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Abstract 

This study aims to answer the research problem about the social economy and environmental impact of government 

program called Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) for low income communities in Mojokerto City especially in Sub 

Meri. The result of this study showed that the BSPS program in Mojokerto, especially in Sub Meri effective enough to improve the 

welfare of low-income people as a target group and is able to improve the quality of their residence. However, this program is not 

related to the economic sector.  
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Pendahuluan 

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena 

yang menjadi perbincangan hampir di seluruh tanah 

air. Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

seperti sandang, pangan, papan, serta pendidikan dan 

kesehatan. Hal ini disebabkan oleh adanya kelangkaan 

alat pemenuhan kebutuhan, atau sulitnya mengakses 

pendidikan dan kesehatan. Seseorang atau sekelompok 

masyarakat itu menjadi miskin karena berbagai faktor 

penyebab yakni keterbatasan akses, pendapatan 

maupun pengeluaran yang rendah, kondisi yang rentan 

terhadap penyakit dan masih banyak lagi. 

Sebenarnya pemahaman mengenai 

kemiskinan tidak dapat lagi hanya dipahami sebagai 

sekedar kondisi dimana seseorang tidak mampu 

mencukupi kebutuhan material dasar saja atau dilihat 

dari tempat tinggal mereka saja, namun mencakup juga 

rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, tidak 

adanya jaminan masa depan, kerentanan, 

ketidakberdayaan, ketidakmampuan menyalurkan 

aspirasi, dan ketersisihan dalam peranan sosial. 

Pemahaman mengenai kemiskinan sebenarnya 

terkandung makna adanya perubahan mendasar 

terhadap filosofi kemiskinan. Perubahannya mengarah 

pada pemahaman bahwa orang-orang yang 

dikategorikan miskin adalah juga manusia sewajarnya 

yang mempunyai aspirasi “normal” sebagaimana 

layaknya manusia pada umumnya. 

Berbagai persoalan yang timbul dapat 

mengakibatkan beban si miskin semakin berat 

misalnya dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan 

pokok dan tidak meratanya distribusi pendapatan, juga 

dapat memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang 

merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. 

Status sosial pada sebagian masyarakat sangat 

mempermasalahkan status sosial mereka misalnya pada 

suatu lingkungan golongan elite, sebagian dari mereka 

membedakan status sosial dengan mereka dengan 

status sosial kaum miskin. Banyak kaum miskin yang 

hidup di lingkungan golongan elite namun kelompok 

golongan elite tidak peduli bahkan meremehkan 

kehidupan yang dialami oleh kaum miskin. 

Indonesia sebagai negara yang sedang 

berkembang tentu saja tidak luput dari masalah 

kemiskinan. Hampir di seluruh provinsi di Indonesia 

juga tidak lepas dari masalah ini. Bahkan masalah 

kemiskinan ini telah menjadi topik pembicaraan dan 

fokus kebijakan pemerintah kolonial Belanda sejak 

permulaan abad ini ketika pemerintah kolonial Belanda 

meluncurkan suatu program anti kemiskinan yang 

dikenal dengan Politik Etis. Sesudah Indonesia 

merdeka, masalah kemiskinan masih menjadi perhatian 

Pemerintah Indonesia, Orde Lama dan Orde Baru. 

Meskipun masalah ini telah lama hidup di tengah-

tengah bangsa Indonesia dan telah lama pula 

diupayakan untuk dihapuskan namun kemiskinan ini 

tetap ada hidup bersama bangsa ini. Dari ketiga jenis 

pemerintahan yang pernah dan sedang memerintah 

Indonesia, pemerintah Kolonial, Orde Lama, dan Orde 

Baru, pemerintah Orde Baru tampak lebih berhasil 

dalam menangani masalah kemiskinan. Angka jumlah 

orang Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan 

memang telah berhasil diturunkan selama 25 tahun 

Indonesia di bawah pemerintah Orde Baru, dari 70 juta 

orang pada tahun 1960-an menjadi 15 juta pada tahun 

1990 (Dewanta, 1999). 

