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ABSTRAK 

 

         Untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat miskin, berbagai 

upaya diupayakan dilakukan oleh pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan 

Presiden RI No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional dimana diungkapkan bahwa dalam pemenuhan hak masyarakat miskin 

atas perumahan yang layak dan sehat. Penelitian ini guna mengetahui bagaimana 

evaluasi program pemberdayaan masyarakat dari segi perbaikan rumah tidak 

layak huni di permukiman masyarakat Kelurahan Senggarang Kota 

Tanjungpinang yang telah di umumkan telah berjalan dengan baik oleh 

pemerintah. 

 

         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil implementasi pelaksanaan 

program perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan Senggarang pada tahun 

2014. Informan yang digunakan adalah sebanyak 12 orang yang terdiri dari 

perwakilan dari pemerintah yaitu Lurah Kelurahan Senggarang, kemudian 

Koordinator lapangan, dan Masyarakat penerima bantuan perbaikan Rumah Tidak 

Layak Huni. Penelitian ini bersifat Dekriptif dengan menggunakan pendekatan 

Kualitatif dengan menggunakan metode penelitian triangulasi. 

 

         Hasil dari Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Rumah Tidak Layak 

Huni (RTLH) Di Kelurahan Senggarang Kota Tanjungpinang Tahun 2014 ini 

telah dapat dikatakan sesuai dengan yang direncanakan hingga hasil yang didapat 

tidak meleset jauh dari target yang ingin dicapai. Saran yang akan penulis berikan 

diantaranya adalah diantaranya dalam melakukan pencairan dana sebaiknya 

dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan sehingga tidak 

menimbulkan pemborosan waktu dalam penyelesaian program, selanjutnya 

sebaiknya pemerintah dalam hal ini Kelurahan Senggarang juga melakukan 

pemantauan yang lebih sering agar program dapat berjalan sesuai dengan tahun 

anggaran dan waktu yang ditetapkan. 

 

Kata Kunci : Rumah Tidak Layak Huni, Evaluasi, Program. 
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ABSTRACT 

 

            To fullfill the housing needs of the poor, efforts are made by the 

government. This is stipulated in Presidential Regulation No. 7 of 2005 on the 

National Medium Term Development Plan which discloses that in the fulfillment 

of the right of the poor to decent and healthy housing. This research is to know 

how the evaluation of community empowerment program in terms of home 

improvement unfit for habitation in residential area of Senggarang Urban Village 

, Tanjungpinang, which has been announced has run well by government. 

         This study aims to determine the implementation results of home 

improvement program is not suitable for habitation in Senggarang Urban Village 

in 2014. The informants used are as many as 12 people consisting of 

representatives from the government that is Lurah Kelurahan Senggarang, then 

Field Coordinator, and Community recipients of Home improvement Eligible. 

This research is descriptive using Qualitative approach using triangulation 

research method. 

         Results from the Evaluation of Poor Household Poverty Alleviation 

Program (RTLH) In Senggarang Urban Village, Tanjungpinang city, Year 2014 

has been said in accordance with the planned until the results obtained do not 

miss far from the target to be achieved. Suggestions to be given by the author 

include among others in the disbursement of funds should be made and adjusted 

to the needs of the field so as not to waste time in the completion of the program, 

then the government should in this case Senggarang Urban Village also conduct 

monitoring more often so that the program can run in accordance with budget 

year And time set. 

Keywords: House Not Eligible, Evaluation, Programe. 
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      Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan penduduk 

miskin adalah pemenuhan hak dasar penduduk seperti pemenuhan atas pangan, 

layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, air bersih, dan 

sanitasi serta hak pemenuhan atas perumahan. Perumahan merupakan salah 

satu kebutuhan yang sulit dijangkau oleh masyarakat miskin di Indonesia. 

Diperkirakan sekitar 4,5 juta unit besarnya ketersediaan rumah yang layak huni 

disamping meluasnya kawasan kumuh yang dihuni oleh penduduk merupakan 

permasalahan perumahan yang dihadapi oleh Indonesia. 

      Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan, kemiskinan tidak 

berhenti hanya dalam ukuran pendapatan semata, akan tetapi juga terkait 

dengan pemenuhan hak sosial, budaya dan politik. Kemiskinan dipandang 

sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan 

perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh 

dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan 

ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat 

miskin, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dasar yang sama 

dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipandang hanya 

sebagai ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak hak 

dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki 

dan perempuan, dalam menjalami kehidupan secara bermartabat (Komite 

Penanggulangan Kemiskinan, 2005: 9). 

      Berbagai upaya telah diupayakan dilakukan pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan perumahan bagi keluarga miskin. Keluarnya Kepmen Kimpraswil 
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No 403/KPTS/M/2002 tentang pedoman teknis pembangunan rumah sederhana 

sehat dan Kepmen Kimpraswil No 24 /KPTS/M/2003 tentang pengadaan 

rumah sehat sederhana dengan fasilitas subsidi perumahan merupakan 

beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperluas akses layanan 

perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni bagi masyarakat 

miskin. 

      Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan tridaya yaitu 

pendayagunaan lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. 

Ketiga pendekatan ini diharapkan masyarakat miskin dapat meningkatkan 

kapasitasnya untuk memperbaiki secara mandiri kondisi perumahan dan 

permukiman mereka. 

      Disamping itu upaya lainnya yang juga dilakukan adalah dengan 

memberikan bantuan sarana dan prasarana dasar permukiman bagi masyarakat 

miskin dan berpenghasilan rendah, penyediaan sarana air bersih pada 

permukiman rawan air, penataan dan rehabilitasi permukiman kumuh, dan 

permberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan, 

kredit pemilikan rumah/ KPR bersubsidi, maupun pengembangan perumahan 

swadaya. (Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2005: 59). 

      Untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat miskin, berbagai 

upaya diupayakan dilakukan oleh pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan 

Presiden RI No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional dimana diungkapkan bahwa dalam pemenuhan hak 

masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat dilakukan dengan : 
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a. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan 

b. Menyempurnakan peraturan perundang undangan yang dapat menjamin 

perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan. 

c. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam 

pembangunan rumah yang layak dan sehat. 

d. Meningkatkan keterjangkauan (affordability) masyarakat miskin terhadap 

perumahan yang layak dan sehat, dan 

e. Meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat 

miskin dan golongan rentan. 

      Di sisi lain upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui 

pemenuhan perumahan bagi masyarakat miskin juga tertuang dalam Strategi Nasional 

Penanggulangan Kemiskinan. Dalam strategi ini diungkapkan bahwa kebijakan 

pemenuhan hak atas perumahan ditujukan untuk memenuhi hak masyarakat miskin 

atas tempat tinggal atauperumahan yang layak dan lingkungan permukiman yang 

sehat. Adapun kebijakan tersebut adalah: 

a. Menyediakan rumah yang layak dan sehat yang terjangkau bagi masyarakat 

miskin baik laki-laki maupun perempuan. 

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyediaan 

rumah yang layak dan sehat. 

c. Meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan permukiman dan perumahan 

rakyat terutama komunitas adat. 

      Berdasarkan kedua kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk 

penanggulangan kemiskinan dalam bidang perumahan dan permukiman terlihat 

bahwa peran serta masyarakat merupakan hal penting dalam penyediaan 
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perumahan dan permukiman tersebut. Peransserta ini juga diungkapkan oleh 

Siswono Yudohusodo dkk jauh sebelum kebijakan ini diundangkan dan 

direncanakan pemerintah. Menurut Siswono Yudohusodo dkk dalam Rumah 

untuk Seluruh Rakyat (1991:432), mengungkapkan bahwa pembangunan 

perumahan adalah tanggung jawab masyarakat sendiri, baik secara perorangan 

maupun secara bersama-sama. Untuk itu pemerintah mengatur, membina dan 

membantu serta menciptakan iklim yang baik agar masyarakat dapat 

memenuhi sendiri kebutuhan perumahannya.  

      Dengan demikian masyarakat bukan semata mata sebagai obyek 

pembangunan, tetapi merupakan subyek yang berperan aktif dalam 

pembangunan perumahannya. Lebih lanjut Siswono mengungkapkan bahwa 

peranserta ini akan dapat lebih berlangsung dengan cara yang lebih baik bila 

sejak awal sudah ada perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat 

sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan aspirasi ,kebutuhan nyata, 

kondisi sosial budaya dan kemampuan ekonomi masyarakat yang 

bersangkutan. 

      Selanjutnya sehubungan dengan program pemberdayaan ini, kementrian 

sosial republik indonesia memberikan kriteria kepala keluarga penerima 

bantuan rumah sederhana RTLH yaitu : 

a. Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku; 

b. Kepala keluarga /anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata 

pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat 

memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan; 
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c. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk 

penduduk miskin seperti zakat dan raskin; 

d. Tidak memiliki asset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai 

kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan 

rumah yang ditempati; 

e. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan 

sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari 

kelurahan /desa atas status tanah. 

f. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni 

yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan 

kondisi sebagai berikut: 

1. Tidak permanen dan / atau rusak; 

2. Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, 

seperti : papan, ilalang, bambu yang dianyam/gedeg, dsb 

3. Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, 

mengganggu keselamatan penghuninya; 

4. Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak; 

5. Diutamakan rumah tidak memiliki fasilitas kamar mandi, cuci dan 

kakus. 

      Kelurahan senggarang adalah salah satu kelurahan di Kota Tanjungpinang 

yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni di Kota 

Tanjungpinang, sesuai dengan data yang diperoleh Kota Tanjungpinang 

mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 388 rumah 
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yang terbagi ke beberapa kelurahan yaitu Kampung Bugis, Kampung Melayu, 

Kota Piring dan Senggarang pada tahun 2014. Sesuai dengan data yg 

didapatkan sementara, Kelurahan Senggarang berada di posisi terendah dalam 

jumlah penduduk, sehingga akan lebih mudah dalam memperoleh data yang 

diutuhkan, dan data penunjang. 

