
25 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah di tetapkan maka perlu 

di uraikanbeberapa batasan pengertian yang relevan sebagai dasar kerangka 

teoritis dan analisisdalam melakukan pembahasan lebih lanjut. Berdasarkan hal 

tersebut, maka yang akan yang akan dijelaskan sebagai dasar dalam pembahasan 

adalah sebagai berikut: 

A. KEBIJAKAN PUBLIK 

Produk aktivitas-aktivitas yang di maksudkan  untuk memecahkan 

masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh 

aktor-aktor politik yang hubungannya tersetruktur. Keseluruhan proses aktivitas 

itu berlangsung sepanjang waktu.
38

  Kebijakan publik di buat oleh pembuat 

kebijakan adalah untuk memecahkan berbagai masalah sosial atau masalah yang 

terjadi secara masiv di kalangan masyarakat. Pihak yang berwenang dalam 

merumuskan kebijakan publik adalah pemangku kepentingan atau aktor-aktor 

politik dalam hal ini pemerintah. Kebijakan publik pun selalu berkembang dari 

waktu ke waktu dan terstruktur karena masalah yang terjadi di masyarakat pada 

umumnya terus berkembang dan membutuhkan inovasi terus menerus.  

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan publik yaitu 

penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, 

implementasi kebijkan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar 

kebijkan yang di buat dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
39

 

                                                        
38 Lemieux dalam Solichin Abdul Wahab, Analisis kebijakan publik, 2015. Jakarta: Bumi aksara. 

hal:15 
39 Budi, winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi,Yogyakarta:Media pressindo. 

hal 32-34 
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Pertama.penyusunan agenda merupakan proses yang sangat penting dan 

strategis dalam tahapan kebijakan publik. Dalam proses inilah masalah publik di 

identifikasi dan di tentukan apa sajakah langkang-langkah yang perlu di 

prioritaskan. Sebagai fase awal proses kebijakan maka isu-isu masalah publik di 

bahas disini. Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat 

kegentingan isu, serta harus melibatkan berbagai stake holder. 

 Kedua, formulasi kebijakan masalah yang telah di bahas dalam 

penyusunan agenda akan di identifikasi lebih dalam lagi. Kemudian di cari dan di 

susun pemecahan permasalahnnya. Tentu saja model pemecahan masalah harus di 

cari formulasi terbaiknya dan di car pemecahan masalah yang paling tepat. 

Pemecahan masalah itu berasal dari berbagai alternatif dan pilihan kebijakan yang 

ada. 

Tiga, adopsi kebijakan atau legitimasi kebijakan tujuan dari proses ini 

adalah untuk memberikan otoritas yang sah kepada pelaksana kebijakan. Dalam 

pelaksanaan kebijakan harus diatur segala tindakan yang sah dan tidak sah 

sehingga kebijakan itu tidak akan di salah gunakan. Dalam proses ini pula diatur 

lembaga mana yang paling cocok di berikan wewenang dalam 

mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

Keempat, adalah proses yang sangat penting dalam tahapan kebijakan 

publik dan merupakan tahapan dimana kebijakan di tetapkan dan di jalankan. 

Tahapan ini adalah tahapan implementasi kebijakan, implementasi kebijakan 

adalah suatu langkah dimana kebijakan di terapkan langsung pada isu publik. 

Sebagai negara demokrasi dalam implementasi kebijakan biasanya melibatkan 
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swadaya masyrakat, masyarakat juga di perkenankan memberikan saran dan kritik 

dalam penerapan kebijakan. 

Kelima, tahapan evaluasi kebijakan. Seacara umum evaluasi kebijakan 

meliputi penilaian  atas  kegiatan yang telah berlangsung mulai dari agenda 

kebijakan sampai proses implementasi. Melalui evaluasi kebijakan juga dapat 

dilihat sejauh mana keberhasilan suatu kebijakan mengatasi isu publik. Dengan 

begitu tahap evaluasi bisa meliputi tahap perumusan masalah, masalah kebijakan, 

implementasi kebijakan, maupun dampak kebiajakan. 

Tahapan kebijakan dalam program KOTAKU di sini telah sampai pada 

tahapan implementasi  dimana implementasi program telah dimulai pada tahun 

2015 dan diperkirakan selesai pada tahun 2019. Implementator pada program ini 

adalah DISPERKIM (Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman) yang 

diimplementasikan pada kelurahan-kelurahan yang teridentifikasi kumuh 

termasuk Kelurahan sukun yang merupakan kelurahan prioritas. 

