
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

1.1 Kebijakan Publik 

Menurut Thomas R. Dye Dalam Solichin (2012:14) kebijakan publik 

adalah sebuah keputusan yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh 

pemerintah, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk 

memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan bisa juga dirumuskan berdasarkan 

keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan 

yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu. 

Menurut William N. Dunn Dalam Harbani Pasolong (2011:39) 

mengatakan bahwa kebijakan publik suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling 

berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-

bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, salah satunya meningkatkan 

kesejateraan masyarakat. 

Maksud dari definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pemerintahan memiliki tanggung jawab mengatasi 

permasalahan  sosial dengan merumuskan sebuah kebijakan untuk memecahkan 

permasalahan sosial yang terjadi. 

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah 

di perlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai tujuan dan 

sasaran tertentu, dimana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan 

diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses 

lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan. 
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Dengan demikian kebijakan publik pernyataan tentang tujuan, sasaran dan 

sarana diterjemahkan kedalam program-program tindakan yang dimaksudkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam sebuah kebijakan. Jadi 

berbagai program bisa dikembangkan, untuk merespon tujuan kebijakan yang 

sama, dan mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu 

perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program. 

Implementasi yang berhasil biasanya terjadi manakalah suatu kebijakan 

tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Study terhadap implementasi 

kebijakan berkaitan erat dengan suatu kenyataan. Banyak kebijakan yang gagal 

pada tahap implementasi. Terhadap variasi pandangan dari ahli menyangkut 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. 

Menurut J.A.M. Mares dan sungono dalam iril fahmi mengatakan bahwa 

ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi atau 

kebijaksanaan yaitu: 

1. Isi kebijaksanaan 

Kebijaksanaan dikatakan gagal karena masih samanya isi dan 

tujuan kebijaksanaan, tidak memiliki ketetapan dan ketidak tegasan dalam 

bentuk interen dan eksteren dari kebijaksanaan itu sendiri. 

2. Sosialisasi  

Terjadinya kekurangan informasi, maka dengan mudah 

mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik terhadap objek 

kebijaksanaan ataupun kepada para pelaksana dari isi kebijaksanaan yang 

akan dilaksanakan dan hasil-hasil dari kebijak sanaan itu. 
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3. Dukungan  

Didalam kebijaksanaan akan sangat sulit didalam pelaksanaannya 

jika tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat 

dalam kebijaksanaan tersebut. 

4. Pembagian potensi 

Dalam pembagian potensi antara parah aktor pelaksana dengan 

organisasi pelaksana yang berkaitan dengan diferensiasi tugas dan 

wewenang. Tahap implementasi tidak dimulai saat tujuan dan sasaran di 

tetapkan oleh keputusan kebijakan sebelumnya, tahap implementasi baru 

terjadi setelah pengalokasian sumberdaya dan dana yang telah disepakati. 

Study implementasi program lebih menekankan kepada pengujian faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan 

pencapaian sasaran kebijaksanaan. 

 

1.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik 

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan 

mengarah pada tujuan tertentu, misalnya hadir unit-unit perencanaan 

pembangunan ditingkat nasional maupun daerah. 

2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling 

berkaitan dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh 

pejabat-pejabat pemerintah, misalnya kebijakan tidak hanya mencakup 

membuat undang-undang dalam bidang tertentu melainkan diikuti dengan 

prosedur pelaksanaan yang lebih detail. 
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3. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam 

bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengurangi angka kemiskinan 

dan menggalakkan perumahan rakyat bagi golongan masyarakat 

berpenghasilan rendah. 

4. Kebijakan publik bisa berbentuk positif bisa pula negatif, dalam bentuk 

yang positif akan mencakup beberapa tindakan pemerintah yang 

dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu, 

dalam bentuk yang negatif, keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk 

tidak bertindak, dalam masala-masalah dimana campurtanggan pemerintah 

itu sebenarnya justru amat diperlukan (Solichin, 2012:20-22). 

 

2.3.  Hakikat Kebijakan Publik Sebagai Jenis Tindakan yang Mengarah 

pada Tujuan Tertentu, Dapat Kita Perinci dalam Beberapa Kategori 

1. Tuntutan kebijakan yaitu tuntutan atau desakan yang ditujukan pada 

pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain baik 

swasta atau dari kalangan pemerintahan itu sendiri. 

