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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui pengawasan
yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dalam
mengawasi pengerjaan rehab/perbaikan rumah pada program Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tanjungpinang Kota. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini
adalah tim pengawas yang meliputi pegawai Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Tanjungpinang Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial di Seksi
Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, pendamping dari Kecamatan Tanjungpinang
Kota, dan Camat Tanjungpinang Kota sebagai yang membantu memantau dengan
total jumlah 9 orang dan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang
sebagai informan kunci.

Setelah dilakukan penelitian, dapat dilihat dari dimensi standar yang
indikatornya prosedur kerja dan membuat rencana untuk kegiatan pengawasan,
kecenderungan informan menjawab masih belum optimal. Untuk dimensi mengukur
pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang indikatornya observasi, ketepatan waktu
penyelesaian, dan melaporkan laporan hasil dari pengawasan berupa data,
kecenderungan informan juga menjawab masih belum optimal. Sedangkan untuk
dimensi perbaikan atau koreksi yang indikatornya menganalisa kendala atau
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan mengadakan tidakan perbaikan,
kecenderungan informan menjawab sudah optimal.

Dapat disimpulkan bahwa dengan memperhatikan indikator-indikator dari
pengawasan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun
Anggaran 2014 di Kecamatan Tanjungpinang Kota oleh Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Tanjungpinang masih belum optimal, karena masih ada beberapa
indikator yang belum dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Saran yang diberikan
peneliti adalah agar pengawasan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Tanjungpinang bisa lebih ditingkatkan lagi untuk kedepannya.

Kata kunci: Pengawasan, Sosial
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ABSTRACT

The purpose of this research is to essentially identify the supervision that the
Department of Social and Workforce of Tanjungpinang City provides, in supervising
the implementation of the repair and renovation of the houses in the program of the
rehabilitation of house do not proper to live (RTLH), these inclusive of those who live
in Tanjungpinang City sub district. Research method use was descriptive qualitative.
The informants of this research is a team of supervisors which include the office
employees from the Department of Social and Workforce of Tanjungpinang City
those from the section of empowerment and social rehabilitation volunteers from the
sub district, and the head of the Tanjungpinang City who helped to monitor with the
total of 9 people and the head of Department of social and workforce Tanjungpinang
city as key informan.

After conducted research, can be seen from standardized dimensions that the
indicators procedures of work and make plans for surveillance activities, the
tendency of informants answer is still not optimal. For measuring the dimensions of
the implementation of the activities and the work that the indicators observation,
timeliness of settlement, and reported the result of the report in the form of data
supervision, the tendency of informants also answer is still not optimal. While as to
dimensions improvements or corrections to that the indicators analyzes constraint or
forms of deception which happened and hold the act of repairing, the tendency of
informants also answer is already optimal.

Can be concluded that with regard to indicators of supervision the program of
the rehabilitation of house do not proper to live (RTLH) in the budget year 2014 in
Tanjungpinang City sub district by the Department of Social and Workforce of
Tanjungpinang City still not optimal, because there are still some indicators that
could not walk in accordance with should. Advice provided researcher is that
supervision of given by the Department of Social and Workforce Tanjungpinang City
can be upgrade again to the future.

Key word: Supervision, Social
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Pengawasan Program Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh)

Tahun Anggaran 2014 Di
Kecamatan Tanjungpinang Kota

Oleh Dinas Sosial Kota
Tanjungpinang

A. LATAR BELAKANG

Berbagai upaya penanggulangan
kemiskinan terus dilakukan
pemerintah Indonesia demi untuk
mengeluarkan penduduk miskin dari
jurang kemiskinan akibat krisis, seperti
melalui pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas, peningkatan akses
terhadap kebutuhan dasar seperti
pendidikan dan kesehatan,
pemberdayaan masyarakat lewat
Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) yang bertujuan
untuk membuka kesempatan
berpartisipasi bagi masyarakat miskin
dalam proses pembangunan untuk
meningkatkan peluang dan posisi
masyarakat miskin.

Pemerintah juga telah
mengeluarkan beberapa kebijakan atau
regulasi. Dimulai pada tahun 2005
dengan keluarnya Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK).

Melalui Perpres ini diambil
langkah-langkah konkrit untuk
percepatan pengurangan jumlah

penduduk miskin di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik. Kemudian
pada tahun 2009 dikeluarkan lagi
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun
2009 tentang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan sebagai
pengganti peraturan sebelumnya. Dan
yang terakhir diterbitkannya Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan.

Pada Provinsi Kepulauan Riau
program-program penanggulangan
kemiskinan dilakukan secara terpadu,
program penanggulangan kemiskinan
tersebut merupakan program yang
akan dilakukan secara terpadu dan
sinergi bersama Pemerintah
Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Kepulauan Riau, atau yang dikenal
dengan Program 2 :1, sesuai dengan
amanat Nota Kesepahaman Bersama
antara Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Kepulauan Riau tentang Pelaksanaan
Program Pengentasan Kemiskinan di
Provinsi Kepulauan Riau. Maksud
program 2:1 itu sendiri adalah program
penanggulangan kemiskinan yang
anggarannya berasal dari APBD dan
dikeluarkan bersama oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau, dimana
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
mengeluarkan anggaran dua kali lipat
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lebih banyak dibandingkan Pemerintah
Kabupaten atau Kota.

