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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN RUMAH 

SEDERHANA LAYAK HUNI DALAM PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN DI DESA SEI BANYAK IKAN KECAMATAN 

KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

 

MANDRA KUMARA 

Nim : 11375104375 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sei Banyak Ikan Kecamatan Kelayang 

Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui proses 

implementasi kebijakan program bantuan rumah sederhana layak huni dalam 

penanggulangan masyarakat miskin di desa sei banyak ikan serta kendala dalam 

proses implementasi kebijakan program bantuan rumah sederhana layak huni 

dalam penanggulangan kemiskinan di desa sei banyak ikan. Populasi dalam 

penelitian ini adalah masyarakat yang layak menerima bantuan rumah sederhana 

layak huni sebanyak 35 orang dan sampel dalam penelitian ini penulis ambil dari 

jumlah populasi dengan mengunakan metode sensus serta beberapa orang yang 

penulis jadikan key informen. Data-data dalam penelitian ini penulis dapatkan 

melalui observasi, quisioner, wawancara dan dokumentasi. Setelah terkumpul 

dianalisis mengunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang 

berusaha memberi gambaran terperinci berdasarkan kenyataan dilapangan. 

Dalam implementasi kebijakan program bantuan rumah sederhana layak huni ini 

berpedoman pada praturan gubernur riau nomor 17 tahun 2011 tentang pedoman 

pelaksanaan pembangunan bidang permukiman dengan pola pemberdayaan 

masyarakat adapun metode pelaksanaan yang ditetapkan dalam peraturan ini 

yaitu prinsip pengelolaan, pendekatan dan keberhasilan ketiga metode ini penulis 

jadikan indikator pariabel. Hasil rekapitulasi jawaban responden berdasarkan 

prinsip pengelolaan berada pada skla 71,19 % (kurang maksimal), berdasarkan 

indikator pendekatan jawaban responden brada pada skala 56,42 % (kurang 

maksimal), dan berdasarkan indikator keberhasilan jawaban responden berada 

pada skla 81,90 % (maksimal) rekapitulasi data dari indikator-indikator 

penelitian ini berada pada skala 68,5 % (kurang maksimal) dari hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program bantuan 

rumah sederhana layak huni dalam penanggulangan masyarakat miskin di desa 

sei banyak ikan kurang maksimal. Karna tidak ada dampak/hasil yang nyata dari 

kebijakan ini bagi masyarakat miskin di desa sei banyak ikan. 
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