Perkembangan tingkat kemiskinan dari tahun 

2004 sampai dengan tahun 2012 ditunjukkan oleh 

gambar berikut: 
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Tabel I.1 

Perkembangan Kemiskinan di Indonesia, 

2004-2012 

 
Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi 

Nasional (Susenas) 

Jumlah dan persentase penduduk miskin di 

Indonesia menurun dari tahun 2004 ke 2005. Namun, 

pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin mengalami 

kenaikan karena harga barang-barang kebutuhan pokok 

saat itu naik tinggi yang digambarkan oleh inflasi 

umum sebesar 17,95 persen. Nampaknya di tahun 2006 

ini adalah kondisi yang bisa dibilang buruk. Mulai 

tahun 2007 sampai 2012 jumlah maupun persentase 

penduduk miskin terus mengalami penurunan. Namun 

apabila dikaitkan dengan jumlah penduduk yang ada di 

Indonesia maka penurunan yang terjadi di tahun 2007 

hingga 2012 bukan menjadi hal yang luar biasa, karena 

setiap tahunnya penduduk Indonesia juga mengalami 

kenaikan yang signifikan. 

Kemiskinan juga terjadi di Kota Mojokerto. 

Kemiskinan telah menjadi pusat perhatian dan 

keprihatinan bagi masyarakat setempat. Pada dasarnya 

kemiskinan bukanlah sekedar kekurangan uang atau 

pendapatan yang rendah melainkan merupakan 

masalah yang kompleks bila dilihat dari segi faktor 

penyebab ataupun dampaknya. Kota Mojokerto 

merupakan kota kecil yang memiliki 2 kecamatan 

yakni Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajurit 

Kulon yang masing-masing terdiri dari 10 dan 8 

kelurahan. Berikut ini adalah data mengenai jumlah 

penduduk Kota Mojokerto. 

Tabel I.4 

Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kecamatan 

dan Jenis Kelamin Tahun 2012 

Sumber: BPS Kota Mojokerto 

 Memang upaya-upaya untuk menanggulangi 

masalah kemiskinan telah dicanangkan oleh 

pemerintah dengan membuat kebijakan-kebijakan yang 

pro poor namun problem kemiskinan tetap ada. Ada 

beberapa strategi pembangunan yang telah dilakukan 

dengan maksud mengurangi tingkat kemiskinan 

(Tjokrowinoto, 1993). Pertama, mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara 

menyelenggarakan berbagai program Inpres. Kedua, 

mempermudah lapisan sosial miskin untuk 

memperoleh akses pendidikan, kesehatan, keluarga 

berencana, air bersih, sanitasi dan lain-lain. Ketiga, 

pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan. 

 Upaya untuk menanggulangi kemiskinan juga 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Terbukti 

dengan adanya program-progam yang dicanangkan 

pemerintah Kota Mojokerto seperti program 

Jamkesmas, raskin, program bedah rumah, dan 

sebagainya. Melalui program-program tersebut Kota 

Mojokerto berhasil meraih juara II Pro Poor Award 

Provinsi Jawa Timur 2009.  Program yang menjadi 

unggulan bagi Kota Mojokerto adalah program bedah 

rumah dengan pelaksana Badan Pemberdayaan 

Masyarakat (BPM). 

 Program bedah rumah merupakan salah satu 

program dari pemerintah dalam upaya untuk 

memberikan perlindungan pada keluarga miskin guna 

meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarga miskin 

tersebut. Program ini dilaksanakan dalam bentuk 

pemberian bantuan bahan bangunan beserta tukang dan 

tenaga teknisi untuk membangun atau merenovasi 

rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi 

syarat kesehatan menjadi rumah yang layak huni. 

Pelaksanaan program bedah rumah di Kota Mojokerto 

telah selesai dilaksanakan pada tahun 2011. Pada tahun 

2007, jumlah rumahtangga miskin yang menerima 

bantuan program ini sebanyak 500 rumah tangga. 

Dimana kriteria yang digunakan sebagai persyaratan 

ialah (1) warga tersebut termasuk ke dalam warga 

miskin sekali, (2) rumah berada di wilayah Kota 

Mojokerto, (3) rumah dari gedeg/non permanent, (4) 

rusak berat, (5) berdiri di atas tanah hak milik sendiri 

(dibuktikan dengan Surat kepemilikan/sertifikat hak 

milik/petok D maupun hibah, (6) lantai rumah berupa 

tanah, (7) taraf hidup rendah dengan penghasilan pas-

pasan, (8) data-data dasar dari masing-masing 

kelurahan, yang sudah diketahui RT, RW, dan Lurah 

(KTP, KSK). 