Dalam Nota Kesepahaman
Bersama antara Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Kepulauan Riau tentang Pelaksanaan
Program Pengentasan Kemiskinan di
Provinsi Kepulauan Riau, di
tandantangani pada tanggal 20 Agustus
2010,  disepakati 3 (tiga) Program dan
11 (sebelas) kegiatan, yaitu :
1. Program Pemenuhan Hak Dasar

Penduduk Miskin/Desa Tertinggal,
diantaranya:
a. Pemberian makanan tambahan

bagi balita/anak sekolah kepada
penduduk miskin atau desa
tertinggal.

b. Perawatan kasus gizi buruk/gizi
kurang bagi penduduk miskin
atau desa tertinggal.

c. Pelayanan kesehatan bagi
penduduk miskin atau desa
tertinggal.

d. Pembangunan/rehabilitasi
posyandu.

e. Pemberian beasiswa bagi siswa
SLTA dari keluarga miskin/desa
tertinggal.

2. Program Rumah Tidak Layak Huni,
diantaranya:
a. Rehabilitasi rumah tidak layak

huni termasuk fasilitas jamban
keluarga.

b. Penyediaan sarana lingkungan
dan sumber air bersih bagi

penduduk miskin atau desa
tertinggal.

c. Penyediaan listrik rumah bagi
penduduk miskin atau desa
tertinggal.

3. Program Pembinaan Unit Usaha
Penduduk Miskin/Desa Tertinggal,
diantaranya:
a. Kegiatan menumbuh

kembangkan kelompok usaha
bersama dan atau koperasi usaha
mikro kecil dan menengah
(KUMKM) khusus ibu-ibu atau
perempuan pada penduduk
miskin atau desa tertinggal.

b. Kegiatan
menumbuhkembangkan usaha
nelayan, pembudidayaan ikan
dan keluarga pengolah hasil
perikanan serta motoriasai
perikanan bagi penduduk
miskin atau desa tertinggal.

c. Kegiatan
menumbuhkembangkan usaha
pertanian bagi penduduk
miskin atau desa tertinggal.

Dari program-program yang sudah
dibuat oleh Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Kepulauan Riau tersebut memang
sudah dilaksanakan dan
diimplementasikan. Hanya saja, dalam
pelaksanaan suatu kebijakan atau
program tentu saja masih banyak
terjadi kekurangan dan penyimpangan.
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Sehingga hasil yang direncanakan
masih belum sesuai dengan yang
diharapkan. Salah satunya pada
program Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di Kota
Tanjungpinang.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) salah satu
program pengentasan kemiskinan yang
diselenggarakan dan dilaksanakan oleh
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang. Pada kenyataannya,
pelaksanaan program Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
masih banyak mengalami kendala-
kendala. Hal ini ditunjukkan dengan
masih banyaknya masyarakat
penerima bantuan Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) yang
mengeluh mengenai pelaksanaan
program tersebut. Salah satunya masih
ada pengerjaan rehab/perbaikan rumah
pada program Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) yang tidak
sesuai dengan harapan dan standar
yang ditetapkan.

Oleh karena itu, harus ada
pengawasan yang baik oleh pihak
penyelenggara yaitu Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang
pada program Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) ini. Sejauh
ini, dapat dinilai bahwa pengawasan
yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang
pada pelaksanaan program Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

masih belum berjalan dengan baik.
Padahal faktor pengawasan merupakan
hal yang penting dilakukan agar
program yang dijalankan bisa berjalan
baik dan sesuai dengan yang telah
direncanakan sebelumnya.
Pengawasan dilakukan sebagai usaha
untuk menjamin kegiatan terlaksana
sesuai dengan kebijakan, strategi,
keputusan, rencana dan program kerja
yang telah dianalisa, dirumuskan dan
ditetapkan sebelumnya dalam wadah
yang disusun.

Pengawasan juga dilakukan untuk
mencegah penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi selama
berjalannya program-program yang
telah dibuat. Sehingga dengan adanya
pengawasan suatu program yang
berjalan akan bisa berjalan secara
efektif dan efisien. Selain itu
pengawasan juga merupakan salah satu
unsur penting dalam sebuah
organisasi. Karena tanpa adanya
pengawasan maka suatu organisasi
tidak akan bisa menjalankan program-
programnya dengan baik.

Salah satu penjabaran tentang
norma umum pengawasan itu dapat
dilihat dari Keputusan Mendagri No.
116 tahun 1981 tentang Pedoman
Pengawasan Umum di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri yang
disebutkan bahwa:

1. Pengawasan tidak mencari-cari
kesalahan, yaitu tidak
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mengutamakan mencari siapa yang
salah, tetapi apabila ditemukan
kesalahan, penyimpangan dan
hambatan supaya dilaporkan sebab-
sebab dan sebagaimana terjadinya
serta menemukan cara bagaimana
memperbaikinya.

2. Pengawasan merupakan proses
yang berlanjut, yaitu dilaksanakan
terus-menerus, sehingga dapat
memperoleh hasil pengawasan yang
berkesinambungan.

3. Pengawasan harus menjamin
adanya kemungkinan pengambilan
koreksi yang cepat dan tepat
terhadap penyimpangan dan
penyelewengan yang ditemukan,
untuk mencegah berlanjutnya
kesalahan dan/atau penyimpangan.

