
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak lahir hingga sekarang, kita hidup di tengah masyarakat. Kehidupan

bersama itu melahirkan berbagai pengalaman berhubungan dengan orang lain. Di

satu pihak, kita membutuhkan kehadiran orang lain. Di pihak lain, kita

ingin sendiri dan tidak ingin diganggu. Singkatnya, pengalaman hidup bersama

orang lain mulai dari keluarga, sekolah, sampai masyarakat menyadarkan kita

akan persamaan maupun perbedaan kita dengan orang lain. Sebagai mahluk

sosial, manusia saling menerima dan memberi andil  serta saling

bermuamalah untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan. Kenyataan ini tidak

dapat dipungkiri dan lebih jauh diterangkan dalam Ilmu Sosial bahwa manusia itu

saling berhubungan satu sama lainnya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan

hidup  manusia diperlukan kerjasama dan tolong-menolong serta bergotong

royong dalam berbuat kebaikan.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki

fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan

keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi

pemiliknya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab

melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan

kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta

menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat,
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aman, harmonis, dan berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya

Pasal 54 Ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah

daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah

melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan

berkelanjutan. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah

bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendaah (MBR) salah satunya berupa

stimulant rumah swadaya. Dalam Pasal 15 mengamanahkan untuk pemerintah

kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dengan memberikan pendampingan

bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

Pasal 27 ayat (1), Peraturam Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang bantuan perumahan swadaya,

mengamanatkan Direktur Jenderal penyediaan perumahan menyusun petunjuk

teknis penyelenggaraan BSPS. Penyelenggaraan BSPS dilaksanakan melalui

kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan pembangunan rumah baru

swadaya serta insentif pembangunan baru rumah swadaya dalam 1 (satu)

hamparan berupa prasarana, sarana, dan utilitas umum (Surat Edaran Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.7 Tahun

2018).

Kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman yang harus di

sesuaikan seiring dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2011.

Undang-Undang ini lebih menegaskan peran pemerintah yang semula sebagai

regulator menjadi stimulator dan fasilitator dalam penyelenggaraan perumahan

umum, aktor pembangunan rumah negara dan rumah khusus, penyediaan tanah
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serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (Wahyumid, Peran Serta Warga

Miskin Dalam Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan., 2011).

Pemukiman atau perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar bagi

peningkatan kualitas hidup sehingga pengembangan pada perumahan yang sehat

dan layak bagi masyarakat merupakan wadah untuk pengembangan daya pada

masyarakat itu sendiri (Komarudin, Menelusuri Pembangunan Perumahan

Pemukiman,1996 h.26). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperbaiki tempat

tinggal bagi masyarakat melalui upaya dalam menyempurnakan peraturan

pembangunan perumahan dan sistem pembiayaan perumahan, meningkatkan

peran aktif swasta dalam penyediaan dan pembangunan perumahan serta

meningkatkan kualitas pengelolaan BUMN/BUMD yang bergerak dalam

penyediaan dan pengelolaan perumahan.

Didalam sasaran program ini adalah untuk penyediaan rumah sehat dan

menghindarkan spekulasi tanah untuk perumahan dan pemukiman,

meningkatnya ketersediaan dana bagi pembiayaan perumahan yang berasal dari

dana masyarakat, terciptanya mekanisme pelaksanaan subsidi perumahan yang

efisien dan tepat sasaran sesuai kemampuan keuangan pemerintah,,

meningkatkan kemudahan bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah

dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan

rendah (Panudju Bambang, Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta

Masyarakat Berpenghasilan Rendah, 2009, h.30).

Diketahui bahwa pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari
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pembangunan nasional,dalam pelaksanaanya pembanguan pedesaan seharusnya

mengacu pada pencapaian tujuan  pembanguan yaitu mewujudkan kehidupan

masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah

pembanguna rumah baru atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan

upaya masyarakat, baik secara sendiri atau kelompok, yang meliputi perbaikan,

pemugaran, dan perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan

(Arie Prayogi, Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah (Studi Penelitian

Tentang Bedah Rumah Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kedaung

Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo,2011). Program tersebut yang

membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun

rumah yang layak huni untuk mensejahterakan masyarakat. Program yang sudah

berjalan sejak 1969, program ini mulanya diterapkan di Jakarta untuk

melakukan revitalisasi kawasan pemukiman kumuh, mulai dari perbaikan jalan

hingga sanitasi.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan

salah satu program pemerintah yang dalam upaya untuk memberikan

perlindungan pada keluarga miskin guna meningkatkan tingkat kesejahteraan

dan keswadayaan masyarakat tersebut (Supriadi,

http://www.publikasi.unitri.ac.id/15 Desember 2019). Pelaksanaan program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilaksanakan berdasarkan

ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat mencapai tujuan dari

kebijakan dan sebagai hasilnya mampu  menjawab permasalahan kebutuhan
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perumahan yang layak huni.

