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ABSTRAK 

 

ANALISIS KINERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN 

DAN PERTANAHAN DALAM PENATAAN DAN PENINGKATAN 

KUALITAS KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH 

DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

 

 

MUTRIA ZENDA 

NIM 11475105023 

Kabupaten Kuantan Singingi masih terdapat wilayah atau kawasan yang 

berkategori pemukiman kumuh, sehingga perlu dilakukan peningkatan kawasan 

menjadi lebih baik. Dengan demikian ditetapkan tujuan penelitian untuk 

menganalisiskinerja dan hambatan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan 

Pertanahan Dalam Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman 

Kumuhdi Kabupaten Kuantan Singingi.Untuk memperoleh hasil penelitian dan 

pembahasan ditetapkan jenis penelitian deskrtiptif kualitatif dengan lokasi yang 

berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis dan sumber data berupa data primer 

dan sekunder yang kemudian dilakukan pengumpulan data melalui pengamatan, 

wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berasal dari pemerintah daerah 

dan masyarakat di sekitar kawasan pemukiman kumuh. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kinerjaDinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan penataan dan 

peningkatan kualitas pemukiman kumuh telah memiliki kualitas mutu bangunan 

yang cukup baik, kerapian penataan, kesesuaian fungsi bangunan dengan 

kebutuhan. Kemudian dari segi kuantitas sudah ditetapkan beberapa target 

pekerjaan dan sebagian besarnya telah terealisasi, dan adanya ketepatan sasaran 

penataan. Selanjutnya dari segi jangka waktu pekerjaan ditetapkan dalam kurun 

waktu 5 tahun yang dimulai dari tahun 2017-2021, saat ini kecepatan penataan 

sudah mulai terlihat dari hasil pembangunan yang dilakukan dengan perencanaan 

matang. Ada beberapa hambatan dalam melakukan penataan dan peningkatan 

kualitas pemukiman kumuh, yakni: terbatasnya kewenangan pemerintah daerah 

dan pemerintah pusat, belum adanya DED (Detail Engeenering Desing), dan 

status kepemilikan tanah dan masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Pemukiman kumuh merupakan persoalan rumit yang dihadapi oleh 

hampir semua kota-kota besar di Indonesia bahkan kota-kota besar di Negara 

berkembang lainnya juga mengalami hal yang serupa. Kajian terhadap 

pemukiman kumuh (slum), pada umumnya mencakup tiga segi, pertama 

kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang 

bermukim di pemukiman tersebut, dan ketiga dampak kedua kondisi tersebut 

terhadap dinamika kota secara keseluruhan.  

Kondisi fisik meliputi kondisi bangunan perumahan dengan kepadatan 

sangat tinggi dengan kualitas bangunan yang tidak memenuhi persyaratan 

konstruksi dan kesehatan bangunan, jaringan jalan tidak berpola dan tidak 

diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum 

dikelola dengan baik. Dengan demikian pemukiman kumuh selalu berada 

pada pemukiman yang padat dengan tidak terpenuhi unsur-unsur pendukung 

lingkungan yang baik. 

Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang berada dikawasan 

pemukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma 

sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupan yang 

antara lain tampak dari sikap dan perilaku tak acuh terhadap keadaan 

mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, pencemaran, penyebaran 

penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan kota 
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keseluruhannya. Oleh karena itu kawasan pemukiman kumuh dianggap 

sebagai penyakit kota yang harus diatasi. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan 

danPemukiman terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut: 

a.   Pengertian rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai 

tempattinggal/hunian dan sarana pembinaan keluarga. 

b.  Yang dimaksud dengan perumahan adalah kelompok rumah yang 

berfungsisebagai lingkungan tempat tinggal/hunian yang dilengkapi 

dengan sarana danprasarana lingkungan. 

c.  Sedangkan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 

kawasanlindung (kota dan desa) yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempattinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan 

danpenghidupan. 

Rumah merupakan bagian yang tidak dapat dilihat sebagai hasil fisik 

yangrampung semata, melainkan merupakan proses yang berkembang dan 

berkaitandengan mobilitas sosial-ekonomi penghuninya dalam suatu kurun 

waktu. Rumah yang layak huni rumah yang telah terpenuhi unsur-unsur 

kelayakan sebuah rumah dan didukung dengan lingkungan sekitar rumah 

yang mampu berfungsi sebagai satu kesatuan dengan fungsi rumah. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

danKawasan Pemukiman, tidak mengenal adanya istilah kawasan kumuh, 

yang adaPemukiman kumuh dan Perumahan kumuh. Menurut UU Nomor 1 

Tahun 2011. Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni 
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karenaketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, 

dan kualitasbangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, 

(Pasal 1 Angka13 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan 

Kawasan Pemukiman).Sedangkan Perumahan kumuh adalah perumahan yang 

mengalami penurunankualitas fungsi sebagai tempat hunian. 

Salah satu daerah yang diberikan kewenangan menjalankan urusan-

urusan wajib dan pilihan untuk menyelenggarakan penataan dan peningkatan 

kualitas kawasan pemukiman kumuh adalah daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi. Dengan kewenangan yang ada pemerintah Kabupaten Kuantan 

Singingi telah mengambil langkah dengan menetapkan sebuah instansi yang 

dilimpahkan untuk menyelenggarakan tugas melakukan penataan dan 

peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh. 

Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi Terdiri dari 15 

kecamatan,11 kelurahan dan 218 desa. Dimana berdasarkan data tersebut 

kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Singingi dengan luas 1.953.66 

km² sedangkan kecamatan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan 

Kuantan Hilir Seberang dengan luas wilayah 114.29 km². 

Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016 

sebanyak 310.619 jiwa.Yeng terdiri dari 159.480 laki-laki dan 151.139 

perempuan.Dengan laju sex ratio sebesar 107.Dengan luas wilayah 7.656,03 

km².Rata-rata kepadatan penduduk setiap 1 km² sebanyak 40 jiwa. Seluruh 

penduduk yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi tentunya 

membutukan rumah dan lingkungan tempat tinggal yang layak untuk didiami. 
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Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan rumah 

merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, di samping makanan dan pakaian. 

Berdasarkan sifatnya tersebut, maka permintaan unit rumah akan terus terjadi 

dan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Di sisi lain, 

meningkatnya permintaan tersebut harus diimbangi dengan penyediaan akan 

kebutuhan perumahan bagi penduduk. 

