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ABSTRAK 

 
Kemiskinan merupakan masalah yang sangat berat dalam pembangunan 

yang melanda setiap bangsa, bahkan bangsa maju sekalipun masih memiliki 
kantong-kantong kemiskinan. Permasalahan perumahan juga disebut sebagai 
salah satu yang dapat digunakan dalam menetapkan standar kemiskinan, 
dimana penduduk miskin menempati rumah yang tidak layak untuk dihuninya.  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan 
Pembangunan Dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 
Kelurahan Karas Tahun 2014. Peneliti menggunakan jenis penelitian diskriptif 
kualitatif penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau 
peristiwa sebagaimana adanya, dan memberikan gambaran secara obyektif 
tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi. Informan dalam 
penelitian ini berjumlah 27 orang terdiri dari 1 Lurah, 1 orang ketua pelaksana 
RTLH, dan 25 orang penerima bantuan RTLH Kelurahan Karas.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan 
pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) diKelurahan Karas Tahun 2014 
sudah diupayakan secara optimal oleh penerima bantuan namun dari proses 
pelaksanaan pembangunan rumah dengan adanya masalah yang timbul, 
instansi-instansi pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan 
rumah lebih banyak memberikan masukan dan saran tanpa adanya tindakan 
yang nyata, dalam hal ini bisa dikatakan kurang keseriusan dan kesigapan 
pemerintah untuk mengatasi demi keberhasilan kegiatan ini.  

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan saran untuk 
Pemerintah daerah harus cepat tanggap, berkoordinasi, dengan intansi 
pemerintah lainnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi 
mengenai pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni agar bisa 
menjamin kesejahteraan masyarakat. 
 
Kata kunci : Pelaksanaan, Pembangunan, RTLH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Poverty is a very serious problem in the construction that hit every 
nation, even though the developed nations still have pockets of poverty. 
Housing problems are also referred to as one that can be used in setting the 
standard of poverty, where the poor occupy the house unfit for occupies.  

Purpose of this study was to determine the Implementation of 
Development In Home Assistance Program Unlivable (RTLH) Village Karas 
2014. Researchers used type of descriptive qualitative research study seeks to 
reveal a fact or event as it is, and give an objective picture of the situation or 
problem that may be encountered. Informants in this study amounted to 27 
people consisting of one urban village head, one person RTLH chief executive, 
and 25 beneficiaries RTLH Karas Village.  

The result showed that the implementation of development activities 
uninhabitable houses (RTLH) Kelurahan Karas 2014 already pursued 
optimally by the beneficiaries but of the implementation process of the 
construction of houses with problem that arise, government agencies involved 
in the implementation of housing construction more giving input and 
suggestions without any real action, in this case can be said to be lacking 
seriousness and attentiveness of the government to cope with for the success of 
this activity.  

Based on the results of research conducted by the author suggestions 
for local governments to be responsive, to coordinate with other government 
agencies in addressing the problems that occur on the implementation of the 
construction of the house is not habitable in order to ensure the welfare of the 
community. 
 
Keyword: Implementation, Development, RTLH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DALAM PROGRAM 

BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KELURAHAN 

KARAS KECAMATAN GALANG KOTA BATAM TAHUN 2014 

 
PENDAHULUAN 

 
A.  Latar Belakang 

 
Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk 

ditangani,khususnya diwilayah yang sangat sulit dijangkau oleh pemerintah, 

salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak 

memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, 

dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar 

kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. Masalah yang 

sedang dihadapi tersebut adalah masalah kemiskinan karena masalah 

kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya 

tidak dapat ditunda dengan dalih apapun dan harus menjadi prioritas utama 

dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan sampai pada saat 

sekarang ini masih banyak masyarakat yang berada dibawah garis 

kemiskinan. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama 

dalam pembangunan. 

 
Kemiskinan merupakan masalah yang sangat berat dalam 

pembangunan yang melanda setiap bangsa, bahkan bangsa maju sekalipun 

masih memiliki kantong-kantong kemiskinan. Permasalahan perumahan 
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juga disebut sebagai salah satu yang dapat digunakan dalam menetapkan 

standar kemiskinan, dimana penduduk miskin menempati rumah yang tidak 

layak untuk dihuninya. 

 
Kelurahan Karas terdiri dari 6 rukun warga (RW) dan 14 rukun 

tetangga (RT) dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 754 KK dan 

421 KK diantaranya adalah warga dalam kategori miskin. Kemiskinan 

merupakan faktor utama yang ada diKelurahan Karas, total jumlah jiwa 

penduduk Kelurahan Karas berjumlah 2000 lebih jiwa. 

 
Kegiatan RTLH yang dilaksanakan diKelurahan Karas dengan 

tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah 

layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatkan 

kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk 

memberi perlindungan, dan meningkat harkat dan martabat masyarakat 

karas. 

 
Masalah program bantuan rumah tidak layak huni perlu 

mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. 

Tempat tinggal merupakan tempat yang paling utama untuk saling berbagi 

dan bertahan hidup. Kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang 

memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat 

Karas. Kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus 

ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik 

pemerintah pusat maupun daerah. 
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Masalah dalam program rumah tidak layak huni di Kelurahan Karas 

adalah dimana dalam program tersebut menemukan masalah-masalah seperti 

masalah pelaksanaan pembangunan dalam program bantuan rumah tidak 

layak huni (RTLH) tersebut kurang berjalan dengan lancar karena banyak 

dijumpai sebagian kelompok penerima bantuan rumahnya tidak siap. 

Dimana dari 51 rumah yang mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni 

(RTLH) di Kelurahan Karas hanya beberapa kelompok penerima bantuan 

yang rumahnya sudah siap sementara kelompok penerima bantuan yang 

lainnya belum siap. 

 
Kondisi yang terlihat pada pelaksanaan pembangunan dalam 

program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) Kelurahan Karas, 

sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni pada 

tahun 2014, diantaranya yaitu : belum berjalan sesuai dengan diharapkan, 

hal ini dapat dilihat dalam pembangunan RTLH tersebut banyak dijumpai 

sebagian rumah yang tak siap. Namun kenyataan dilapangan kegiatan 

pelaksanaan pembangunan program bantuan rumah tidak layak huni 

(RTLH) di Kelurahan Karas dalam pelaksanaannya terkesan lambat dan 

banyak masyarakat penerima bantuan yang mengeluh dan kecewa karena 

pembangunan program rumah tidak layak huni tersebut tidak kunjung 

selesai, bahkan ada rumah yang belum siap atau setengah jadi namun sudah 

ditempati. 
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Namun, belum dapat dikatakan berhasil 100% karena banyak bagian 

rumah yang belum dipasang. Barang-barang yang dibutuhkan tidak ada 

karena belum dikirim oleh pihak yang mengurus pembelianya. Sedangkan 

untuk diserahkan ke Kantor Dinas Sosial sebagai laporan atau bukti bahwa 

program bantuan rumah tidak layak huni tersebut sudah siap , pelaksanaan 

penyelenggaran rumah tidak layak huni hanya membuat laporan hanya 

mengambil foto bagian depan rumah yang terlihat sudah siap sementara 

bagian disisi lain seperti bagian dalam rumah belum siap sama sekali. 