Program Bedah Rumah yang dilaksanakan 

oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat telah selesai 

pada tahun 2011. Dan pada tahun yang sama (2011), 

Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

mengeluarkan program yaitu Program Bantuan 

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan 

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 

14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini 

adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan sosial 

kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Bantuan yang diberikan berupa kegiatan memperbaiki 

komponen rumah/memperluas rumah untuk 

meningkatkan/memenuhi syarat rumah layak huni. 

Kota Mojokerto menjadi salah satu kota yang 

mendapatkan bantuan tersebut berdasarkan atas Surat 

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Prajurit Kulon 26.187 26.996 53.183 

2 Magersari 32.940 34.073 67.013 

Jumlah 59.127 61.069 120.196 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 3, Nomor 1,  Januari – April 2015 
 

3 
 

Edaran Nomor 02 Tahun 2012 Perihal Pelaksanaan 

Tugas Fasilitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk 

Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia. Bantuan 

Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Mojokerto 

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjan Umum (PU) sesuai 

dengan dan dana yang digunakan adalah dana berasal 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). 

Dari 18 kelurahan yang ada di Kota 

Mojokerto, sebanyak 14 kelurahan mengajukan daftar 

rumah tidak layak huni di wilayahnya, sedangkan 4 

kelurahan tidak mengajukan dengan alasan sudah tidak 

ada rumah tidak layak huni di wilayahnya. Keempat 

kelurahan yang tidak mengajukan daftar tersebut 

adalah Kelurahan Kauman, Jagalan, Gedongan dan 

Purwotengah. Berikut ini data awal rumah tidak layak 

huni dari masing-masing kelurahan yang didapat dari 

Dinas Pekerjaan Umum. 

 

 

 

 

Tabel I.5 

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Sasaran BSPS 

Tahun 2011 

NO. 
KECAMATAN/ 

KELURAHAN 

JUMLAH 

Rumah 

Tidak 

Layak 

huni 

Sasaran 

BSPS 

A. KEC. 

PRAJURIT 

KULON 

268 

127 

1 Surodinawan 39 11 

2 Pulorejo 35 12 

3 Prajuritkulon 30 15 

4 Miji 41 17 

5 Mentikan 44 19 

6 Kranggan 43 35 

7 Blooto 36 18 

8 Kauman - -  

B KEC. 

MAGERSARI 

244 

120 

1 Gunung 

Gedangan 

45 

22 

2 Wates 30 17 

3 Sentanan 10 5 

4 Meri 60 18 

5 Magersari 20 14 

6 Kedundung 54 24 

7 Balongsari 25 20 

8 Jagalan -  - 

9 Gedongan -  - 

10 Purwotengah -  - 

JUMLAH TOTAL 512 247 

Sumber: DINAS PU Kota Mojokerto 2011 

Berdasarkan table di atas, Kelurahan 

Mentikan memiliki jumlah rumah tidak layak huni 

tertinggi yang ada di Kecamatan Prajurit Kulon dengan 

jumlah 44. Sedangkan Kelurahan Meri memiliki 

jumlah rumah tidak layak huni tertinggi di Kecamatan 

Magersari dengan jumlah 60 lebih tinggi dari 

Kelurahan Mentikan. Oleh karena itu, peneliti ingin 

melihat dampak Program BSPS di Kelurahan Meri, 

dengan alasan Kelurahan Meri memiliki warga dengan 

angka rumah tidak layak huninya paling banyak. 

Kelurahan Meri berada di Kecamatan Magersari Kota 

Mojokerto. Kelurahan Meri terbagi menjadi 3 

lingkungan/desa, yakni Lingkungan Kuwung, 

Lingkungan Meri, dan Lingkungan Tropodo. Di 

Lingkungan Kuwung jumlah rumah yang mendapat 

bantuan ini sebanyak 3 rumah, Lingkungan Meri 

sebanyak 5 rumah, sedangkan Lingkungan Tropodo 

sebanyak 10 rumah. 

 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara 

mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik 

penentuan informan secara purposive yang 

berkembang dengan teknik snowball. Proses analisis 

data dilakukan dengan mengelompokkan serta 

mengkombinasikan data yang diperoleh, dan juga 

menetapkan serangkaian hubungan keterkaitan antara 

data tersebut. Sedangkan validitas data diuji melalui 

triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan 

merupakan data yang absah. 

