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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1.Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, 

mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan 

bersama tampil berbeda. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh 

administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama 

dari kebijakan publik dalam negara modern yaitu pelayanan publik, yang 

merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara untuk 

mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang banyak. 

Menyeimbangkan peran negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan 

pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi. Pada sisi yang 

lain menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan 

berbagai kepentingan, serta untuk mencapai amanat konstitusi. 

Hogerwerf dalam (Ali dan Alam, 2012: 15) menjelaskan bahwa 

kebijakan publik adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dengan 

sarana-sarana tertentu, dan dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, 

kebijakan publik memiliki empat unsur pokok yaitu usaha, tujuan, saran dan 

waktu. 

W.I Jenkins dalam (Solichin Abdul Wahab,2014: 97) merumuskan 

kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang 

diambil oleh seorang aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta 

cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Secara umum istilah 
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kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor misalnya, 

seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah atau 

sejumlah actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu 

Menurut Dunn tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan 

adalah sebagai berikut (Riant Nugroho, 2008:10) : 

1. Penyusunan Agenda  

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat 

strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan 

dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan 

memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan 

dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan 

kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam 

proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai 

masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. 

Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat 

urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah 

kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan 

keterlibatan stakeholder.  

2. Formulasi Kebijakan  

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian 

dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan 

untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan 

masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan 

http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html


16 
 

 

yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk 

dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-

masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang 

diambil untuk memecahkan masalah 

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan 

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada 

proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu 

masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti 

arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan 

pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi 

cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang 

membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat 

dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui 

proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah. 

4. Implementasi Kebijakan  

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati 

tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali 

menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan 

secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan 

berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. 

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah 

tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka 

mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka 

http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html
http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html
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kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi 

sedini mungkin. 

5. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan  

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai 

kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang 

mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi 

dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan 

tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam 

seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa 

meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program 

yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, 

maupun tahap dampak kebijakan.  

Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber 

daya yaitu antara kebijakan Publik yang bertujuan mendistribusikan 

sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. 

Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan 

atau pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan  

Dari itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebijakan sebagai 

suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok, atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-

hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk 

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau 

merealisasikan suatusasaran atau maksud tertentu 

http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html
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2.2.Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuna-

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, 

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui 

formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. 

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai 

dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi 

mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor 

publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian 

diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-

kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama 

pemerintah dengan masyarakat. 

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam 

proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan 

agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 

2012:146). 

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2005:102) 

mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang 
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dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. 

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-

keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu 

maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-

perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan 

kebijakan 

Selain itu menurut Udoji (dalam Agustino 2006:154) berpendapat 

bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan 

suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan 

Hal serupa juga dikatakan oleh Chief J.O.Udijo mengatakan bahwa 

implementasi kebijakan suatu yang sangat penting bahkan jauh lebih penting 

dari pembuatan kebijkan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau 

rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan 

(Sujianto, 2008:140). 

Solichin Abdul Wahab (2014:108) mengatakan bahwa tahapan-

tahapan dalam implementasi ditinjau dari: 

a. Keluaran kebijakan (keputusan) 

Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan-

peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap 

memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa 
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(menyangkut perizinan dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan 

penyelesaian sengketa.  

b. Kepatuhan kelompok sasaran 

Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para pelaksana atau 

pengguna (aparat pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan 

yang telah ditetapkan. 

c. Dampak nyata kebijakan  

Adalah hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok sasaran 

dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa 

keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang-undang, kelompok 

sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya penggerogotan terhadap 

pelaksanaan serta peraturan tersebut memiliki dampak kausalitas (sebab-

akibat) yang tinggi.  

d. 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 kemudian menimbulkan upaya-upaya 

untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi 

kebijakan tersebut. 
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2.3.Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Menurut Edwards III (dalam Subarsono, 2011: 90) berpendapat 

dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor sebagai berikut: 

1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari 

komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan 

berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat 

kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy 

implementors). Kemudian informasi perlu disampaikan kepada pelaku 

kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, 

tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan 

dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan 

pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa 

berjalandengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. 

Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif 

adalah para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka 

kerjakan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah penerapan 

harus disalurkan kepada orang-orang yang tepat, sehingga komunikasi 

harus secara akurat diterima oleh para pelaksana. 

