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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan 

kesejateraan masyarakat serta peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek 

sekaligus objek pembangunan. Kemiskinan adalah suatu masalah yang 

mempengaruhi kesejateraan setiap masyarakat hal ini di sebabkan oleh 

pendapatan yang tidak tetap, sumber mata pencarian yang tidak tetap, rendahnya 

lapangan pekerjaan serta keterbatasan keterampilan yang dimiliki sehingga 

menjadi salah satu indikator masyarakat tidak mampu  memenuhi hak dasar  salah 

satunya rumah. Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting 

yang perlu diperhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki 

masyarakat miskin tidak memenuhi kreteria rumah layak huni. 

Kemiskinan di Indonesia bukan hal yang baru kita lihat dan kita dengar, 

angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi. Bermacam program telah 

dilakukan pemerintah untuk menanggulangi angka kemiskinan dinegara ini, 

namun hal ini sepertinya tidak kunjung berkesudahan. Kemiskinan merupakan 

fenomena global yang sangat memprihatinkan, dari tahun ke tahun masalah 

kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cendrung meningkat seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunya kondisi perekonomian 

negara Indonesia. 
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Kemiskinan merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi hampir 

disemua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya 

seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus 

ditanggulangi  secara serius, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita 

warga Negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga 

diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di indonesia. Masalah 

kemiskinan lebih cendrung merupakan suatu masalah kebijakan politik yang 

berkaitan dengan masalah kebijakan pembangunan pada umumnya baik level atas 

maupun level bawah. 

Amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28A dan 

28H menyebutkan bahwa untuk mempertahankan kehidupannya, setiap warga 

negara berhak untuk mempunyai tempat tinggal dan lingkungan yang aman dan 

nyaman. Pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk 

mengurangi kemiskinan, Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang 

Percepatan Penangulangan Kemiskinan Pada Pasal 3 di Sebutkan Beberapa 

Langkah di Antaranya: 

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. 

2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. 

3. Menyinergikan kebijakan dan program penangulangan kemiskinan. 

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, rumah 

adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni 

sarana pembinaan keluarga cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset 

bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan 
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keluarga tidak saja mencakup aspek fisik tetapi juga mental dan sosial untuk 

menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus di penuhi 

syarat fisik, yaitu aman sebagai tempat berlindung , secara mental memiliki rasa 

kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga. 

Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah sederhana layak 

huni, di harapkan tercapai ketahanan keluarga. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman Dengan Pola 

Pemberdayaan Masyarakat, salah satu program yang dilaksanakan yaitu 

pembangunan rumah sederhana layak huni sasarannya masyarakat miskin yang 

berpenghasilan rendah dan tidak tetap, baik dipedesaan maupun diperkotaan yang 

belum memiliki rumah atau sudah memiliki rumah tetapi tidak layak huni. Metode 

pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni menurut Peraturan 

Gubernur Nomor 17 Tahun 2011 yaitu: 

1. Prinsip pengelolaan 

Prinsip-prinsip penyelengaraan program ini adalah sebagai berikut: 

a. Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah masyarakat sehingga 

diperoleh dukungan dari masyarakat hal ini berlaku baik dalam 

pemilihan lokasi dan penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan 

pembangunan serta pengadaan maupun pada penetapan mekanisme  

pengelolaan prasarana pedesaan/kelurahan terbangun. 

b. Penyelengaraan kegiatan bersama masyarakat secara terbuka dan 

diketahui oleh semua unsur masyarakat melalui penyediaan media 
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komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh 

masyarakat. 

c. Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan 

(Accountable) dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan 

pembiayaan, ketepatan mutu pekerjaan. 

d. Penyelengaraan kegiatan dapat memberi manfaat kepada masyarakat 

secara berkelanjutan yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, 

pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pedesaan/ 

kelurahan yang mandiri oleh masyarakat. 

2. Pendekatan 

Program ini merupakan program pembangunan yang berbasis 

pemberdayaan masyarakat melalui: 

a. Keberpihakan kepada kaum miskin, orientasi kegiatan baik dalam 

proses maupun pemanfaatan hasil diutamakan bagi penduduk miskin. 

b. Otonomi dan desentralisasi, masyarakat memperoleh kepercayaan dan 

kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, 

maupun pemanfaatan hasilnya. 

c. Partisipatif, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari 

proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan 

dengan semangat gotong royong. 

d. Keswadayaan, motivasi masyarakat menjadi faktor pendorong utama 

dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan maupun pamanfaatan hasil kegiatan. 
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3. Keberhasilan  

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program ini ditentukan dengan 

indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Terbagunnya rumah sederhana layak huni bagi masyarakat miskin, 

infrastruktur dasar berupa jalan pedesaan/kelurahan, air minum 

pedesaan/kelurahan dan peningkatan kualitas pemukiman masyarakat 

pinggir sungai. 

b. Terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertanggung jawab 

terhadap berkelanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbanggun. 

c. Memenuhi 3T yaitu: tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No. 4 Tahun 

2008 Tentang Rincian Kewenangan Desa dibidang Sosial: 

1. Pembinaan penyandang masalah sosial. 

2. Pengurusan orang miskin dan telantar. 

3. Pemberian rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintahan daerah. 

4. Pelayanan masyarakat untuk kegiatan sosial. 

5. Pembinaan kesejateraan masyarakat. 

Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok memyelengarakan urusan 

pemerintah Desa, pembengunan dan kemasyarakatan, dan melaksanakan urusan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh gubernur, walikota, bupati dan kecamatan. 