Gambaran dari data di atas, maka pemerintah Kabupaten Kuantan 

Singingi memadang perlu dilakukan pemetaan terhadap perumahan rakyat 

dan kawasan pemukiman yang masih kumuh untuk segera dibenahi menjadi 

kawasan pemukiman yang baik dan layak untuk didiami. Salah satu upaya 

konkrit tersebut di keluarkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Nomor: kpts 421/IX/2014 tentang Penetapan Lokasi 

Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi, 

dimana dalam lampiran keputusan tersebut ditetapkan 5 kawasan lingkungan 

pemukiman di 2 kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel I.  Lokasi Perumahan Kumuh dan Kawasan Pemukiman Kumuh di 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 

 

No. Lokasi Kawasan Kecamatan 
Luas 

(Ha) 
Kategori 

1 Pasar Baru/Pasar Usang 

Baserah 

Kuantan Hilir  4,13 Kumuh Berat 

2 Sawah Taluk Kuantan Tengah 11,30 Kumuh Berat 

3 Beringin Kuantan Tengah 6,36 Kumuh Sedang 

4 Koto Taluk/Tobek 

Panjang  

Kuantan Tengah 4,24 Kumuh Sedang 

5 Koto Taluk/Simpang 

Tiga 

Kuantan Tengah 7,69 Kumuh Sedang 

Sumber: Sekretaris Daerah Kuantan Singingi, 2018. 

Data pada tabel di atas, terlihat jelas bahwa di Kabupaten Kuantan 

Singingi masih terdapat wilayah atau kawasan yang berkategori perumahan 

kumuh dan pemukiman kumuh, sehingga perlu dilakukan peningkatan 

kawasan menjadi lebih baik. Dimana dalam masalah ini pemerintah 

Kabupaten Kuantan Singingi telah melimpahkan kewenangan bidang 

perumahan, kawasan pemukiman dan Pernahan kepada Dinas Perumahan, 

Kawasan Pemukiman dan Pertanahan untuk menyelesaikan permasalahn 

kawasan kumuh. 

Kewenangan yang dilimpahkan pemerintah daerah sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 28 tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan 

Singingi dalam Pasal 2 ayat 1 mengenai tugas dan fungsi yang berbunyi: 

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten; 
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2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi 

program pemerintah Daerah kabupaten; 

3. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; 

4. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG); 

5. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman; 

6. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh 

dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha; 

7. Pencegahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh pada Daerah 

kabupaten; 

8. Penyelenggaraan PSU perumahan; 

9. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan 

perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana 

dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil. 

Tugas dan fungsi tersebut di atas jelas bahwa salah satu tugas Dinas 

Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan adalah melakukan 

penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan 

Pertanahan telah dibentuk struktur organisasi berikut ini: 

1.  Kepala Dinas 

2.  Sekretariat, membawahkan; 

 a. Sub Bagian Umum 

 b. Sub Bagian Program dan Keuangan 

3.  Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, membawahkan; 

 a. Seksi Perumahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) 

 b. Seksi Kawasan Pemukiman 

 c. Seksi Perizinan dan Pengendalian 

4.  Bidang Pertanahan, membawahkan; 

 a. Seksi Perencanaan, Penggunaan dan Perizinan 

 b. Seksi Pengadaan, Pengelolaan Redistribusi dan Ganti Rugi 
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 c. Seksi Penataan Tanah, Tanah Ulayat dan Tanah Garapan. 

Struktur organisasi di atas menjelaskan bidang dan seksi yang 

memiliki kewenangan dalam melakukan penataan dan peningkatan kualitas 

kawasan pemukiman kumuh yakni Bidang Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman pada Seksi Kawasan Pemukiman. Hal ini sebagaimana tercantum 

dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 28 tahun 2016 Pasal 14 

yang berbunyi Rincian tugas Seksi Kawasan Pemukiman adalah sebagai 

berikut: 

a. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi kawasan pemukiman; 

b.  Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan kawasan 

pemukiman; 

c.  Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi kawasan 

pemukiman; 

d.  Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kawasan pemukiman; 

e.  Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan kawasan 

pemukiman; 

f.  Melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan pemukiman; 

g.  Melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh 

dan pemukiman kumuh; 

h.  Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan pemukiman; 

i.  Melaksanakan penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana 

penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan pemukiman; 

j.  Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan 

penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan pemukiman; 

k.  Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanan pemantauan dan evaluasi di 

bidang penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum Kawasan 

Pemukiman;  
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l.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Jelaslah bahwa seksi yang berwenang menangani permasalahan 

penataan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh yakni Seksi Kawasan 

Pemukiman, dengan demikian kewenangan penataan dan peningkatan 

kualitas pemukiman kumuh dilimpahkan pada Seksi Pemukiman. Penelitian 

lebih terfokus pada satu seksi yang menangani permasalahan utama penelitian 

yakni penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh di 

wilayah kawasan yang telah ditetapkan. 

 Berdasarkan pengamatan di lapangan tentang penataan dan 

peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dijumpai beberapa 

fenomena seperti berikut: 

1. Masih belum teralisasi penataan dan peningkatan kawasan pemukiman 

kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana sampai saat ini belum ada 

penataan dan peningkatan pemukiman masyarakat, sehingga kawasan 

kumuh yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai kawasan pemukiman 

kumuh masih belum berubah dengan berbagai persoalan seperti irigasi, air 

bersih, dan sebagainya. 

 Berdasarkan pemaparan fenomena di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul:Analisis Kinerja Dinas Perumahan, 

Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Dalam Penataan Dan 

Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuhdi Kabupaten 

Kuantan Singingi. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat merumuskan 

masalahnya adalah: 

a.  BagaimanaKinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan 

Pertanahan Dalam Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan 

Pemukiman Kumuhdi Kabupaten Kuantan Singingi? 

b.  BagaimanaHambatan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan 

Pertanahan Dalam Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan 

Pemukiman Kumuhdi Kabupaten Kuantan Singingi 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:  

a.  Untuk menganalisisKinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan 

Pertanahan Dalam Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan 

Pemukiman Kumuhdi Kabupaten Kuantan Singingi. 

b.  Untuk mengetahui hambatan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan 

Pertanahan Dalam Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan 

Pemukiman Kumuhdi Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.  Guna Praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan 

masukandan koreksi bagi pihak berwenang dalam melakukan penataan dan 

peningkatan kuallitas kawasan pemukuman kumuh. 
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2.  Guna Akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk 

menambahreferensi kepustakaan di Fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial 

khususnyadan Universitas pada umumnya. 

3.  Guna Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembanganilmu 

administrasi negara minimal dapat memperkaya inventaris hasil-

hasilpenelitian di bidang administrasi negara. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Muatan proposal ini disusun menjadi beberapa bab dan masing-

masingbab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bagian ini merupakan pendahuluan di mana dikemukakan hal-halyang 

mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuanpenelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Merupakan bab yang berisikan tentang beberapa teori 

yangberhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti 

yaitumengenai pengertian atau definisi konsep manajemen, manajemen 

sumber daya manusia, kinerja, kawasan pemukiman kumuh, konsep penataan 

ruang, kinerja,tinjauan Islam mengenai kinerja,hipotesis, onsep operasional, 

kerangka berfikir. 

 

 

 



11 

 

 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini digunakan untuk menguraikan lokasi dan waktu 

penelitian,jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulandata, dan diakhiri dengan analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang keadaan umum kondisi geografis 

danmonografi Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lokasi penelitian. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasanyang 

dilakukan. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentangkesimpulan 

dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.  
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

 

2.1. Konsep Manajemen 

Secara etimologi management (di Indonesia diterjemahkan sebagai 

“manajemen”) berasal dari kata Manus (tangan) dan Angere (melakukan) 

yang setelah digabungkan menjadi Manage (Bahasa Inggris) berarti 

mengurus atau managiere (Bahasa Latin) berarti melatih. 