4. Pengawasan bersifat mendidik dan
dinamis, yaitu dapat menimbulkan
kegairahan untuk memperbaiki,
mengurangi atau meniadakan
penyimpangan disamping menjadi
pendorong dan perangsang untuk
menertibkan dan menyempurnakan
kondisi objek pengawasan.
Adapun gejala-gejala permasalahan

yang terlihat dalam program Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) adalah
sebagai berikut:
1. Bantuan yang diberikan tidak

secara utuh, bahkan jauh dari dana
yang di anggarkan, membuat
sejumlah warga penerima bantuan
dana rumah tidak layak huni
(RTLH) di Tanjungpinang

mengeluh. (RTLH di
Tanjungpinang Masih Banyak
Masalah. beritatanjungpinang.com
/2014/01/rtlh-di-tanjungpinang-
masih-banyak-masalah/ 16 Januari
2014).

2. Masih ada keterlambatan waktu
penyelesaian dalam pengerjaan
rumah. (Sumber: Survey
Monitoring dan evaluasi Program
Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah Provinsi Kepri 2012)

3. Masih adanya ditemukan bantuan
berupa bahan-bahan bangunan yang
diterima kualitasnya rendah atau
tidak sesuai dengan keinginan
penerima bantuan Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
(Sumber: Survey Monitoring dan
evaluasi Program Pengentasan
Kemiskinan Pemerintah Provinsi
Kepri 2012)

Berdasarkan paparan di atas
maka peneliti tertarik untuk membahas
permasalahan tersebut dengan judul:
“Pengawasan Program Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh)
Tahun Anggaran 2014 Di
Kecamatan Tanjungpinang Kota
Oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja
Kota Tanjungpinang.”

B. RUMUSAN MASALAH

Dari kondisi tersebut peneliti
merumuskan masalah penelitian
sebagai berikut: “Bagaimana
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pengawasan pada program
rehabilitasi rumah tidak layak huni
(RTLH) tahun anggaran 2014 di
kecamatan tanjungpinang kota oleh
dinas sosial dan tenaga kerja kota
tanjungpinang?”

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif, berupaya
menggambarkan dan menjelaskan
suatu objek sebagai fenomena yang
terjadi sebenarnya di lapangan atau
tempat yang akan diteliti. Menurut
Sugiyono (2011:11) “Penelitian
deskriptif kualitatif adalah penelitian
yang dilakukan untuk mengetahui nilai
variabel mandiri, baik satu variabel
atau lebih (independent) yang datanya
dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat,
dan gambar tanpa membuat
perbandingan, atau menghubungkan
antara variabel satu dengan variabel
lain.”

Dapat dipahami bahwa dalam
melaksanakan pengawasan pada
program Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) merupakan
fenomena sosial yang harus diteliti,
karena di dalam suatu program
terutama program pemerintah harus
ada pengawasan agar tidak ada
penyimpangan yang terjadi. Sehingga
untuk mengetahui fenomena tersebut

dengan menggunakan penelitian
deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian ini bermaksud
untuk mengumpulkan data tentang
pelaksanaan pengawasan yang
dilakukan oleh Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang
pada program Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) di
kecamatan Tanjungpinang Kota yang
kemudian hasil dari penelitian ini
dideskripsikan atau digambarkan
secara jelas sebagaimana kenyataan
yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah
Kecamatan Tanjungpinang Kota,
dimana merupakan tempat tinggal bagi
penerima bantuan program
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH). Dikarenakan adanya indikasi
penyimpangan yang terjadi pada
pelaksanaan program Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
tahun anggaran 2014. Sehingga
diperlukan pengawasan yang ketat dari
Dinas Sosial selaku penyelenggara
program Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) ini.

3. Jenis Data

a. Data Primer, adalah data pokok
yang sangat penting dalam
mengungkapkan permasalahan ini,
yang diperoleh dari wawancara
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dengan pegawai Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang
Bidang Pemberdayaan dan
Rehabilitasi Sosial Seksi
Pemberdayaan dan Kelembagaan
Sosial beserta pendamping dari
Kecamatan Tanjungpinang Kota
sebagai tim pengawas atau
monitoring yang telah ditetapkan
dan juga dari bantuan Camat
Tanjungpinang Kota serta Kepala
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Tanjungpinang.

b. Data Sekunder

Merupakan data primer yang
telah diolah lebih lanjut yang
disajikan melalui dokumen dan
buku-buku yang ada hubungannya
dengan penelitian, antara lain:

1. Gambaran umum Kecamatan
Tanjungpinang Kota.

2. Gambaran umum program
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH)

3. Gambaran Umum Kantor Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang, meliputi jumlah
pegawai berdasarkan jenis
kelamin, jabatan, dan tingkat
pendidikan.

4. Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang.