B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Agar sasaran 

dan tujuan kebijakan dapat diimplementasikan secara baik, maka ada dua langkah 

pilihan yang ada,yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-

program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan 

publik tersebut
40

. 

 Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

proses kebijakan kerena implementasi kebijakan sangat berpengaruh terhadap 

                                                        
40Riant Nugroho.2014.Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Hal:657 
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berhasil atau tidaknya kebijakan publik tersebut. Artinya, suatu kebijakan tidak 

akan berhasil apabila tidak diimplementasikan, dampak dari kebijakan itu akan 

dilihat setelah kebijakantersebut telah di implementasikan. Selain itu 

implementasi kebijakan di golongkan dalam dua sifat yakni top down dan bottom 

up. Implementasi kebijakan yang bersifa  ttop down adalah implementasi yang di 

turunkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sedangkan buttom up lebih 

menekankan penyerapan aspirasi dari bawah atau masyarakat ke pemerintah. 

Selain itu langkah-langkah yang diperlukan agar implementasi kebijakan dapat 

berjalan dengan baik ada dua jenis, yakni langsung mengimplementasi sebuah 

program kebijakan itu sendiri atau bisa juga program tersebut memiliki program 

turunan lagi. Contohnya adalah program penggulangan kemiskinan dimana 

program tersebut masih mempunyai program turunan untuk mengatasi kemiskinan 

yang di bedakan sektor dan penyebabnya. 

 Program KOTAKU merupakan program yang bersifat top down di 

kerenakan program ini merupakan program turunan yang di buat oleh kementrian 

Pekerjaan Umum dirjen Cipta Karya untuk mengurangi kekeumuhan di tingkat 

kota maupun kabupaten di seluruh indonesia. Kota Malang sendiri merupakan 

salah satu kota percontohan dalam penerapan programnya. Namun di satu sisi 

pemerintah pusat juga menyerahkan kebutuhan dan segala perumusan di tingkat 

daerah mengingat daerah mengetahui kebutuhan diri sendiri. 

 Model klasik yang di perkenalkan oleh Van Meter Van Horn(dalam 

Nugroho) mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari 

kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik
41

.Van Meter dan 

                                                        
41Ibid  hal:665 
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Van Horn(dalam Winarno) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (alat kelompok-kelompok) 

pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, tindakan-

tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan 

menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam 

rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan 

kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Perlu ditekankan 

disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum 

tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-

keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah 

undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi 

kebijakan tersebut
42

. 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan dapat langsung di implementasikan menjadi berbagai program-program 

maupun program itu sendiri nanti mempunyai program turunan. Setelahnya 

implementasi kebijakan juga melihat dampak setelah kebijakan itu 

diimplementasikan apakah membawa dampak positif atau negatif, apakah 

kebijakan itu berjalan cukup baik. Implementasi kebijakan juga di lakukan oleh 

berbagai aktor dimana aktor-aktor ini tugasnnya menyesuaikan dengan sasaran-

sasaran yang hendak dicapai 

Menurut Van Meter dan Van Horn berhasil tidaknya 

implementasikebijakan di pengaruhi oleh beberapa indikator, yaitu: 

                                                        
42Budi winarno. 2002.Teori Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:media pressindo. Hal: 102 
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Gambar 2.1 : Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter Van Horn 

Sumber: Agustino,2006
43

 

 

Berdasarkan gambar diatas model implementasi kebijakan keberhasilan 

implementasi kebijakan dipenggaruhi oleh 6 (enam) variabel yang membentuk 

kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja. Seperti yang diungkapkan oleh Van 

Meter dan Van Horn, tidak hanya menentukan hubungan antara variabel-varihabel 

bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga 

menjelaskan hubungan antara variabel-variabel bebas. Mereka menyatakan bahwa 

secara implisit, kaitan yang tercakup dalam bagan tersebut menjelaskan hipotesis-

hipotesis yang dapat diuji secara empirik. Selain itu indikator-indikator yang 

                                                        
43Agustino leo. 2006. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: CV. Alfabeta Hal: 17 
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memuaskan dapat dibentuk dan data yang tepat dapat dikumpulkan. Variabel-

variabel yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn antara lain:
44

 

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan kebijakan 

Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja 

implementasi kebijkan tentunya menegaskan standart dan sasaran tertentu yang 

harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya 

merupakan penilaian atas tingkat ketercapaiannya standart dan sasaran 

tersebut
45

.Ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam 

pelaksanaan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang 

sudah direncanakan. Dalam variable ini Van Meter dan Van Horn identifikasi 

terhadap indikator-indikator kinerja merupakan proses yang penting dalam 

analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh 

mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. 