Terry (2015 :126) mengatakan manajemen adalah suatu proses khusus 

yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasia, pelaksanaan, dan pengawasan 

yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah 

ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. 

Schein (2008 :2) memberi definisi manajemen sebagai profesi. 

Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja 

secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat 

keputusan berdsarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan 

status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan 

para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat. 

Beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk 

menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan 

fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). 

 

12 
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Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut 

manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer.Manajemen 

dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di 

antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi 

dan efektivitas. 

Manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-

samauntuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi 

denganpelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), 

pengorganisasian(organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan 

(controlling). 

2.2. Manajemen Sumber Daya Manusia  

Menurut Mangkunegara (2013:2)“Manajemen sumber daya manusia 

merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, 

pemberian balas jasa, pengintegrasian, dan pemisahan tenaga kerja dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi”.  

Selanjutnya menurut A.F Stoner yang dikutip oleh Siagian 

(2018:6),“Manajemen sumber daya manusia yaitu suatu prosedur 

berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau 

perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan 

jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya”.  
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Menurut Hasibuan (2014:10),“MSDM adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”.  

Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan pula sebagai 

suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu 

(pegawai). Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara 

maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan 

pengembangan individu pegawai.  

Menurut Jahari Sutikno (2008:7)tujuan manajemen sumber daya 

manusia adalah sebagai berikut: Salah satu alasan utama berdirinya organisasi 

adalah untuk mencapai tujuan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut 

dilaksanakan melalui pelaksanaan berbagai macam tugas. Berbagai macam 

tugas itu tentu saja berbeda-beda, dan tugas-tugas itu harus dilakukan secara 

efektif dan efisien untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Supaya 

bisa efektif dan efisien, tugas-tugas itu harus dilakukan oleh orang atau 

pelaksana yang tepat, yang memiliki kemampuan sesuai dengan beban tugas 

yang harus dilaksanakan, sehingga para pelaksana memiliki dorongan atau 

motivasi yang tinggi untuk menjalankannya. Selain dipengaruhi oleh adanya 

kesesuaian dengan kemampuan, juga harus sesuai dengan ganjaran yang 

diterima, dan tidak ada hambatan-hambatan yang serius dalam pelaksanaan 

pekerjaan dan lain-lain.  
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2.3. Kinerja  

2.3.1. Pengertian Kinerja  

Kinerja merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan 

oleh seluruh manajemen, baik pada tingkatan organisasi kecil maupun besar. 

Hasil kerja yang dicapai oleh organisasi atau karyawan adalah bentuk 

pertanggungjawaban kepada organisasi dan publik. Kinerja dalam 

menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan 

dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat besaran imbalan yang diberikan, 

serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu.  

Menurut Moeheriono (2012:95), kinerja atau performance merupakan 

sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan 

misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu 

organisasi.  

Sementera menurut Rivai (2013:604), kinerja merupakan suatu istilah 

secara umum yang digunakan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas 

dari suatu organisasi pada suatu periode dengan suatu referensi pada sejumlah 

standar seperti biaya masa lalu yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi, 

pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.  

Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting, yaitu: 

tujuan, ukuran dan penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi 

merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberi 
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arah dan memengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan 

organisasi terhadap setiap personel.  

2.3.2. Pengertian Pengukuran Kinerja  

Keberhasilan pencapaian strategi perlu diukur, karena pengukuran 

merupakan aspek kunci dari manajemen kinerja atas dasar bahwa apabila 

tidak diukur maka tidak akan dapat meningkatkannya (Dharma, 2012:93). 

Oleh karena itu sasaran strategik yang menjadi basis pengukuran kinerja perlu 

ditentukan ukurannya, dan ditentukan inisiatif strategik untuk mewujudkan 

sasaran tersebut. Sasaran strategik beserta ukurannya kemudian digunakan 

untuk menetukan target yang akan dijadikan basis penilaian kinerja, untuk 

menentukan penghargaan yang akan diberikan kepada personel, tim atau unit 

organisasi.  

Menurut Whittaker dalam Moeheriono (2012:72), pengukuran kinerja 

merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai 

pencapaian tujuan dan sasaran (goal sand objectives).  

Sedangkan menurut Moeheriono (2012:96), pengukuran kinerja 

(performance measurement) mempunyai pengertian suatu proses penilaian 

tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan 

sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk 

informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan 

organisasi.  
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Kinerja dibutuhkan suatu pengukuran kinerja yang dapat digunakan 

sebagai landasan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan 

dengan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat komunikasi dan 

alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.  

Beberapa definisi yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengukuran kinerja merupakan proses penilaian tentang kemajuan 

pekerjaan yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing 

dalam upaya mencapai tujuan organisasi.  

Pengukuran kinerja sangat bergantung dengan indikator kinerja yang 

digunakan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

telah disepakati dan ditetapkan, yang menggambarkan tingkat pencapaian 

suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus 

merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai 

dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan 

berfungsi.  

2.3.3. Tujuan dan Manfaat Pengukuran kinerja  

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk menghasilkan data yang 

kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan 

informasi yang akurat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan.  
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Manfaat sistem pengukuran kinerja yang baik menurut Yuwono 

(2008:29) adalah :  

1.  Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa 

perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang 

yang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberikan kepuasan 

pelanggan.  

2.  Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai mata rantai 

pelanggan dan pemasok internal.  

3.  Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya 

pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of waste).  

4.  Membuat tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih 

konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.  

5.  Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan 

memberi “reward” atas perilaku yang diharapkan tersebut.  

2.3.4. Karakteristik dalam Pengukuran Kinerja  

Menurut Gaspersz (2011:181), karakteristik yang biasa digunakan 

oleh organisasi kelas dunia dalam menerapkan balanced scorecard untuk 

mengevaluasi sistem pengukuran kinerja mereka adalah:  

1.  Biaya yang dikeluarkan untuk pengukuran kinerja tidak lebih besar 

daripada manfaat yang diterima.  

2.  Pengukuran harus dimulai pada permulaan program balanced scorecard. 

Berbagai masalah yang berkaitan dengan kinerja beserta kesempatan-

kesempatan untuk meningkakannya harus dirumuskan secara jelas.  
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3.  Pengukuran harus terkait langsung dengan tujuan-tujuan strategis yang 

dirumuskan kisi strategis dan harus memiliki paling sedikit satu 

pengukuran.  

4.  Pengukuran harus sederhana serta memunculkan data yang mudah untuk 

digunakan, mudah dipahami, dan mudah melaporkannya.  

5.  Pengukuran harus dapat diulang terus-menerus, sehingga dapat 

diperbandingkan.  