Tabel 1.1 

Rumah Tangga Miskin Kota Tanjungpinang Tahun 2014 

 

NO KECAMATAN / KELURAHAN 

JUMLAH 

PENDUDUK 
PENDUDUK 

MISKIN 

 TANJUNGPINANG BARAT 61.493 6.170 

1 TANJUNGPINANG BARAT 21.206 2.128 

2 KAMBOJA 17.225 1.728 

3 KAMPUNG BARU 12.230 1.227 

4 BUKIT CERMIN 10.832 1.087 

 TANJUNGPINANG TIMUR 81.452 8.173 

1 MELAYU KOTA PIRING 18.741 1.880 

2 KAMPUNG BULANG 9.706 974 

3 AIR RAJA 11.676 1.171 

4 BATU IX 18.684 1.874 

5 PINANG KENCANA 22.645 2.272 

 TANJUNGPINANG KOTA 23.635 2.371 

1 TANJUNGPINANG KOTA 7.636 766 

2 KAMPUNG BUGIS 9.052 908 

3 SENGGARANG 4.353 436 

4 PENYENGAT 2.594 260 

 BUKIT BESTARI 63.800 6.402 

1 TANJUNGPINANG TIMUR 11.608 1.164 

2 DOMPAK 2.732 274 

3 TANJUNG AYUN SAKTI 13.844 1.389 

4 SEIJANG 19.592 1.966 

5 TANJUNG UNGGAT 16.024 1.608 

TOTAL 230.380 2.3118 

                         Sumber : Dinas Kependudukan Kota Tanjungpinang 2014 

        Kemiskinan yang dialami oleh keluarga miskin di permukiman Kelurahan 

Senggarang terjadi karena faktor yang timbul dari dalam diri sendiri dan faktor 

lingkungan setempat. Kemiskinan timbul dari diri sendiri karena pola hidup         

oleh karena itu, untuk menyikapi kondisi kemiskinan yang terjadi di 

permukiman Kelurahan Senggarang Kota Tanjungpinang ini maka perlu 

dilakukan suatu tindakan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat dengan 
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cara meminimalisir faktor penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat 

setempat. 

      Permukiman di Kelurahan Senggarang, Kota Tanjungpinang, merupakan 

salah satu kawasan yang minim aktivitas perkotaan dengan mayoritas 

penduduknya bekerja diluar daerah, dan juga sebagian penduduknya  masih 

berada di dalam garis kemiskinan, Jika kondisi tersebut dibiarkan tanpa 

penanganan lebih lanjut, dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Terbatasnya penyediaan serta akses menuju sarana dan prasarana publik;  

b. Tingkat pendidikan penduduk di permukiman di Kelurahan Senggarang 

semakin rendah; 

c. Lingkungan yang semakin buruk dapat mengakibatkan lokasi permukiman 

nelayan di Kelurahan Senggarang menjadi tidak layak untuk dihuni; 

d. Tingkat kesehatan masyarakat di Kelurahan Senggarang rendah. 

       Penelitian ini guna mengetahui bagaimana evaluasi program 

pemberdayaan masyarakat dari segi perbaikan rumah tidak layak huni di 

permukiman masyarakat Kelurahan Senggarang Kota Tanjungpinang yang 

telah di umumkan telah berjalan dengan baik oleh pemerintah. Sehingga 

apabila pengentasan kemiskinan dilakukan sesuai dengan pola kemiskinan dan 

faktor penyebabnya masing-masing, maka upaya pengentasan tersebut dapat 

lebih optimal. Dengan cara meminimalisir faktor penyebab terjadinya 

kemiskinan masyarakat setempat maka dapat meningkatkan taraf hidup 

masyarakat setempat. 



12 
 

      Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang, 

pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat 

agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses 

dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya. Untuk itu, 

pemerintah perlu menyiapkan program-program pembangunan perumahan.  

          Dalam implementasi program dilapangan, masih saja  ditemukan 

berbagai masalah. Pertama, rumah yang direhabilitasi tidak sesuai dengan 

kriteria fisik dan non fisik dari rumah penerima bantuan. Kedua, saat 

pemeriksaan Inspektorat, ditemukan kekurangan pada rumah yang telah 

direhab. Ketiga, dalam merehabilitasi rumah, ditemukan ketidakpuasan 

kelompok sasaran menerima hasil rehabilitasi dari TPK-K. 

      Sehingga dilatar belakangi permasalahan yang ditemukan dilapangan, maka 

penulis akan membahas dan menganalisa mengenai tentang  “EVALUASI 

PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN RUMAH TIDAK LAYAK 

HUNI (RTLH) DI KELURAHAN SENGGARANG KOTA 

TANJUNGPINANG TAHUN 2014”.  