Salah satu tugas dari pemerintahan Desa adalah melaksanakan pembangunan, 

dalam hal ini pemerintahan Desa memiliki wewenang  yaitu mengupayakan 
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realisasi bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni di Desa Sei Banyak 

Ikan untuk mensejaterakan masyarakat miskin.  

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor 

dengan beragam karakteristiknya, yang merupakan kondisi yang harus segera 

diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang 

bermanfaat, kemiskinan harus ditanggulangi secara bersinergi oleh pemerintahan 

bersama masyarakat, penanganan fakir miskin bertujuan untuk: 

1. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin. 

2. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat. 

4. Menjamin konsistensi, integrasi, singkronisasi dan sinergi dalam 

penangganan fakir miskin. 

Peraturan Gubernur Riau No 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Dengan Pola Pemberdayaan 

masyarakat, salah satunya iyalah program pembangunan rumah sederhana layak 

huni sasaran pembangunan ini adalah masyarakat di Desa yang tergolong miskin 

dan tertinggal. Kriteria desa yang dapat menerima bantuan prioritas, banyaknya 

rumah masyarakat miskin yang tidak layak huni dan desa yang konduksif. Untuk 

mencapai pembangunan rumah sederhana layak huni ini para pelaku yang terkait 

dalam implementasi pelaksanaan kegitan pembangunan rumah sederhana layak 

huni harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang berpedoman pada prinsip 

penegelolaan, pendekatan dan indikator keberhasilan. Keberhasilan dari program 
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ini ditandai dengan terbagunnya rumah sederhana layak huni bagi masyarakat 

miskin. 

Melalui program bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni ini 

diharapkan dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasarnya 

yakni rumah yang layak huni, karena kemiskinan pada umumnya merupakan 

salah satu indikator bagi masyarakat tidak mampu memperoleh rumah yang layak 

huni. Dalam hal ini perlu adanya peran yang serius dari pemerintah dalam 

menangani angka kemiskinan dan melalui program ini diharapkan dapat 

mewujudkan keinginan masyarakat miskin untuk memiliki tempat tinggal yang 

layak huni sebagai mana amanah dari peraturan perundang-undangan. Indikator 

kemiskinan pada suatu rumah tangga dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 

2. Masyarakat yang tidak memiliki mata pencarian tetap 

3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari papan yang mudah rusak. 

4. Bahan bakar sehari-hari masih megunakan kayu bakar/minyak tanah 

5. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih membutuhkan bantuan 

zakat dan raskin. 

Kepedulian pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan diharapkan 

terlaksana sebagai mana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, demikian halnya 

dengan adanya kebijakan bantuan pembanggunan rumah sederhana layak huni 

dapat membantu masyarakat Desa Sei Banyak Ikan yang masih dibawah garis 

kemiskinan yang memiliki rumah tidak layak huni. 

Kriteria kepala keluarga yang layak menerima bantuan rumah sederhana 

layak huni adalah: 
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1. Memiliki E-ktp/kartu 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 zakat dan raskin. 

4. Tidak memiliki aset 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 

sertipikat 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 

sebagai berikut: 

a. Tidak permanen atau sudah rusak. 

b. Dinding dan atap dibuat dari bahan yang muda rusak/lapuk seperti 

papan, bambu, dan ilalang. 

c. Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan keselamatan 

penghuninya. 

d. Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak. 

e. Diutamakan masyarakat berusia lanjut yang sudah tidak bekerja. 
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Tabel 1.1 : Jumlah Kepala Keluarga Miskin Tahun 2013-2015 di Desa Sei 

Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. 

 

No Tahun 
Jumlah kepala 

keluarga 

Jumlah kepala 

keluarga miskin 

Persentase 

(%) 

1 2013 424 kepala keluarga 63 kepala keluarga 14,85 % 

2 2014 429 kepala keluarga 65 kepala keluarga 15,15 % 

3 2015 432 kepala keluarga 68 kepala keluarga 15,74 % 

Sumber: Kantor Desa Sei Banyak Ikan 2016 

Dari tabel diatas menjelaskan tentang jumlah masyarakat miskin yang ada 

di Desa Sei Banyak Ikan, dari tahun ketahun jumlah masyarakat miskin yang 

berada di Desa Sei Banyak Ikan terus meningkat. Hal ini disebabkan karena mata 

pencarian penduduk tidak ada yang menjanjikan. Kebanyakan dari masyarakat 

menggantungkan hidup mereka dari hasil perkebunan karet dan sawit, hasil dari 

kebun karet ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Sebagian 

masyarakat berkerja untuk orang lain karena tidak memiliki kebun sendiri dan 

hasil dari perkebunan karet tadi dibagi dua dengan pemilik kebun. Jika harga karet 

turun maka menurun pula pendapatan mereka, begitu juga dengan masyarakat 

petani sawit jika harga sawit turun maka berkuranglah pendapatan mereka karna 

pendapatan yang tidak stabil ini menjadi indikator masyarakat tidak mampu 

memenuhi kebutuhan pokok dan membangun rumah yang layak huni. 