2.  Keputusan kebijakan yaitu keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat 

pemerintah untuk memberikan keabsahan, kewenangan, atau memberikan 

arah terhadap kebijakan publik. 

3.  Pernyataan kebijakan yang dimaksud ialah pernyataan kebijakan resmi 

atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. 

4.  Keluaran kebijkan yaitu merupakan wujud kebijakan publik yang konkret, 

yang dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. 
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5.  Hasil akhir kebijakan yang berarti akibat-akibat atau dampak langsung 

yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan 

maupun yang tidak diharapakan sebagai konsekuensi logis dari adanya 

tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau 

masalah-masalah tertentu yang ada dimasyarakat (Solichin, 2012:24-32). 

 

2.4 Proses Kebijakan Publik 

Menurut AG. Subarsono dalam Harbani Pasolong (2011:41) mengatakan 

bahwa proses kebijkan publik adalah serangkaian intelektual yang dilakukan 

dalam proses kegitan yang bersipat politis. Aktivitas politis tersebut mulai dari (1) 

penyusunan agenda, (2) formulasi kebijakan, (3) adopsi kebijkan, (4) 

implementasi kebijakan, (5) evaluasi kebijkan. 

Tahap Penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat 

menempatkan masalah pada egenda publik. Pada tahap ini masalah-masalah 

berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan dan 

pada akhirnya masuk kedalam agenda para perumus kebijakan. 

Tahap formulasi kebijakan, masalah yang sudah masuk keagenda 

kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah 

didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik, pemecahan 

masalah tersebut lahir dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. 

Tahap adopsi kebijakan, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang 

ditawarkan oleh para perumus kebijakan, yang pada akhirnya salah satu dari 

alternatif kebijakan tersebut diadopsi dari dukungan mayoritas legislatif, 

konsensus direktur lembaga atau keputusan peradilan. 
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Tahap implementasi kebijakan, keputusan program kebijakan yang telah 

diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diiplementasikan, yakni yang 

dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintahan 

ditingkat bawah. 

Tahap evaluasi kebijakan, dalam tahapan ini kebijakan yang sudah 

dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang 

dibuat telah mampu memecahkan masalah (Budi Winaro, 2008:33-34). 

 

2.5  Implementasi Kebijakan Publik 

Secara umum implementasi dalam kamus besar bahasa indonesia berarti 

pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan 

suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. implementasi 

merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu 

tindakan praktis sehingga membarikan dampak, baik berupa perubahan 

pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. 

Menurut Grindle dalam Harbani Pasolong (2008:57-58) implementasi 

kebijakan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik 

dimana mereka yang berkepentingan beruasaha sedapat mungkin 

mempengaruhinya melihat bahwa implementasi kebijaksanaan syarat dengan 

kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah legislatif dan esekutif, 

kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut tidak 

terlepas dengan kepentingan politik dan kekuasaan. 

Menurut Gordon dalam Harbani Pasolong (2008:58) mengatakan bahwa 

implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi 
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program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, 

mengintepretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah disleksi. 

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2008:145) berpendapat bahwa 

implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang yang diterapakan 

yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis 

keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang 

mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil-hasil yang 

diinginkan oleh pejabat pemerintah. 

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses 

kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan 

sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tetentu. Pada dasarnya 

implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang suadah 

ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan 

itu. 

Tahapan-tahapan implementasi kebijakan ditinjau dari: 

1. Keluaran kebijakan (keputusan) 

Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk 

peraturan-peraturan khusus tertentu, prosedur pelaksanaan yang baru 

ataupun tetap memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesai 

sengketa serta pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa. 

2. Kepatuhan kelompok sasaran  

Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para 

pelaksana atau penguna (aparat pemerintah dan masyarakat) terhadap 

keluaran kebijakan yang telah ditetapkan. 



 22 

3. Dampak nyata kebijakan 

Adalah hasil nyata antar perubahan prilaku antara kelompok 

sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berati 

bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang-undang. 

Kelompok sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya pengerogotan 

terhadap pelaksanaan serta peraturan tersebut memiliki dampak kausalitas 

(sebab-akibat) yang tinggi. 