 

B. Perumusan Masalah 

      Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana evaluasi program pengentasan kemiskinan rumah tidak 

layak huni (RTLH) di Kelurahan Senggarang Kota Tanjungpinang 

tahun 2014 ? 
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C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil implementasi 

pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan 

Senggarang pada tahun 2014. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam rangka pengembangan ilmu khususnya ilmu pemerintahan, 

yang tentunya berkaitan dengan kebijakan pemerintah. 

b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan 

masukan, khususnya kelurahan Senggarang tentang hasil dari 

program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang temasuk 

kedalamnya kendala kendala selama proses program dilaksanakan. 

c. Secara Akademis, untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan 

Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Tanjungpinang. 

d. Sebagai bahan informasi dan penambah wawasan bagi penulis 

untuk mengetahui lebih lanjut tentang program pengentasan 

kemiskinan khusunya program perbaikan rumah tidak layak huni di 

Kelurahan Senggarang tahun 2014. 

D. Metode  Penelitian  

1. Jenis  Penelitian 
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Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang jelas dan 

mendalam terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu 

penelitian yang mengemukakan ciri-ciri dari sesuatu, penelitian deskriptif 

kualitatif bertujuan menggambarkan dengan kata-kata atau alasan secara 

cermat karakteristik dari gejala permasalahan yang diteliti. Menurut 

Sugiono (2009:29) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu 

dengan variabel lain. Dalam hal ini peneliti hanya menghimpun data dan 

informasi serta mengembangkan konsep tanpa melakukan pengujian 

hipotesa.   

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Kelurahan Senggarang sebagai lokasi 

penelitian dari pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni, 

lokasi penelitian hanya mencangkup wilayah RT 2 RW 1, RT 1 RW 2, RT 

2 RW 2, RT 3 RW 2, RT 4 RW 2, DAN RT 4 RW 4 Kelurahan 

Senggarang. Peneliti menetapkan kawasan yang ditentukan dikarena 

iyanya berada dalam sebuah satu kawasan permukiman. 

 

 

3. Sumber Data 
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a. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung dari 

responden yang menjadi sasaran penelitian yaitu data tentang 

seputar hasi program perbaikan rumah tidak layak huni di 

kelurahan Senggarang. 

b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, 

dapat diambil dari perpustakaan Kelurahan Senggarang berupa 

buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

penelitian. 

4. Informan   

      Informan yang akan diteliti adalah masyarakat yang menerima 

program perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah penelitian adalah 

sebanyak 10 rumah, peneliti hanya mengambil informan yang telah 

melaksanakan program bukan yang masih dalam proses pelaksanaan 

program, kemudian peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak 

kelurahan yaitu sebanyak 2 orang. 

             TABEL 2 

                 JUMLAH INFORMAN YANG DIBUTUHKAN 

              PER TAHUN 2014 

 

No Informan Jumlah Informan 

1 Lurah Kelurahan Senggarang 1 orang 

2 Koordinator lapangan Kelurahan 1 orang 

3 Masyarakat penerima bantuan perbaikan Rumah 

Tidak Layak Huni 

10 orang 

              Sumber : Data diolah dari Kelurahan Dompak Tahun 2014 
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5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data  

      Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data, informasi dan fakta di 

lapangan, penulis menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai 

berikut : 

a. Observasi  

      Mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian baik 

itu responden atau sumber sumber penelitian yang lainnya. 

b. Dokumentasi 

      Dokumentasi yang digunakan sebagai penunjang penelitian penulis, 

dimana dalam dokumentasi ini dapat melihat, mengabadikan gambar 

dilokasi penelitian. Berfungsi sebagai bukti penunjang terhadap data 

data yang telah didapat namun masih membutuhkan pembuktian 

langsung. 

c. Wawancara 

       Melakukan wawancara kepada setiap informan yang berperan 

langsung terhadap data yang dikumpulkan, seperti RT, RW, Lurah 

Senggarang dan aparatur pegawai negeri Kelurahan Senggarang. 

6. Analisis Data  

         Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, 

lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan 

dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif. 

E. Kerangka Teoritis 
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1. Teori Evaluasi  

Evaluasi menurut Jabar dan Arikunto (2004) adalah kegiatan untuk 

mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya 

informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam 

mengambil sebuah keputusan. Menurut Deptan (1989) evaluasi adalah suatu 

proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak kegiatan 

kegiatan proyek atau program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara 

sistematik dan obyektif. Evaluasi proyek dapat dilaksanakan pada waktu-waktu 

sebagai berikut: 

a. Pada waktu pelaksanaan (proyek sedang berjalan atau on going 

evaluation). 

b. Pada waktu penyelesaian (evaluasi akhir proyek atau terminal evaluation). 

c. Beberapa tahun setelah proyek selesai (evaluasi dilakukan pada saat 

proyek diperkirakan telah berhasil mencapai perkembangannya secara 

penuh atau ex post evaluation). 