Hasil dan Pembahasan 

  Program Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 14 tahun 

2011 tentang pedoman pelaksanaan bantuan stimulant 

perumahan swadaya oleh Kementerian Perumahan 

Rakyat dengan dana berasal dari APBN yang 

dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten/kota yang 

telah ditentukan. Kabupaten/kota yang terpilih harus 

memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelumnya 

oleh Kementerian Perumahan Rakyat diantaranya yaitu 

merupakan daerah tertinggal, memiliki tingkat 

kemiskinan yang tinggi, memiliki jumlah rumah tidak 

layak huni yang tinggi, indeks pembangunan manusia 

rendah, produk domestik bruto rendah, dan lain-lain. 

Kota Mojokerto termasuk kedalam kriteria yang telah 

disebutkan di atas, sehingga Kota Mojokerto menjadi 

salah satu kota yang menerima bantuan tersebut. 

  Kota Mojokerto terdiri dari 2 kecamatan yakni 

Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajurit Kulon. 

Kecamatan Magersari terdiri dari 10 kelurahan 

sedangkan Kecamatan Prajurit Kulon terdiri dari 8 

kelurahan. Namun tidak semua kelurahan baik dari 

Kecamatan Magersari maupun Kecamatan Prajurit 

Kulon menjadi sasaran program BSPS. Hal ini karena 

pertimbangan mengenai kriteria penerima bantuan dan 

kuota yang disediakann. Program BSPS di Kota 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 3, Nomor 1,  Januari – April 2015 
 

4 
 

Mojokerto dilaksanakan oleh pihak Dinas Pekerjaan 

Umum (PU) yang didampingi oleh perwakilan dari 

pihak Kemenpera. Dalam proses sosialisasi, pihak 

Kemenpera dan Dinas PU dibantu oleh pihak kelurahan 

setempat yang akan langsung melakukan pendekatan 

dengan masyarakat penerima bantuan. 

Program BSPS ini bertujuan untuk 

menstimulan masyarakat berpenghasilan rendah untuk 

membangun/memperbaiki rumah masing-masing 

dengan dana yang diberikan. Dengan demikian 

diharapkan masyarakat akan termotivasi untuk 

memiliki rumah yang layak huni dan lingkungan yang 

sehat. Pencapaian tujuan ini dapat menjadi dampak dari 

pelaksanaan program BSPS. Menurut Dunn, dampak 

program/kebijakan merupakan perubahan nyata pada 

tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran 

program/kebijakan. Dampak yang dapat dilihat dari 

pelaksanaan program BSPS ini tentu saja perubahan 

fisik dari rumah penerima bantuan. Namun dampak 

yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah dampak 

ekonomi, social, dan lingkungan. Berikut ini adalah 

jenis dampak yang akan dilihat dari program Bantuan 

Stimulan Perumahan Swadaya: 

1. Dampak Sosial 

  Dampak sosial merupakan pengaruh sosial 

yang terjadi setelah adanya suatu program dan 

merupakan perubahan yang terjadi pada manusia, 

misalnya hubungan atau interaksi antar individu. 

Dalam proses pembangunan/perbaikan rumah 

warga penerima bantuan menjalin kerjasama dengan 

saudara dan para tetangga. Ini mengingat dana yang 

mereka terima hanya digunakan untuk membeli 

material/bahan bangunan saja, jadi untuk tukang/tenaga 

ahli mereka mamanfaatkan bantuan dari sanak saudara 

dan tetangga untuk meminimalisis biaya. Hal ini 

menunjukkan bahwa warga memiliki hubungan sosial 

yang baik antar sesama dengan mampu bekerja secara 

kelompok dan bekerjasama untuk membantu 

menyelesaikan proses pembangunan/perbaikan rumah. 

Seperti yang kita ketahui manusia disebut sebagai 

makhlk sosial yang artinya manusia tidak mampu 

hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Dengan 

demikian program BSPS memberikan dampak sosial 

kepada warga penerima bantuan dengan warga yang 

ada disekililingnya. Adanya program BSPS ini mampu 

meningkatkan jiwa sosial warga dengan membantu 

warga yang membutuhkan.   

Program BSPS mampu memberikan 

perubahan sosial yang baik bagi warga setempat. 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat 

bisa mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, 

pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga 

kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, 

kekuasaan dan wewenang, serta interaksi sosial. 

Interakasi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial 

yang dinamis yang menyangkut hubungan antara 

orang-orang perorangan dengan kelompok manusia. 