 
Pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan 

Karas tersebut juga terlihat berbasis pada proyek atau kepentingan pribadi 

oleh pihak pelaksana. Persoalan ini tentu saja merupakan permasalahan 

yang secepatnya untuk diselesaikan, sebab dapat berdampak kurang baik 

dalam pelaksanaan pembangunan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) 

di Kelurahan Karas. 

 
Selain permasalahan umum di atas, beberapa gejala-gejala mengenai 

pelaksanaan pembangunan dalam program bantuan rumah tidak layak huni 

Kelurahan Karas yang meliputi : 

 
1. Adanya kepentingan pribadi oleh pihak pelaksana sehingga banyaknya 

masyarakat mengeluh dan kecewa karena pembangunan program 

RTLH tersebut tidak kunjung selesai.  

 
2. Masih kurangnya faktor ekonomi sehingga menyebabkan masyarakat 

tidak mampu menepati rumah layak huni,mereka hanya mampu  
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membangun rumah tidak permanen dari bahan-bahan yang mudah 

rusak atau bahan-bahan bekas. 

 
Dengan melihat gejala-gejala tersebut ternyata pelaksanaan 

pembangunan dalam program bantuan RTLH yang ada diKelurahan Karas 

belum berjalan secara maksimal karena belum sesuai dengan yang 

diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan dari uraian 

tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

 
“PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DALAM PROGRAM BANTUAN 

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KELURAHAN KARAS 

TAHUN 2014”. 
 
 
B.  Rumusan Masalah 

 
Dari uraian diatas, maka perumusan masalah yang disampaikan 

dalam penelitian ini adalah : 

 
“Bagaimanakah   Pelaksanaan   Pembangunan   Dalam   Program   Bantuan 
 
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Karas Tahun 2014”. 
 
 
C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 

1. Tujuan Penelitian 
 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 
 

“Untuk Mengetahui Bagaimanakah Pelaksanaan Pembangunan 

Dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 

Kelurahan Karas Tahun 2014. 
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2. Kegunaan Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

 
a. Secara Praktis penelitian ini diharapkan, dapat memberikan masukan-

masukan ataupun saran-saran dalam membantu pelaksanaan 

pembangunan program bantuan rumah tidak layak huni.  

 
b. Secara Teoritis penelitian ini sebagai bahan masukan dan referensi 

ataupun acuan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian 

terhadap permasalahan yang sama.  

 
D.  Konsep Operasional 

 
Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang 

memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, sedangkan 

fungsi dari konsep operasional yakni sebagai alat untuk mengidentifikasikan 

fenomena yang diamati dengan jelas, logika atau penalaran yang digunakan 

oleh peneliti untuk menerangkan fenomena yang diteliti atau dikaji. Konsep 

operasional dalam penelitian ini adalah: 

 
Menurut Merrile   Grindle   (dalam   Leo   Agustino   2008:139) 

 
“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, 

dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang 

telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects 

 
dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”. 

 
Adapun model Merrile Grindle (dalam Leo Agustino 2008:154). 

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan,amat ditentukan oleh tingkat 

 
6 



 

 
 
implementability  kebijakan itu sendiri,  yang terdiri atas  Isi  Kebijakan  dan 
 
Konteks Impelementasi. 
 

a. Isi kebijakan mencakup  :  
 

1.   Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi  

 
Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang 

mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini 

berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya 

pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana 

kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh 

terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui 

lebih lanjut. 

 
2. Tife manfaat 

 
Berupaya untuk menunjukan atau menjelaskan bahwa 

dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat 

yang menunjukan dampak positif yang dihasilkan oleh 

pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. 

 
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai 

 
Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan 

ingin dicapai. Content of Policy yang ingin dijelaskan pada 

poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak 

atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan 

harus mempunyai skala yang jelas. 

 
7 



 

 
4. Letak pengambilan keputusan 

 
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan 

memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu 

kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana 

letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan 

diimplementasikan. 

 
5. Pelaksanaan program 

 
Terdiri Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program 

harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang 

kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. 

Dan, ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada 

bagian ini. 

 
6. Sumber daya yang digunakan 

 
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh 

sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar 

pelaksanaannya berjalan dengan baik. 

 
b. Konteks implementasi mencakup :  

 
1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang 

terlibat  

 
Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula 

kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang 

digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar  

 



 

 
 

jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal 

ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar 

kemungkinan program yang hendak diimplementasikan tidak 

akan siap. 

 
2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa 

 
Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut 

dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilanya, 

maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu 

lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. 

 
3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksanaan 

 
Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan 

suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para 

pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah 

sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam 

menganggapi suatu kebijakan. 

 
E.  Metode Penelitian 
 

1. Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kualitatif, 

karena penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta 

atau peristiwa sebagaimana adanya, dan memberikan gambaran 

secara obyektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin 

dihadapi. 
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Menurut Sugiyono (2008:11), “Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan 

variabel yang lain”. 
 
2. Lokasi Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan dikelurahan karas. Alasan peneliti 

mangambil lokasi penelitian ini karena ingin mengetahui 

bagaimanakah pelaksanaan pembangunan dalam program bantuan 

rumah tidak layak huni (RTLH) kelurahan karas Tahun 2014. Serta 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini sebagai pengetahuan 

bagi penulis untuk melihat masalah-masalah yang terjadi dikelurahan 

karas. 

 
3. Informan Penelitian 

 
Informan adalah orang yang memiliki informasi tentang subyek 

yang ingin diketahui oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini 

yaitu informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui 

dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 

yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah : 

 
1. Lurah  

 
2. Ketua Pelaksana  

 
3. Masyarakat Yang Menerima RTLH  
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Menurut Sugiyono (2009:221), penentuan sampel atau informan 

dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi 

yang maksimum, karena itu orang yang dijadikan sampel atau 

informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

 
a. Sudah lama berdomisili dilokasi penelitian.  

 
b. Berpengaruh pada masyarakat dilokasi penelitian.  

 
c. Berkekuatan sosial pada masyarakat dilokasi penelitian. 

Berdasarkan urain diatas , maka peneliti menentukan informan  

 
untuk memperoleh informasi lebih lengkap dari instansi terkait dan 

 
dari golongan masyarakat dengan menggunakan purposive sampling 

 
artinya teknik penentuan informan untuk tujuan tertentu saja. 