Komunikasi berpengaruh besar terhadap berhasilnya 

implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik akan melancarkan 
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penerapan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan pada saat 

kebijakan itu dibuat. 

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan Menurut Hogwood 

dan Gunn yang dikutip oleh Wahab (2014:77), komunikasi memegang 

peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. 

Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab (2014:77)bahwa 

koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan 

informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, 

melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik 

pelaksanaan kebijakan (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2014:77). 

2. Sumber Daya 

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi 

kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan 

konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun 

akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, 

jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk 

melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan 

tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala 

sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan 

implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya 

manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.  
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3. Sikap Pelaksana 

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana 

kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan 

yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus 

dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang 

tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa 

program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari 

pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam 

melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal 

yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.Aspek pertama adalah 

mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart 

Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap 

implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak 

melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur 

birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan 

cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi 

yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas 

organisasi menjadi tidak fleksibel. 
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Jika kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap 

bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, jika mereka tidak memakai cara 

yang ditentukan, atau mereka berhenti mengerjakan apa yang ditentukan maka 

kebijakan tersebut dikatakan tidak efektif atau secara ekstrim hasilnya nol. 

(Wayne Parsons, 2011:186) 

Menurut Gow dan Mors antara lain : hambatan politik, ekonomi 

dan lingkungan, kelemahan institusi, ketidakmampuan SDM di bidang teknis 

dan administratif, kekurangan dalam bantuan teknis, kurangnya desentralisasi 

dan partisipasi, pengaturan waktu, sistem informasi yang kurang mendukung, 

perbedaan agenda tujuan antara aktor, dukungan yang berkesinambungan 

(Harbani Pasolong, 2011:59) 

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima 

variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran 

kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 

karakteristik agen pelaksana dankondisi sosial, ekonomi dan politik. Model 

pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Van 

Horn sebagaimana yang disebut dengan a Model ofthe Policy Implementation. 

Dalam teori ini ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja suatu 

kebijakan, yaitu: 

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat 

keberhasilannya jikadanhanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan 

memang realisits dengan sosi-kultur yang mengada pada level pelaksana 
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kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal, 

(bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga,maka agak sulit 

memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapatdikatakan 

berhasil.  

b. Sumber daya 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat terbantung 

dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia 

merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu 

keberhasilan proses implementasi. Tetapi di luar sumberdaya manusia, 

sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan jugaadalah 

sumber daya financial dan sumberdaya waktu. Ketiga sumber daya ini 

akansaling mendukung dalam implementasi sebuah kebijakan. 

c. Krakteristik Agen Pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal 

dan informal yangakan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal 

ini sangat penting karenakinerja implementasi akan sangat banyak 

dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen 

pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi 

kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan 

agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka 

seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. 
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d. Sikap / Kecenderungan para Pelaksana 

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat

 banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi 

kebijakan publik. Halini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan 

yang dilaksanakan bukanlah hasilformulasi warga setempat yang 

mengenal betul persoalan dan permasalahan yangmereka rasakan. Tetapi 

kebijakan yang akan diimplementasikan adalah kebijakan “dari atas” yang 

sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui 

bahkan tidak menyentuhkebutuhan, keinginan, atau permasalahan 

yangwarga ingin selesaikan. 

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktvitas Pelaksana 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam 

implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara 

pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, 

maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. 

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik  

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja 

implementasi kebijakandalam perspektif yang ditawarkan adalah sejauh 

mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan yang 

telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak 

kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi 

kebijakan karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan 
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2.4.Bantuan Stimulan Perubahan Swadaya (BSPS) 

1. Pengertian Bantuan Stimulan Perubahan Swadaya (BSPS)  

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada hakekatnya adalah 

program nasional yang dijalankan oleh semua kalanngan untuk 

menanggulangi masalah memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat 

berpenghasilan rendah agar mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal 

sehingga dapat menghuni tempat tinggal dengan layak dalam lingkungan yang 

sehat dan aman. BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam 

pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan 

utilitas umum. 

Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun 

diatas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, 

yang meliputi perbaikan, perluasan atau pembangunan rumah baru beserta 

lingkungan. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang 

mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan 

pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Standar layak huni 

adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus 

dipenuhi suatu bangunan rumah. 