Interaksi sosial juga sebuah bentuk hubungan yang 

dibangun antara individu dengan individu lain, individu 

dengan kelompok, maupun kelompok dengan 

kelompok lain dalam kehidupan bermasyarakat, 

dimana interaksi juga merupakan sebuah proses sosial 

yang secara sengaja dibentuk untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Pengaturan interaksi sosial 

diantara para anggota terjadi karena commitment 

mereka terhadap norma-norma sosial yang 

menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan-

perbedaan pendapat dan kepentingan diantara mereka. 

Interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat menghasilkan suatu hasil yang mana 

sebuah interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat akan diikuti dengan tindakan sosial (social 

action). Dengan komunikasi ide-ide baru dan informasi 

baru akan merubah penilaian masyarakat tentang 

berbagai hal yang selanjutnya akan mengubah ke arah 

tindakan yang baru. 

2. Dampak Lingkungan  

  Dampak lingkungan memberikan gambaran 

mengenai peningkatan pola hidup sehat masyarakat. 

Lingkungan adalah keadaan sekitar yang 

mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku 

makhluk hidup. Kondisi lingkungan yang baik akan 

membawa dampak yang baik pula dalam kelangsungan 

hidup sehari-hari. Kemiskinan membuat orang tidak 

peduli dengan lingkungan. Kemiskinan adalah keadaan 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

minimum. Dalam keadaan miskin, sulit sekali 

berbicara tentang kesadaran lingkungan, yang 

dipikirkan hanya cara mengatasi kesulitannya, 

sehingga pemikiran tentang pengelolaan lingkungan 

menjadi terabaikan. 

  Kondisi rumah yang tidak layak huni akan 

mempengaruhi kondisi  lingkungan. Biasanya rumah 

yang tidak layak huni akan meyebabkan lingkungan 

menjadi tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat ini 

juga akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. 

Misalnya lingkungan yang tidak sehat akan 

menimbulkan berbagai macam penyakit. Lantai rumah 

yang hanya beralaskan tanah akan menimbulkan debu 

yang bertebaran yang akan mengganggu pernafasan. 

Atap yang bocor akan membuat sekeliling rumah 

tergenang air dan menjadi sarang nyamuk. Lingkungan 

yang kotor, tidak bersih dan tidak sehat juga akan 

merusak pemandangan. Oleh karena itu melalu 

program BSPS ini secara tidak langsung akan 

memperbaiki kualitas hidup dan menghindarkan dari 

berbagai macam penyakit. 

 

Penilaian Dampak 

  Penelitian ini akan menggunakan salah satu 

metode yang dikemukakan oleh Ernest R. Alexander 

yakni Before and after comparisons. Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya metode ini mengkaji suatu 

objek penelitian dengan membandingkan antara 

kondisi sebelum dan kondisi sesudah program 

dilaksanakan. Dalam hal ini akan mengkaji kondisi 

sebelum adanya program BSPS dengan kondisi 

sesudah adanya program BSPS. Berikut ini Before and 

after comparisons dari program BSPS di Kelurahan 

Meri, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto: 
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Tabel III.2 

Before and After Comparisons Program Bantuan 

Stimulan Perumahan Swadaya 

 Before After 

Kondisi 

Fisik 

(rumah) 

Kondisi fisik 

rumah sebelum 

pembangunan/p

erbaikan, hampir 

semua 

mengalami 

kerusakan pada 

bagian atap 

(sering bocor, 

ada 

kemungkinan 

mengalami 

kerobohan), 

dinding (dinding 

dari bambu), dan 

lantai (lantai 

beralaskan 

tanah).  

Status rumah: 

tidak layak huni. 

Kondisi fisik 

rumah sesudah 

pembangunan/p

erbaikan, atap, 

dinding, dan 

lantai sudah 

berubah menjadi 

lebih layak. 

Atap sudah tidak 

mengalami 

kebocoran saat 

terjadi hujan, 

dinding terbuat 

dari bata, dan 

lantai menjadi 

keramik. 

Status rumah: 

layak huni 

Kondisi 

Ekono

mi 

Kondisi 

perekonomian: 

masih tergolong 

ke dalam 

masyarakat 

penghasilan 

rendah. 

Tidak ada 

perubahan yang 

signifikan 

karena program 

hanya berfokus 

pada 

memperbaiki 

kualitas 

hunian/rumah. 