6.  Pengukuran harus dilakukan pada sistem secara keseluruhan, yang 

menjadi ruang lingkup balanced scorecard.  

7.  Pengukuran harus dapat digunakan untuk menetapkan target, mengarah 

ke peningkatan kinerja di masa mendatang.  

8.  Ukuran-ukuran kinerja dalam program balanced scorecard yang diukur 

itu seharusnya telah dipahami secara jelas oleh semua individu yang 

terlibat.  

9.  Pengukuran seharusnya melibatkan semua individu yang berada dalam 

proses terlibat dengan program balanced scorecard.  

10.  Pengukuran harus akurat, dapat diandalkan, dapat diverifikasi sehingga 

dapat diterima dan dipercaya sebagai sahih (valid) oleh mereka yang 

akan menggunakannya.  

11.  Pengukuran harus berfokus pada tindakan korektif dan peningkatan, 

bukan sekadar pada pemantau (monitoring) atau pengendalian.  
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2.3.5. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan (Abdullah, 2014:145). Sementara menurut Lohman dalam 

Abdullah (2014:145) indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan 

untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau 

operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Dalam 

pandangan lain, Moeheriono (2012:108) mendefinisikan indikator kinerja 

sebagai berikut: 

a.  Indikator kinerja adalah nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan 

untuk mengukur output atau outcome suatu kegiatan 

b.  Indikator kinerja adalah alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan 

derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Tingkat keberhasilan yang dicapai pegawai akan diketahui, maka 

perlu adanya pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Dharma (2014:24) 

bahwa hampir semua pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1.   Kuantitas, berkaitan dengan jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai 

2.   Kualitas, berkaitan dengan mutu yang dihasilkan baik berupa kerapian 

kerja dan ketelitian kerja atau tingkat kesalahan yang dilakukan pegawai. 

3.   Ketepatan waktu, yaitu sesuai apa tidak dengan waktu yang direncanakan. 

Menurut Bastian dalam Hessel (2015:175) indikator kinerja organisasi 

publik adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat 
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pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan 

memperhitungkan elemen-elemen berikut ini: 

1)   Indikator masukan (inputs), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

organisasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang 

meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan, dan sebagainya. 

2)   Indikator keluaran (output), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung 

dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun nonfisik. 

3)   Indikator hasil (outcomes), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menegah (efek langsung). 

4)   Indikator manfaat (benefit), yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir 

dari pelaksanaan kegiatan 

5)   Indikator dampak (impacts), yaitu pengaruh yang ditimbulkan, baik positif 

maupun negatif, pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang 

telah ditetapkan. 

Menurut Mahsun, (2006:26) terdapat empat elemen pengukuran 

kinerja organisasi yaitu: 1) menetapkan tujuan, sasaran dan strategi 

organisasi; 2) merumuskan indikator dan ukuran kinerja; 3) mengukur tingkat 

ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi; 4) evaluasi kinerja 

(umpan balik, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan dan akuntabilitas). 

Sedangkan menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

dalam (Sinambela, 2012:192), terdapat setidaknya enam cakupan pengukuran 

kinerja sektor publik yaitu :  

a.  Kebijakan, untuk membantu pembuatan maupun pengimplementasian 

kebijakan tersebut  

b.  Perencanaan dan penganggaran, untuk membantu perencanaan dan 

penganggaran atas jasa yang diberikan dan untuk memonitor perubahan 

terhadap rencana  

c.  Kualitas, untuk memajukan standarisasi atas jasa yang diberikan 

maupun keefektifan organisasi  

d.  Kehematan, untuk meninjau ulang pendistribusian dan keefektifan 

penggunaan sumber daya  

e.  Keadilan, untuk meyakini adanya distribusi yang adil dan dilayani 

semua masyarakat  
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f.  Pertanggungjawaban, untuk meningkatkan pengendalian dan 

mempengaruhi pembuatan keputusan  

 

2.4. Kawasan Pemukiman Kumuh  

Pemukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya 

pemukiman berasal dari kata housing dalam bahasa inggris yang artinya 

adalah perumahan dan kata human settlement yang artinya adalah 

pemukiman. Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan 

rumah beserta prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan menitikberatkan 

pada fisik atau benda mati, yaitu house dan land settlement. Pemukiman 

memberikan kesan tentang pemukiman atau kumpulan pemukim beserta 

sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga pemukiman 

menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu 

manusia (human). Dengan demikian perumahan dan pemukiman merupakan 

dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada 

hakikatnya saling melengkapi (Kurniasih,2007).  

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan 

tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas 

menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap 

yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah 

yang belum mapan (Kurniasih,2007).  

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap 

Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh pada Pasal 1 angka (6) 

dijelaskan Pemukiman Kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni 
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karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, 

dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi 

syarat.  

Dalam Pasal 22 disebutkan Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi 

lokasi terhadap aspek:  

a. Kondisi kekumuhan;  

b. Legalitas tanah; dan  

c. Pertimbangan lain.  

Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan 

sebagai berikut:  

a. Ringan;  

b. Sedang; dan  

c. Berat.  

Menurut studi yang dilakukan oleh Program Pasca Sarjana Jurusan 

Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (Titisari dan 

Farid Kurniawan, 2017 :8-9), untuk menentukan kekumuhan suatu kawasan, 

dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu :  

1.  Kondisi bangunan atau rumah,  

2.  Ketersediaan prasarana dasar dan lingkungan,  

3.  Kerentanan status penduduk, dan  
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4.  Berdasarkan aspek pendudukung, seperti tidak tersedianya lapangan kerja 

yang memadai, kurangnya tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan 

sosial dan dapat dikatakan hampir tidak ada fasilitas yang dibangun secara 

bersama swadaya maupun non swadaya oleh masyarakat. Berdasarkan 

kriteria tersebut maka studi tersebut menentukan tiga skala pemukiman 

kumuh, yaitu tidak kumuh, kumuh dan sangat kumuh.  

Berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Program Pasca Sarjana 

Jurusan Arsitek tersebut, Laboratorium Pemukiman, Jurusan Arsitektur ITS, 

Surabaya (Rudiyantono, 2000:8), hanya menentukan dua standart pemukiman 

kumuh, yaitu :  

1.  Ditinjau dari keadaan kondisi rumahnya, yang antara lain dilihat dari 

stuktur rumahnya, pemisahan fungsi ruang, kepadatan hunian/rumah dan 

bangunan dan tatanan bangunan.  

2.  Ditinjau dari ketersediaan prasarana dasar lingkungan, seperti pada air 

bersih, sanitasi, ketersediaan fasilitas tempat ibadah, pendidikan, 

kesehatan, dan sarana ekonomi, ada tidaknya ruang terbuka di luar 

perumahan. Studi ini tidak mempertimbangkan kriteria non fisik seperti 

kerentanan status penduduk untuk melihat tingkat tingkat kekumuhan 

pemukiman. 