 
4. Jenis dan Sumber Data  
 

Sumber data yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah :  
 

a) Sumber Data Primer  

 
Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli. Dalam halnya penelitian ini sumber data primer 

adalah pegawai kelurahan karas yang menjadi informan. Data ini 

berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, 

hasil observasi terhadap objek (kejadian atau kegiatan). 

 
Menurut  Lofland  dalam  Moleong  (2011:157)  menyatakan 

 
bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 
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dokumen dan lain-lain. Kata-kata atau tindakan orang-orang 

yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. 

Sumber data utama dicatat melalui catatan utama atau melalui 

 
rekaman atau foto”. 

 
Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau 

pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, 

mendengar dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-

kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa 

bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. 

 
b) Sumber Data Sekunder 

 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua 

atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan yang 

digunakan untuk menjelaskan data primer. Sumber data 

sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap 

data yang diharapkan. Data sekunder ini dapat diperoleh dari 

catatan ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek 

atau permasalahan yang diteliti seperti buku-buku literature, 

jurnal, dan arsip-arsip yang ada diperpustakaan-perpustakaan 

maupun dikearsipan Kelurahan karas. 

 
5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 
 

Menurut Nazir (2003:221) berpendapat “pengumpulan data 

adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan 
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penelitian”. Pengumpulan data dapat pula diartikan sebagai cara 

bagaimana peneliti menentukan metode setepat-tepatnya untuk 

memperoleh data. 

 
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik : 

 
a) Observasi (Pengamatan Langsung)  

 
Merupakan pengumpulan data dengan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung kegiatan kegiatan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti.  

 
b) Interview (Wawancara)  

 
Merupakan pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab 

secara langsung dengan pihak perusahaan yang menjadi objek 

penelitian untuk memperoleh informasi atau juga masukan-

masukan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.  

 
c) Studi Dokumen  

 
Pengumpulan data dengan meminta data-data tertulis kepada 

pihak perusahaan yang menjadi objek penelitian, sebagai bahan 

untuk melengkapi penyusunan skripsi ini.  

 
d) Studi Pustaka  

 
Merupakan pengumpulan data dengan melakukan bedah pustaka 

untuk mengambil data teoritis yang digunakan untuk 

membangun landasan teori yang kuat mendukung analisis yang  
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dipakai. Teknik ini dilakukan dengan mempelajari literatur-

literatur, catatan-catatan kuliah dan dokumen yang ada dan 

relevan dengan masalah yang diteliti. 

 
6. Teknik Analisis Data 

 
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis 

interaktif. 

 
Miles dan  Huberman  dalam  Sugiyono  (2008:246), mengemukakan 

 
bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh “. Aktivitas dalam analisis data, yaitu 
 

: 
 

a) Reduksi Data  

 
Merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak 

penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat 

membuat kesimpulan akhir.  

 
b) Sajian Data  

 
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskriptif dalam 

bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat 

dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah  
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sehingga dapat   menjawab   permasalahan-permasalahan   yang 
 

diteliti. 
 

c) Penarikan Kesimpulan  

 
Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami 

apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan 

pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-

pernyataan, arahan, sebab akibat, kesimpulan perlu diverfikasi 

agar penelitian yang dilakukan benar dan bisa dipertahankan.  

 
F. Landasan Teori  
 

1. Implementasi Kebijakan  

 
Menurut Carl Friedrich (dalam Leo Agustino 2008:7), yang 

mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan 

yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-

kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) 

dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya 

untuk mencapai tujuan yang dimaksud. 

 
Hodgetts dan Wortman (dalam Taliziduhu Ndraha 2011:491), 

berpendapat bahwa kebijakan itu bertingkat-tingkat dan tersusun secara 

vertical, struktural, mulai dari kebijakan yang bersifat umum, sampai 

pada kebijakan yang bersifat praktikal dan konkret. 
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Sedangkan  Implementasi  menurut  Ripley  dan  Franklin  (dalam 
 
Budi Winarno,2012:148), Implementasi adalah apa yang terjadi setelah 
 
undang-undang   ditetapkan   yang   memberikan   otoritas   program, 
 
kebijakan,keuntungan  (benefit),  atau  suatu  jenis  keluaran  yang  nyata 
 
(tangible output ). 
 

Menurut  Daniel  Mazmanian  dan  Paul  Sabatier  (dalam  Leo 
 
Agustino 2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai : 
 

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk 
undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan 
peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah 
yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang 
ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur 
proses implementasinya”. 
 

Sedangkan,  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Leo  Agustino 
 
2008:139), mendefinisikan impelmentasi kebijakan, sebagai : 
 

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau 
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 
keputusan kebijaksanaan” 
 

Dari defenisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi 
 
kebijakan menyangkut tiga hal,  yaitu : (1) adanya tujuan  atau sasaran 
 
kebijakan,  (2)  adanya  aktivitas  atau  kegiatan  pencapaian  tujuan,  (3) 
 
adanya hasil kegiatan. 
 

“Pengukuran   keberhasilan   implementasi   dapat   dilihat   dari 
 
prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai 
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dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari 

individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut 

 
tercapai”. ( Merrile Grindle dalam Leo Agustino 2008:139). 

 
Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu 

proses yang dinamis, dimana pelaksanan kebijakan melakukan suatu 

aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu 

hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari 

proses dan pencapaian tujuan hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya 

tujuan-tujuan yang ingin diraih. 

 
Dalam merumuskan suatu kebijakan diperlukan adanya model 

kebijakan sebagai suatu patokan dalam menyusun suatu kebijakan. 

Adapun model Merrile Grindle (dalam Leo Agustino 2008:154). 

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan,amat ditentukan oleh tingkat 

implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas Isi kebijakan dan 

 
Konteks implementasi. 
 

a. Isi kebijakan mencakup :  
 

1.   Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi  

 
Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang 

mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini 

berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya 

pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana 
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kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh 

terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui 

lebih lanjut. 

 
2. Tife manfaat 

 
Berupaya untuk menunjukan atau menjelaskan bahwa 

dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat 

yang menunjukan dampak positif yang dihasilkan oleh 

pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. 

 
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai 

 
Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan 

ingin dicapai. Content of Policy yang ingin dijelaskan pada 

poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak 

atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan 

harus mempunyai skala yang jelas. 

 
4. Letak pengambilan keputusan 

 
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan 

memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu 

kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana 

letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan 

diimplementasikan. 

 
5. Pelaksanaan program 
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Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus 

didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang 

kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. 

Dan, ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada 

bagian ini. 

 
6. Sumber daya yang digunakan 

 
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh 

sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar 

pelaksanaannya berjalan dengan baik. 

 
b. Konteks implementasi mencakup :  

 
1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang 

terlibat  

 
Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula 

kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang 

digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar 

jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal 

ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar 

kemungkinan program yang hendak dimplementasikan tidak 

akan siap.  

