alasan kuat 

yang mendasar untuk masyarakat Kampung Pulo membangun pemukimman 

disekitaran bantaran kali Ciliwung adalah tempat tersebut sangat strategis, 

dikarenakan juga banayk dari warga Kampung Pulo yang bekerja sebagai 

buruh sehingga tempat atau pemukiman tersebut menurut mereka sangat 

efektif untuk menunjang perekonomian dan pekerjaan yang mereka lakukan 

setiap harinya.  

F. Definisi Oprasional  

Untuk alasan kemudahan peneliti dalam melakukan penelitian ini, 

maka diperlukan definisi oprasional yang dimaksudkan untuk menjelaskan 

indikator-indikator yang ditetapkan. Definisi oprasional adalah unsur yang 

mengukur suatu variabel atau petunjuk pelaksana suatu penelitian. Variabel 

ialah sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai
10

 

Definisi oprasional merupakan suatu unsur yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel. Untuk menilai variabel dapat 

dilihat melalui indikator yang ada. Adapun indikator penelitian ini adalah: 

                                                           
10

 Usman DKK, Metode Penelitian Sosial, Jakarta, PT Bumi Aksara 2004 
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1. Pihak yang terkait. 

a. Pemprov DKI Jakarta (Dinas PU bagian Tata Air) 

b. Masyarakat Kampung Pulo  

2. Latar belakang terjadinya relokasi  

a. Daerah Kampung Pulo rawan banjir  

b. Penataan Kawasan Kumuh  

3. Waktu terjadinya kebijakan relokasi  

a. Pasca ditetapkanya Perda No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Kota Wilayah Tahun 2030  

4. Implementasi Kebijakan  

a. Rencana aksi kebijakan (sesuai dengan perencanaan dan vormulasi) 

b. Evaluasi implementasi kebijakan berupa (kontrol dari Pemerintah 

Daerah) 

c. Hasil sebuah kebijakan (output value) Penerbitan Umum  

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif yang memberikan 

gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang 

ada dalam obyek penelitian dan gambaran tentang fenomena-fenomena 

sebagai masalah atau kendala yang diselidiki dari keadaan dilapangan sesuai 

dengan permasalahan penelitian. Menurut Hidayat Syah penelitian deskriptif  

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menentukan pengetahuan 

yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. 
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2. Sumber Data  

a. Data Primer  

Data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti ada dua yaitu 

pertama data primer. Data primer menurut Jonathan Sarwono adalah data 

yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam 

bentuk terkomplikasi ataupun dalam bentuk dokumenter. Data ini harus 

dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu 

orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai 

saran mendaptkan informasi ataupun data.
11

 Data primer dapat berupa: Data 

(catatan) hasil observasi, data hasil wawancara. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah dokumen-dokemen atau arsip-arsip, literature, 

jurnal, foto, rekaman suara maupun data-data factual dari internet yang 

berkaitan dengan judul penelitian.  

3. Teknik Pengambilan Data 

a) Observasi 

Observasi  yaitu dengan melakukan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi yang 

dilakukan adalah dengan melihat langsung Implementasi Kebijakan 

Pemerintah DKI Dalam Merelokasi Pemukiman Warga akmpung Pulo.   

                                                           
11

 Jonathan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.Yogyakarta:Graha Ilmu. Hal 

126 
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b) Wawancara  

Penelitian ini menggunakan wawancara terstuktur, dalam melakukan 

wawancara peneliti telah menyiapkan instrument pemelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan secara rinci khususnya 

yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah DKI Jakrta 

Dalam Merelokasi Pemukiman Warga Kampung Pulo. Tujuan dari 

wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka 

dengan meminta pihak yang diwawancarai menjawab sesuai dengan fakta, 

pendapat ataupun ide-ide terkait dengan penelitian. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang sudah 

jadi dan yang diolah oleh orang lain. penelitian hanya tinggal memnfaatkan 

data tersebut. adapun dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan 

cara melakukan penelusuran terhadap dokumen, arsip, artikel, dari 

Pemerintah DKI Jakrta. Dokumen dapat berbentuk tulisan softfile/hardfile, 

(misalkan Prosedur untuk penghuni Rusunawa dll).  

4. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian adalah oaring yang bermanfaat untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar sebuah penelitian, karena sebagai 

subyek yang mempu memberikan informasi yang seluas-luasnya, maka 

dalam penelitian ini sangat berhati-hati dalam menentukan informan, agar 

didapatkan informasi yang valid dan lengkap. Adapun subyek penelitian ini 
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adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakrta (Bidang 

Pembagunan dan Pemukiman), Walikota Administrasi Jakrta Timur, Satuan 

Polisi Pamong Praja, Dinas tata air, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan 

Dinas Perhubungan.  

5. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan 

untuk mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan untuk menu 

jang penelitian ini. Selain itu pentingnya lokasi penelitian ini dimaksudkan 

agar penelitian mampu mengungkapkan fakta yang terjadi dilapangan. 

Penelitian ini dilakukan di Daerah Khusus  Jakarta. 

6. Teknik Analisis Data  

Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif makan akan menggunakan 

analisis data yang dikemukakan oleh Milles & Huberman
12

 bahwa analisis 

data kualitatif terdiri dari empat komponen antara lain adalah: 

1. Penggumpulan Data 

Penggumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis 

data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.
13

 Pengumpulan data 

dimaksud disini adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang 

ada dilapangan sesuai dengan kebutuhan judul penelitian yaitu Implementasi 

                                                           
12

 Huberman, Miles, 2007. Analisis Data Kualitatif, (UI) Press: Jakarta. Hal 20 
13

 Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 

70  
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Kebijakan Pemerintah DKI Jakrta Dalam  Merelokasi Pemukiman Warga 

Kampung Pulo.  

2. Reduksi data  

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian 

pada penyederhanan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data 

dimulai dengan membuaat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat 

gugus-gugus, menulis memo dan sebagainnya dengan maksud menyidihkan 

data/informasi yang tidak relevan dengan mencari focus atau pokok 

permasalahan terhadap implementasi kebijakan pemerintah DKI Jakrta 

dalam merelokasi pemukliman warga kampung pulo, dari hal tersebut 

nantinya akan didapatkan hasil penelitian yang lebih valid.  

3. Display Data  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendesplaikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan delam bentuk singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan 

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaikan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
14

 Hal ini 

dimaksud untuk memperkuat hasil reduksi data untuk diolah lebih lanjut, 

sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan terhadap 

                                                           
14

 S       , “M m   m        t         t t f,”   m. 341 
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Implementasi Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Dalam Merelokasi 

Pemukiman Warga Kampung Pulo  

4. Pengambilan Kesimpulan  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada satau berupa gambaran atau obyek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas. Kesimpulan ini masih sebagai hipotessis, dan dapat menjadi 

teori jika didukung oleh data-data yang lain.
15

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

  b d, “  m. 345.” 