5. Visi dan Misi serta Tupoksi
Kantor Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Tanjungpinang.

4. Informan

Dalam penelitian ini tidak
menggunakan sampel melainkan
Informan. Penentuan Informan
sebagai sumber data dilakukan
dengan teknik purposive.  Menurut
Sugiyono (2009: 216)
menyebutkan purposive adalah
penentuan sumber data yang
dipilih dengan pertimbangan dan
tujuan tertentu. Penentuan
informan dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
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Tabel I. 1
Daftar Informan

N
o

Nama Jabatan Keterangan

1 Ponaten,
S. Sos

Kepala Bidang
Pemberdayaan

dan
Rehabilitasi

Sosial

Informan

2 Erna
Puspita, S.

Sos

Kepala Seksi
Pemberdayaan

dan
Kelembagaan

Sosial

Informan

3 R. Anggi
Sandri. P

Staf Seksi
Pemberdayaan

dan
Kelembagaan

Sosial

Informan

4 Kahar Staf Seksi
Pemberdayaan

dan
Kelembagaan

Sosial

Informan

5 Azerin Staf Seksi
Pemberdayaan

dan
Kelembagaan

Sosial

Informan

6 H. R.
Kholidin,

S. Sos

Camat
Tanjungpinan

g Kota

Informan

7 Erwan Pendamping Informan

8 Soni Pendamping Informan

9 Depri Pendamping Informan

Jumlah 9 Orang

Sumber: Data Olahan 2015

Serta yang menjadi informan
kunci (Key Informan) adalah Drs.
Surjadi, M. T yang menjabat sebagai

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Tanjungpinang.

5.Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan lokasi pelaksanaan
penelitian yang akan dilakukan berupa
penelitian lapangan yaitu mengadakan
kegiatan mengumpulkan data-data di
lapangan dengan menggunakan alat
pengumpulan data yang meliputi:

1. Wawancara. Yaitu pengumpulan
data dengan melalui wawancara
yang akan peneliti tujukan kepada
seluruh pegawai Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang yang berada di
bidang program Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) yang ditambah dengan
bantuan pendamping dari
Kecamatan Tanjungpinang Kota
sebagai tim pengawas atau
monitoring yang telah ditetapkan
dan juga Camat Tanjungpinang
Kota sebagai pemantau dalam
pelaksanaan rehab/perbaikan
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) dan Kepala Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang. Alat yang
digunakan adalah berupa
pedoman wawancara.

2. Observasi.
Sebagaimana pendapat Hadi

dalam Sugiyono (2009:145)
mengemukakan bahwa “Observasi
merupakan suatu proses yang
kompleks, suatu proses yang
tersusun dari berbagai proses
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biologis dan psikologis. Dua
diantaranya yang terpenting
adalah proses-proses pengamatan
dan ingatan”. Dalam penelitian
ini, observasi yang akan
digunakan yaitu observasi
terstruktur yang telah dirancang
secara sistematis, tentang apa
yang diamati, kapan dan dimana
tempatnya (lokasinya) dengan
menggunakan alat berupa
Checklist.

3. Dokumentasi. Yang berupa Foto-
foto pada saat wawancara
dilakukan bersama para informan
dan informan kunci, serta foto-
foto keadaan rumah penerima
program Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun
Anggaran 2014 di Kecamatan
Tanjungpinang Kota. Selain itu
ada juga dokumen yang berupa
Surat Keputusan.

6. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari informan
dikumpulkan lalu dipisahkan menurut
jenis data, kelompok data, kemudian data
tersebut dianalisis secara Deskriptif
Kualitatif. Analisis data penelitian ini
dilakukan melalui sebuah proses yang
terdiri dari beberapa tahap yang dimulai
sejak pengumpulan data, kemudian
dikerjakan secara intensif hingga
penelitian selesai untuk memperoleh
kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan Model Miles dan
Huberman dalam Sugiyono (2009: 246)
yaitu:

1. Reduksi data (Data Reduction)
diartikan sebagai proses dimana
peneliti melakukan pemilahan dan
penyederhanaan data hasil
penelitian.

2. Penyajian data (Data Display)
yaitu sekumpulan informasi
tersusun sehingga memberikan
kemudahan dalam penarikan
kesimpulan dan pengambilan
tindakan.

3. Penarikan kesimpulan atau
verifikasi (Conclution
Drawing/Verification) merupakan
usaha untuk memahami data yang
diperoleh. Pada tahap ini peneliti
melakukan penggambaran makna
dari data yang diperoleh. Proses
penarikan kesimpulan merupakan
proses yang membutuhkan
pertimbangan yang matang.
Kesimpulan yang ditarik segera
diverifikasi dengan cara melihat
dan mempertanyakan kembali
sambil melihat catatan lapangan
agar memperoleh pemahaman
yang lebih cepat.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan
masalah multi dimensi. Dalam
renstra kemiskinan (Bappenas:
2003) disebutkan bahwa dimensi
kemiskinan mencakup empat hal
pokok, yaitu kurangnya
kesempatan, rendahnya
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kemampuan, kurangnya jaminan,
dan ketidakberdayaan.

Menurut Sulistiyanti dalam
Apriyanti (2011: 10) mengenai
kemiskinan, mengemukakan bahwa:

“Kemiskinan memiliki sifat plural
sehingga kemiskinan menunjukkan
adanya sekelompok orang yang
serba kekurangan. Masyarakat
subsisten yang tidak berpenghasilan
atau berpenghasilan tapi rendah,
bisa jadi tidak merasa miskin
karena mereka merasa sudah
terpenuhi kebutuhannya.
Sebaliknya penduduk urban yang
berpenghasilan sedang, mungkin
merasa selalu kekurangan karena
gaya hidup hedonis yang mereka
jalani, atau lingkungan budaya tidak
sehat yang mereka hadapi
(misalnya seperti perangkap
narkoba ataupun judi). Dalam hal
ini meski kelihatannya mereka
berkecukupan, namun apabila
selalu merasa kekurangan, mereka
bisa dikatakan miskin.”