Ukuran dasar dan tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan 

kebijakan secara menyeluruh. 

2. Sumber-sumber kebijakan 

Menurut Van Meter dan Van Horn keberhasilan implementasi kebijakan 

juga di pengaruhi oleh sumber daya yang tersedia. Keberhasilan itu dilihat dari 

keberhasilan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, maupun waktu. Sumber 

daya manusia memiliki peranan penting karena sumberdaya manusia di posisikan 

sebagai pengggerak dan pelaksana kebijakan. Keberhasilan implementasi 

kebijakan di tentukan oleh seberapa kompetennya aktor yang terlibat dalam setiap 

bidang kompetensinya masing-masing. Modal juga merupakan sumber daya yang 

                                                        
44Winarno, Budi. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. CAPS. Yogyakarta. 2014. 

Hlm. 158 
45Sulaeman, affan. 1998.  Public policy, kebijakan pemerintah.Bandung: kerja sama UPAD-IIP 
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tidak kalah penting dalam keberhasilan proses implementasi kebijakan, ketidak 

tersediaan modal yang memadai maka akan menghambat pembiyaan 

implementasi kebijakan. Terakhir adalah waktu, waktu menentukan target yang 

hendak di capai oleh kebijakan itu sendiri. implementasi kebijakan dapat 

dikatakan berhasil apabila dalam kurun yang telah ditentukan dapat membawa 

dampak yang positif. 

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan 

Dalam koordinasi implementasi kebijakan komunikasi memegang peranan 

penting. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan dipahami 

oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Ukuran 

dan tujuan kinerja suatu variable secara tidak langsung mempengaruhi kinerja 

variable lain, jadi apabila suatu variable menunjukan tanda-tanda keberhasilan 

secara tidak langsung variable yang lain akan mengikuti. Untuk itu diperlukan 

standart dalam komunikasi, standart tersebut haruslahh memenuhi pengawasan 

terhadap penegakkan hukum. 

4. Ciri  Badan-Badan Pelaksana 

Menurut Van Meter dan Van Horn Keberhasilan implementasi kebijakan 

bisa dilihat dari ciri-ciri badan pelaksananya, ciri atau karakteristik badan-badan 

pelaksana ini tak lepas dari struktur birokrasi badan yang menangani suatu 

kebijakan. Struktur birokrasi ini biasanya menyesuaikan dengan kebijakan yang 

diimplementasikan. Struktur birokrasi ini mempunyai pola-pola dan norma-norma 

yang telah berlaku berulang-ulang.  

Kualitas dari suatu kebijkan di pengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri para 

aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kualitas dalam bidangnya, 



33 
 

pengalaman kerja, dan integritas moral
46

. Selain itu dalam implementasi kebijakan 

tidak hanya di pegang oleh sektor formal namun juga organisasi-organisasi 

informal juga ikut berpartisipasi dalam keberhasilan implmentasi kebijakan. 

5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik 

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya 

yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak perhatian yang besar 

selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan 

publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasikan pengaruh variabel 

lingkungan pada hasil kebijakan sekalipun dampak dari faktor faktor ini pada 

implementasi keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil. Namun, 

menurut Van Meter dan Van Horn faktor ini mungkin mempunyai efek yang 

mendalam terhadap pencapaian badan pelaksana. 

6. Sikap para Pelaksana  

Sikap para pelak sana sangat mempengaruhi keberhasilan dari proses 

implmentasi kebijakan, para pelaksana sebagai pemangku kepentingan dalam 

menjalankan proses implmentasi kebijakan harus dilandasi oleh sikap disiplin. 

para pelaksana kebijakan juga harus mengerti tugas dan tanggung jawabnya 

masing-masing. kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh 

ketidaktaatan para pelaksana terhadap norma-norma , pola-pola dan organisasi 

terhadap implementasi kebijakan. 

C. Kemiskinan Perkotaan/Urban Proverty  

Secara singkat kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standart tingkat 

hidup rendah: yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada jumlah atau 

                                                        
46Subarsono,A.G.2006.Analisis kebijakan publik. Konsep, teori, dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka 

pelajar.hal:7 
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segolongan orang dibandingkan dengan standart kehidupan yang umum berlaku 

dalam masyarakat yang bersangkutan. Standart kehidupan yang rendah ini secara 

langsung negatif pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan 

moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin
47

. 