Maksud kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 

adalah untuk meningkatkan prakarsa MBR dalam pembangunan/peningkatan 

kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas. Tujuan kegiatan BSPS 

adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh MBR yang didukung dengan 
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prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan 

yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan. 

2. Penyelenggara BSPS 

a. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempunyai 

tugas:  

1) Menetapkan kebijakan penyelenggaraan BSPS,  

2) Menetapkan lokasi BSPS,  

3) Menetapkan nilai kegiatan BSPS  

b. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan  

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (PUPR) dibantu oleh Direktur Rumah Swadaya 

dan/atau Pejabat Tinggi Madya terkait, mempunyai tugas:  

1) Melakukan pembinaan penyelenggaraan BSPS,  

2) Memberikan persetujuan tahapan pemanfaatan BSPS  

3) Melakukan pemantauan dan evaluasi  

c. Pemerintah Provinsi  

Pemerintah provinsi dibantu oleh Tim Koordinasi Provinsi, mempunyai 

tugas:  

1) Melakukan sosialisasi kebijakan,  

2) Mengevaluasi usulan pemerintah kabupaten/kota berkoordinasi dengan 

Pokja PKP Provinsi,  

3) Melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota,  
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4) Melakukan pemantauan dan evaluasi  

Tim Koordinasi Provinsi terdiri atas unsur:  

1) SKPD yang menangani bidang perumahan sebagai ketua  

2) SKPD yang menangani bidang perencanaan pembangunan sebagai 

sekretaris  

3) SKPD yang menangani bidang pemberdayaan sebagai anggota  

d. Pemerintah Kabupaten/Kota  

Pemerintah kabupaten/kota dibantu oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, 

bertugas:  

1) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat  

2) Melakukan seleksi calon penerima BSPS  

3) Memverifikasi proposal dari calon penerima BSPS  

4) Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat  

5) Melakukan pengawasan dan pengendalian  

6) Melakukan pemantauan dan evaluasi  

Tim Teknis Kabupaten/Kota terdiri atas unsur:  

1) SKPD yang menangani bidang perumahan sebagai Ketua  

2) SKPD yang menangani bidang perencanaan pembangunan sebagai 

Sekretaris  

3) SKPD yang menangani bidang pemberdayaan sebagai Anggota  

4) Camat di lokasi BSPS sebagai Anggota  

5) Kepala Desa/Lurah di lokasi BSPS sebagai Anggota  
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e. KPA/Kepala Satker  

KPA/Kepala Satker adalah Kepala Satker penyelenggara BSPS baik di 

Pusat maupun Provinsi, dibantu oleh pihak ketiga, mempunyai tugas:  

1) Menyusun petunjuk teknis  

2) Mengesahkan SK penetapan penerima BSPS  

3) Menetapkan Tim Koordinasi provinsi dan Tim Teknis kabupaten/kota  

4) Melakukan pembinaan pelaksanaan BSPS  

f. PPK 

PPK adalah PPK penyelenggara BSPS di Pusat atau PPK Provinsi yang 

dibantu oleh pihak ketiga, mempunyai tugas:  

1) Melakukan seleksi calon penerima bantuan  

2) Menetapkan penerima BSPS  

3) Menyalurkan bantuan  

4) Melakukan perikatan dengan penerima BSPS dan/atau pihak ketiga 

(antara lain bank/pos penyalur, penyedia barang/jasa)  

5) Melakukan pengawasan dan pengendalian  

6) Melakukan tindak turun tangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP)  

g. Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota  

Koordinator Fasilitator mempunyai tugas membantu PPK dalam:  

1) Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada fasilitator  

2) Mengendalikan pelaksanaan BSPS  

3) Mengendalikan pengusulan proposal BSPS dan DRPB2  
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4) Menghimpun, memeriksa, dan menyampaikan laporan dari fasilitator 

kepada PPK melalui konsultan manajemen  

5) Mengelola sistem informasi manajemen BSPS tingkat kabupaten/kota  

6) Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindak turun 

tangan sesuai kewenangan  

h. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 

TFL mempunyai tugas:  

1) Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat  

2) Melakukan seleksi calon penerima BSPS  

3) Mendampingi calon penerima BSPS dalam penyusunan dan pengajuan 

proposal  

4) Mendampingi penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan  

5) Mendampingi penerima BSPS dalam penyusunan laporan 

pertanggungjawaban  

6) Menyusun laporan kegiatan  

i. Penerima Bantuan  

Penerima Bantuan, mempunyai tugas: 

1) Mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan 

BSPS  

2) Membentuk kelompok penerima bantuan (KPB), dengan ketentuan 

jumlah anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang termasuk 

Ketua dan Sekretaris  

3) Menyusun dan mengajukan proposal  
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4) Memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati  

5) Bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan  

6) Menyusun laporan pertanggungjawaban  

j. Toko/Penyedia Bahan Bangunan  

Toko/Penyedia Bahan Bangunan, mempunyai tugas:  

1) Menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai kontrak  

2) Mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan 

pengiriman bahan bangunan kepada penerima BSPS  

3) Menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan  

k. Bank/Pos Penyalur  

Bank/Pos Penyalur, mempunyai tugas:  

1) Membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang 

kepada penerima BSPS sesuai SK PPK  

2) Melayani penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan  

3) Menyusun laporan penyaluran BSPS berbentuk uang  

l. Kepala Desa/Lurah 

Kepala Desa/Lurah, mempunyai tugas:  

1) Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat  

2) Mengetahui atau mengesahkan hasil seleksi calon penerima BSPS  

3) Memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima 

BSPS  

4) Menetapkan Kelompok Penerima Bantuan (KPB)  
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m. Penyedia Barang 

Penyedia Barang adalah rekanan penyedia bahan bangunan, mempunyai 

tugas:  

1) Menyediakan dan menyalurkan/mengirim bahan bangunan sesuai 

kontrak dengan PPK  

2) Menyusun laporan penyaluran barang kepada PPK  

n. Penyedia Jasa Konstruksi  

Penyedia Jasa Konstruksi adalah kontraktor pelaksana konstruksi PB atau 

PK rumah, mempunyai tugas:  

1) Melaksanakan pembangunan/peningkatan kualitas rumah sesuai 

kontrak dengan PPK  

2) Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada PPK  

3. Pelaksanaan BSPS Berupa Uang 

Penetapan calon penrima BSPS, yaitu sebagai berikut: 

a. Tim Teknis kabupaten/kota dibantu oleh TFL melakukan identifikasi dan 

verifikasi terhadap calon penerima bantuan di lokasi yang telah ditetapkan 

Menteri berdasarkan kriteria penerima BSPS menggunakan Format II-2, 

sehingga menghasilkan daftar calon penerima BSPS hasil seleksi sesuai 

Format II-3 

b. Calon penerima BSPS yang lolos proses identifikasi dan verifikasi 

melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun dokumen teknis 

didampingi oleh TFL  

c. Dokumen administrasi dan Dokumen Teknis disusun menjadi proposal  
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d. Tim teknis kabupaten/kota melakukan verifikasi proposal dan 

mengesahkan proposal sesuai Format II-4 untuk disampaikan kepada PPK 

dengan surat permohonan sesuai Format II-5  

e. Proposal disampaikan kepada PPK untuk ditetapkan dalam SK penetapan 

penerima BSPS  

 

Gambar 2.1 Penyaluran Bantuan Berupa Uang untuk Perseorangan 

 

 

4. Pelaksanaan BSPS Berupa Bahan Bangunan  

Penetapan Calon Penerima BSPS, yaitu sebagai berikut: 

a. Tim Teknis kabupaten/kota dibantu oleh TFL melakukan identifikasi dan 

verifikasi terhadap calon penerima bantuan di lokasi yang telah ditetapkan 

Menteri berdasarkan kriteria penerima BSPS menggunakan Format II-2, 
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sehingga menghasilkan daftar calon penerima BSPS hasil seleksi sesuai 

Format II-3  

b. Calon penerima BSPS yang lolos proses identifikasi dan verifikasi 

melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun dokumen teknis 

didampingi oleh TFL  

c. Dokumen administrasi dan Dokumen Teknis disusun menjadi proposal  

d. Tim teknis kabupaten/kota melakukan verifikasi proposal dan 

mengesahkan proposal sesuai Format II-4 untuk disampaikan kepada PPK 

dengan surat permohonan sesuai Format II-5  

e. Proposal disampaikan kepada PPK untuk ditetapkan dalam SK penetapan 

penerima BSPS sesuai Format II-17  

 

 

Gambar 2.2. Penyaluran Bantuan Berupa Bahan Bangunan untuk Perseorangan 
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2.5.Perumahan 