Sedangkan penyebab kemiskinan
menurut Kuncoro dalam Apriyanti
(2011: 11) adalah sebagai berikut:

1. Secara makro, kemiskinan
muncul karena adanya
ketidaksamaan pola kepemilikan
sumber daya yang menimbulkan
distribusi pendapatan timpang,
penduduk miskin hanya

memiliki sumber daya dalam
jumlah yang terbatas dan
kualitasnya rendah.

2. Kemiskinan muncul akibat
perbedaan kualitas sumber daya
manusia yang rendah berarti
produktivitas juga rendah,
upahnya pun rendah.

3. Kemiskinan muncul disebabkan
perbedaan akses dan modal.

Menurut Widodo dalam Sya’diyah
(2012: 17) terdapat beberapa konsep
untuk mengukur tingkat kemiskinan,
antara lain:

1. Kemiskinan relatif, adalah
ukuran mengenai kesenjangan di
dalam distribusi pendapatan,
biasanya dapat didefinisikan
dalam kaitannya dengan tingkat
rata-rata dari distribusi yang
dimaksud.

2. Kemiskinan absolut, adalah
derajat kemiskinan di bawah,
dimana kebutuhan-kebutuhan
minimum untuk bertahan hidup
tidak dapat terpenuhi.

2.Pengawasan

Menurut Aburachman dalam
Irmansyah (1987: 95) “Pengawasan
merupakan kegiatan atau proses
kegiatan untuk mengetahui hasil
pelaksanaan, kesalahan, kegagalan
untuk diperbaiki kemudian, serta
mencegah ulangnya kembali
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kesalahan-kesalahan itu”. Sukarno
dalam Irmansyah (1987: 96)
“Pengawasan alah tugas untuk
mencocokkan sampai dimanakah
program atau rencana ang telah tekah
digariskan itu dilaksanakan.”

Irmansyah (1987: 98) juga
mengemukakan bahwa kalau dilihat
daripada macamnya, maka
pengawasan itu terdiri dari:

a. Pengawasan intern;
b. Pengawasan ekstern;
c. Pengawasan formal;
d. Pengawasan informal.

Newman dalam Handoko
(2003: 367) telah mengemukakan
prosedur untuk penetapan sistem
pengawasan. Pendekatanannya terdiri
atas lima langkah dasar yang dapat
diterapkan untuk semua tipe kegiatan
pengawasan, yaitu adalah sebagai
berikut:

a. Merumuskan hasil yang
diinginkan;

b. Menetapkan penunjuk
(predictors) hasil;

c. Menetapkan standar penunjuk
dan hasil;

d. Menetapkan jaringan informasi
dan umpan balik;

e. Menilai informasi dan
mengambil tindakan koreksi.

E. HASIL PENELITIAN

1. Standar
a. Prosedur Kerja

Dari hasil wawancara
dapatlah dianalisa bahwa
standar pada rehab/perbaikan
rumah pada program
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni sudah ada dibuat.
Dimana pada dasarnya standar
pada rehab rumah ini adalah
“aladin”, yaitu atap, lantai, dan
dinding yang harus diperbaiki
pada rumah bantuan tersebut.
Itulah yang menjadi prioritas
utama dalam pengerjaan
Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) ini.
Sedangkan untuk ukuran dan
desain rumah tidak ada
ditentukan, semua tergantung
dengan keinginan penerima.
Namun mengenai pedoman
atau standar pengawasan
memang belum ada dibuat dari
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
sebagai pelaksanan program
yang bertugas juga untuk
mengawasi proses pengerjaan
rehab/perbaikan rumah. Hal ini
kemudian menjadi kendala
dalam pengawasan itu sendiri.
Pengawasan yang dilakukan
tanpa pedoman atau standar
sehingga hasil yang didapat
juga belum maksimal. Padahal
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seharusnya dalam melakukan
pengawasan, Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja harus
mengetahui pedoman atau
standar dari pengawasan. Agar
nantinya juga pada saat
mengawasi pengerjaan
rehab/perbaikan rumah tersebut
mereka bisa mengawasi secara
maksimal karena mengikuti
acuan dari pedoman atau
standar yang sudah dibuat.
Jangan hanya memberikan
standar pengawasan kepada
pendamping saja, karena bisa
saja pendamping tersebut tidak
benar-benar melaksanakan
pengawasan sesuai dengan
standar yang diberikan.
Sedangkan Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja hanya menerima
laporan pengawasan dari
pendamping tersebut, tanpa ada
standar yang berupa
mekanisme pengawasan yang
dilakukan dari Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja itu sendiri.
Sehingga tidak ada acuan baku
bagi pegawai Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang untuk
mengawasi ke lapangan pada
waktu pelaksanaan rehab atau
perbaikan rumah.

b. Membuat Rencana Untuk
Kegiatan Pengawasan

Dari hasil penelitian ditemukan
bahwa sebelum melakukan
pengawasan ke lapangan memang
sudah ada disusun rencana
terlebih dahulu oleh Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang. Namun untuk
membuat jadwal yang baku
tersebut memang belum ada.
Inilah yang menjadi kekurangan
dalam melakukan pengawasan itu
sendiri. Karena dari Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang memang tidak ada
jadwal yang baku untuk turun ke
lapangan. Mereka hanya
menunggu laporan dari
pendamping itu sendiri, jika
pendamping sudah memberikan
laporan rumahnya sudah jadi
berapa persen, baru dari pihak
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Tanjungpinang turun.
Padahal belum tentu laporan yang
diberikan oleh para pendamping
tersebut sesuai dengan kebenaran.
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Tanjungpinang juga belum
tentu mengetahui sepenuhnya
kenyataan di lapangan itu seperti
apa, karena tidak setiap hari
mengawasi pengerjaan
rehab/perbaikan rumah tersebut.
Lagipula yang dilihat dari Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja pada
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waktu di lapangan hanyalah bukti
fisik rumah tersebut saja. Itulah
yang menyebabkan indikasi
penyimpangan yang dilakukan
oleh pendamping atau bahkan
dari pihak lainnya seperti toko
dan para tukang.