Pada umumnya kemiskinan bukan sekedar masalah ekonomi maupun 

konsumsi. Lebih lanjut masalah kemiskinan juga menyangkut masalah-masalah 

yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial, dimana  kemiskinan juga merujuk 

pada tingginya angka pengangguran, keterbelakangan, dan ketidak berdayaan. 

Kemiskinan juga banyak berdampak terhadap kesehatan, pendidikan, kekurangan 

akan sandang, pangan, maupun papan. Apabila di kaitkan kembali dengan 

permasalah perekonomian hal ini membentuk sebuah lingkaran bahwa ketidak 

berdayaan secara ekonomi juga menyebabkan masalah-masalah di atas. Untuk 

masyarakat miskin tentunya mengakses berbagai pelayanan dasar adalah sesuatu 

yang bisa di katakan mahal dan sulit di jangkau. 

 Berdasarkan kondisi kemiskinan yanag dipandang sebagai bentuk 

permasalah multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat 

bentuk kemiskinan itu adalah:
48

 

1. Kemiskinan absolut 

kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang 

atau kelompok orang berada di garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi 

untuk memenuhi kebutuhan standart untuk pangan, sandang, kesehatan, 

perumahan, dan pendidikan yang di perlukan untuk meningkatkan kualitas hidup . 

garis kemiskinan di artikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata 

                                                        
47 Supardi, suparlan.1998. Kemiskinan di perkotaan. Jakarta: Yayasan obor Indonesia. Hal:12 
48 Chriswardani Suryawati. 2005 Memahami Kemiskinan Secara multidimensional:Understanding 

Multidimension Of Proverty. Jurnal: management pelayanan kesehatan 2005  VOL. VIII(3).UGM 
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untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standart kesejahteraan. 

Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak di pakai sebagai konsep untuk 

menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau kelompok orang yang 

disebut miskin. 

2. Kemiskinan relatif  

Diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh 

kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat 

sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau standart 

kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program 

pembangunan seperti ini umumnya di kenal dengan istilah daerah tertinggal. 

3.  Kemiskinan kultural 

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat 

adanya sikap atau kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal 

dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mampu atau tidak mau untuk 

memperbaiki taraf hidup dengan tatacara modern. Kebiasaan seperti ini dapat 

berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif 

pula tergantung pada pihak lain. 

4. Kemiskinan struktural 

Kemiskinan strktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena 

rendahnya akses terhadap sumberdaya yang pada umumnya terjadi pada suatu 

tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya 

pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki 

unsur diskriminatif. 
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Selain itu masyarakat miskin sering terkucilkan dari pergaulan sosial, 

walaupun apabila di pandang secara luas kemiskinan berbeda dengan keterkucilan 

sosial, namun kemiskinan juga menyumbang terhadap adanya degradasi moral. 

Banyak masalah-masalah moral yang diakibatkan oleh kemiskinan seperti 

tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat, akibat dari himpitan ekonomi. 

Masalah lain adalah adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin yang 

menyebabkan si miskin di kucilkan dari pergaulan.  

Oleh karena itu, kemiskinan terutama yang di derita oleh fakir miskin 

merupakan masalah pokok nasional yang penanggulanngannya tidak dapat di 

tunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan 

kesejahteraan sosial. Pemberdayaan fakir miskin merupakan salah satu upaya 

strategi nasioanal dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang 

berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia
49

. 

Kemiskinan yang terjadi terutama di perkotaan sering dilihat sebagai 

akibat dari kebodohan, kuranngnya etos kerja, kurangnya keterampilan, maupun 

ketidak berdayaan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan
50

. Banyak 

yang terjadi di masyarakat bahwa mereka bekerja semata hanyalah untuk 

memenuhi kebutuhan saja bukan untuk prestasi kerja, sehingga kemiskinan terjadi 

terus menerus. Hal ini biasanya terjadi pada pekerjaan yang tidak membutuhkan 

modal terlalu besar, tidak membutuhkan keterampilan dan pendidikan yang tinggi 

yakni sektor informal seperti pemulung, pedagang asongan dll. Untuk 

                                                        
49 Harry hikmat,dkk.2005. Rencana strategis penanggulangan kemiskinan program 

pemeberdayaan fakir miskin tahun 2006-2010. Jakarta: Departemen Sosial RI. 
50 Hari harsono.2009..Jurnal: Kemiskinan di perkotaan ( studi kasus peningkatan ekonomi 

masyarakat miskin di Kota Bogor). Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah. 
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memperoleh prestasi kerja di perlukan upaya untuk mengeluarkan diri dari kultur 

kemiskinan, misalnya dengan upaya menaikan derajat pendidikan maupun 

investasi jangka panjang. 