2.5. Konsep Penataan Ruang 

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.25 Hal tersebut 

merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi 
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Negara. Jadi, hukum penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah sususnan pusat-

pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi 

sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis 

memiliki hubungan fungsional) danpola ruang (ialah distribusi peruntukan 

ruang dalam suatu wilayah yang meliputiperuntukan ruang untuk fungsi 

lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya). 

Menurut Hermit (2008:68“sebagaimana asas hukum yang paling 

utama yaitukeadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-

pendekatan dalampengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa 

pun, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas 

keadilan”. 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan 

bahwapenataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: 

1.  Keterpaduan. 

Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan 

denganmengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, 

lintaswilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan 

antaralain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

2.  Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. 

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan 

ruangdiselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang 

danpola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan 
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lingkungannya,keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah 

serta antarakawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. 

3.  Keberlanjutan.  

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan 

denganmenjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya 

tampunglingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. 

 

4.  Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. 

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalahbahwa penataan 

ruangdiselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber 

dayayang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang 

yangberkualitas. 

5.  Keterbukaan. 

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan 

denganmemberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat 

untukmendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. 

6.  Kebersamaan dan kemitraan. 

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan 

ruangdiselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 

7.  Perlindungan kepentingan umum. 

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan 

ruangdiselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. 
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8.  Kepastian hukum dan keadilan. 

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan 

ruangdiselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan 

peraturanperundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan 

denganmempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak 

dankewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. 

9.  Akuntabilitas. 

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang 

dapatdipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, 

maupunhasilnya. 

Klasifikasi penataan ruang ditegaskan dalam Undang-Undang 

Penataan Ruangbahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, 

fungsi utama kawasan,wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai 

strategis kawasan.Selanjutnya ditegaskan sebagai berikut: 

1.  Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan 

sisteminternal perkotaan. 

2.  Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari 

kawasanlindung dan kawasan budi daya. 

3.  Penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi terdiri atas 

penataanruang wilayah nasional, penataaan ruang wilayah provinsi, dan 

penataanruang wilayah kabupaten/kota. 

4.  Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan 

ruangkawasan perkotaan, dan penataan ruang kawasan perdesaan. 
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5.  Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas 

penataanruang kawasan strategis nasional, penatan ruang kawasan 

strategisprovinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 

Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hal sebagai 

berikut: 

1.  Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

rentanterhadap bencana. 

2.  Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber dayabuatan, 

kondisi ekeonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanankeamanan, 

lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologisebagai satu 

kesatuan. 

3.  Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. 

Akib (2010:37) mengatakan penataan ruang wilayah nasional, 

penataan ruang wilayah provinsi, dan penataanruang wilayah kabupaten/kota 

harus dilakukakn secara berjenjang dankomplementer. Komplementer yang 

dimaksud disini adalah bahwa penataanruang wilayah nasional, penataan 

ruang wilayah provinsi, dan penataan ruangwilayah kabupaten/kota saling 

melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan dalampenyelenggaraannya tidak 

terjadi tumpah tindih kewenangan. 

2.6. Tinjauan Islam Mengenai Kinerja 

Sebagai agama yang menekankan arti penting amal dan kerja, 

Islammengajarkan bahwa kerja itu harus dilaksanakan berdasarkan beberapa 

prinsipberikut: 
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1)  Bahwa perkerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan 

sebagaimanadapat dipahami dari firman Allah dalam Alquran Al-Isra ayat 

36 

 

 Artinya: dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 

hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya (QS Al-Isra: 

36) 

2)  Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian sebagaimana 

dapatdipahami dari hadis Nabi saw, “Apabila suatu urusan diserahkan 

kepadabukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.” (Hadis 

RiwayatImam Bukhari). 

3)  Berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik sebagaimana dapatdipahami 

dari firman Allah QS Al-Mulk ayat 2: 

 

 Artinya: Dialah Tuhan yang telah menciptakan mati dan hidup untuk 

menguji siapadi antara kalian yang dapat melakukan amal (pekerjaan) 

yang terbaik;kamu akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui 

yang ghaib danyang nyata, lalu Dia memberitahukan kepadamu tentang 

apa yang telahkamu kerjakan.” (QS Al-Mulk: 2). 
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 Dalam Islam, amal atau kerja itu juga harus dilakukan dalam bentuk 

salehsehingga dikatakan amal saleh, yang secara harfiah berarti sesuai, 

yaitusesuai dengan standar mutu. 

4)  Pekerjaan itu diawasi oleh Allah, Rasul dan masyarakat, oleh karena 

ituharus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana 

dapatdipahami dari firman Allah QS At-Taubah ayat 105 

 

 Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan(QS At-Taubah: 105) 

Ajaran Islamsalah satunya beramal dengan semangat 

penuhpengabdian yang tulus untuk mencapai keridhaan Allah dan 

meningkatan tarafkesejahteraan hidup umat adalah fungsi manusia itu sendiri 

sebagaikhalifatullah fi al-Ardl. Dalam beramal, zakat misalnya, bisa 

dimanfaatkanhasilnya untuk keperluan yang bersifat konsumtif, seperti 

menyantuni anakyatim, janda, orang yang sudah lanjut usia, cacat fisik atau 

mental dansebagainya, secara teratur per bulan, atau sampai akhir hayatnya, 

atau sampaimereka mampu mandiri dalam mencukupi kebutuhan pokok 

hidupnya. 
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2.7 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian 

kegiatanoperasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang 

dapat diukurdari gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. 

Untukmenghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan 

sertamemudahkan pemahamannya, maka dioperasionalkan beberapa konsep 

yangdipakai: 

1.  Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 

Kabupaten Kuantan Singingi adalah satu satu dinas yang diberikan 

kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan penataan kawasan 

pemukiman kumuh. 

2.  Penataan adalah cara atau pengaturan yang dilakukan untuk memperoleh 

perubahan kearah yang lebih baik. 

3.  Kawasan pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni 

antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan 

atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang 

sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas 

umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang 

memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya. 

4.  Kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan 

wewenang masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi 
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secara ilegal, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika, 

(Sedarmayanti, 2013: 147).  

Indikator-indikator: 

1)  Kualitas, merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan 

kegiatan mendekati tujuan yang diharapkan 

2)  Kuantitas, merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, 

jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan. 

3)  Jangka waktu adalah sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu 

yang dikehendaki dengan memperhatikan koordinasi output lain serta 

waktu yang tersedia untuk kegiatan lain. 