Deptan (1989:3) menjelaskan bahwa proyek atau program bertujuan untuk 

mengubah seperangkat sumber-sumber daya menjadi hasil yang diinginkan 

melalui serangkaian kegiatan atau proses. Sumber-sumber daya yang diubah 

disebut input (masukan), sedangkan hasil yang dicapai dibagi menjadi tiga 

golongan yaitu output (hasil), effect (pengaruh langsung), dan impact 

(dampak). Musa (2005:143) memaparkan pengertian bahwa evaluasi program 

adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan suatu 

objek yang dilakukan secara terencana, sistematik dengan arah dan tujuan yang 
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jelas. Unsur-unsur pokok yang harus ada dalam kegiatan evaluasi menurut 

Musa (2005:143) adalah: objek yang dinilai, tujuan evaluasi, alat evaluasi, 

proses evaluasi, hasil evaluasi, standar yang dijadikan pembanding, dan proses 

perbandingan antara evaluasi dengan standar. Hasil evaluasi adalah sebagai 

bahan bagi pengambilan keputusan. Dalam evaluasi program terdapat tiga 

tujuan yang diperoleh, yaitu: 

a. Mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau ketercapaian apabila 

dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. 

b. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dari program yang 

sedang dilakukan. 

c. Bahan masukan bagi pelaksanaan program selanjutnya. 

Prinsip-prinsip yang perlu diindahkan ketika melakukan evaluasi program 

menurut Musa (2005:143), antara lain: 

a. Obyektif, bahwa data dan informasi yang diperoleh adalah benar 

berdasarkan fakta yang ada. 

b. Menyeluruh, bahwa data dan informasi yang diperoleh mencakup 

aspekaspek dari program yang bersangkutan. 

c. Partisipatif, bahwa data dan informasi yang diperoleh bukan semata-mata 

dari persepsi pihak evaluator, tetapi juga sumber informasi lain. 

Tayibnapis (2008:21) mengemukakan pemahaman evaluasi dengan 

memakai contoh kasus pendidikan. 

Manurut Scriven dalam Tayibnapis (2008:21) membedakan evaluasi 

menjadi dua yaitu formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan selama 
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program berjalan untuk memberikan informasi kepada pemimpin program 

sebagai bahan perbaikan program. Evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir 

program untuk memberikan informasi kepada konsumen yang potensial 

tentang manfaat atau kegunaan program. Selain informasi formatif dan sumatif 

ada juga evaluasi internal dan eksternal, dimana evaluasi eksternal dilakukan 

oleh orang diluar program dan evaluasi internal dilakukan oleh orang dari 

dalam program. Evaluasi dapat memiliki dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan 

fungsi sumatif. Fungsi formatif digunakan untuk perbaikan dan pengembangan 

program yang sedang berjalan, sedangkan fungsi sumatif digunakan sebagai 

pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau kelanjutan program.  

Oleh karena itu, evaluasi seharusnya dapat membantu pengembangan, 

implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, 

pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan, dan dukungan 

dari mereka yang terlibat.  

Evaluasi yang baik adalah yang memberikan dampak positif pada 

perkembangan program. Menurut Jabar dan Arikunto (2009:5) evaluasi 

program adalah upaya untuk mengetahui implementasi dari suatu kebijakan. 

Dengan demikian, kegiatan evaluasi program mengacu pada tujuan atau 

dengan kata lain tujuan tersebut dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu 

program. Terdapat dua macam tujuan evaluasi yaitu, tujuan umum dan tujuan 

khusus. Tujuan umum evaluasi diarahkan pada program secara keseluruhan, 

sedangkan tujuan khusus diarahkan pada masing-masing komponen program. 
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Proses pengevaluasian memiliki enam pendekatan (Tayibnapis, 2008:21). 

Pendekatan yang dimaksud adalah berkaitan dengan tujuan dari pengevaluasian 

yang dilakukan. Pendekatan yang dilakukan menilai dari segi mana baiknya 

proses evaluasi dijalankan. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan 

dalam mengevaluasi program, diantaranya adalah: 

a. Pendekatan Eksprimental  

Tujuan dari pendekatan ini adalah memperoleh kesimpulan yang bersifat 

umum tentang dampak suatu program dengan menciptakan situasi yang 

dikontrol, seperti membandingkan kelompok yang menerima program dan 

yang tidak. Pendekatan ini membuat evaluator sebagai orang ketiga yang 

objektif dalam menarik kesimpulan. 

b. Pendekatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan  

Pada pendekatan ini evaluator mencoba mengukur sampai dimana 

pencapaian tujuan telah dicapai. Evaluator juga dapat membantu klien 

menerangkan rencana penerapan dan melihat proses pencapaian tujuan 

yang memperlihatkan kemampuan program menjalankan kegiatan sesuai 

rencana. 

c. Pendekatan yang berfokus kepada keputusan  

Pendekatan ini menekankan peranan informasi yang sistematik untuk 

pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Pada pendekatan ini 

evaluator memerlukan dua macam informasi dari klien. Pertama ia harus 

mengetahui butir-butir keputusan penting pada setiap periode selama 

program berjalan. Kedua ia perlu mengetahui macam informasi yang 
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mungkin akan sangat berpengaruh untuk setiap keputusan. Keunggulan 

program ini adalah perhatiannya terhadap kebutuhan pembuat keputusan 

dan kerelevanan program. 

d. Pendekatan yang berorientasi kepada pemakai  

Pada pendekatan ini evaluator lebih terlibat dalam kegiatan program, 

mereka lebih bertindak sebagai orang dalam daripada sebagai konsultan 

luar. Pendekatan ini dilakukan dengan bersahabat, evaluator mencari 

pengetahuan tentang fungsi program dan keperluan orangorang yang 

mempengaruhi keputusan. Pendekatan ini membuat evaluator dapat 

memberikan ide kepada kelompok pemakai, menerima saran mereka dan 

mengadaptasikan evaluasi sesuia dengan kebutuhan pemakai atau klien. 