Meskipun tingkat kemiskinan perkotaan relatif lebih rendah dan jauh di 

bawah tingkat  di bawah tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan(16%), tingkat 

tersebut masih mewakili 11 juta orang atau lebih dari satu pertiga (37%) persen 

dari jumlah seluruh masyarakat miskin. Mereka yang di sebut "hampir miskin", 

rumah tangga dengan konsumsi perkapita antara garis kemiskinan dan 20% di atas 

garis kemiskinan, dianggap rentan rentan untuk menjadi miskin, oleh karena itu 

bersama dengan masyarkat miskin membentuk populasi sasaran untuk kebijakan 

penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dari pemerintah indonesia. 

Kelompok ini terdiri dari 8,2 persen populasi perkotaan- hampir sama besar 

dengan masyarakat miskin(10%). 
51

  

Nilai nilai umum secara kasat mata tergambar jelas dalam realita 

kehidupan masyarakat indonesia, khususnya masyarakat dalam kawasan 

perkotaan. Adapun indikator kemiskinan seperti rumah tinggal yang kumuh dan 

jauh dari nilai bersih, pola hidup yang kurang sehat  sulitnya pemenuhan 

kebutuhan secara ekonomi
52

. Dalam struktur sosial masyarakat kemiskinan sering 

diartikan sebagai tradisi. Sering muncul pertanyaan, apabila orang tua sudah 

miskin maka itu akan menurun pada anaknya padahal paradigma seperti ini belum 

tentulah benar. Jika dilihat dari pernyataan di atas maka fenomena kemiskinan 

dalam masyrakat merupakan paradigma dan tradisi. Kemiskinan sudah lama 

                                                        
51 Dokumen Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2013. Indonesia: Kemiskinan 

perkotaan dan ulasan program.  
52 Peter blau dalam ritzer dalam aziz muslimin.2013.Equilibrium jurnal pendidikan:kemiskinan 

dan perilaku sosial,masyarakat perkotaan. Vol:1 No:1 
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menjadi momok  di negara berkembang termasuk indonesia. Pemerintah telah 

banyak mengeluarkan berbagai program inovasi dalam pemeberantasan 

kemiskinan. 

Malah di kalangan kaum miskin perkotaan adalah justru terjadi eksploitasi 

kerja pada anak-anak, anak-anak orang miskin rentan  terhadap eksploitasi karena 

kebanyakan orang tuanya terus-menerus kurang secara ekonomi. Akibatnya, 

banyak anak-anak di paksa bekerja dan haknya untuk bermain dan belajar justru 

diabaikan. Sering kita jumpai anak di bawah umur yang harus mengamen atau 

menjual koran di jam-jam sekolah. Ironis memang fakta sosial dalam kehidupan 

masyarakat kita bahwa kemiskinan yang terjadi terus bergeser dari penyebab 

kemiskinan struktural ke kultural dengan adanya eksploitasi orangtua terhadap 

anak. 

Kemiskinan perkotaan/ urban proverty mempunyai permasalah yang 

komplek  baik dilihat dari akar permasalahannya maupun dari perspektif 

kebijakan untuk mengatasinya. Kemiskinan perkotaan mempunyai dimensi sosial 

ekonomi yang cukup beragam dan tentunya implikasi kebijakan akan semakin 

rumit. berikut tiga ciri kehidupan perkotaan, yaitu:
53

 

1. Ketergantungan akan ekonomi uang (commozidation) 

Indonesia merupakan negara dunia ketiga yang saat ini sedang 

berkembang, dimana kestabilan ekonominya sangat tergantung terhadap ekspansi 

dan perkembangan ekonomi dari negara-negara lain. Sehingga biasanya apabila 

komoditi atau mata uang dari negara lain itu tinggi maka akan terjadi krisis di 

kehidupan ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu kemiskinan perkotaan umum 

                                                        
53 Ismi Fadhilah.2013. Jurnal management kota: Fenomena Urban proverty dan Local Economic 

Development (LED) sebagai salah satu instrumen yang mengatasi (studi kasus: kabupaten 

mamasa provinsi sulawesi barat. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November. Hal 3  
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terjadi di negara-negara dunia ke tiga akibat tidak adanya kemandirian dalam hal 

ekonomi. 