 
2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa  

 
Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut 

 
dilaksanakan juga   berpengaruh   terhadap   keberhasilanya, 
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maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu 

lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. 

 
3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksanaan 

 
Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan 

suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para 

pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah 

sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam 

menganggapi suatu kebijakan. 

 
2. Pengawasan 

 
Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang juga 

mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi-fungsi manajemen 

lainnya, terutama dengan fungsi perencanaan. Bahkan menurut Herbert 

G. Hicks dalam Albert Silalahi (2009:174) ini berarti, bahwa 

pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa kegiatan 

perencanaan dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak 

disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan kata lain, 

fungsi kegiatan perencanaan mendahului pengawasan dalam hal mana 

perencanaan mewarnai dan mempengaruhi kegiatan pengawasan 

sedangkan pengawasan yang efektif memberi umpan balik (feed-back) 

untuk perencanaan dalam hal perubahan-perubahan standard dan input 

(masukan) yang tidak selaras. Dengan demikian perencanaan dan 
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pengawasan dapat dipandang sebagai mata rantai yang berhubungan dan 

saling mempengaruhi. 

 
Pengawasan ditujukan agar kegiatan-kegiatan untuk 

merealisasikan tujuan serta evektifitas pendayagunaan sumber-sumber 

tidak menyimpang dari rencana melalui pelaksanaan fungsi pengawasan. 

Melalui kegiatan pengawasan akan memberikan informasi yang cepat 

untuk selanjutnya dapat diambil langkah-langkah perbaikan (corection) 

atas penyimpangan yang terjadi. Jadi pengawasan diperlukan terutama 

untuk menjawab pertanyaan apakah kegiatan-kegiatan yang sedang 

berjalan sudah sesuai dengan yang diinginkan. 

 
Menurut Sujamto dalam Albert Silalahi (2009:177) pengawasan 

adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan 

agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang dikehendaki serta sesuai 

pula dengan segala ketentuan dan kebijakasanaan yang berlaku. 

 
Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan 

seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang 

sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

(Sondang P. Siagian dalam Albert Silalahi 2009:175). 

 
Dari pendapat dijelaskan bahwa pengawasan sebagai suatu 

proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan,agar apa 

yang diselenggarakan sejalan dengan rencana. 
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Maka dapat disimpukan bahwa kegiatan pengawasan 

dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam 

pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan 

perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah 

direncanakan. Dengan demikian kegiatan pengawasan mengusahakan 

agar pelaksanaan rencana sesuai dengan yang ditentukan dalam rencana. 

Oleh karena pengawasan dimaksudkan agar tujuan yang dicapai sesuai 

dengan atau tidak menyimpang dari rencana yang telah ditentukan, maka 

kegiatan pengawasan mengandung kegiatan pemberian bimbingan, 

petunjuk atau instruksi. 

 
Kunarjo (2002:256-257) menyatakan bahwa sasaran pengawasan 

adalah : 

 
a. Pelaksanaaan tugas pengawasan umum pemerintahan, dilakukan 

secara tertib berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, serta 

berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaran pemerintahan agar 

tercapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.  

 
b. Pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan 

program pemerintahan, serta peraturan perundangan yang berlaku, 

sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.  

 
c. Hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk 

member umpan balik, berupa pendapat, kesimpulan dan sasaran  
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terhadap  kebijakan,perencanaan,  pembinaan,  serta  pelaksanaan  tugas 
 

umum pemerintahan dan pembangunan. 

 
d. Sejuah mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan 

penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang. Sehingga 

dapat terbina aparatur yang tertib, wibawa, efektif, dan efesien.  

 
Pelaksanaan pengawasan/ control sebagai proses pengukuran 

dan/ atau evaluasi yang dilakukan secara intensif dan wajar (bukan 

untuk mancari kesalahan). Mampu memberikan berbagai manfaat bagi 

organisasi non-profit. Hadari Nawawi (2005:119-120) ada beberapa 

manfaat dari pengawasan adalah : 

 
a. Memberikan umpan balik berupa informasi tentang kekurangan/ 

kelemahan dan kebaikan/kebaikan pelaksanaan pekerjaan. Dari satu 

sisi kelemahan/ kekurangan harus dicarikan cara 

memperbaikinya,sedang dari sisi lain kebaikan/ kelebihan harus 

dipertahankan dan dikembangkan, agar setiap pelaksanaan pekerjaan 

dimasa depan makin mampu mewujudkan eksistensi organisasi non 

profit melalui pencapaian tujuanya secara optimal.  

 
b. Dapat digunakan untuk membandingkan cara melaksanakan pekerjaan, 

guna menemukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan organisasi yang 

memungkinkan tumbuh dan berkembangnya menjadi organisasi  
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kurang/  tidak  atau  semakin  sehat/  baik  dalam  melaksanakan  tugas 
 

pokoknya. 

 
c. Pengawasan bermanfaat pula untuk menemukan masalah-masalah 

organisasi, berupa hambatan, rintangan, kelemahan dan lain-lain yang 

harus dicarikan cara mengatasinya melalui jaringan kerja internal yang 

efektif.  

 
d. Pengawasan mungkin pula untuk digunakan menghimpun informasi 

yang berkenaan dengan semua sumber daya sebagai kekuatan dan 

peluang yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan 

pengembangan organisasi.  

 
e. Hasil pengawasan dapat digunakan untuk meningkatkan perasaan 

tanggung jawab, karena memungkinkan untuk mengetahui tujuan  

 
organisasi yang telah dan belum tercapai. 

 
Dengan memperhatikan manfaat pengawasan tersebut diatas, 

berarti pengawasan yang efektif dan efesien harus dilakukan secara 

kontinyu. Agar dapat diketahui perubahan/ perbaikan yang telah atau 

belum dikerjakan dari temuan berupa kekurangan/ kelemahan antar dua 

atau lebih kegiatan pengawasan. 

 
3. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 

 
Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan 

keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental. Untuk 
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menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus 

dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara 

mental memenuhi rasa kenyamanan. Pada kenyataannya, untuk 

mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal 

yang mudah. 

 
Bantuan rumah tidak layak huni adalah bantuan dimaksudkan 

untuk memperbaiki kondisi rumah secara menyeluruh sehingga tercipta 

kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Sedangkan tujuan 

program bantuan rumah tidak layak huni adalah untuk penguatan 

kembali kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. 

 
Untuk memperbaiki RTLH tersebut, lokasikan kegiatan rumah 

tidak layak huni (RTLH) dipadukan dengan pembuatan sarana dan 

prasarana lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat . 

 
A. Kriteria kepala keluarga penerima bantuan RTLH  

 
1. Memiliki KTP/ identitas diri yang berlaku.  

 
2. Kepala keluarga / anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata 

pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat 

memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusian.  

 
3. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk 

penduduk miskin seperti raskin.  
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4. Tidak memiliki asset lain apabila dijual tidak cukup untuk 

membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan 

kecuali tanah dan rumah yang ditempati.  

