
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah Pembangunan Nasional

Indonesia seutuhnya dan Pembangunan Masyarakat seluruhnya berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian usaha

pembangunan berarti humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia sebagai

subjek dan sekaligus objek pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan

dan keseimbangan dalam hidupnya, baik secara rohani dan jasmani.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah

Provinsi, terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan

dan Desa/Kelurahan. Untuk melaksanakan tujuan atau cita-cita Bangsa Indonesia,

sudah semestinya daerah-daerah yang ada di Indonesia turut merasakan

pembangunan yang adil dan merata, sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia

tercapai sesuai dengan amanat UUD 1945, oleh karena itu pembangunan harus

tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud

masyarakat yang adil dan makmur.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk

menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara

untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi, Pembangunan

yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal

membuktikan keberhasilan pembangunan.



Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan

penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran

pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan

pembangunan di daerah. Pembangunan daerah mencakup semua kegiatan

pembangunan daerah dan sektoral yang berlangsung di daerah, yang dilakukan

oleh pemerintah dan masyarakat. Kunci keberhasilan pembangunan daerah dalam

mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif, termasuk

penyebaran hasilnya secara merata di seluruh Indonesia, adalah koordinasi dan

keterpaduan antarsektor, antara sektor dan daerah. Pembangunan daerah

dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta

untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakatnya secara

adil dan merata. Oleh karena itu pembangunan daerah juga ditujukan untuk

mengatasi masalah kesenjangan antar daerah, antar wilayah, antar kawasan, antar

kota, antar desa, antara kota dan desa, serta antar golongan masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan atau tingkat Kelurahan

merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di

pedesaan atau tingkat Kelurahan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh

lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam merealisasikan tujuan

pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan

dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula halnya sumber daya manusia harus

lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal

agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Otonomi daerah memiliki arti otonomi

desa bahwa desa mampu berinisiatif dan berkreativitas untuk menjalankan



pemerintahannya sendiri serta menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam

pembangunan, sehingga desa atau setingkat Kelurahan memiliki ruang gerak

yang luas dalam melaksanakan pembangunan, karena tidak terbebani lagi

dengan program-program pembangunan dari kabupaten/kota, provinsi maupun

pemerintah pusat.

Kelurahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana

perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memiliki arti bahwa

Kelurahan, adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta

bertanggung jawab kepada kecamatan berdasarkan hukum dan UUD 1945 yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Untuk menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap

pembangunan, diperlukan adanya tenaga atau unsur penggerak yang mampu

menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat

mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Lurah sebagai

Kepala Kelurahan memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan

tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia

harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling

berhubungan termasuk tugas pembangunan yang multidimensional.

Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 30

Januari 2001 tentang Pembentukan Kelurahan Bintan, Kelurahan Bumi Ayu,

Kelurahan Bukit Batrem, Kelurahan Ratu Sima, Kelurahan Simpang Tetap Darul



Ikhsan, Kelurahan Bagan Keladi, Kelurahan Mekar Sari, Kelurahan Tanjung

Penyembal, Kelurahan Kayu Kapur dan Kelurahan Gurun Panjang.

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga

untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus

dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, Dengan terpenuhinya

salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai

ketahanan keluarga. Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang

memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan

mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan

pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dumai tahun

2011 sampai tahun 2015 Walikota Dumai menyebutkan Agenda penting dalam

RPJMD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan secara

berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna mengentaskan

kemiskinan. melaksanakan Pembangunan Infrastruktur yang berorientasi pada

wilayah pemukiman.

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan, serta melaksanakan urusan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Walikota dan Kecamatan. Salah satu tugas pokok lurah

adalah melaksanakan pembangunan, dalam hal ini pembangunan yang

dilaksankan lurah yaitu pembangunan rumah layak huni dikelurahan Bagan

Keladi. Untuk melaksanakan pembangunan rumah layak huni tersebut lurah

mendata masyarakat melalui RukunTetangga di lingkungan Kelurahan Bagan

Keladi, kemudian lurah menyeleksi data yang diajukan oleh Rukun Tetangga



untuk diajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan bantuan

rumah layak huni sesuai dengan syarat-syarat atau kriteria penerima bantuan

rumah layak huni di Pemerintah Kota Dumai.

Sesuai Program Pemerintah Kota Dumai untuk mengentaskan kemiskinan,

melalui APBD Tahun 2011, 2012, dan 2013 melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota

Dumai. Masyarakat di Pemerintah Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai

Barat Kota Dumai mendapat bantuan Program Pembangunan Rumah Layak

Huni pada tahun 2011 sebanyak 10 unit, tahun 2012 sebanyak 10 unit dan tahun

2013 sebanyak 10 unit kepada masyarakat miskin.

Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang dihuni atau dimiliki oleh

kelompok fakir miskin memiliki multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian

untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan

melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat

maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Untuk

memperbaiki RTLH tersebut, Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin

mengalokasikan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH)

yang dipadukan dengan pembuatan Sarana dan Prasarana Lingkungan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diakses secara umum.