2. Lingkungan tempat tinggal yang kurang memadai (enviromental hazard). 

Salah satu masalah kemiskinan perkotaan adalah di tandai dengan 

adanya pemukiman kumuh, pemukimah kumuh banyak di temui di kota-kota. 

Hal ini juga akibat dari masalah spasial dimana mulai berkurangnya lahan 

pemukiman diakibatkan adanya ledakan penduduk, ledakan penduduk di 

daerah perkotaan banyak di sebabkan oleh adanya arus urbanisasi. 

Fenomena urbanisasi menyebabkan pertumbuhan wilayah perkotaan 

yang semakin luas, sehingga akan mempengaruhi  struktur fisik Kota dimana 

tidak hanya bagi Kota besar tetapi juga bagi Kota kecil. Urbanisasi 

menghasilkan perubahan, baik kontruktif maupun deskriptif yang bergantung 

pada berbagai faktor, diantaranya daya dukung kota, terutama daya dukung 

fisik dan ekonomi, kualitas para urbanit, terutama dalam segi pendidikan dan 

keterampilan berwiraswasta, serta kebijakan pemerintah setempat dan 

kebijakan nasional mengenai tata kota dan tatanan pedesaan. 

Pemukiman kumuh perkotaan adalah hal yang unik dengan segala 

problematika sosialnya seperti tidak terjaminnya kualitas hidup yang layak 

sehingga masalah seperti kesehatan bahkan kejahatan adalah hal yang mudah 

di temui. Dalam  pemukiman kumuh pun biasanya di ikuti pula dengan gaya 

hidup yang tidak tertib seperti pendirian bangunan liar di sekitar bantaran 

sungai dan di sekitar rel kereta api, membuang sampah sembarangan maupun 

aksi bersih diri dan buang hajat di sungai yang tentunya ini tindakan yang 

tidak sehat dan mencemari lingkungan.  Dalam hal estetika pemukiman 
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kumuh juga mengotori wajah perkotaan, sehingga lingkungan perkotaan 

menjadi tidak indah dan kotor. Untuk itu pemerintah diharuskan mampu 

menciptakan berbagai inovasi baru yang mampu mengendalikan pertumbuhan 

lingkungan kumuh, tentunya inovasi yang diterapkan harus selalu di 

perbaharui sampai menemukan model yang terbaik, mengingat pemukiman 

kumuh merupakan salah satu permasalahan yang dinamis. Karena itu, masalah 

perkotaan itu perlu ditangani melalui berbagai kebijakan, srategi, perencanaan, 

dan perancangan yang terpadu yang dilaksanakan secara konsisten di masa 

datang 

3. Kehidupan sosial yang individualistis (social fragmentation). 

Kemiskinan yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa 

tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. 

Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat 

membuat sifat kebersamaan dan kegotong-royongan yang selama ini dilakukan 

hanya retorika saja. Dengan semakin langkanya solidaritas sosial masyarakat 

semakin lama menjadi semakin individualis yang hanya mementingkan diri 

sendiri dan keluarga saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat 

dimengerti, karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, 

sistem, hukum bahkan antar masyarakat sendiri. 

D. KOTAKU (Kota tanpa kumuh) 

Semakin meluasnya pemukiman kumuh di wilayah perkotaan mendorong 

pemerintah untuk terus mengaktualisasi program penangananya, salah satunya 

terwujud melalui program 100-0-100 yakni 100 persen sanitasi layak, 0 persen 

pemukiman kumuh dan 100 persen sarana air minum. Untuk memwujudakan itu 
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semua maka pemerintah membentuk lagi program turunan dari program 100-0-

100, dalam hal ini 0 persen pemukiman kumuh di wujudkan dalam program 

KOTAKU (kota tanpa kumuh). Kotaku sendiri di nahkodai oleh pemda dengan 

leading sector dinas perumahan dan kawasan pemukiman (DISPERKIM) yang 

juga bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan baik aktor maupun 

sector serta melibatkan peran serta masyarakat. Pada awalnya program KOTAKU 

di jalankan oleh dinas pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan 

(DPUPPB) namun seiring dengan perubahan STOK yang baru yang berubah pada 

januari 2017 maka kewenangan di pindahkan kepada DISPERKIM. Peta sebaran 

lokasi kumuh kotaku sendiri di indonesia mencapai 23.565 Ha, dengan rician di 

Jawa timur seluas 1,579 Ha yang tersebar di 33 Kab/ Kt, sedangkan untuk di kota 

malang sendiri menurut surat keputusan Wali Kota Malang No: 

188.45/86/35.73.112/2015 tahun 2015 luasnya mencapai 608,6 Ha. 