2.8. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian 

lanjutan dari penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini mengacu kepada 

beberapa penelitian terdahulu berikut ini: 

Tabel II.I : Penelitian Terdahulu 

No. Nama/Tahun Judul Teori Indikator 

1 Megaria 

Elisabeth P/ 

2015 

Kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum 

Dalam Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan 

di Kabupaten Toba 

Samosir 

Kinerja menurut 

Lenvine dalam 

Chazi Nasucha 

(2004:116) 

1. Responsivitas  

2. Responsibilitas  

3. Akuntabilitas  

 

2 Deni Pranata/ 

2015 

 

Kinerja Pegawai 

Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) 

Pratama Pekanbaru 

Kinerja pegawai 

menurut 

Bernadin & 

Russel (2007:75) 

1. Kualitas Kerja  

2. Kuantitas Kerja  

3. Ketepatan Waktu  

4.Efektivitas sumber 
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Tampan Dalam 

Melayani Wajib 

Pajak 

daya  

5. Kemandirian  

6. Komitmen Kerja  

3 Ade Nopi 

Zulkarnain / 

2017 

Analisis Kinerja 

Pegawai Bidang 

Sumber Daya Air 

Di Dinas Pekerjaan 

Umum Dan 

Penataan Ruang 

Kota 

Tanjungpinang 

Faktor yang 

mempengaruhi 

kinerja pegawai 

menurut 

Mangkunegara 

(2009:67) 

1. Faktor 

Kemampuan 

(ability)  

2. Faktor motivasi 

(motivation). 

 

 Berdasarkan rujukan dari penelitian terdahulu di atas, maka dapat 

dijelaskan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti 

laksanakan terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut: 

1.  Penelitian Megaria Elisabeth P terdapat persamaan dengan penelitian yang 

akan peneliti laksanakan yakni terletak pada masalah kinerja pegawai. 

Namun terdapat perbedaan pada teori yang digunakan, indikator 

penelitian, dan metode penelitian yang ditetapkan, serta lokasi atau objek 

penelitian yang akan dilaksanakan. 

2.  Penelitian Deni Pranata terdapat persamaan dengan penelitian yang akan 

peneliti laksanakan yakni terletak pada masalah kinerja pegawai. Namun 

terdapat perbedaan pada teori yang digunakan, indikator penelitian, dan 

metode penelitian yang ditetapkan, serta lokasi atau objek penelitian yang 

akan dilaksanakan 
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3.  Penelitian Ade Nopi Zulkarnain terdapat persamaan dengan penelitian 

yang akan peneliti laksanakan yakni terletak pada masalah kinerja 

pegawai. Namun terdapat perbedaan pada permasalahan dan lokasi atau 

objek penelitian yang akan dilaksanakan 

2.9 Kerangka Berfikir 

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2017:65) mengemukakan 

bahwakerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teoriberhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. 

Kerangka pikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih 

jelastentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. 

Adapunkerangka pikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema 

berikut : 
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Kinerja 

Dinas Perumahan, 

Kawasan 

Pemukiman dan 

Pertanahan 

Pentaaan Kawasan 

Pemukiman 

Kumuh 

Adanya 

peningkatan 

kualitas 

pemukiman 

Kinerja (performance) adalah hasil 

kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau kelompok orang 

dalam suatu organisasi sesuai 

dengan wewenang masing-masing 

dalam upaya pencapaian tujuan 

organisasi secara ilegal, tidak 

melanggar hukum, sesuai dengan 

moral dan etika, (Sedarmayanti, 

2003: 147) 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Jangka waktu 
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2.10 Konsep Operasional Variabel 

Adapun operasional variabel penelitian yang telah ditetapkan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel II.2  Operasional Variabel Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan 

Pemukiman dan Pertanahan 

 
Variabel Indikator Sub Indikator 

Kinerja Dinas 

Perumahan, Kawasan 

Pemukiman dan 

Pertanahan  

Kualitas - Mutu bangunan 

- Kerapian penataan 

-  Kesesuaian fungsi bangunan 

dengan kebutuhan 

Kuantitas -  Target pekerjaan 

-  Realisasi target penataan 

- Ketepatan sasaran penataan 

Jangka Waktu -  Target kecepatan penataan  

- Penataan yang berkelanjutan 

Sumber: Sedarmayanti (2013:14). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan responden sebagai sumber informasi 

utamayang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan variabel 

penelitian.Data yangdikumpulkan dari responden penelitian dipergunakan 

sebagai acuan untukmenganalisis variabel penelitian pada objek atau lembaga 

yang diteliti.Bertitiktolak dari penjelasan diatas maka penelitian ini adalah 

penelitian deskriptifkualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh 

informasiinformasikeadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel-variabel 

yang ada dalampenelitian ini. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian ini diadakan mulai dari bulan Mei 

sampai dengan selesai. Sesuai denganpermasalahan yang terjadi, maka 

penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang diperlukan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, 

misalnyadari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara, 
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pengisiankuesioner. Dalam pengertian lain data primer adalah data yang 

diperolehlangsung dari responden yang merupakan sumber informasi 

untukmemperolah jawaban yang relevan mengenai permasalahan di 

dalampenelitian ini yakni kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman 

dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih 

lanjutmisalnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar dan 

sebagainya,sehingga lebih informatif digunakan untuk digunakan pihak lain. 

Padapenelitian ini data sekunder yang penulis butuhkan diantaranya 

Berupalaporan, maupun informasi dari pihak instansi atau pihak 

yangberhubungan, seperti geografi Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara 

yangdisesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dilakukan 

dengan : 

1. Pengamatan (Observation), 

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitianuntuk melihat hasil kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman 

dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.Pengamatan ini penulislakukan 

untuk mencari kesesuaian antara data yang diperoleh dari objekpenelitian 

dengan fakta yang terjadi di lapangan, yaitu tentang kinerja Dinas 
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Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

2. Wawancara (Interview), 

Merupakan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan 

untukmemperoleh informasi langsung dari pihak-pihak terkait.Wawancara 

itudilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukanpertanyaan, 

dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban ataspertanyaan tersebut. 

Pihak-pihak yang menjadi narasumber yaitu Kepala Dinas Perumahan, 

Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, Camat 

Kuantan Tengah, Masyarakat Kuantan Tengah. 

 

3.5 Informan 

Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Perumahan, 

Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Camat Kuantan Tengah, Kepala Desa, 

Masyarakat Kawasan Pemukiman Kumuh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel III.1 Informan Penelitian 

No. Informan Jumlah 

1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan 

Pemukiman dan Pertanahan 

1 orang 

2. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman 

1 orang 

3. Camat Kuantan Tengah 1 orang 

4. Kepala Desa 1 orang 

5. Masyarakat Beringin,  Koto Taluk/Tobek 

Panjang, dan Koto Taluk/Simpang Tiga,  

3 orang 

Sumber: Olahan Penelitian, 2018 
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Penentuan informan penelitian berdasarkan teknik Purposive 

Sampling yakni diambil berdasarkan prioritas danpertimbangan-pertimbangan 

tertentu.  

3.6 Analisa Data 

Peneliti akan mendeskripsikan ataumenggambarkan secara utuh dan 

nyata mengenai kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian data dituangkan 

kedalambentuk uraian selanjutnya dianalisadengan deskriptif analisa. 