Kriteria keluarga yang berhak menerima bantuan rumah layak huni adalah

sebagai berikut: (1) Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku; (2) Kepala

keluarga /anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau

mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang

layak bagi kemanusian; (3). Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan



pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin; (4). Tidak memiliki aset

lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota

keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati; (5). Memiliki

rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau

ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan /desa atas status tanah; (6).

Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak

memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut:

(a) Tidak permanen dan atau rusak (b) Dinding dan atap dibuat dari bahan yang

mudah rusak/lapuk, seperti : papan, ilalang, bambu yang dianyam/gedeg (c)

Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan

penghuninya (d) Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak (e) Diutamakan

masyarakat usia lanjut.

Kelurahan Bagan Keladi mempunyai program kerja dalam pembangunan

rumah layak huni yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Usulan Program Kerja Pembangunan Rumah Layak Huni di
Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai
Tahun 2011- 2013.

No Tahun Usulan Dana Per Unit Lokasi Realisasi
Tidak

Terealisasi

1 2011 15 Rp. 40.000.000
Bagan
Keladi

10 5

2 2012 16 Rp. 40.000.000
Bagan
Keladi

10 6

3 2013 29 Rp. 45.000.000
Bagan
Keladi

10 19

Sumber : Kantor Lurah Bagan Keladi, 2014.



Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa Pembangunan Rumah

Layak Huni pada tahun 2011 yang diusulkan oleh pihak kelurahan sebanyak 15

unit akan tetapi yang terealisasi hanya 10 unit yang perunitnya membutuhkan

dana Rp. 40.000.000, dan tahun 2012 yang diusulkan olah pihak kelurahan

sebanyak 16 unit akan tetapi yang terealisasi hanya 10 unit yang perunitnya

membutuhkan dana Rp. 40.000.000. sedangkan pada tahun 2013 pemerintah

kelurahan mengusulkan Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 29 unit akan

tetapi yang terealisasi hanya 10 unit dengan dana 45.000.000 per unit.

Untuk mencapai sasaran atau jumlah seluruh usulan tersebut di atas

diperlukan proses yang terus-menerus, dan melalui proses ini diharapkan akan

terjadi peningkatan kualitas agar proses ini dapat berjalan secara teratur dan

terarah, maka perlu perencanaan. Perencanaan merupakan syarat bagi

terlaksananya proses pembangunan yang baik. Akan tetapi walaupun demikian

perencanaan tidaklah berarti sebagai jaminan penuh bagi keberhasilan pencapaian

tujuan, walaupun pelaksanaan kegiatan telah diawali dengan perencanaan yang

matang, namun sering timbul hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan

kegiatan pembangunan tersebut. Hambatan-hambatan tersebut harus benar-benar

diperhatikan dalam perencanaan pembangunan tingkat Desa maupun Kelurahan.

Olehnya ketetapan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan adalah mutlak

harus disertai dengan kesadaran yang penuh kesungguhan serta kemauan baik dari

setiap unsur yang tidak terlibat langsung di dalam pembangunan tersebut.

Dalam menjalankan berbagai tugas dan kewajiban sebagai pemimpin,

maka Lurah juga memiliki berbagai peran yang harus dilakukan dengan baik.



Tanpa peran Lurah yang baik maka suatu kegiatan dalam pembangunan untuk

mewujudkan  pembangunan Rumah Layak Huni di Kelurahan tidak akan

terlaksana. Oleh karena itulah suksesnya pembangunan di suatu daerah sangat

ditentukan oleh kualitas kinerja pemerintahannya. Bertitik tolak dalam

pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan, terutama di Kelurahan Bagan

Keladi Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai maka penulis bermaksud

mengangkat judul “Peranan Lurah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni

di Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai”.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun dari penelitian ini, peneliti mengambil perumusan masalah.

Bagaimana Peranan Lurah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni di

Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan.

a. Untuk mengetahui Peranan Lurah Dalam Pembangunan Rumah Layak

Huni di Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Sebagai tolak ukur untuk melihat pelaksanaan undang-undang otonomi

desa khususnya permasalahan pembangunan rumah layak huni bagi pihak

yang berkepentingan.



b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Kelurahan Bagan Keladi dalam

merumuskan kebijakan terutama yang berkaitan dengan pembangunan

rumah layak huni.

c. Bagi penulis sebagai wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang

diperoleh selama mnegikuti bangku perkuliahan untuk diterapkan dalam

kehidupan nyata.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah dan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang konsep teori yang berisikan telaah

pustaka mengenai pengertian peranan, pembangunan dan kemiskinan.

Kajian-kajian terdahulu, pandangan islam sesuai masalah penelitian

serta kerangka pemikiran, defenisi konsep, konsep operasional tentang

peranan lurah dalam pembangunan rumah layak huni.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menggambarkan secara ringkas mengenai lokasi atau tempat,

waktu, jenis, metode, populasi, sampel penelitian, dan analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini mengutarakan tentang gambaran umum tempat penelitian,

sejarah singkat tempat penelitian, struktur organisasi.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Bab ini menguraikan secara umum tentang hasil penelitian dan

pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan dalam penelitian

yang telah dilakukan dan mengemukakan saran-saran yang dapat

bermanfaat bagi tempat penelitian.