4. Persepsi terhadap dampak 

Yaitu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-

nilai  tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-

kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak 

nyata pelaksanaan kebijakan, yang menimbulkan upaya-upaya untuk 

mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi 

kebijakan tersebut. 

Implementasi mencakup banyak macam kegiatan yaitu: 

1. Badan-badan pelaksanaan yang ditugasi oleh undang-undang dengan 

tangung jawab menjalankan program harus mendapat sumber-sumber 

yang dibutukan agar implementasi berjalan lancar.  

2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar  menjadi 

arahan konkret, rencana-rencana dan desain program. 

3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan mereka dengan 

menciptakan unit-unit organisasi untuk mengatsai beban kerja. 
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Van Meter Dan Van Horn dalam Winarno (2008:146-147) membatasi 

implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu 

atau kelompok pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah di 

tetapkan dalam keputusan-keputusan kebijkan sebelumnya. Maksud nya adalah 

tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan 

sasaran ditetapkan oleh keputusan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi 

hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiyai 

pelaksanaan program tersebut. 

Keberhasilan kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek 

diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan,  komitmen dengan konsistensi 

tinggi para pelaksana kebijakan, dan prilaku sasaran. Implementasi sebuah 

kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan 

sumberdaya alam, manusia maupun biaya dan diikuti oleh penentuan tindakan-

tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. 

Menurut George C. Enward III dalam Agustino (2012:149) dalam 

pandangan implementasi kebijakan dipengaruhi  oleh empat variabel yaitu: (1) 

komunikasi, (2) sumberdaya manusia, (3) disposisi, (4) setruktur birokrasi. 

Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. 

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan 

pada organisasi atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan 

kebijakan, dan bagai mana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan. 
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Sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, 

khususnya sumberdaya manusia. Hal ini mengarah pada kecakapan pelaksana 

kebijakan secara efektif. 

Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari pada implementator kebijakan 

publik tersebut. Kecakapan saja tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk 

melaksanakan kebijakan. 

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang 

menjadi penyelengara implementasi kebijakan publik. 

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan 

menyangkut minimalnya tiga hal yaitu: 

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan. 

2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan. 

3. Adanya hasil kegiatan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan 

suatua aktivitas atau kegiatan yang terarah sehingga pada akhirnya akan mendapat 

suatu hasil dengan tujuan atau sasaran kebijkan itu sendiri. 

Dari beberapa defenisi implementasi diatas, maka penulis mengartikan 

implementasi kebijakan sebagai suatu proses pelaksanaan dari kebijakan yang 

telah direncanakan, disebut dan disahkan oleh pemerintah dalam rangka untuk 

memperoleh hasil yang diharapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.6  Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau 

keberhasilan kebijakan, evaluasi memberi informasi yang vailid dan dapat 
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dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan 

kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan 

pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihaan tujuan 

dan target, dan evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode 

analisis kebijakan lainya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. 

Evaluasi program kebijaksanaan adalah suatu usaha sistematis untuk 

menentukan seberapa jauh masalah telah secara nyata dapat diatasi 

(Dunn,2003:167). Keberadaan evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai ketika suatu kebijakan 

itu dilaksanakan. Seperti yang dikatakan oleh Dunn (2003:169) menurutnya 

evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat 

tentang waktu. 

Sementara itu keberadaan evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting 

untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai ketika suatu 

kebijkakan itu dilaksanakan. Dengan evaluasi ini dapat diketahui hambatan atau 

kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Evaluasi juga dapat mengukur 

tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaan kegiatan. 

Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan 

untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaiannya dan harapan 

suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi dan 

menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan publik harus dipahami 

sebagai suatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan mencari kekurangan dan 

menutupi kekurangan. Ciri-ciri evaluasi kebijakan adalah: 
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1. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja 

kebijakan. 

2. Evaluasi mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksanaan 

kebijakan dan target kebijakan . 

3. Prosedur dapat dipertanggung jawabkan secara metodologi. 

4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian. 

5. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan dan kinerja kebijakan. 

Dengan melihat secara objektif program-program kebijakan yang 

ditunjukan untuk mengukur dampak nya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-

tujuan yang ada dinyatakan telah tercapai. 