 
5. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan 

sertifikat atau ada surat keterangan kepemilikan dari 

kelurahan/desa atas status tanah.  

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

yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, 

dengan kondisi.  

 
B. Kriteria sarana dan prasarana lingkungan  

 
Sarana prasarana lingkungan yang menjadi sasaran kegiatan 

adalah :  

 
1. Terletak pada lokasi RTLH.  

 
2. Merupakan fasilitas umum yang mendukung peningkatan kualitas 

hidup masyarakat terutama warga miskin.  

 
3. Menjadi kebutuhan dan diusulkan oleh masyarakat.  

 
4. Tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial.  

 
5. Masyarakat setempat bersedia untuk mengalokasikan sumber daya 

yang mereka miliki. Seperti: lahan, tenaga dan material.  

 
masyarakat diKelurahan Karas yang mendapatkan bantuan 

rumah tidak layak huni sebanyak 51 rumah, dari 51 rumah dibuat 

menjadi 5 kelompok dimana 1 kelompok terdiri dari 10 orang dan ada1 
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kelompok terdiri dari 11 orang. Dana yang dikasi dari bantuan rumah 

tidak layak huni dikelurahan karas berbentuk barang-barang atau alat-

alat bangunan. 

 
G. Gambaran Umum Aturan-Aturan dan Mekanisme Pelaksanaan 

RTLH Kelurahan Karas  

 
a. Gambaran Umum Kelurahan Karas  

 
Kelurahan  Karas  merupakan  salah  satu  kelurahan  yang  terletak  di  

 
Kecamatan Galang Kota Batam. Kelurahan Karas memiliki luas wilayah 

50,449 km2 dan dihuni sekitar 2.586 jiwa penduduk dengan batas-batas 

sebagai berikut : 

 
Perbatasan Kecamatan sebagai berikut : 

 
1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pangkil Kecamatan Teluk 

Bintan.  

 
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Galang Baru Kecamatan 

Galang.  

 
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Dendun Kecamatan Matang.  

 
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sembulang Kecamatan Galang. 

Secara geografis kelurahan karas merupakan daerah yang berbukit-  

 
bukit dan sebagian besar wilayah terletak dipingiran pantai sebagaimana 

daerah Kecamatan Galang, Kelurahan Karas berdasarkan klasifikasi 

klimatologi merupakan daerah beriklim trofis, Kelurahan ini. Kelurahan 
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memiliki suhu terendah 25 derajat celcius dan suhu tertingi mencapai 23 

derajat celcius. Kelembapan udara rata-rata kelurahan ini mencapai 

31,8% sampai 87%. 

 
Adapun Visi dan Misi : 

 
1. Visi yaitu Mewujudkan pelayanan yang tertib, berkualitas dan 

menyenangkan.  

 
2. Misi yaitu :  

 
 Memberikan pelayanan pada masyarakat. 



 Memberikan motivasi kepada masyarakat terhadap pentingnya 

administrasi kependudukan galang tertib, terbilang, dan cemerlang. 


b. Syarat Umum Penerima Bantuan RTLH  
 

Adapun syarat umum penerima bantuan RTLH adalah :  
 

1. Memiliki KTP / identitas diri yang berlaku.  

 
2. Kepala keluarga /anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata 

pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat 

memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusian.  

 
3. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk 

penduduk miskin seperti raskin.  

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

kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan 

rumah yang tempati.  
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5. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan 

sertifikat atau ada surat keterangan kepemilikan dari Kelurahan/ Desa 

atas status tanah.  

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

yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial dengan 

kondisi.  

 
c. Syarat Khusus Penerima Bantuan RTLH  

 
Adapun syarat khusus penerima bantuan RTLH adalah :  

 
1. Sanggup mengikuti semua ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas 

Sosial dan Pemerintah kota Batam dengan mengisi Blangko surat 

pernyataan diatas materai.  

 
2. Survey kelayakan rumah didampingi RT/RW/Tokoh Masyarakat/ 

Lurah dan dari Dinas Sosial Kota Batam.  

 
3. Sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial dan 

Pemerintah kota Batam.  

 
H. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

 
a. Analisa Pelaksanaan Pembangunan Dalam Program Bantuan Rumah 

Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Karas Tahun 2014.  

 
Kegiatan pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH)  

 
yang dilaksanakan Kelurahan Karas dengan tujuan untuk mengatasi sebagian 

masalah kemiskinan, tersedianya rumah tidak layak huni, adanya kenyamanan 

bertempat tinggal, meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan 
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peran dan fungsi keluarga untuk memberi perlindungan, dan meningkatkan 

harkat dan martabat masyarakat karas. 

 
Masalah pelaksanaan pembangunan program bantuan rumah tidak 

layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan 

yang sejahtera. Tempat tinggal merupakan tempat yang paling utama untuk 

saling berbagi dan bertahan hidup. Kenyataannya, untuk mewujudkan rumah 

yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah bagi 

masyarakat Karas. Kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan 

terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik 

pemerintah pusat maupun daerah. 

 
Berdasarkan indikator-indikator menurut Merrile Grindle (dalam Leo 

Agustino 2008:154), keberhasilan suatu kebijakan amat ditentukan oleh 

tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari atas isi 

kebijakan dan konteks implementasi, yaitu : 

 
1. Isi Kebijakan  
 

a.   Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan  
 

pembangunan RTLH di Kelurahan Karas 

 
Kegiatan pelaksanaan pembangunan program RTLH ,instansi-

instansi yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan RTLH yang dalam 

hal ini adalah Pemerintah Kota Batam, Dinas Sosial, 

Camat,Lurah,RT,RW,Ketua Pelaksana dan Tokoh-Tokoh Masyarakat. 

 
 
 

30 



 

 
 
Camat, Lurah, RT,RW, Ketua Pelaksana hanya menjembatani program-

program tersebut dan kita sambungkan kemasyarakat. 

 
Dengan adanya instansi yang terlibat dalam pelaksanaan 

pembangunan RTLH di Kelurahan Karas seperti, Lurah,LPM,RT,RW dan 

Ketua pelaksana. Orang-orang tersebut sangat berpengaruh terhadap 

pelaksanaan pembangunan RTLH di Kelurahan Karas dalam mendukung 

dan mensukseskan siap atau tidaknya bantuan rumah, tetapi tidak semua 

penerima bantuan merasakan instansi-instansi tersebut membawa 

pengaruh karena hanya bisa menyuruh saja untuk menyiapkan bantuan 

rumah sementara tidak pernah tahu kekurangan apa yang penerima 

bantuan rasakan. 

 
Van Meter dan Von Horn (dalam Leo Agustino, 2008:139) dapat 

diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu atau 

kelompok-kelompok pemerintah yang akan membawa pengaruh untuk 

diarahkan tercapainya suatu kegiatan pelaksanaan pembangunan RTLH. 