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan 

perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 

perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan 

utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 

Rumah adalah salah satu jenis ruang tempat manusia beraktivitas, 

harus dipandang dari seluruh sisi faktor yang mempengaruhinya dan dari 

sekian banyak faktor tersebut, yang menjadi sentral adalah manusia. Dengan 

kata lain, konsepsi tentang rumah harus mengacu pada tujuan utama manusia 

yang menghuninya dengan segala nilai dan norma yang dianutnya 

(Budiharjo, 2010: 4) 

Penyelenggaraan perumahan dan permukiman adalah pemenuhan 

kebutuhan perkotaan diwujudkan melalui pembangunan perumahan dan 

kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan 

terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap sesuai Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembangunan 

Perumahan dan kawasan permukiman tersebut ditunjukan untuk menciptakan 

kawasan permukiman dan mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan 

kualitas lingkungan, yang dihubungkan oleh jaringan 16 transportasi sesuai 

dengan kebutuhan dengan kawasan lain yang memberikan berbagai pelayanan 

dan kesempatan kerja. Pembangunan perumahan dan permukiman 

diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah berfungsi sebagai 
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lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. 

Masalah perumahan di Indonesia berakar dari pergeseran konsentrasi 

penduduk dari desa ke kota. Pertumbuhan penduduk kota di Indonesia yang 

cukup tinggi, sekitar 4 % pertahun, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional, 

dan cenderung akan terus meningkat. Hal ini menunjukkan kecenderungan 

yang tinggi tumbuhnya kota-kota di Indonesia. Sayangnya, terjadi keadaan 

yang tidak sesuai antara tingkat kemampuan dengan kebutuhan sumber daya 

manusia untuk lapangan kerja yang ada di perkotaan, mengakibatkan 

timbulnya kelas sosial yang tingkat ekonominya sangat rendah. Hal ini 

berakibat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan dasar kaum papa itu yang 

dapat dikatakan sangat minim. Rumah dan tempat hunian mereka tidak lebih 

merupakan tempat untuk tetap survive di tengah kehidupan kota. Kualitas 

permukiman mereka dianggap rendah dan tidak memenuhi standar hidup yang 

layak (Widyaningsih, 2011: 14). 

Beberapa persyaratan yang harus ditempuh dalam mendirikan 

perumahan adalah sebagai berikut (Budiharjo: 2010-12):  

1. Tahap Pertama 

Pastikan tanah yang dikelola menjadi perumahan merupakan tanah yang 

tidak melanggar Rencana Tata Ruang Kota supaya tidak ada kerumitan 

dalam melakukan proses perijinan. Lakukan juga pengecekan Rencana 

Tata Ruang Kota untuk memastikan akan dijadikan apa lahan tersebut 

dalam perencanaan tata ruang kota, semisal lokasi yang dipilih akan 
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dijadikan pemukiman maka dapat dilanjutkan propses pengajuan perijinan 

pendirian perumahan. Pemilihan lokasi perumahan bisa melalui langkah 

“pendomplengan” lokasi yang telah banyak perumahan. Hal ini dinilai 

lebih menjanjikan dalam berinvestasi, akan tetapi harga tanahnya juga jauh 

lebih mahal.  

2. Tahap Kedua  

Pada tahap kedua ini dilanjutkan dengan mengurus ijin ke Dinas Pekerjaan 

Umum serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ijin pertama yang 

harus diurus adalah Advice Planning. Pada tiap instansi memiliki nama 

yang berbeda untuk jenis perijinan “Advice Planning‟, ijin Advice 

Planning berguna untuk kesesuaian antara tata ruang di lokasi yang dituju 

dengan Site Plan pengembangan. Beberapa berkas yang wajib disediakan 

untuk mengurus ijin tersebut antara lain adalah proposal ijin pemanfaatan 

ruang yang memuat segala aspek yang menyangkut perencanaan lokasi 

yang dilampiri dengan sertifikat tanah dan apabila tanah masih 

menggunakan nama orang lain harus dicantunkan surat kuasa bermaterai 

yang juga dilengkapi dengan Site Plan. Produk ijin berupa gambar 

rekomendasi Advive Planning yang memuat garis besar aturan-aturan 

pembangunan serta Surat Keputusan atau Ijin Prinsip yang disetujui 

Bupati atau Walikota. Pada beberapa daerah perijinan ini hanya untuk 

lahan dengan luas lebih dari 1 Ha, akan tetapi pada beberapa daerah lain 

ada juga yang tidak mempunyai batas luas lahan. Pada umumnya lebih 

dari lima rumah telah dianggap sebagai perumahan.  