Amanah undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang 

perumahan dan kawasan permukiman: 

1. Ketentuan umum. 

a. Perumahan dan kawasan permukiman adalah suatu kesatuan sistem 

yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, 

pemeliharaan dan perbaikan dan peningkatan perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh. 

b. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal 

yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan 

martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 

c. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya 

masyarakat. 
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d. Masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang 

mempunyai keterbatasan sehingga perlu mendapatkan perhatian 

pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni. 

e. Pemerintah daerah adalah gubernur, buapati/walikota dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

2. Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan 

kesejateraan, keadilan dan pemerataan. 

3. Perumahan dan permukiman diselenggarakan untuk menjamin 

terwujudnya rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman 

dan berkelanjutan. 

4. Ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

meliputi : 

a. Pembinaan, tugas dan wewenang. 

b. Penyelenggaraan perumahan. 

c. Penyelengaraan kawasan permukiman. 

d. Pemeliharaan dan perbaikan. 

e. Pendanaan dan pembiayaan. 

5. Pembinaan  

a. Pembinaan dilaksanakan oleh mentri pada tingkat nasional, gubernur 

pada tingkat provinsi dan bupati/walikota tingkat kabupaten/kota 

(pasal 5 ayat 1). 

b. Pembinaan, perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 

(pasal 5 ayat 2). 
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6. Penyelenggaraan perumahan. 

a. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi 

peningkatan dan pemerataan kesejteraan masyarakat. 

b. Jenis rumah swadaya dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari 

pemerintahan daerah. 

c. Perencanaan dan perancangan rumah dilakukan untuk menciptakan 

rumah yang layak huni. 

Amanah peraturan daerah kabupaten indragiri hulu no 4 tahun 2008 

kewenagan desa dibidang sosial yaitu: 

a. Pembinaan penyandang masalah sosial. 

b. Pembinaan kesejateraan masyarakat. 

c. Pemberian rekomendasi permitaan bantuan kepada pemerintahan 

daerah. 

 

2.7 Pengertian Pembangunan 

Menurut suryadi (2005: 64) pembangunan dalah suatu proses dimana 

masyarakat memulai mendiskusikan dan menetukan keinginan mereka, kemudian 

merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan 

mereka tersebut. 

Menurut Jumodiningrat (dalam Nugroho Dan Dahuri (2004:9) 

pembangunan adalah suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang 

banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang 

lebih manusiawi. 
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Menurut Sondang p. Siagian (2009:4) pembangunan adalah rangkaian 

usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang 

ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka membina bangsa. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan 

adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berusaha 

mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang 

ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka membina bangsa. 

Dari defenisi ini akan muncul beberapa ide pokok: 

1. Pembangunan merupakan suatu proses artinya serangkaian kegitan yang 

berlangsung secara berkelanjutan. 

2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar harus dilaksanakan 

untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat. 

3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, 

jangka sedang dan jangka pendek. 

4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. 

5. Pembangunan mengarah kepada modernitas yang diartikan sebagai cara 

hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya. 

6. Modernitas mencakup seluruh segi kehidupan bangsa dan negara, yang 

dapat mengejawanta dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta 

pertahanan dan keamanan. 

7. Semua hal yang telah diuraikan diatas  ditujukan pada usaha pembinaan 

bangsa yang semangkin kokoh untuk memajukan suatu negara. 
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Talizuduhu ndraha (2003:14) mengemukakan bahwa keberhasilan 

pemerintahan dari suatu pembangunan desa/kelurahan ditentukan oleh beberapa 

faktor sebagai berikut: 

1. Ada faktor rencana yang realitis disesuaikan dengan kondisi masyarakat. 

2. Adanya kesangupan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai 

dengan apa yang dilaksanakan. 

3. Adanya kepemimpinan yang konsekuen dan konsisten dalam 

mengupayakan pembangunan tahap berikutnya dapat terlaksana sebagai 

mana mestinya. 

Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang perlu 

perhatian khusus dari pemerintahan untuk menuju kesejateraan. Sasaran 

pembangunan nasional adalah pembangunan manusia secara utuh lahir dan batin 

serta merata. Terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan 

hidupnya baik material maupun non material secara merata. 