Dasar hukum dicanangkannya kotaku adalah sesuai dengan amanat UUD 

1945 pasal 28 H ayat 1: 

Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan. 

 

Selain itu juga termaktub dalam UU No.1 Tahun 2001 penanganan 

pemukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah , pemerintah daerah dan atau 

setiap orang, serta tertera dalam RPJMN 2015-2019 tentang tercapainya 

pengentasan pemukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. 

Dalam memaksimalkan kinerja KOTAKU menuju kota tanpa kumuh pada 

tahun 2019 maka KOTAKU adalah program yang multi stakeholder dimana 

melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, komunitas, swasta dan LSM. Untuk 
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mempercepat penanganannya KOTAKU juga multi pendanaan, sumber dana itu 

adalah dari APBN,APBD dari Pinjaman LN, Hibah dan CSR. Program 

penangananannya meliputi: 

1. Pengaturan dan perencanaan: yakni pemebentukan landasan hukum bagi 

pemerintah, dan masyarakat dalam penyelemnggaraan pemukiman. Hal 

ini diwujudkan dengan kegiatan penyusunan NSKP dan pendampingan 

penyusunan RAPERDA tentang kwasan kumuh. 

2. Perencanaan yakni fasilitasi pemerintah kabupaten atau kota dalam 

penyusunan raperda tentang kawasan kumuh, di tandai dengan kegiatan 

pendampingan penyusunan rencana pengembangan perumahan dan 

kawasan pemukiman (RP3KP) di kota/ kabupaten, dan pendampingan 

penyusunan rencana pemukiman (RKP) 

3. Pemugaran adalah perbaikan dan pembangunan kembali menjadi 

pemukiman layak huni, kegiatannya dalah penangganan skala lingkungan 

dan keterpaduan penanganan cipta karya. 

4. Peremajaan, yang di maksud peremajaan disini adalah mewujudkan 

pemukiman yang lebih baik guna melindungu keselamatan dan 

keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan 

tempat tinggal bagi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah 

penanganan skala kawasan dan keterpaduan penanganan cipta karya. 

5. Pemukiman kembali yakni pemindahan masyarakat darilokasi yang tidak 

mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan 

atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang atau 
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manusia. Diwujudkan dengan kegiatan new state developmentdan 

pembangunan rumah susun sederhana (RUSUNAWA). 

Strategi percepatan penanganan kumuh nantinya akan meliputi kegiatan 

pendampingan penyusunan raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pendampingan penyusunan  rencana 

pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh perkotaan ( RP2KP-

KP). Keterpaduan penanganan pemukiman kumuh perkotaan kementrian PUPR di 

30 Kab/Kota lokasi prioritas keterpaduan. Serta adapula program penanganan 

kumuh berbasis masyarakat dengan revitalisasi peran BKM dari penggulangan 

kemiskinan ke penanganan kumuh (KOTAKU). Tujuan dari program ini sendiri 

adalah untuk: 

1. Menurukan luas pemukiman kumuh dengan membentuk pokja PKP di 

tingkat kabupaten atau kota dalam penganan kumuh agar berfungsi 

dengan baik. 

2. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/ kabupaten dan 

tingkat masyarakat yang keterlembagakan melalui rencana 

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 

3. Terlaksananya atauran bersama sebagai upaya perubahan perilaku 

hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh. Sehingga 

dapat meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di 

permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya 

pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. 

Maka dengan adanya program ini akan di tercapai cita-cita pemda untuk 

menangani pemukimah kumuh yang selama ini memang menjadi masalah klasik 
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yang sering terjadi di perkotaan. Diharapkan pula akan tercapai target pemerintah 

untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan 

perkotaan terhadap pemukiman kumuh. Hal-hal yang ingin dicapai sendiri adalah 

seperti: keteraturan bangunan, jalan, drainase, air limbah, air bersih, pengolahan 

sampah dan terwujudnya ruang terbuka hijau. 