Dari penjelasan diatas dalam pelaksanaan pembangunan bantuan rumah 

tidak layak huni di Kelurahan Karas tidak semua instansi yang terlibat 

dalam pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni bisa 

menjalankan tugasnya dengan sempurna, ada juga yang membawa 

pengaruh bagi penerima bantuan dan tidak membawa pengaruh terhadap 

masyarakat yang menerima bantuan rumah dalam pelaksanaan 

pembangunan rumah tidak layak huni di Kelurahan Karas. 
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b. Tife Manfaat 

 
Manfaat yang dihasilkan dengan adanya bantuan rumah tidak 

layak huni adalah masyarakat lebih merasakan adanya kenyamanan 

bertempat tinggal. Kegiatan pelaksanaan pembangunan rumah tidak 

layak huni dimana tujuan utamanya yaitu meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan yang 

layak huni bagi penduduk miskin agar hidup lebih sejahtera. Untuk 

mengetahui manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan 

rumah tidak layak huni di Kelurahan Karas. 

 
Dengan adanya program bantuan RTLH masyarakat di 

Kelurahan Karas sudah merasakan adanya manfaat dari kegiatan 

pelaksanaan pembangunan RTLH tersebut, dimana yang dulunya 

rumahnya bocor sekarang tidak lagi, dulunya atap daun sekarang 

udah spandek, temboknya rumahnya atap sekarang udah pakai batu 

bata. Tetapi tidak semua penerima bantuan di Kelurahan Karas 

merasakan manfaat yang didapatkan karena sebagian rumah 

penerima bantuan yang belum selesai dikerjakan. Namun mereka 

sedikit lebih nyaman dan tentram setelah rumahnya diperbaiki 

dengan mendapatkan rumah yang lebih layak dari sebelumnya. 

 
Dalam pelaksanaan pembangunan RTLH persedian material 

banguanan merupakan hal yang sangat penting apabila material 

bangunan tidak ada maka pelaksanaan pembangunan RTLH tidak 
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akan dapat berjalan dengan lancar. Apabila pendistribusinya 

terabaikan maka hal ini akan mempengaruhi keberhasilan dari 

pelaksanaan pembangunan RTLH yang mengakibatkan 

penyelesaianya rumah tersebut tidak sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur 

atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan dari hasil akhir, yaitu 

tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Merrile 

Grindle (dalam Leo Agustino,2008:139) 

 
Dari penjelasan diatas tidak semua penerima bantuan 

Kelurahan Karas merasakan manfaat dari pelaksanaan pembangunan 

RTLH, karena kegiatan pelaksanaan pembangunan RTLH ini 

sebagian rumah mereka belum selesai dikerjakan. Adanya 

keterlambatan persedian material bangunan. Tetapi sebagian 

penerima bantuan di Kelurahan Karas sudah merasakan manfaatnya 

dimana adanya kenyamanan bertempat tinggal, yang dulunya rumah 

tidak layak huni sekarang sudah layak untuk dihuni bagi penerima 

bantuan Kelurahan Karas. 

 
c. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai 

 
Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin 

dicapai. Isi dari indicator kebijakan ini yang ingin dijelaskan adalah 

bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai 

melalui suatu implementasi kebijakan. Derajat perubahan kondisi 
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rumah penerima bantuan RTLH di Kelurahan Karas setelah 

mendapatkan bantuan sangatlah terlihat perbedaanya, sebelumnya 

rumah penerima bantuan dengan keadaan yaitu dinding mengunakan 

papan, atap masih pakai daun kelapa, bahkan tidak ada wc namun 

setelah adanya program bantuan rumah tidak layak huni mereka 

dapat tinggal dirumah yang lebih baik dan layak dihuni. Tetapi tidak 

semua rumah penerima bantuan sudah merasakan perubahanya 

karena sebagian rumah penerima bantuan belum dikasi barang-

barang bangunan sehingga penerima bantuan sulit untuk menyiapkan 

rumah mereka. 

 
Tidak semua penerima bantuan rumahnya sudah dibangun 

tegak, karena banyak bagian rumah yang belum dipasang. Jadi 

walaupun derajat perubahan juga telah tercapai tetapi tidak semua 

kelompok penerima bantuan merasakan perubahannya. Derajat 

perubahan yang ingin dicapai dalam teori Merrile Grindle 

merupakan isi kebijakan yang ketiga, dengan adanya pelaksanaan 

pembangunan RTLH penerima bantuan merasakan perubahan dari 

kegiatan tersebut, walaupun perubahan yang dicapai hanya sebagian 

penerima bantuan yang merasakannya. 

 
Pelaksanaan pembangunan RTLH di Kelurahan Karas tidak 

semua kelompok penerima bantuan merasakan perubahan yang 

diinginkan dalam pelaksanaan pembangunan RTLH. Karena 
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sebagian penerima bantuan barang-barang yang dibutuhkan belum 

dikasi sehingga penerima bantuan sulit untuk menyiapkan rumah. 

Selain itu bantuan dana yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah 

masih dirasakan kurang oleh sebagian penerima bantuan tersebut. 

Karena sekarang barang-barang bangunan harganya mahal tidak 

sesuai dengan dana yang dikasi oleh pihak pemerintah. Sehingga hal 

ini membuat mereka lebih kesulitan lagi untuk menyelesaikan rumah 

mereka secara sempurna. Tetapi penerima bantuan di Kelurahan 

Karas sudah merasakan perubahan yang dulunya rumah tidak layak 

untuk dihuni sekarang sudah layak untuk dihuni oleh penerima 

bantuan RTLH. 

 
d. Letak Pengambilan Keputusan 

 
Letak pengambilan keputusan dalam pelaksanaan 

pembangunan program RTLH harus sesuai dengan syarat-syarat 

umum penerima bantuan RTLH yaitu : 

 
1. Memiliki KTP / identitas diri yang berlaku.   
2. Kepala keluarga /anggota keluarga tidak mempunyai sumber 

mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi 
tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi 
kemanusian.   

3. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan 
untuk penduduk miskin seperti raskin.   

4. Tidak memiliki asset lain apabila dijual tidak cukup untuk 
membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan 
kecuali tanah dan rumah yang tempati.   

5. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan 
dengan sertifikat atau ada surat keterangan kepemilikan dari 
kelurahan/ desa atas status tanah.  
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Proses calon penerima bantuan RTLH di Kelurahan Karas, 

instansi-instansi yang terlibat di Kelurahan Karas berembuk bersama 

seperti Lurah,RT,RW, LPM, dan Tokoh-tokoh masyarakat. Dalam 

menentukan siapa yang berhak menerima bantuan RTLH. Dengan 

kategori kemiskinan dan pendapatan masyarakat kemudian 

menetukan dengan syarat-syarat umum calon penerima bantuan yang 

telah ditentukan, apakah penerima bantuan sudah termasuk kategori 

yang telah ditentukan. Sehingga masyarakat di Kelurahan Karas 

yang mendapatkan bantuan RTLH tersebut memang dikategorikan 

orang-orang yang kurang mampu, Akan tetapi hanya sebagian 

instansi-instansi yang terlibat di Kelurahan Karas yang datang 

kerumah calon penerima bantuan untuk mendata calon penerima 

bantuan. 