Menurut Arikunto (2006:79)Dalam menganalisa data 

penelitianpenulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif atau disebut juga 

analisis isi(Content analysis). Analisa deskriptif ini diawali dengan 

pengumpulan data denganmenggunakan instrument penelitian, setelah data 

terkumpul dilakukanpemisahan data sesuai dengan permasalahan, selanjutnya 

penyajian data dengan mengklasifikasinya, kemudianproses analisa serta 

diakhiri dengan penarikan kesimpulan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1.Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi  

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi 

Riau, Indonesia, dengan ibu kota Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan 

Singingi secara geografis, geoekonomi, geopolitik terletak pada jalur tengah 

lintas Sumatera dan berada pada bagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten 

Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang 

dibentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Natuna, Karimun, 

Kuantan Singingi dan Batam. 

Gambar IV.1  Peta kabupaten Kuantan Singingi                                                      

Koordinat : 0°00 LU - 1°00 LS dan 101°02' BT – 101°55 BT 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi Tahun 2018 
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a. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi 

Kabupaten Kuansing disebut pula dengan Rantau Kuantan atau 

sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau dimana dalam 

kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta 

bahasa Minangkabau. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 

1999 telah melahirkan sebuah kabupaten baru dimana melalui Undang-

Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi 

dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu 

kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Taluk 

Kuantan. Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah 

Kabupaten definitif yang mempunyai 15 Kecamatan yakni Kecamatan Pucuk 

Rantau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan 

Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, 

Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, 

Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan 

Inuman, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi 

Hilir. 

 

b. Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi 

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian 

selatan Provinsi Riau, dengan posisi 0°00 Lintang Utara sampai 1°00 Lintang 

Selatan dan antara 101°02 sampai 101°55 Bujur Timur. Luas Wilayah 

Kabupaten Kuantan Singingi adalah ± 7.656 Km² (763,603 Ha) atau 7,81% 

dari total luar Provinsi Riau dengan jarak dari laut berkisar ± 120 Km dengan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kuantan
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Minangkabau
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Minangkabau
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Minangkabau
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ketinggian berkisar 25-30º dari permukaan laut yang berbatasan lansung 

dengan: 

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan 

b) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat 

c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu 

d) Sebelah Sekatan berbatasan dengan Provinsi Jambi. 

 Berikut rincian luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi 

berdasarkan kecamatan dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel IV.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di kabupaten Kuantan Singingi 

No Nama Kecamatan Luas (Km²) Ha Persentase 

1 Pucuk Rantau 821.64 82.164 10,73 

2 Kuantan Mudik 564.28 56.428 7,37 

3 Hulu Kuantan 384.40 38.440 5,02 

4 Gunung Toar 165.25 16.525 2,16 

5 Kuantan Tengah 270.74 27.074 3,54 

6 Sentajo Raya 145.7 14.570 1,9 

7 Benai 124.66 12.466 1,63 

8 Pangean 145.32 14.532 1,90 

9 Logas Tanah Darat 380.34 38.034 4,97 

10 Kuantan Hilir  148.77 14.877 1,94 

11 Kuantan Hilir Seberang 114.29 11.429 1,49 

12 Inuman 450.01 45.001 5,88 

13 Cerenti 456.00 45.600 5,96 

14 Singingi 1.953,66 195.366 25,52 

15 Singingi Hilir 1.530.97 153.097 20,00 

Jumlah 7.656.03 765.603 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa luas wilayah 

administrasi  kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu mencapai 

7.656.03 km². Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi Terdiri dari 

15 kecamatan,11 kelurahan dan 218 desa. Dimana berdasarkan data tersebut 

kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Singingi dengan luas 1.953.66 

km² sedangkan kecamatan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan 

Kuantan Hilir Seberang dengan luas wilayah 114.29 km².  

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan 

suhu udara maksimum berkisar antara 32,6ºC – 36,ºC dan suhu 

maksimumberkisar antara 19,2ºC – 22,ºC. Sedangkan curah hujan berkisar 

antara 44,49 – 433,19 mm pertahun dengan keadaan musim hujan berkisar 

pada bulan September s/d Februari dan musim kemarau berkisar pada bulan 

Maret s/d Agustus. Diantara unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman pangan dan holtikultura adalah curah hujan. Menurut 

klasifikasi Koppen, tiap iklim di Kabupaten Kuantan Singingi adalah tipe 

AFA (trika basah) yaitu curah hujan bulanan diatas 60 mm atau hujan 

tahunan 1.500 mm dimana dengan iklim ini menjadikan kabupaten Kuantan 

Singingi daerah yang subur untuk bidang pertanian dan perkebunan. 

c. Topografi Kabupaten Kuantan Singingi 

Secara topografi, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah 

perbukitan yang memiliki ketinggian alevasi bervariasi, dimana alevasi 

tertinggi mencapai 804 meter diatas permukaan laut danengan kemiringan 

lereng sangat bervariasi.Umumnya daerah ini merupakan daerah perbukitan, 
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sebagian lagi daerah pergunungan dan dataran sungai.Sungai-sungai utama di 

Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sungai Kuantan/Indragiri, Sungai Teso 

dan Sungai Singingi.Struktur tanah pada umumnya terdiri atas jenis tanah 

orgonosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat 

kerosif untuk besi.Kabupaten Kuantan Singingi dibelah oleh Sungai 

Kuantan/Indragiri yang mengalir dari Barat ke Timur. 

d. Demografi Kabupaten Kuantan Singingi                                                       

1). Kondisi Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi 

Masalah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi  sama halnya 

dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas 

dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai, program 

kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat 

kelahiran bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran 

penduduk yang seimbang serta pengambangan potensi penduduk sebagai 

modal pembangunan yang harus ditingkatkan.  

Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2017 

sebanyak 310.619 jiwa terdiri dari 159.480 laki-laki dan 151.139 perempuan. 

Dengan laju sex ratio sebesar 107.Dengan luas wilayah 7.656,03 km². Rata-

rata kepadatan penduduk setiap 1 km² sebanyak 40 jiwa yang bisa dilihat dari 

tabel berikut ini:  
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Tabel IV.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kuantan Singingi 

No Nama Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Pucuk Rantau 5895 5040 10935 

2 Kuantan Mudik 11549 11329 22878 

3 Hulu Kuantan 4386 4191 8577 

4 Gunung Toar 6807 6699 13496 

5 Kuantan Tengah 23981 22971 46722 

6 Sentajo Raya 14293 13595 27888 

7 Benai 7900 7922 15822 

8 Pangean 9085 9163 18248 

9 Logas Tanah Darat 10535 9620 20155 

10 Kuantan Hilir  7414 7325 14739 

11 Kuantan Hilir Seberang 6502 6428 12930 

12 Inuman 7680 7623 15303 

13 Cerenti 7612 7336 14948 

14 Singingi 16284 14524 30722 

15 Singingi Hilir 19593 17563 37156 

Jumlah 159,480 151,139 310,619 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum konsentrasi 

penduduk relatif tinggi pada daerah yang berada pada perlintasan jalan 

nasional. Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang 

peling tinggi terletak pada Kecamatan Kuantan Tengah dengan jumlah 

penduduk mencapai 46.722 jiwa dan kecamatan yang memiliki tingkat 

kepadatan penduduknya yang terkecil adalah Kecamatan Hulu Kuantan 

dengan jumlah penduduk berkisar 8.577 jiwa. 