39 
 

 

3. Tahap Ketiga  

Tahap ketiga dilaksanakan di Badan Pertanahan Negara. Langkah awalnya 

adalah melakukan pengecekan sertifikat serta pengecekan patok pembatas. 

Memastikan bahwa status yang disyaratkan untuk lahan adalah HGB (Hak 

Guna Bangunan), ini berarti lokasi yang akan digunakan menggunakan 

nama perusahaan atau PT yang bersangkutan dan dapat juga dikavling atas 

nama masing-masing individu. Pada setiap proses perijinan akan selalu 

muncul retribusi dan pajak perijinan, akan tetapi besar kemungkinan pada 

tiap daerah akan memiliki prosedur yang berbeda. Setelah proses perijinan 

legalitas clear dilanjutkan dengan mengurus Ijin Perubahan Penggunaan 

Tanah. Ini merupakan langkah awal pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan.  

4. Tahap Keempat AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan)  

Pada umumnya Amdal berlaku untuk lokasi dengan luas lahan > 1 Ha, jika 

luas lahan kurang dari 1 Ha cukup dengan mengurus ijin UKL (Upaya 

Pengelolaan Lingkungan Hidup)/UPL (Upaya Pemanfaatan Lingkungan 

Hidup). Proses awal dari tahap keempat ini mengharuskan pengecekan 

kadar air tanah dan proposal mengenai kelebihan dan dampak yang 

ditimbulkan dari proyek yang akan dilaksanakan. Produk dari perijinan ini 

berupa surat rekomendasi dari kantor KLH yang selanjutnya dilampirkan 

dalam pengajuan IMB.  

5. Tahap Kelima 

Pada tahap kelima adalah melakukan pengajuan IMB sekaligus 

pengesahan Site Plan Perumahan (zoning) ke kantor Perijinan Satu Atap 
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atau kantor 16 Perijinan Terpadu. Syarat pengajuan IMB terdiri atas 

akumulasi perijinanperijinan yang telah diurus sebelum memasuki tahap 

ke lima ini. Jika seluruh syarat telah terlampir, hanya tinggal menunggu 

keluarnya ijin serta membayar retribusi yang nominalnya disesuaikan 

dengan luas tanah dan bangunan 

 

2.6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya 

 

Pada dasarnya seluruh aktiifitas dan kegiatan harus berdasarkan 

norma-norma hukum yang ada, tidak terkecuali dalam menjalankan kegiatan 

pembangunan, sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016, 

Permen PUPRNomor:39/PRT/M/2015. 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Nomor 39 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Perumahan Rakyat Nomor 06 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya yang disingkat BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan 

stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya 

disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli 

sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah 

yang layak huni. 
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Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Republik Nomor 39 tahun 2015 pasal 10 Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah yang menerima bantuanBSPS harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

1. Belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang 

bersumber dari APBN dan/atau APBD provinsi/kabupaten/kota;  

2. Tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum 

dibagi;  

3. Satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau 

belum memiliki rumah;  

4. Akan menghuni sendiri rumah yang mendapat BSPS;  

5. Tidak memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih apapun;  

6. Bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan semua 

peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS; dan  

7. Memberi kuasa kepada bank/pos penyalur untuk menyampaikan informasi 

isi rekening tabungan kepada PPK dan melakukan pendebetan rekening 

penerima bantuan atas perintah PPK. 

 

2.7. Pandangan Islam tentang Kebijakan 

Dalam pemikiran al-Qur’an, pemerintah dengan sendirinya tidak 

memiliki nilai intrinsik, tapi kekuasaan harus ditujukan untuk menengahi dan 

menyelesaikan perselisihan dan mengatur masyarakat mengimplementasikan 

dengan mantap keputusan, program dan kebijakan serta tidak menunda atau 

lemah dalam pelaksanaan undang-undang. Allah SWT berfirman,    
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 “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakal kepada-Nya” (Q.S Ali Imran : 159) 

 

Dari penjelasan ayat diatas apabila mempunyai suatu keinginan atau 

membulatkan tekad, maka bertawakalah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakal kepadanya. Berarti pemerintah harus 

mempunyai suatu tekad dalam bidang kebijkan ketertiban sosial. Sifat-sifat ini 

tentu saja dapat memperkuat kebijkan pemerintah dan tidak ada yang 

diperoleh oleh rakyatnya kecuali kemaslahatan, kebaikan, dan jauh dari 

kenyamanan masyarakat. Serta dalam melaksanakan implementasi kebijkan 

harus bisa berbuatkeadilan dan menjauhi hawa nafsu serta kecendrungan 

emosional yang dilakukan oleh seseorang, kelompok maupun pemerintah.  