 
Letak pengambilan keputusan dalam teori Merrile Grindle 

merupakan isi kebijakan ke empat, dimana letak pengambilan 

keputusan dalam pelaksanaan RTLH memang dikategorikan orang-

orang yang kurang mampu sesuai dengan sasaran yang inginkan. 

Dari penjelasan diatas kelompok penerima bantuan di Kelurahan 

Karas yang mendapatkan bantuan tersebut memang dikategorikan 

orang-orang yang kurang mampu, berpenghasilan sedikit dan 

rumahnya tidak layak untuk dihuni sesuai dengan syarat-syarat yang 

telah ditentukan dalam penerima bantuan RTLH. Disini instansi- 
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instansi yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan RTLH 

Kelurahan Karas tersebut hanya mendata yang menurut mereka 

masyarakat tersebut memang kurang mampu dan rumahnya tidak 

layak untuk dihuni, dan yang menentukan apakah calon penerima 

bantuan berhak mendapatkan bantuan tersebut adalah pihak Dinas 

Sosial. 

 
e. Pelaksana Program 

 
Pelaksana program adalah suatu tindakan atau pelaksanaan 

dari sebuah rencana yang sudah disusun secara terperinci dimana 

sudah penulis paparkan pada tabel III.1. Dalam menjalankan suatu 

kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan 

kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. 

 
Pelaksanaan kegiatan program bantuan RTLH di Kelurahan 

Karas sudah berjalan dengan baik selama pelaksanaan pembangunan 

rumah. Akan tetapi hanya saja pelaksanaan pembangunan RTLH 

kurang berjalan dengan lancar karena adanya kendala-kendala 

seperti pengantaran barang bangunan disetiap rumah tidak lancar 

selain itu setiap barang diantar kerumah penerima bantuan tidak 

diberi nota, tidak pernah tahu setiap pengeluaran barang yang 

diantar. Sehingga dengan adanya kendala tersebut sebagian rumah 

penerima bantuan rumahnya tidak siap. 
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Merrile Grindle dalam (Leo Agustino, 2008:139) bahwa 

pelaksanaan kegiatan RTLH yang dilaksanakan kurang berjalan 

dengan lancar karena adanya kendala-kendala sehingga 

menyebabkan bantuan RTLH terhambat untuk siap. 

 
Dari penjelasan diatas Pelaksanaan kegiatan program bantuan 

RTLH di Kelurahan Karas sudah berjalan dengan baik selama 

pelaksanaan pembangunan rumah. Tetapi disisi lain pelaksanaan 

pembangunan RTLH belum berjalan dengan lancar, karena adanya 

kendala-kendala seperti pengantaran barang atau bahan-bahan 

bangunan tidak lancar, penerima bantuan tidak diberi nota, tidak 

pernah tahu setiap pengeluaran barang yang dibeli. Sehingga 

pelaksanaan pembangunan rumah terhambat untuk siap. 

 
f. Sumber Daya Yang Digunakan 

 
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang 

harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan RTLH dan juga 

orang-orang yang melaksanakannya karena hal ini sangat 

mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan RTLH. 

Sumber daya manusia yang digunakan untuk penerima bantuan di 

Kelurahan Karas yang menentukan tukangnya penerima bantuannya 

itu sendiri, dengan biaya upah tukang untuk 1 rumah sebesar Rp 

1.950.000. 
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Sumber daya manusia yang digunakan untuk penerima 

bantuan di Kelurahan Karas yang menentukannya tukangnya 

penerima bantuan itu sendiri. Sumber daya manusia yang digunakan 

di Kelurahan Karas dalam pelaksanaan pembangunan RTLH adalah 

menurut penerima bantuan sumber daya manusia yang digunakan 

sudah berkualitas dalam pertukangan, tetapi tidak semua tukang 

yang digunakan penerima bantuan bukan tukang yang benar-benar 

ahli dalam pertukangan melainkan tukang yang biasa-biasa saja 

karena untuk mendapatkan tukang yang ahli itu membutuhkan biaya 

yang sangat besar dan sedangkan dana untuk upah tukang yang 

diterima sebesar Rp 1.950.000. 

 
Pelaksanaan program dalam teori Merrile Grindle merupakan 

isi kebijakan ke enam, dengan adanya sumber daya manusia yang 

digunakan akan sangat berpengaruh siap atau tidaknya suatu 

pelaksanaan pembangunan RTLH. 

 
Dari penjelasan di atas sumber daya yang digunakan dalam 

pelaksanaan pembangunan RTLH tukang yang digunakan menurut 

penerima bantuan memang tukang yang sudah pandai dan sudah 

biasa dalam pertukangan rumah . akan tetapi untuk mencari tukang 

dengan upah yang lebih murah dengan upah sebesar Rp 1.950.00 

sulit untuk ditemukan, karena mereka menginginkan upah yang 

lebih tinggi. Dimana dengan dana yang diterima penerima bantuan 
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tidak mencukupi untuk membayar upah tukang yang memang betul-

betul ahli. Penerima bantuan hanya bisa membayar tukang yang 

hanya pandai-pandai gitu aja karena lebih murah upahnya. 

 
2. Konteks Implementasi  
 

a.   Kekuasaan,  Kepentingan-kepentingan,  dan  Strategi  dari  aktor  
 

yang terlibat 

 
Kegiatan pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni 

(RTLH) menilai kemampuan-kemampuan kekuasaan dari para aktor yang 

terlibat, strategi-strategi yang mereka tempuh untuk memperlancarkan 

pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni. Strategi-strategi yang 

direncanakan oleh Kelurahan Karas sudah berjalan dengan baik. Dimana 

masyarakat penerima bantuan diberikan kepercayaan penuh pada masing-

masing kelompok untuk mengatur dan mengelola sendiri kegiatan 

tersebut. 

 
Selain itu dengan adanya kepemimpinan Lurah sekarang 

masyarakat Kelurahan Karas yang kurang mampu rata-rata mendapatkan 

bantuan RTLH. Tetapi selain itu strategi yang dilakukan pihak Kelurahan 

Karas yaitu instansi-instansi yang terlibat dalam pelaksanaan 

pembangunan RTLH kurang dilaksanakan karena bantuan RTLH sampai 

waktu yang telah ditentukan bantuan rumah tersebut tidak kunjung selesai 

dan pihak Kelurahan hanya mengambil bagian depan rumah saja untuk 
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dijadikan bukti kalau bantuan tersebut sudah siap, tapi kenyataanya rumah 

tersebut tidak siap. 