 

2.8 Kemiskinan 

Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu problema yang muncul 

dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat dinegara-negara 

berkembang. Kemiskinan suatu masalah yang harus dipecahkan upaya pemecahan 

kemiskinan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat suatu proses 

pembangunan yang selama ini dilaksanakan. 

Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan berada dibawah garis 

kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 
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yang paling pokok seperti tempat tinggal, pangan, pakaian dan lain-lain. (Hartomo 

dan Aziz Arnicun, 2001: 329 ). 

Menurut Parsudi Suparlan (dalam Hartomo, Dkk, 2004:315 ) menyatakan 

kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah , yaitu adanya 

suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan 

dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakatyang 

bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak 

pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga 

diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin. 

Yang berada dibawah garis kemiskinan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Tidak memilki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, keterampilan 

dan sebagainya. 

2. Tidak memiliki faktor produksi kemungkinan untuk memperoleh aset 

produksi dengan kekuatan sendiri, seperti memperoleh tanah garapan atau 

modal usaha. 

3. Tingkat pendikan mereka yang rendah, tidak samapai tamat sekolah dasar 

karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan. 

4. Kebanyakan tinggal didesa sebagai pekerja bebas. 

5. Banyak yang hidup dikota berusia muda tidak mempunyai keterampilan. 

(Hartomo, Dkk, 2004:316-318). 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Iril Fahmi (2013) yang melakukan penelitian dengan judul “Implementasi 

Program Pengatasan Kemiskinan (Studi Kasus Program RTLH 2011 di 
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Kabupaten Karimun)”. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah kurang nya 

secara formal kepada masyarakat tentang program RTLH , yang ditandai dengan 

ketidak tahuan masyarakat dengan kebijakan tersebut, adanya penyelewengan 

dana oleh aparat pengurus, dan sasaran pemabangunan tidak tepat sasaran. Dari 

analisis didapatkan bahwa program pengatasan kemiskinan di Kabupaten 

Karimun belum terlaksana dengan baik. 

Muhamad Maksum (2012) judul “Analisis Tugas dan Tanggung Jawab 

Organisasi Masyarakat Setempat dalam Pengadaan Rumah Sederhana 

Layak Huni  di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan 

Hulu”permaslahan dalam penelitian ini adalah pemberian rumah layak huni bagi 

masyarakat tidak tepat sasaran, dimana masih adanya masyarakat miskin yang 

belum mendapatkan rumah layak huni tersebut padahal mereka sudah memenuhi 

syarat atau kriteria untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni sesuai program 

kebijakan pemerintahan provinsi riau. Dari analis yang didapatkan pembagunan 

pengadaan bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin  di desa koto 

tinggi kecamatan rambah belum terealisasikan sesuai dengan yang diharakan. 

Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana 

dalam penelitian ini memiliki permasalahan yang berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yaitu, bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni tidak 

terealisasi di Desa Sei Banyak Ikan, sampai saat ini tidak ada satupun wujud/hasil 

dari bantuan rumah sederhana layak huni tersebut. Dan juga lokasi dan tempat 

penelitian berbeda. 
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2.10 Pandangan Islam terhadap Kemiskinan 

Kemiskinan termasuk suatu masalah yang harus diselsaikan dikalangan 

masyarakat, dalam rangka mengetas kemiskinan, AL-QUR’AN menganjurkan 

banyak cara yang harus ditempuh, yang secara garis besar dapat dibagi pada tiga 

hal pokok yaitu: 

1. Kewajiban setiap individu. 

2. Kewajiban orang lain dan masyarakat. 

3. Kewajiban pemerintah. 

Kewajiban setiap individu tercermin dalam kewajiban bekerja dan 

berusaha. Kerja dan usaha merupakan cara utama yang ditekankan oleh kitap suci 

AL-QUR’AN, karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus 

juga merupakan kehormatan dan harga dirinya. 

Kewajiban orang lain atau masyarakat tercermin pada jamianan satu 

rumpun keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah wajib. 

Dalam AL-QUR’AN surat Adz-Dzariyaat ayat 19 dijelaskan: 

                 

 
 “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan 

orang miskin yang tidak mendapat bagian, orang miskin yang tidak mendapat 

bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta. 