Secara umum, penentuan kebijakan pendapatan Negara hendaknya 

berpedoman padanash yang memerintahkan. Setiap pendapatan dalam Negara 

harus diperoleh dan disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara’, 

sebagaimana yang termuat dalam firman Allah SWT dalam .S. Al-Baqarah: 

188 yang berbunyi: 
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 “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal 

kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 188). 

 

Kebijakan pengeluaran pendapatan negara didistrubusikan langsung 

kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan harus dikelola dengan 

sebaik-baik agar dapat dipertanggung jawabakan, sebagaimana yang termuat 

dalam salah satu hadits yang berbunyi sebagai berikut: 

 اً إل ها م ر ا ع و هو هسؤ و ل عن عيته )رواه هسلن(

“seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), 

dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyat.” (H.R. 

Muslim). 

 

Penguasa dipilih rakyat untuk menerapkan kebijakan sesuainya 

dengan pandangan Islam demi terwujudnya kemaslahatan rakyat di dunia dan 

akhirat. Karena itu, pertanggungjawaban seorang penguasa dalam Islam 

merupakan pertanggungjawaban dua dimensi, yakni dimensi dunia dan 

akhirat.Di akhirat, seluruh tindakannya selama memimpin akan dimintai 

pertanggung-jawabannya oleh Allah pencipta alam. 

2.8. Defenisi Konsep 

Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objekyang 

mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan 
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abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek 

ditempatkan dalam golongan tertentu. Defenisi konsep yang dimaksudkan 

untuk menghindari interpretasi ganda dari variabel yang diteliti, untuk 

mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. 

Adapun yang menjadi defenisi konsep pada penelitian ini adalah: 

1. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang 

diambil oleh seorang aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih 

beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. 

2. Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya yangmerupakan 

suatu harapan dalam proses kebijakan publik. Melalui pengalokasian nilai-

nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat 

3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS 

adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/ 

peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum  

4. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah 

masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu 

mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.  
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2.9. Konsep Operasional 

Konsep opresional adalah unsur-unsur penelitian yang 

memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel sehingga dengan 

pengukuran tersebut dapat di ketahui indikator-indikator apa saja sebagai 

pendukung untuk di analisis dari variabel-variabel tersebut.Implementasi 

program bantuan stimulan perumahan swadaya (studi kasus Pembangunan 

rumah layak huni di Desa Limau Manis dan Desa Rumbio Kecamatan Kampar 

diukur dengan menggunakan teori Edwards III (dalam Subarsono, 2011: 90) 

yang dioperasionalisasikan melaluikonsep operasinal penelitian sebagai 

berikut: 

2.1 Konsep Operasional Penelitian 

 

Variabel Indikator Penilaian 

Implementasi 

program bantuan 

stimulan 

perumahan 

swadaya  

Komunikasi a. Penyampaian kepada masyarakat 

tentang adanya program bantuan 

stimulan perumahan swadaya 

b. Media yang digunakan dalam 

Penyampaian kepada masyarakat 

program bantuan stimulan 

perumahan swadaya. 

Sumber 

Daya 

a. Aparat Pemberi Informasi 

b. Kemampuan aparat dalam 

memberikan bantuan 

c. Sarana dan prasaran pendukung 

Disposisi 

atau sikap 

a. Sikap aparat pemerintah dalam 

memberikan program bantuan 

b. Etika aparat  

Struktur 

Birokrasi 

a. Persyaratan 

b. Kelengkapan 

c. Pemberkasan 

 

Sumber: Menurut Teori Edwards III (dalam Subarsono, 2011: 90) 
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7.1 Kerangka Berpikir 

Kerangka Berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefenisikan sebagai 

masalah yang penting. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat 

dilihat dalam skema berikut ini: 

Gambar 2.3Kerangka Berfikir 
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Rumah Layak Huni  

 

Indikator Penelitian: 

1. Komunikasi 

2. Sumber daya 

3. Disposisi atau sikap 

4. Struktur birokrasi 
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