2. Mengukur Pelaksanaan
Kegiatan atau Pekerjaan

a. Melakukan pengamatan
secara langsung atau
observasi

Dari hasil wawancara
denga diperkuat oleh informan
kunci, maka dapat disimpulkan
bahwa pengawasan dilakukan
dengan turun ke lapangan
secara langsung. Namun hal
tersebut tidak dilakukakan
secara rutin, terutama dari
pihak Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Tanjungpinang.
Pengawasan untuk turun ke
lapangan secara langsung yang
dilakukan hanya pada saat
menerima laporan atau keluhan
saja. Padahal agar pengawasan
berjalan dengan maksimal,
seharusnya rutin untuk turun
langsung ke lapangan,
walaupun belum ada menerima
laporan atau keluhan.
Sehingga dapat melihat
keseluruhan proses pengerjaan
rehab/perbaikan rumah pada

Program Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) ini. Lagipula
laporan yang diterima tersebut belum
tentu kebenarannya.

Oleh karena itu, Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang
harus lebih rutin lagi turun ke lapangan
untuk mengawasi proses
rehab/perbaikan rumah tersebut, agar
bisa meminimalisir penyimpangan
yang dilakukan dan juga agar bisa
melihat langsung kanyataan di
lapangan tanpa menunggu laporan atau
keluhan yang masuk. Terutama lagi
pendamping juga tidak bisa selalu atau
setiap harinya turun ke lapangan.

Hal ini tidak lepas juga karena
selain sebagai pendamping yang
bertugas mengawasi setiap hari selama
pengerjaan rehab/perbaikan dilakukan,
mereka juga memiliki pekerjaan yang
lain diluar dari itu. Oleh karena itu,
ada saat tertentu mereka tidak turun ke
lapangan. Tentu saja hal ini juga akan
menimbulkan kendala, dimana tidak
menutup kemungkinan indikasi
penyimpangan yang dilakukan oleh
pihak toko maupun tukang tanpa
sepengatahuan pendamping karena
pendamping juga tidak setiap harinya
mengawasi ke lapangan.

Berdasarkan dari observasi peneliti
bahwa dalam kegiatan pengawasan
seharusnya Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Tanjungpinang turun
langsung mengamati apa yang terjadi
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pada saat pengerjaan rehab/perbaikan
rumah program Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH). Walaupun
pada kenyataannya pengamatan yang
dilakukan tidak bersifat berkala dan
terus menerus. Hanya beberapa kali
saja dalam tahapan pengerjaan
rehab/perbaikan rumah tersebut.
Sehingga hal inilah yang kemudian
menyebabkan kesalahan atau
penyimpangan  salah satunya bahan
material bangunan yang terdapat
kerusakan.

b. Ketepatan waktu pelaksanaan

Peneliti menemukan bahwa
memang ada keterlambatan waktu
penyelesaian dalam pengerjaan
rehab/perbaikan rumah pada program
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) ini, walaupun tidak semua
namun ada beberapa rumah yang
terlambat dalam penyelesaiannya.
Faktor yang menghambat tersebut
adalah faktor pasang surut air laut
salah satunya. Karena di Kecamatan
Tanjungpinang Kota rata-rata
penduduknya tinggal dibagian laut,
dan penerimanya juga sebagian besar
tinggal dibagian laut. Jadi pasang surut
air laut merupakan salah satu faktor
yang menghambat sehingga
penyelesaiannya ada beberapa yang
mengalami keterlambatan. Selain itu
juga faktor cuaca, faktor tenaga tukang
dan faktor kurangnya perhatian
pendamping sehingga tingkat

keswadayaan masyarakat sebagai
penerima juga malah sangat sedikit.

c. Melaporkan hasil dari
pengawasan berupa data

Peneliti menemukan bahwa
para pegawai Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang
Bidang Pemberdayaan dan
Rehabilitasi Sosial di Seksi
Pemberdayaan dan Kelembagaan
Sosial masih belum dapat
memberikan data yang lengkap dan
akurat sewaktu turun ke lapangan
setelah melakukan pengawasan.
Hal tersebut dibuktikan oleh apa
yang disampaikan oleh para
informan dimana para pegawai
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Tanjungpinang hanya
menunggu laporan dari para
pendamping saja, dan sewaktu
mereka turun untuk membuktikan
laporan dari para pendamping
tersebut mereka hanya membuat
laporan dalam bentuk dokumentasi
saja dan hanya menyampaikan
secara lisan kepada Kepala Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Tanjugnpinang.