Evaluator harus seorang yang komunikatif, karena interaksi dengan orang-

orang program dan klien mempengaruhi kegunaan hasil evaluasi. 

e. Pendekatan yang responsif  

Pendekatan ini berusaha mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut 

pandang dari semua orang yang terlibat, berminat, dan yang 

berkepentingan dengan program. Evaluator bertujuan berusaha mengerti 

urusan program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Evaluasi 

responsif memiliki ciri-ciri penelitian yang kualitatif apa adanya. 

Evaluator harus dilatih teknik-teknik penelitian kualitatif. Kelebihan dari 

Pendekatan ini adalah memiliki kepekaan terhadap berbagai titik pandang. 

f. Goal Free Evaluation (Evaluasi bebas tujuan)  
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Ciri-ciri evaluasi ini adalah: evaluator sengaja menghindar untuk 

mengetahui tujuan program, tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu 

tidak menyempitkan fokus evaluasi, berfokus pada hasil yang sebenarnya 

dan bukan pada hasil yang telah direncanakan, hubungan dengan orang-

orang program dibuat seminimal mungkin dan evaluasi dimungkinkan 

akan ditemukannya dampak yang tidak diramalkan. 

1.1 Pendekatan Evaluasi Berorientasi Pencapaian Tujuan (Goal Oriented 

Approach) 

Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (goal oriented approach) 

menurut Tayibnapis (2008:21) merupakan pendekatan evaluasi dengan 

memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan sampai sejauh 

mana program telah berhasil. Menurut Tyler dalam Jabar dan Arikunto 

(2009:5) goal oriented approach merupakan pendekatan evaluasi yang 

dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus, melihat sejauh mana 

tujuan sudah terlaksana dalam proses pelaksanaan program. Model ini 

memberikan petunjuk 

tentang perkembangan program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus 

yang ditawarkan dan hasil yang akan dicapai. Dalam pendekatan ini 

terdapathubungan yang logis antara kegiatan, hasil, dan prosedur pengukuran 

hasil. Pada pendekatan ini evaluator mencoba mengukur sejauh mana 

pencapaian tujuan telah dicapai. 

Evaluator membantu klien dalam merumuskan tujuan dan menjelaskan 

hubungan antara tujuan dan kegiatan, evaluator juga dapat membantu klien 
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dalam menerangkan rencana penerapan dan melihat proses pencapaian tujuan 

yang memperlihatkan kemampuan program menjalankan kegiatan sesuai 

rencana. 

Pendekatan goal oriented mempengaruhi hubungan antara evaluator 

dengan klien, hal ini disebabkan karena proses dalam memperjelas tujuan 

memerlukan interaksi yang intens antara evaluator dengan klien. Pada 

pendekatan yang berorientasi tujuan evaluator juga menentukan sampai sejauh 

mana tujuan program telah tercapai dengan melihat dari tujuan umum dan 

tujuan khusus program tersebut. Dalam hal ini keberhasilan suatu program 

diukur dengan kriteria program khusus bukan dengan kelompok kontrol atau 

dengan perbandingan program lain. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan 

ini memiliki kelebihan yang terletak pada hubungan antara tujuan dan kegiatan 

serta penekanan pada elemen yang penting dalam program yang melibatkan 

individu. Namun, keterbatasan pendekatan ini yaitu kemungkinan evaluasi 

melewati konsekuensi yang tidak diharapkan akan terjadi. 

1.2. Pengertian Evaluasi Program 

Setelah kita menentukan obyek evaluasi selanjutnya harus menentukan 

aspek-aspek dari obyek yang akan evaluasi. Menurut Stake, Stuffebeam , Alkin 

(dalam Suharsimi, 2007:222) telah mengemukakan bahwa evaluasi berfokus 

pada empat aspek yaitu : 

a. Konteks 

b. Input 

c. Proses implementasi 
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d. Produk 

Bridgman dan Davis (dalam Farida Yusuf, 2000:14) yaitu evaluasi 

program yang secara umum mengacu pada 4 (empat) dimensi yaitu : 

a. Indikator in put, 

b. Indikator process, 

c. Indikator out put 

d. Indikator outcomes. 

Menurut Beni Setiawan (1999:20) Direktorat Pemantauan dan Evaluasi 

Bapenas, tujuan evalusi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti 

apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam 

pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan 

pelaksanaanprogram dimasa yang akan datang. Menurut Beni Setiawan, 

(1999:20) dimensi utama evaluasi diarahkan kepada hasil, manfaat, dan 

dampak dari program. Pada prinsipnya yang perludibuat perangkat evaluasi 

yang dapat diukur melalui empat dimensi yaitu : 

a. indikator masukan (input), 

b. Proses (process) 

c. keluaran (output), 

d. indikator dampak atau (outcome) 

 

 

2. Teori Kemiskinan  
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Definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan 

pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya 

disebut miskin (Nugroho, 1995:38). Pada umumnya, setiap negara termasuk 

Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat 

dikategorikan miskin. 

Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk 

setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan 

kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran 

berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau 

kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan. 

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidak mampuan 

pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk 

menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004:122). Kemampuan 

pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga 

tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar 

kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan 

secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan 

dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat 

menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah 

kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak 

terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan 

kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang 
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atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, 

pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan 

hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan 

Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang 

Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang 

disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi 

pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.  

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan 

permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya 

menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh 

Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap 

program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan 

dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari 

Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep 

(integrated concept) yang memiliki lima dimensi, yaitu: 

a. Kemiskinan (Proper) 

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah 

kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan 

kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada 

kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula 

pada kelompok yang telah memiliki pendapatan. 

b. Ketidakberdayaan (Powerless) 
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Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada 

kekuatan sosial (social power) dari seseorang atau sekelompok orang 

terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk 

mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (State of emergency) 

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau 

kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi 

ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, 

situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan 

biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya 

yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. 

Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi 

situasi ini. 

d. Ketergantungan (dependency) 

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari 

seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan 

tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka 

tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau 

penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan 

pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi 

persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan 

sumber pendapatan. 

e. Keterasingan (Isolation) 
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Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah 

faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang 

menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini 

berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal 

ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak 

terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan 

atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit 

dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup 

yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan. 

3. Teori Rumah Tinggal Tidak Layak Huni 

Rumah tidak layak huni menurut Kementerian Sosial RI adalah suatu 

hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi 

persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Persyaratan 

tersebut terdiri dari 9 kriteria khusus. Rumah tidak layak huni selalu berkaitan 

dengan aspek kemiskinan karena keterjangkauan daya beli masyarakatnya 

terhadap rumah. 

Adapun 9 kriteria khusus yang dikatakan sebagai rumah tidak layak huni, 

yaitu: 

a. Luas lantai per kapita kota kurang dari empat meter persegi (4 m²), desa 

kurang dari 10 m². 

b. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas. 

c. Tidak ada akses MCK. 
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d. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, 

papan,rumbia. 

e. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara. 

f. Tidak memiliki pembagian ruangan. 

g. Lantai dari papan bahan tidak permanen ataupun lantai dari tanah. 

h. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan. 

i. Kondisi rusak. Ditambah lagi dengan, saluran pembuangan air yang 

tidak memenuhi standar, jalan setapak menuju rumah pun tidak teratur 

F. Konsep operasional 

Sesuai dengan pandangan Beni Setiawan, (1999:20 ) mengatakan bahwa 

dimensi utama evaluasi diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari 

program. Pada prinsipnya yang perlu dibuat perangkat evaluasi yang dapat 

diukur melalui empat dimensi yaitu : 

1. Indikator masukan dan kegiatan, yang dapat dilihat indikatornya sebagai 

berikut : 

a. Mencantumkan  jumlah dana dalam nilai uang untuk setiap jenis 

masukan. 

b. Menentukan unit kegiatan (investasi) yang dilakukan dalam satu ruang 

lingkup proyek yang rinci. 

c. Mengidentifikasi jumlah sumberdaya manusia yang diperlukan dalam 

pelaksanaan kegiatan proyek. 

d. Menentukan jangka waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 

penyelesaian proyek. 
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2. Indikator Keluaran dengan indikator nya sebagai berikut : 

a. Menentukan hasil langsung dari pengelolaan masukan/pelaksanaan 

kegiatan. 

b. Menentukan  jenis dan jumlah keluaran fisik dalam satuan fisiknya 

seperti ton semen, hektar tanah, jumlah orang yang di rekrut, dan 

lainnya. 

3. Indikator Hasil, dengan indikatornya sebagai berikut : 

a. Menentukan ukuran kuantitatif yang menunjukkan fungsi langsung 

keluaran setelah proyek selesai, seperti jumlah berapa jumlah rumah 

yang berhasil diperbaiki setelah masa tenggat yang ditentukan. 

4. Indikator Dampak, dengan indikatornya sebagai berikut : 

a. Mengindentifikasi pengaruh positif dan negatif pada setiap tingkatan 

indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. 

b. Menyebutkan sasaran yang paling jauh, tingkatan tujuan tertinggi dari 

proyek. 

c. Mencantumkan sasaran sektoral, daerah, atau nasional. Misalnya 

berkurangnya angka penduduk miskin, dan lain sebagainya. 