Namun program 

BSPS mampu 

memberikan 

perubahan 

kondisi ekonomi 

bagi warga yang 

memiliki usaha 

seperti 

took/warung 

meskipun tidak 

terlalu 

mencolok. 

Kondisi 

Sosial 

Interaksi antar 

warga sudah 

terjalin dengan 

baik. 

Interaksi dan 

kepedulian antar 

warga semakin 

baik karena 

dalam 

pelaksanaan 

program BSPS 

banyak 

menuntut 

adanya 

kerjasama dan 

saling 

membantu. 

Kondisi 

Lingku

Rumah tidak 

layak huni 

Setelah rumah 

diperbaiki/diban

ngan memiliki 

lingkungan yang 

tidak bersih dan 

tidak sehat. 

Sehingga 

berpotensi 

menimbulkan 

berbagai macam 

penyakit. 

gun otomatis 

lingkungan 

menjadi lebih 

bersih, lebih 

sehat dan enak 

dipandang. 

Sehingga 

potensi 

munculnya 

penyakit 

menjadi rendah.  
 

  Dari keterangan table di atas dapat 

disimpulkan bahwa program BSPS memberikan 

perubahan yang cukup berarti bagi masyarakat baik 

masyarakat penerima bantuan maupun masyarakat 

sekitar. Secara garis besar tujuan dilakukannya 

penilaian dampak adalah untuk menunjukkan 

bagaimana suatu program atau kebijakan sudah 

berjalan sesuai tujuan awal atau sebaliknya, memenuhi 

tujuan kebijakan/program serta menjaga konstruksi 

problem dan klaim kebijakan yang diajukan oleh 

pemerintah. 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dampak 

Program 

  Kesuksesan suatu program dalam mencapai 

tujuan awal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain standar dan sasaran kebijakan/program dan tujuan 

kebijakan/program, sumber daya, karakteristik 

organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, 

komunikasi, dan lingkungan sosial. Faktor-faktor ini 

yang menentukan apakah program BSPS menghasilkan 

dampak yang signifikan atau tidak. Menurut Van Meter 

dan Van Horn (dalam Agustino, 2006) faktor-faktor 

yang mempengaruhi dampak adalah sebagai berikut: 

1. Standar, sasaran kebijakan/program dan tujuan 

kebijakan/program 

Sasaran dan tujuan sebuah kebijakan atau 

program harus jelas agar kebijakan tersebut tepat 

sasaran. Program BSPS memiliki tujuan dan sasaran 

yang jelas. Tujuan dari program BSPS ini ada untuk 

mendorong masyarakat berpenghasilan rendah 

membangun sendiri rumah yang layak huni dengan 

dana yang telah diberikan. Sedangkan sasaran dari 

program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah 

dengan rumah tidak layak huni. 

2. Sumber Daya 

Faktor sumber daya mempunyai peranan 

penting dalam implementasi kebijakan, karena 

bagaimanapun jelas konsistennya ketentuan-ketentuan 

atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil 

yang bertanggungjawab mengimplementaskan 

kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk 

melakukan pekerjaan secara efektif, maka 

implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. 

Pelaksana program BSPS di Kota Mojokerto berupa 

sumber daya manusia yakni staff Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Mojokerto, staff kecamatan, staff 

kelurahan, dan masyarakat sekitar baik masyarakat dari 
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kelompok sasaran maupun masyarakat umum. 

Sedangkan sumber daya berupa materi yakni dana 

program berasal dari APBN. 

3. Karakteristik organisasi pelaksana 

Birokrasi/organisasi sebagai pelaksana sebuah 

kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah 

diputuskan secara politik dengan jalan melakukan 

koordinasi yang baik. Untuk dapat terlaksana program 

BSPS dengan baik maka dibutuhkan peran dari Dinas 

Pekerjaan Umum yang memang bertugas di bidang 

pembangunan perumahan maupun permukiman. 

Dengan adanya koordinasi yang baik antara masing-

masing bidang, program BSPS ini dapat terlaksana 

dengan cukup baik. 

4. Sikap Pelaksana 

Jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, 

para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang 

harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan 

untuk mengimplemenatsikan kebijakan tersebut, tetapi 

mereka juga harus mempunyai kemauan untuk 

mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sikap yang 

ditunjukkan oleh pihak pelaksana program BSPS di 

Kota Mojokerto sudah baik. Mereka menunjukkan 

sikap yang membaur dengan masyarkat sehingga 

mendapatkan respon yang baik pula dari masyarakat. 