Sedangkan untuk laporan
tertulisnya hanya dibuat di akhir
penyelesaian program Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
sebagai laporan hasil evaluasi.
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Pada indikator ini dapat
disimpulkan bahwa dalam
memberikan data hasil pengamatan di
lapangan serta laporan hasil
pengawasan masih belum berjalan
optimal, sebab pegawai belum dapat
membuat laporan pada setiap kegiatan
pengawasan yang dilakukannya.
Padahal hal tersebut menjadi suatu
yang sangat penting yang nantinya
akan menjadi pertimbangan-
pertimbangan dalam usaha perbaikan.

3. Perbaikan atau koreksi

a. Menganalisa Kendala atau
Penyimpangan-Penyimpangan
yang terjadi

Peneliti menemukan bahwa untuk
menganalisa kendala atau
penyimpangan ini tidak cukup dari
hasil pengamatan langsung ke
lapangan saja, tetapi juga dari hasil
laporan-laporan yang dibuat sehingga
menjadi acuan dalam menganalisa
yang kemudian akan dilihat apakah
perlu atau tidaknya dilakukan tindakan
perbaikan. Oleh karena itu, setiap
turun langsung ke lapangan untuk
melakukan pengawasan, pegawai
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang setidaknya selalu
mencatat hasil temuan dilapangan
ataupun hasil pengawasan yang
dilakukan tersebut dalam bentuk
tulisan, jangan hanya dari dokumentasi
saja. Sehingga apabila terdapat

kendala atau penyimpangan akan dapat
dengan cepat menganalisa dan
mendapat solusi dari permasalahan
tersebut.

Para pendamping juga memang
harus bertanggungjawab penuh atas
segala kendala atau penyimpangan
yang terjadi di lapangan. Karena
mereka lah yang mengetahui pasti
kondisi di lapangan itu seperti apa.
Jika ada kendala yang terjadi di
lapangan, maka pendampinglah pihak
pertama yang harus menganalisa
kendala atau penyimpangan tersebut
yang kemudian dikoordinasikan
kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Tanjungpinang.  Apabila
pendamping sendiri yang melakukan
penyimpangan, maka merupakan
wewenang dari Dinas terkait,
Pemerintah Kota ataupun Pemerintah
Provinsi yang menyelenggarakan
program ini untuk memberikan
kebijakan.

b. Mengadakan  Tindakan
Perbaikan

Berdasarkan hasil wawancara
dapat disimpulkan bahwa tindakan
perbaikan selalu dilakukan.
Terutama apabila ada kendala atau
kesalahan yang terjadi di lapangan,
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Tanjungpinang pun langsung
turun untuk melihat kondisi
sebenarnya di lapangan. Kemudian
berusaha menekan kesalahan
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tersebut agar proses pelaksanaan
program Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) ini bisa terus
berjalan sesuai dengan harapan.
Tindakan perbaikan juga dilakukan
dalam bentuk membuat laporan
evaluasi akhir, yang bertujuan agar
program Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) ke depannya
bisa lebih baik lagi. Selain itu
pendamping juga harus
berkoordinasi dengan Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang, agar nantinya
tindakan perbaikan yang dilakukan
tersebut bisa lebih efektif.

Berdasarkan hasil observasi
peneliti  memang Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang
sudah melakukan tindakan
perbaikan. Dimana Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang akan langsung
turun untuk melihat kondisi di
lapangan dan mencari titik
permasalahan apabila terjadi
kesalahan atau penyimpangan.
Setelah itu, maka proses
pengerjaan rehab/perbaikan rumah
pada program Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) akan
terus dilaksanakan.

F. KESIMPULAN

1. Standar, mengacu dari indikator
prosedur kerja dalam melihat

pengawasan program Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Tahun Anggaran 2014 di
Kecamatan Tanjungpinang Kota
yang dilakukan  oleh Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang khususnya Bidang
Pemberdayaan dan Rehabilitasi
Sosial di Seksi Pemberdayaan dan
Kelembagaan Sosial serta Camat
Tanjungpinang Kota dan para
pendamping di Kecamatan
Tanjungpinang Kota yang ikut
membantu memantau dan
mengawasi, para informan rata-rata
menyatakan bahwa mengenai
standar rehab/perbaikan rumah pada
program Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) sudah ada
dibuat yaitu mengacu pada
perbaikan atap, lantai, dan dinding
atau “aladin”, dan standar untuk
ukuran dan desain/gambar rumah
tidak ada ditentukan.

Sedangkan standar atau
pedoman dalam melakukan
pengawasan masih belum ada
dibuat secara baku. Sehingga
pengawasan yang dilakukanpun
masih belum berjalan maksimal.
Untuk indikator membuat rencana
untuk kegiatan pengawasan juga
masih belum optimal, dimana tidak
ada dibuat jadwal yang rutin oleh
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Tanjungpinang dan hanya
turun apabila terdapat kendala dan
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telah merima laporan tahapan dari
pendamping saja.