F. Hasil Penelitian 

       Hasil penelitian ini  dibagi kedalam beberapa indikator yaitu : 

1. Indikator masukan (input). Dimana dana rehabilitasi rumah berasal 

dari anggaran daerah yang diambil dari pos anggaran di Seksi 

Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Kota Tanjungpinang, dimana anggaran untuk bantuan tersebut mulai dari 
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5 juta hingga 20 juta rupiah tergantung dari keadaan rumahnya, pencairan 

dana ini dimulai dengan pencairan dana 30 persen, kemudian hingga tiga 

tahap, namun dana tersebut telah dikurangi beban tukang yang 

diperuntukkan yaitu 15% dari total dana keseluruhan pembangunan atau 

renovasi sebuah rumah, didalam pelaksanaannya, digunakan sistem 

gotong royong guna memangkas biaya pengerjaan. Kemudian 

menentukan unit kegiatan (investasi) yang dilakukan dalam satu ruang 

lingkup proyek yang rinci dimana sudah disusun draft rinci ruang lingkup 

proyek yang akan dikerjakan. Mengidentifikasi jumlah sumberdaya 

manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan proyek, dimana 

dibutuh kan dari satu hingga tiga orang tenaga tukang bangunan dan 

sisanya tergantung penggunaan sumber daya manusia yang dibutuhkan 

setiap rumah.Selanjutnya menentukan jangka waktu yang diperlukan 

untuk pelaksanaan penyelesaian proyek, yang dibutuhkan waktu kurang 

lebih seminggu dalam pelaksanaannya. 

2. Indikator Keluaran (output). Menentukan hasil langsung dari 

pengelolaan inputs/pelaksanaan kegiatan, dimana keinginan 

penyelenggara setidaknya fungsi rumah kembali dari tidak layak huni 

menjadi layak huni, baik itu pengerjaan fisik rumah hingga fungsi fungsi 

dirumah itu sendiri seperti kamar kecil, pembuangan air hingga saluran 

air bersih yang ada, sehingga rumah tersebut dapat digunakan kembali 

seperti layaknya sebuah rumah yang berfungsi dengan baik. Kemudian 

menentukan  jenis dan jumlah outputs fisik dalam satuan fisiknya seperti 
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ton semen, hektar tanah, jumlah orang yang di rekrut, dan lainnya, 

dimana Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini hampir 75 

persen dari masyarakat, misalnya pengadaan tanah, harus menggunakan 

tanah masyarakat yang menerima bantuan, pengadaan tukang juga dari 

masyarakat, perwakilan pemerintah dalam hal ini hanya bertugas 

mengawasi jalannya program yang telah di setujui pengerjaannya. 

3. Indikator Hasil 

        Menentukan ukuran kuantitatif yang menunjukkan fungsi langsung 

keluaran setelah proyek selesai, seperti jumlah berapa jumlah rumah 

yang berhasil diperbaiki setelah masa tenggat yang ditentukan, program 

ini menargetkan sebanyak 14 rumah yang akan direhabilitasi dalam tahun 

2014, namun hingga akhir tahun yang berhasil di rehabilitasi adalah 

sebanyak 10 rumah saja, hal ini dikarenakan adanya keterlambatan dalam 

pencairan dana yang akan digunakan dalam pelaksanaan rehabilitasi 

hingga adanya kekurangan dokumen pendamping yang dibutuhkan dalam 

pengajuan proposal rehabilitasi rumah tersebut, sehingga terjadi 

kekurangan penyelesaian sesuai target yang ada. 

4. Indikator Dampak 

Mengindentifikasi pengaruh positif dan negatif pada setiap tingkatan 

indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Yang mana 

sebelumnya penghasilan masyarakat penerima bantuan terbagi untuk 

memperbaiki rumah, namun setelah menerima bantuan rehabilitasi 

rumah, mereka dapat menabung buat sekolah anak dan kebutuhan lainya. 
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begitu juga apabila menyebutkan sasaran yang paling jauh, tingkatan 

tujuan tertinggi dari proyek adalah sesuai dengan Peraturan Walikota 

Tanjungpinang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Bantuan Rehabilitasi 

Sosial Rumah Tidak Layak Huni, guna mengurangi angka kemiskinan. 

Selanjutnya dengan mencantumkan sasaran sektoral, daerah, atau 

nasional. Misalnya berkurangnya angka penduduk miskin, dan lain 

sebagainya, dimana Terjadi peningkatan perekonomian masyarakat 

dimana hal ini bisa dilihat dari peningkatan indeks kelayakan hidup 

masyarakat sebanyak 8 hingga 10 persen dari sebelumnya, sehingga bisa 

dikatakan bahwa program ini dapat memberikan dampak yang baik. 

G. Penutup 

      Setelah mendapatkan hasil kesimpulan dari penelitian ini maka, penulis 

akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutnya dan begitu pula untuk kepentingan Kota Tanjungpinang 

khususnya dalam mengelola program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak 

Layak Huni, diantaranya dalam melakukan pencairan dana sebaiknya 

dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan sehingga tidak 

menimbulkan pemborosan waktu dalam penyelesaian program, selanjutnya 

sebaiknya pemerintah dalam hal ini Kelurahan Senggarang juga melakukan 

pemantauan yang lebih sering agar program dapat berjalan sesuai dengan 

tahun anggaran dan waktu yang ditetapkan. 
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