Dasar pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI No. 39 Tahun 2015 (Tentang perubahan

atas peraturan menteri perumahan rakyat No.06 tahun 2013 tentang pedoman

pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya). Seiring perkembangan

zaman dan pengetahuan, pola hidup manusia sedikit banyak mengalami

perubahan, yang berpengaruh pada aturan yang dijadikan standar norma dan etika

bersosial masyarakat. Hal ini berlaku secara  teori, segala  bentuk prilaku dalam

Islam berikut perubahannya harus memiliki status hukum yang  jelas, karena

dalam Islam segala sesuatu tak lepas dari pengawasan syariat. Oleh karena itu,

Islam memberikan landasan pokok untuk dapat dikembangkan dan diterapkan

sesuai masa dan kondisi yang dijalani oleh manusia, yaitu Ijtihad berkenaan

dengan pemahaman atas Al-Qur’an dan Hadist. Adapun pemahaman dan

perkembangannya harus selalu disesuaikan dengan indikasi yang berlaku,

sehingga relevansi pokok agama tetap berlaku.

Kabupaten Kolaka mendapat ratusan unit rumah bantuan program Bantuan

Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR).khusus untuk wilayah kecamatan Tanggetada rumah

yang mendapat bantuan berjumlah 139 rumah.

Fasilitator lapangan program BSPS mengatakan untuk kecamatan

Tanggetada ada lima desa yang dapat bantuan dana aspirasi program BSPS

rinciannya adalah desa Tanggetada 25 unit rumah, desa Palewai 25 unit rumah,

desa Pundaipa 20 rumah,desa Pewisoa Jaya 20 rumah, desa Lamoiko 25
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rumah,dan desa Tondowolio 25 rumah. (Dadang Firmanto,

https://www.kolakaonline.com/2019/01/24/139-rumah-di-kecamatan-

tanggetada-dapat-program-bedah-rumah.html, 22 februari 2020).

Desa Tondowolio terdapat di Kecamatan Tanggetada Kabupaten kolaka. Di

Desa Tondowolio memiliki 5 (Lima) Dusun dengan jumlah penduduk sebanyak

1094 penduduk. Dusun I memiliki 231 penduduk, Dusun II memiliki 155

Penduduk, Dusun III memiliki 177 Penduduk, Dusun IV memiliki 239 Penduduk,

Dusun V memiliki 292 Penduduk. Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya

(BSPS) berjumlah 25 unit dengan anggaran berkisar 10-15 juta perunit. Dengan

rincian Dusun I mendapatkan  5 unit bantuan, Dusun II  mendapatkan 2 unit

bantuan, Dusun III  mendapatkan 4 unit bantuan, Dusun IV mendapatkan 7 unit

bantuan,  dan Dusun V  mendapatkan 7 unit bantuan (Hasil observasi awal oleh

Kepala Dusun III Desa Tondowolio pada tanggal 1 Januari 2020).

Meskipun sudah melalui proses yang panjang, ternyata program

tersebut dinilai masih belum maksimal. Sebagaimana tujuan dari Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya adalah upaya pemerintah untuk membantu

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun rumah layak huni

untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal proses membangun rumah

memakai sistem gotong royong masyarakat, tidak memakai tenaga tukang (tenaga

ahli renovasi rumah) dari pemerintah sehingga menyababkan kekurangan dana

dalam hal konsumsi.

Selanjutnya penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa

Tondowolio Kecamatan Tanggetada Kabupeten Kolaka hampir keseluruhan
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merupakan kerabat dekat pengurus bantuan  sehingga  ketepatan  sasaran tidak

sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini menyebabkan masyarakat yang

sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan tersebut menjadi layak

sedangkan banyak masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut

menjadi  tidak  layak dikerenakan  tidak  mempunyai kerabat  dekat seorang

pengurus bantuan.

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka peneliti tertarik dan merasa perlu

mengadakan penelitian untuk mengetahui secara mendalam tentang program

bantuan stimulan perumahan swadaya, yaitu dengan mengangkat judul

“Pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa

Tondowolio Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka”

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, peneliti memfokuskan mengenai pengelolaan

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) di Desa Tondowolio, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka,

dalam perspektif ekonomi Islam.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Tondowolio?
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2. Bagaimana tinjauan Perspektif Ekonomi Islam terhadap Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR) di Desa Tondowolio?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS) pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa

Tondowolio.

2. Untuk mengetahui tinjauan Perspektif Ekonomi Islam terhadap Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) di Desa Tondowolio.

1.5 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan masukan dan memperluas ilmu pengetahuan

atau penelitian mengenai Pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS) pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Tondowolio.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan kebijakan dibidang penataan

program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

b. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk

menambah wawasan mengenai pelaksanaan suatu program di tengah

masyarakat, serta merupakan sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan
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yang diperoleh di bangku kuliah lapangan.

c. Bagi peneliti lain, hasil ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan

dari hasil penelitian sejenis.

1.6 Definisi Operasional

Untuk mempermudah proses penelitian maka penulis mengemukakan

definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas sumber

daya yang diperlukan untuk mencapai atapun menyelesaikan tujuan tertentu.

2. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan

pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan

meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan

baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

3. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang

mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan

pemerintah untuk memperoleh rumah.

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya

untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-

permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan

cara-cara Islami disini adalah yang didasarkan atas ajaran islam, yaitu al-Qur’an
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dan al-Hadist (Ditulis Oleh Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam

(P3EI)Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank

Indonesia, 2013, h.17).