Program KOTAKU sendiri merupakan program yang menjadi perhatian 

serius di kota malang hal ini dikarenakan kota malang sebagai kota kedua terbesar 

di jawa timur namun masih banyak lingkungan kumuh yang menyebabkan tidak 

terpenuhnya akses terhadap pemukiman yang layak. Kawasan kumuh di Kota 

Malang banyak terdapat di kawasan DAS sungai Brantas yakni sebagian 

Kelurahan Penanggungan, Samaan, Oro-Oro Dowo, Kidul Dalem, Polehan, 

Jodipan, Kotalama dan Mergosono. Dan pemukiman di sepanjang rel kereta api 

yakni Jodipan, Polehan, Kotalama, dan Mergosono.  Kawasan kumuh di area ini 

tentu letaknya sangat membahayakan, karena bantaran Sungai rawan terjadi 

bencana. Apalagi kawasan DAS berantas yang volume airnya  cukup besar saat 

terjadi banjir. dowo, samaa, purwantoro, bandung rejosari, tanjungrejo, bandulan, 

kasin, kauman,kiduldalem, Sungai Brantas juga memiliki siklus banjir tahunan, 

yakni siklus banjir 10 tahunan, 30 tahunan, dan 50 Tahunan. Rencana pencegahan 

dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh perkotaan (RP2KPKP) menurut SK 

walikota malang memprioritaskan 13 kelurahan yakni bareng, gading kasri, 

penanggungan, oro-oro dan sukoharjo. 

Metode penanganannya pada kawasan permukiman kumuh kota malang 

dirprioritaskan pula pada kawasan dengan tingkat kekumuhan yang tinggi, 

sedang, rendah sesuai  roadmap prioritas penanganan kawasan kumuh kota 
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malang dengan konsep tuntas kelurahan dan tuntas kecamatan. Sehingga 

KOTAKU akan dilaksanakan secara bertahap dan dimulai dari yang sangat 

kumuh dulu.   

Konsep dan strategi penanganannya adalah dengan penataan bangunan dan 

lingkungan dimana dilakukan dengan strategi memperbaiki rumah tidak layak 

huni, pengembangan RTH Lingkungan. Jadi disini pemerintah mengupayakan 

memperbaiki rumah yang tidak layak huni denga cara bedah rumah sehingga 

rumah tersebut memiliki standart sebagai hunian yang memenuhi kriteria hunian 

yang sehat, bersih dan nyaman. Yang kedua yang di maksud dengan RTH 

lingkungan adalah pemenuhan tempat terbuka di area lingkungan seperti taman 

PKK dan lain sebagainya 

Peningkatan pelayanan jalan lingkungan yaitu dengan memperbaiki jalan 

lingkungan diamana jalan lingkungan biasanya rusak dan berlubang disini tugas 

dari DISPERKIM karena merupakan PSUU memperbaikinya tentunya dengan 

disertai pelebaran jalan pula. Selanjutnya adalah pelayananan sistem drainase 

yang diwujudkan melalaui normalisasi saluran drainase, menambah saluran 

drainase, membangun saluran drainase. Konsep ketiga berupa peningkatan 

pelayanan air limbah yang diwujudkan melalui IPAL komunal. 

Peningkatan pelayanan persampahan yakni dengan meningkatkan sarana 

dan prasarana persampahan yang ada seperti  pengadaan tempat sampah untuk 

menghindari warga membuang sampah ke sungai. Meningkatkan pelayanan 

persampahan denga cara truk sampah rutin mengambil sampah yang telah 

menumpuk dan di bawa ke TPA terdekat. Serta membangun kesadaran pola hidup 
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masyarakat, semua usaha pemerintah tidak akan berhasil tanpa kesadaran dari 

masyrakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih. 

Peningkatan upaya mitigasi bencana kebakaran, seperti yang kita tahu 

lingkungan kumuh identik dengan lingkungan yang berbahaya untuk itu 

pemerintah mempunyai strategi dengan merencanakan jalur akses untuk pemadam 

kebakaran (lebar min 3,5m) untuk memudahkan diakses pemadam kebakaran 

apabila kebakaran terjadi. menyediakan sarana dan prasarana untuk pengamanan 

kebakaran. Menerapkan sistem penggulangan bencana kebakaran berbasis 

pembinaan dan pemberdayaan masyarkat, masyarakat di edukasi tentang 

bagaimana langkah pertana yang harus di ambil apabila terjadi kebakaran 

sehingga kerugian dan korban jiwa dapat di minimalisir. 