Selain itu pihak pelaksana program BSPS mampu 

mengimplementasikan program dengan cukup baik dan 

bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. 

5. Komunikasi 

Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor 

yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan 

melibatkan unsur manusia dan sumber daya yang akan 

selalu berurusan. Komunikasi yang dibangun oleh 

pihak Dinas PU, pihak kelurahan dan pihak penerima 

bantuan cukup baik. Kejelasan dalam mengarahkan 

maksud dan prosedur dari program BSPS mampu 

memperlancar jalannya program tersebut tanpa adanya 

kesalahpahaman maupun miskomunikasi. Penyaluran 

komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu 

implementasi yang baik pula. 

6. Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial yang mendukung serta 

respon juga mampu memberikan efek yang baik dalam 

pelaksanaan sebuah program. Dalam program BSPS di 

Kelurahan Meri ini memiliki lingkungan sosial yang 

mendukung adanya program tersebut. Hal ini 

dibuktikan pada proses pelaksanaan masyarakat sekitar 

membantu para penerima bantuan baik berupa tenaga 

maupun materi. Sehingga program BSPS dapat 

dilaksanakan dengan lancer. 

 

Kesimpulan dan Saran 

 

Kesimpulan 

 

  Berdasarkan penjelasan pada bab-bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Program 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan 

program yang dibuat oleh Kementerian Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia. Perumahan swadaya 

merupakan rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa 

dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau 

berkelompok, yang meliputi perbaikan, pembugaran/ 

perluasan atau pembangunan rumah baru beserta 

lingkungan. Maksud dari program BSPS ini adalah 

untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah 

membangun sendiri rumah yang layak huni, sehat dan 

aman. Tujuannya ialah terbangunnya rumah yang layak 

huni, sehat dan aman. Dana untuk program ini berasal 

dari APBN. 

  Pelaksanaan program BSPS ini ditujukan 

kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Selain 

masyarakat berpenghasilan rendah terdapat kriteria-

kriteria lainnya yang antara lain yaitu penerima 

bantuan memiliki KTP, berpenghasilan dibawah UMR, 

tanah yang ditempati adalah tanah milik sendiri serta 

mampu bekerja sama. Kerja sama dalam pelaksanaan 

program ini sangat diperlukan khususnya untuk 

kelompok sasaran. Setiap penerima bantuan akan 

dibagi menjadi beberapa kelompok dengan anggota 

sebanyak 10 orang. Dalam kelompok tersebut akan 

dipilih seorang ketua, sekretaris dan bendahara. 

Dibentuknya kelompok-kelompok ini untuk 

mengkondisikan proses pelaksanaan program BSPS 

dengan baik. 

  Jika ditarik kesimpulan maka Program BSPS 

memberikan perubahan dan dampak yang cukup baik. 

Program BSPS meningkatkan kualitas tempat tinggal 

warga dan meningkatkan kesejahteraan. Meski 

demikian masyarakat mengeluh mengenai dana 

bantuan yang mereka terima. Mereka merasa keberatan 

dengan jumlah dana yang sedikit. Dapat dikatakan 

program BSPS cukup efektif untuk mengurangi jumlah 

rumah tidak layak huni. 

 

Saran 

 

  Setiap kebijakan atau program yang 

dikeluarkan oleh pemerintah tentu saja memiliki 

kekurangan dan kelebihan tersendiri. Oleh karena itu 

diperlukan adanya saran untuk memperbaiki kualitas 

kebijakan atau program yang sedang berjalan maupun 

yang akan datang. Begitu juga halnya dengan Program 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini adalah 

saran untuk Program BSPS: 

1. Berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh 

selama penelitian ini berlangsung, besarnya dana 

bantuan menjadi beban tersendiri bagi penerima 

bantuan, sehingga perlu mempertimbangkan 

jumlah dana yang akan dibagikan apakah mampu 

untuk mencukupi kebutuhan perbaikan/ 

pembangunan rumah atau tidak.  

2. Perlu penambahan kuota penerima bantuan, karena 

masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah 

yang memiliki rumah tidak layak huni. 

3. Perlu adanya pengawasan mulai dari proses 

sosialisasi program hingga proses pelaksanaan 

agar tidak terjadi miskomunikasi antara pihak 

penyelenggara dengan pihak penerima bantuan.  
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