 
Dari penjelasan diatas bahwa dalam strategi yang direncanakan 

oleh Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni 

(RTLH) sudah sangat baik. Masyarakat penerima bantuan diberikan 

kepercayaan penuh pada masing-masing kelompok untuk mengatur dan 

mengelola sendiri kegiatan tersebut. Tetapi hanya saja ada instansi-

instansi yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan RTLH kurang 

dilaksanakan karena bantuan RTLH sampai waktu yang telah ditentukan 

bantuan rumah tersebut tidak kunjung selesai dan pihak Kelurahan hanya 

mengambil bagian depan rumah saja untuk dijadikan bukti kalau bantuan 

tersebut sudah siap, tapi kenyataanya rumah tersebut tidak siap. 

 
b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa 

 
Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan 

juga berpengaruh terhadap keberhasilanya. Kepemimpinan lurah di 

Kelurahan Karas sangat berpengaruh dalam menyukseskan program 

RTLH di Kelurahan Karas. Hal ini disebabkan lurah sangat 

mempedulikan dalam menyukseskan bantuan RTLH tersebut, karena 

memang ditugaskan untuk melayani masyarakat dan bersiap untuk 

membantu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat di 

Kelurahan Karas. Dimana dengan adanya lurah sekarang masyarakat 

miskin di Kelurahan Karas mendapatkan bantuan RTLH. Tetapi 
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disisi lain pelaksanaan pembangunan RTLH tidak berjalan dengan 

baik dalam mensukseskan program RTLH Dimana koordinasi dan 

kerjasama yang terjalin antara pihak-pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan kegiatan ini kurang berjalan dengan baik. 

 
Dari penjelasan diatas pelaksanaan pembangunan rumah 

tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Karas dimana koordinasi dan 

kerjasama yang terjalin antara pihak-pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan kegiatan ini kurang berjalan dengan baik. Walaupun 

kepemimpinan Lurah sudah sangat mempengaruhi kesuksesaan 

program RTLH. 

 
Diawal pelaksanaan kegiatan dimana mereka berkoordinasi 

dan berkerjasama dalam melakukan sosialisasi dengan lancar dan 

pengawasan turun kelapangan secara intensif. Namun hal tersebut 

tidak berlaku saat proses pelaksanaan pembangunan RTLH sedang 

mengalami masalah. Pihak-pihak yang terkait tersebut hanya sekedar 

memberi saran dan masukan tanpa ada hasil yang konkrit. Kegiatan 

pengawasan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang 

sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan, untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam 

pelaksana kegiatan atau pekerjaan dan hasil yang dikehendaki sesuai 

pula dengan ketentuan yang berlaku. (Sujamto, dalam Albert Silalahi 

2009:177) 

 
42



 

 
 
 
c. Kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana 

 
Kepatuhan merupakan hal yang penting. Kepatuhan yang 

baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab terhadap tugas-

tugas atas bantuan yang diberikan kepadanya.seperti menempel 

rumah bantuan RTLH menjadi warga miskin. Hal ini mendorong 

terwujudnya tujuan dari yang diharapkan masyarakat tersebut. 

Penerima bantuan di Kelurahan Karas sangat patuh pada aturan yang 

dikeluarkan oleh pihak Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan 

RTLH. Baik itu mengurus administrasinya, menempel rumah 

menjadi warga miskin, tanpa merasakan malu. 

 
Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa dalam 

pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni di Kelurahan 

Karas secara keseluruhan penerima bantuan terlihat patuh dengan 

semua aturan yang telah ditetapkan. Selain itu dari proses 

perlengkapan administrasinya penerima bantuan juga patuh dengan 

semua aturan yang ditetapkan dari Kelurahan. 

 
Berdasarkan fenomena dilapangan ditemukan bahwa di 

Kelurahan Karas ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan 

pembangunan RTLH masih saja ada kendala-kendala dalam 

pelaksanaan pembangunan RTLH seperti kekurangan dana 

bantuannya disebabkan sebagian penerima menggunakan dana 

tersebut untuk membesarkan rumah-rumah mereka sehingga dana 
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tersebut tidak mecukupi, keterlambatan persediaan bahan material 

bangunan, sulitnya mencari ahli bangunan (tukang) yang sesuai 

dengan upah bayaran yang telah ditetapakan. 

 
I. Penutup  
 

a.   Kesimpulan  

 
Setelah dilakukan penelitian terhadap permasalahan pelaksanaan 

pembangunan rumah tidak layak huni maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa untuk pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) 

di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam maka dapat 

dikatakan bahwa kegiatan ini kurang berjalan dengan lancar dan masih 

banyak kekurangannya. Disini kepentingan pemerintah kurang 

diimplementasikan dengan baik karena masih ada hal-hal yang tidak 

diinginkan terjadi seperti dalam pembangunan kamar mandi atau wc 

yang belum dibangun, walaupun derajat perubahan juga telah tercapai 

namun tidak semua kelompok penerima bantuan merasakannya. 

 
Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah tidak 

layak huni (RTLH) sudah diupayakan secara optimal oleh penerima 

bantuan namun dari proses pelaksanaan pembangunan rumah dengan 

adanya masalah yang timbul, instansi-instansi pemerintah yang terkait 

dalam pelaksanaan pembangunan rumah lebih banyak memberikan 

masukan dan saran tanpa adanya tindakan yang nyata, dalam hal ini bisa 
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dikatakan kurang keseriusan untuk mengatasi demi keberhasilan 

kegiatan ini. 

 
Penelitian menyatakan hambatan yang terjadi pada pelaksanaan 

pembangunan rumah tidak layak huni dikelurahan karas, seperti 

kekurangan dana bantuannya disebabkan sebagian penerima 

menggunakan dana tersebut untuk membesarkan rumah-rumah mereka 

sehingga dana tersebut tidak mencukupi, keterlambatan persediaan 

bahan material bangunan, sulitnya mencari ahli bangunan (tukang) yang 

sesuai dengan upah bayaran yang telah ditetapakan. 

 
Namun pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni untuk 

mencari tukang dengan upah yang lebih murah sulit untuk ditemukan 

karena mereka menginginkan upah yang lebih tinggi. Dimana dengan 

dana yang terima penerima bantuan tidak mencukupi untuk membayar 

upah untuk ahli tukang. 

 
b. Saran 
 

Adapun saran yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 

 
1. Diharapkan kepada pemerintah Kelurahan Karas dapat menjalankan 

tugasnya masing-masing sesuai dengan rasa tanggung jawab dan jujur.  

 
2. Pemerintah daerah harus cepat tanggap, berkoordinasi, dengan intansi 

pemerintah lainnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang 

terjadi mengenai pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni 

agar bisa menjamin kesejahteraan masyarakat.  
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