 

Dari ayat diatas telah dijelaskan didalam AL-QUR’AN menetapkan 

kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya, dan kewajiban setiap 

individu untuk membantu anngota masyarakatnya. 
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Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, 

melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting diantaranya adalah pajak, 

baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah atau perdangangan maupun pajak 

tambahan lainya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber tersebut diatas 

belum mencukupi. 

Surat Al-Maa’uun ayat 1-7: 

                         

                          

                      

 

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?,itulah orang yang 

menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang 
miskin.Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,(yaitu) orang-orang 

yang lalai dari shalatnya,orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong 

dengan) barang berguna”. 

 

2.11 Defenisi Konsep 

Berdasarkan uraian konsep diatas dapatdirumuskan defenisi konsep pada 

karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1. Kebijkan publik adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. 

2. Implementasi kebijakan adalah tindakan pelaksanaan dari suatu kebijakan 

atau program  yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang diformulasikan 

dalam bidang sosial dan ekonomi. 

3. Evaluasi kebijakan adalah suatu usaha sistematis untuk menetukan tingkat 

seberapa jauh masalah telah secara nyata dapat diatasi. 
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4. Pembangunan adalah suatu proses dimana masyarakat mulai 

mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka untuk meraih 

perubahan. 

5. Kemiskinan adalah keterbatasan seseorang dan kurangnya pendapatan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. memerlukan bantuan 

pangan penduduk miskin seperti zakat dan raskin. 

6. Prinsip pengelolaan adalah tindakan yang dilakukan dalam serangkaian 

kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu. 

7. Pendekatan adalah tolak ukur atau sudut pandang terhadap suatu proses 

kegiatan yang telah direncanakan. 

8. Keberhasilan adalah tercapainya hasil sesuatu tertentu sesuai dengan apa 

yang telah diharapkan. 
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2.12 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data Olahan Penelitian 2016 

Sesuai kerangka pemikiran diatas untuk mengetahui proses Implementasi 

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program bantuan Rumah 

Sederhana Layak Huni (Studi Kasus Di Desa Sei Banyak Ikan Kecamatan 

Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu). 

 

Peraturan Gubernur Riau No. 17 Tahun 2011 

Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Bidang 

Permukiman Dengan Pola Pemberdayaan 

Masyarakat 

Rumah Sederhana Layak Huni 

2.pendekatan  

a. keberpihakan 

kepada kaum 

miskin 

b. Otonomi & 

Desentralisasi 

c. Partisipatif 

d. keswadayaan 

3.Keberhasilan  

a. Terpenuhinya kebutuhan rumah 

yang layak huni bagi 

masyarakat miskin. 

b. Terbentuknya lembaga 

masyarakat yang bertanggung 

jawab terhadap keberlanjutan 

program pembangunan RSLH 

c. Memenuhi 3T, tepat sasaran, 

tepat waktu dan tepat mutu. 

1.Prinsip 

pengelolaan 

a. Musyawarah 

b.Transparan 

c.Berkelanjutan 

Implementasi kebijakan program bantuan rumah 

sederhana layak huni dalam penanggulangan 

kemiskinan di desa sei banyak ikan 
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2.13 Konsep Operasional 

Variabel Penelitian Indikator Sub Indikator 

Peraturan Gubernur Riau 

Nomor 17 Tahun 2011 

Tentang  Petunjuk 

Pelaksanaan 

Pembagunan Bidang 

Pemukiman Dengan Pola 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

1. Prinsip pengelolaan a.  Musyawarah 

b.   Transparan 

c.   berkelanjutan 

2.Pendekatan   

a.   Keberpihakan 

kepada masyarakat 

miskin 

b.   Otonomi & 

Desentralisasi 

c.   Partisipatif 

d.   Keswadayaan 

 

3. Keberhasilan 

 

 

a. Terpenuhinya 

kebutuhan rumah 

yang layak huni 

bagi masyarakat 

miskin 

b.  Terbentuknya 

lembaga 

masyarakat yang 

bertanggung jawab 

terhadap 

keberlanjutan 

program 

pembangunan 

RSLH 

c.   Memenuhi 3T, 

tepat sasaran, tepat 

waktu dan tepat 

mutu 

Sumber: Data Olahan Penelitian 2016 

 

 

 

 

 