2). Kondisi Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi 



47 

 

 

 

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber 

pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.Lahan untu padi 

seluas 10.237 Ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 

Ton.Pada sektor perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi 

komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya, 

pisang, cabai, timun, terong, kol dan tomat. Begitu juga dengan komoditas 

lain seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya. 

Dalam sektor peternakan, beberapa macam hewan ternak dipelihara 

antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 

27.422 ekor. Sedangkan sumber potensial disektor kehutanan antara lain 

produksi hutan terbatas 316.700 Ha, hutan konversi 450.00 Ha, hutan 

Lindung 28.000 Ha dan hutan margasatwa 136.000 Ha. Selain itu Kabupaten 

Kuantan Singingi juga memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan 

energi yaitu emas, batu gamping, suntan, batu bara, gas alam, pasir sungai, 

sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi 

ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri 

perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah 

tangga.Terakhir ada juga beberapa bidang potensial unutk investasi 

diantaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan 

air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai. Berikut adalah 

tabel mata pencaharian penduduk kabupaten kuantan singingi : 
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                             Tabel IV.3 Mayoritas Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten 

Kuantan Singingi                                                                                                               

No Jenis Usaha Persentase 

1 Pertanian 61,95 

2 Pertambangan 2,77 

3 Industri 1,74 

4 Listrik, Gas dan Air 0,10 

5 Kontruksi 2,15 

6 Perdagangan 13,85 

7 Hotel 0,92 

8 Tranportasi/Komunikasi 1,64 

9 Keuangan 0,41 

10 Jasa 13,74 

11 Lainnya 0,72 

Jumlah 100,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018 
 

3). Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Kuantan Singingi                                        

Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi pada 

umumnya masih tergolong rendah.Baik buruknya tingkat pendidikan 

masyarakat untuk memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.berikut 

adalah jumlah sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi 

yeng tersebar di seluruh Kecamatan yang ada yang di rincikan sebagai 

berikut: 

Tabel IV.4 Jumlah Sarana Pendidikan Dikabupaten Kuantan Singingi                                                                                                         

No Kecamatan TK SD SMP SMA/SMK Universitas 

1 Pucuk Rantau  7 5 1  

2 Kuantan Mudik 13 21 6 2  

3 Hulu Kuantan 4 9 2 1  

4 Gunung Toar 8 12 4 1  
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5 Kuantan Tengah 27 30 7 6 1 

6 Sentajo Raya  22 7 2  

7 Benai 22 18 4 2  

8 Pangean 16 19 5 2  

9 Logas Tanah Darat 12 17 4 3  

10 Kuantan Hilir 15 12 4 1  

11 Kuantan Hilir Seberang  10 2 1  

12 Inuman 10 16 6 1  

13 Cerenti 9 12 3 2  

14 Singingi 19 18 5 2  

15 Singingi Hilir 19 21 6 4  

Jumlah 162 242 70 31 1 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 
 

Di Kabupaten Kuantan Singingi kehidupan antar umat beragama 

berjalan dengan harmonis, dimana terdapat bermacam-macam agama yang 

dianut masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Agama Islam, Kristen 

Protestan, Kristen Khatolik, Hindu dan Budha dimana dari mayoritas 

penduduk Kabupaten Kuantan Singingi 99,27 % beragama Islam dengan 

jumlah rumah Ibadah sebanyak 198 Mesjid dan 5 Gereja. 

 

4.2. Gambaran Umum Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan 

Pertanahan 

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan  merupakan 

unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di 

Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Bidang Pertanahan. 

Kewenangan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut: 

a. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman: 
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1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana  kabupaten; 

2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi 

program pemerintah Daerah kabupaten; 

3. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; 

4. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG); 

5. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan 

pemukiman; 

6. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh 

dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha; 

7. Pencegahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh pada Daerah 

kabupaten; 

8. Penyelenggaraan PSU perumahan; 

9. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang 

melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan 

prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil. 

b. Bidang Pertanahan : 

1.  Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten; 

2.  Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten; 

3.  Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk 

pembangunan oleh pemerintah Daerah kabupaten; 

4. Penetapan subyek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian 

tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah 

kabupaten; 
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5. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten; 

6.  Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten; 

7.  Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten; 

8.  Penerbitan izin membuka tanah; 

9.  Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah 

kabupaten. 

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahandipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah.Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris 

yang berkedudukan di bawah  dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas.Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.Sub Bagian dipimpin oleh Kepala 

Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris Dinas.Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di 

bawah dan  bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan 

Pertanahan, terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan: 

1. Sub Bagian Umum; 

2. Sub Bagian Program dan Keuangan; 

c. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, membawahkan: 

1. Seksi Perumahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); 
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2. Seksi Kawasan Pemukiman; 

3. Seksi Perizinan dan Pengendalian. 

d. Bidang Pertanahan, membawahkan: 

1. Seksi Perencanaan, Penggunaan dan Perizinan; 

2. Seksi Pengadaan, Pengelolaan Redistribusi dan Ganti Rugi; 

3. Seksi Penataan Tanah, Tanah Ulayat dan Tanah Garapan. 

  



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik 

kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1.  Kinerja Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten 

Kuantan Singingi dalam melakukan penataan dan peningkatan kualitas 

pemukiman kumuh secara keseluruhan telah memiliki kualitas mutu 

bangunan yang cukup baik, kerapian penataan, kesesuaian fungsi 

bangunan dengan kebutuhan. Kemudian dari segi kuantitas sudah 

ditetapkan beberapa target pekerjaan dan sebagian besarnya telah 

terealisasi, dan adanya ketepatan sasaran penataan. Selanjutnya dari segi 

jangka waktu pekerjaan ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun yang 

dimulai dari tahun 2017-2021, saat ini kecepatan penataan sudah mulai 

terlihat dari hasil pembangunan yang sudah dilakukan dengan perencanaan 

yang matang. 

2. Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan 

Singingi dalam melakukan penataan dan peningkatan kualitas pemukiman 

kumuh terdapat beberapa kendala atau hambatan, yakni: terbatasnya 

kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, belum 

adanya DED (Detail Engeenering Desing), dan status kepemilikan tanah 

dan masyarakat. 

84 
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6.2. Saran 

1.  Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menjalin 

koordinasi dengan pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat dalam 

pembagian kewenangan agar mempercepat penataan dan peningkatan 

kawasan pemukiman kumuh. 

2.  Hendaknya Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten 

Kuantan Singingi dengan secara membuat DED (Detail Engeenering 

Design) guna penataan dan peningkatan kawasan pemukiman kumuh yang 

tepat sasaran dan terukur serta terarah. 

3. Hendaknya kepada masyarakat turut berperan lebih aktif dalam penataan 

dan peningkatan kawasan pemukiman kumuh dengan menjalin komunikasi 

kepada pemerintah mengenai status tanah yang akan dibangun. 
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