2. Mengukur Pelaksanaan
Kegiatan/Pekerjaan, mengacu dari
indikator melakukan pengamatan
secara langsung atau observasi
dalam melihat pengawasan program
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) Tahun Anggaran
2014 di Kecamatan Tanjungpinang
Kota yang dilakukan  oleh Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang khususnya Bidang
Pemberdayaan dan Rehabilitasi
Sosial di Seksi Pemberdayaan dan
Kelembagaan Sosial serta Camat
Tanjungpinang Kota dan para
pendamping di Kecamatan
Tanjungpinang Kota yang ikut
membantu memantau dan
mengawasi, para informan rata-rata
menyatakan bahwa pengawasan
dilakukan dengan turun ke lapangan
secara langsung. Namun hal
tersebut tidak dilakukakan secara
rutin, terutama dari pihak Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang. Pengawasan untuk
turun ke lapangan secara langsung
dilakukan hanya pada saat
menerima laporan atau keluhan
saja. Padahal agar pengawasan
berjalan dengan maksimal,
seharusnya rutin untuk turun
langsung ke lapangan, walaupun
belum ada menerima keluhan dan
laporan pertahapan dari

pendamping. Untuk indikator
ketepatan waktu penyelesaian juga
masih ada pengerjaan
rehab.perbaikan rumah yang
mengalami keterlambatan, hal ini
disebabkan karena faktor cuaca,
faktor tenaga tukang dan faktor
kurangnya perhatian pendamping
sehingga tingkat keswadayaan
masyarakat sebagai penerima juga
malah sangat sedikit. Sehingga
terlihat bahwa pengawasan yang
diberikan oleh Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang
juga masih belum maksimal.
Sedangkan untuk indikator
melaporkan laporan hasil dari
pengawasan berupa data juga masih
belum optimal, dimana para
pegawai Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Tanjungpinang Bidang
Pemberdayaan dan Rehabilitasi
Sosial di Seksi Pemberdayaan dan
Kelembagaan Sosial dalam
memberikan data hasil pengamatan
di lapangan serta laporan hasil
pengawasan masih belum berjalan
maksimal, sebab pegawai belum
dapat membuat laporan pada setiap
kegiatan pengawasan yang
dilakukannya setiap turun ke
lapangan, karena data yang diambil
hanya berupa dokumentasi dan
menyampaikan dalam bentuk lisan
saja kepada atasan. Seharusnya
harus ada laporan atau catatan juga
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tertulis agar hasil pengawasannya
bisa dianalisa secara lebih akurat.

3. Perbaikan atau koreksi, mengacu
dari indikator manganalisa kendala
atau penyimpangan-penyimpangan
yang terjadi dalam melihat
pengawasan program Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Tahun Anggaran 2014 di
Kecamatan Tanjungpinang Kota
yang dilakukan  oleh Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang khususnya Bidang
Pemberdayaan dan Rehabilitasi
Sosial di Seksi Pemberdayaan dan
Kelembagaan Sosial serta Camat
Tanjungpinang Kota dan para
pendamping di Kecamatan
Tanjungpinang Kota yang ikut
membantu memantau dan
mengawasi, para informan rata-rata
menyatakan bahwa apabila terdapat
kendala atau penyimpangan maka
akan dicari benang merah
permasalahannya terlebih dahulu,
setelah itu ditindak lalu proses
rehab/perbaikan rumah akan terus
dipaksa untuk terus berjalan, agar
rumahnya juga bisa tetap selesai.
Untuk indikator mengadakan
tindakan perbaikan, memang hal ini
sudah dilakukan oleh Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang. Terutama lagi
apabila terjadi kendala atau
kesalahan di lapangan, maka Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja akan

langsung turun ke lapangan untuk
melakukan tindakan perbaikan.

Sedangkan mengenai faktor
yang menghambat proses pengerjaan
rehab/perbaikan rumah pada program
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) adalah sebagai berikut:

a. Faktor alam (pasang surut
air laut).

b. Faktor cuaca.
c. Faktor tenaga tukang yang

bergilir.
d. Faktor transportasi.

G. Saran

Adapun saran-saran yang dapat
disampaikan dari hasil penelitian ini
mengenai pengawasan pada program
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) tahun Anggaran 2014,
khususnya di Kecamatan
Tanjungpinang Kota yang dilakukan
oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Tanjungpinang agar berlangsung
lebih optimal, maka perlu diperhatikan
beberapa hal untuk masukan sebagai
berikut:
a. Untuk Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja Kota Tanjungpinang
sebaiknya membuat pedoman atau
standar pengawasan untuk para
pegawai yang turun, agar
pengawasan yang diberikan benar-
benar sesuai dengan ketentuan.
Selain itu, Dinas Sosial dan Tenaga
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Kerja Kota Tanjungpinang agar
bisa menentukan jadwal kegiatan
pengawasan secara rutin. Jangan
hanya turun ke lapangan untuk
mengawasi pada saat setelah
pendamping sudah melaporkan
tahapan pengerjaan rumahnya saja,
namun seharusnya ada jadwal baku
yang dibuat. Sehingga pengawasan
yang dilakukan dapat berjalan
optimal. Pada program Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
ini juga sebaiknya ada disusun
desain/perencanaan/denah gambar
sebagai acuan standar baku yang
harus diikuti oleh penerima
program dalam melakukan
rehabilitasi rumah masing-masing.

b. Sebaiknya pada saat para pegawai
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Tanjungpinang turun ke
lapangan untuk melakukan
pengawasan agar dapat mencatat
atau membuat laporan dari hasil
pengawasan tersebut dalm bentuk
laporan tertulis, bukan hanya
berupa dokumentasi atau laporan
secara lisan.

c. Tindakan perbaikan harus
dilakukan secara terus menerus agar
kesalahan atau penyimpangan tidak
terjadi berulang kali.
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