Tabel 1.2 : Usulan Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni 

didesa Sei Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten 

Indragiri Hulu Tahun 2013-2015. 
No Tahun Usulan Dana Per Unit Lokasi 

1 2013 50 Rp.25.000.000 Sei banyak ikan 

2 2014 60 Rp.35.000.000 Sei banyak ikan 

3 2015 70 Rp.40.000.000 sei banyak ikan 

Sumber: Kantor Desa Sei Banyak Ikan 2016. 

Dari tabel diatas dapat dilihat usulan bantuan pembangunan rumah 

sederhana layak huni tahun 2013 sebanyak 50 kepala keluarga, pada tahun 2014 
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bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni yang di usulkan sebanyak 60 

kepala keluarga dan pada tahun 2015 usulan bantuan pembangunan rumah 

sederhana layak huni sebanyak 70 kepala keluarga namun dari sekian banyak 

yang telah di usulkan oleh pemerintahan desa sampai saat ini belum ada turun 

bantuan rumah layak huni tersebut. 

Meskipun kebijakan mengenai bantuan program rumah sederhana layak 

huni telah berjalan dari tahun 2013 sampai tahun 2015 akan tetapi hinga saat ini 

masih belum ada dampak/hasil dari kebijakan pembangunan rumah sederhana 

layak huni ini di Desa Sei Banyak Ikan, kebijakan program bantuan rumah 

sederhana layak huni  tidak di jalankan sesuai pedoman yang di tetapkan dalam 

Peraturan Gubernur No 17 Tahun 2011. Pembangunan tidak mengarah pada 

sasaran, hal ini di tandai dengan tidak adanya dampak/hasil pembangunan rumah 

sederhana layak huni yang merupakan inti dari kebijakan tersebut, yang pada 

dasarnya sasaran kebijakan ini yaitu masyarakat miskin berpenghasilan rendah 

serta memiliki rumah tidak layak huni, Pada umumnya masyarakat miskin di Desa 

Sei Banyak Ikan termasuk dalam kritreria kepala keluarga yang berpenghasilan 

rendah dan memiliki rumah tidak layak huni. Namun hingga saat ini masyarakat 

miskin di Desa Sei Banyak Ikan belum mendapatkan bantuan rumah sederhana 

layak huni.  
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Gambar 1.1  Kondisi Fisik Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sei Banyak 

Ikan. 

 
Sumber: Kantor Desa Sei Banyak Ikan 2016 

Dari gambaran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian 

berupa skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan 

Rumah Sederhana Layak Huni dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi 

Kasus di desa Sei Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Inragiri 

Hulu)” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan program bantuan rumah sederhana 

layak huni dalam penanggulangan masyarakat miskin di Desa Sei Banyak 

Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu? 

2. Bagaimana kendala dalam ilplementasi kebijakan program bantuan rumah 

sederhana layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Sei 

Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahu implementasi kebijakan program bantuan rumah 

sederhana layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Sei 

Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. 

2. Untuk mengetahui kendala dalam ilplementasi kebijakan program bantuan 

rumah sederhana layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa 

Sei Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi dan untuk menambah wawasan terutama bagi diri 

peneliti sendiri. 

2. Sebagai bahan informasi bagi piahak-pihak yang mendalami kajian-kajian 

yang sama yang berhubungan dengan keluarga miskin yang tentunya dari 

sudut pandang yang berbeda. 

3. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagaimana pelaksanaan 

implementasi kebijakan program bantuan rumah sederhana layak huni 

dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sei Banyak Ikan Kecamatan 

Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. 

 

  



 13 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan rencana skripsi ini dibagi kedalam 6 (enam) bab, 

yang mana bagian-bagian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah,  

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan defenisi konsep. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini menjelaskan  tentang waktu dan tempat penelitian, 

jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan 

data, dan analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini merupakan bagian yang berisikan tentang keadaan dari 

tempat di adakan penelitian, kantor Desa Sei Banyak Ikan 

kemudian akan diterangkan struktur organisasi, uraian tugas, serta 

yang lain-lain yang dapat menjelaskan keberadaan dari kantor Desa 

Sei Banyak Ikan. 

BAB V : HASIL PENELITIAN 

  Pada bab ini penulis menguraikan tentang pembahasan dan hasil 

penelitian yang dilakukan. 
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BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Pada bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

memberikan saran yang dapat memberikan sumbangan pemikiran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


