
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Kajian Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang

di angkat oleh peneliti yaitu mengenai Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya

diantaranya adalah:

1. Syntia Bela Tama (2017) dalam penelitiannya yang berjudul : Partisipasi

Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi

Komparasi di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah

Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung). Dalam penelitiannya

menyimpulkan bahwa pada saat dilaksanakannya pembangunan dan perbaikan

terlihat ada perbedaan partisipasi masyarakat di Kelurahan Way Halim Permai

dan Kelurahan Gunung Salah. Pada saat pelaksanaan program BSPS di

Kelurahan Way Halim Permai partisipasi masyarakat dinilai kurang

partisipatif karena keterbatasan swadaya masyarakat, rendahnya tingkat

kesadaran masyarakat, lemahnya pemahaman masyarakat serta kesibukan

masyarakat. Sedangkan di Kelurahan Gunung Sulah partisipasi masyarakat

dinilai lebih aktif dalam pelaksanaan program BSPS. Hal ini dikarenakan

Kelurahan Gunung Sulah memiliki modal sosial melalui kegiatan rutin

gotong-royong yang hingga saat ini masih berlangsung di Kelurahan Gunung

Sulah. Modal sosial sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan BSPS karena

modal sosial diharapkan mampu meningkatkan rasa saling percaya sehingga

masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan program BSPS.
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Apabila masyarakat sudah memiliki rasa saling percaya satu sama lain, maka

penerima bantuan akan merasa terbantu dengan adanya kegiatan gotong-

royong sebagai modal sosial(Syntia Bela Tama, 2017).

1. Dinda Gita Cahyani (2019) dalam penelitiannya yang berjudul : Evaluasi

Bantuan Stimulan Perumahan Swadayao (BSPS) Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR)di Kota Bandar Lampung. Dalam

penelitiannya menyimpulkan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS) merupakan intervensi yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan

rumah layak huni kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sudah

berjalan secara bertahap setiap tahunnya, dimana pelaksaannya mengacu

kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya (BSPS) sebagai berikut :

a. Bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu pemerintah

melakukan pembangunan rumah layak huni bersubsidi kepada MBR.

b. Jenis kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan

program pemerintah untuk membantu mendanai kepemilikan rumah

masyarakat yang akan diberikan subsidi berupa keringanan kredit atau

uang muka.

c. Persyaratan penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya secara

umum adalah memiliki KTP, tidak memiliki rumah, belum pernah

menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari

Pemerintah, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki SPT
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Tahunan PPH Orang Pribadi dan memiliki penghasilan tidak melebihi

batas penghasilan sesuai syarat.

d. Penetapan lokasi dan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Swadaya

Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah setempat.

e. Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilakukan setelah

calon penerima bantuan telah memenuhi seluruh persyaratan selaku

penerima bantuan BSPS.

f. Pembinaan  pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

dilakukan sebagai upaya memfasilitasi penyediaan perumahan dan

pemukiman bagi masyarakat.

g. Pemantauan dan evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dimana

pemantauan dilakukan melalui sistem berbasis teknologi komunikasi

jaringan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Swadaya

Kementerian PUPR dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan masukan

bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan ke depan yang lebih baik oleh

Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Swadaya Kementerian PUPR dan

pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan criteria evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Bandar

Lampung dapat disimpulkan bahwa terdapat pelaksanaannya yang telah

tercapai dan ada yang belum tercapai sepenuhnya. Adapun pelaksanaan yang

telah tercapai yaitu pada indikator efisiensi dan ketepatan, sedangkan pada
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indikator efektivitas kecukupan, perataan dan responsivitas hingga saat ini

belum tercapai sepenuhnya (Dinda Gita Cahyani, 2019).

2. M. Rara Arizona S. (2015) dalam penelitiannya yang berjudul : Evaluasi

Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten

Pandeglang Tahun 2012. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa

Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten

Pandeglang Tahun 2012 berjalan tidak optimal dan kurang sesuai dengan

pedoman pelaksanaan BSPS yang tertuang dalam Permenpera No.14 Tahun

2011. Hal ini diperoleh berdasarkan enam kriteria teori evaluasi implementasi

William N, Dunn dan hasil temuan dalam penelitian sebagai berikut :

a. Pencapaian penerima BSPS tidak optimal,

b. TPM dan BKM/UPK dimasing-masing Kecamatan melakukan pembelian

bahan-bahan bangunan dengan tidak melibatkan penerima BSPS,

c. Tidak terciptanya swadaya masyarakat yang baik, terutama para penerima

yang terhimpun didalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM),

d. Lemahnya sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS) di Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 kepada masyarakat,

e. Penerima BSPS tidak mengetahui jenis dukungan lain, seperti PB dan

PSU, yang mereka ketahui hanya PK atau perbaikan rumah,

f. Terdapat masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mempunyai rumah

hunian yang layak tetapi tidak menjadi penerima BSPS,

g. Proses pembangunan perbaikan rumah penerima bantuan khususnya di

Kecamatan Cadasari harus menunggu Bulan Safar (Hijriah) berakhir,
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karena hal ini berkenaan dengan kearifan lokal masyarakat setempat

(M.Rara Arizona S. ,2015).

3. Laila Sari Ananda dan Argo Pambudi,  (2018) dalam penelitiannya yang

berjudul : Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di

Desa Sumberarum Moyudan Sleman. Dalam penelitiannya menyimpulkan

bahwa program BSPS memiliki kualitas yang baik dimana kejelasan tujuan

pelaksanaan program dapat tercapai. Anggaran yang cukup besar bagi

masyarakat dapat membantu dalam pembangunan rumah ditambah dengan

komitmen pemerintah Desa Sumberarum dan fasilitator yang cukup baik

dalam menjalankan tugasnya. Pelayanan sebagai instrument yang digunakan

dalam Pelaksanaan Program dinilai tepat. Dibuktikan dengan adanya

pelayanan yang baik dari Pemerintah Desa Sumberarum dan fasilitator

sehingga pelaksanaan program BSPS dapat berjalan dengan baik. Kapasitas

implementor berupa struktur organisasi tambahan yang dibuat dapat

mempermudah koordinasi, selain itu dukungan SDM yang cukup baik

ditunjukkan oleh para aktor, pengawasan yang dilakukan oleh pemrintah desa

dan fasilitator juga baik sehingga permasalahan yang tiba-tiba muncul dapat

teratasi. Kelompok sasaran merupakan masyarakat berpenghasilan rendah

namun antusias dan partisipasi dalam pelaksanaan program dinilai sangat

tinggi. Sedangkan kondisi lingkungan geografi, politik,ekonomi, dan sosial

juga sangat mendukung kelancaran program sehingga pelaksanaan program

BSPS di Desa Sumberarum dapat berjalan dengan lancar (Laila Sari Ananda

Dan Argo Pambudi, ,2018).
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4. Zulkarnain (2017) dalam penelitiannya yang berjudul : Implementasi

Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi

Selatan. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa hasil penelitian yang

dilakukan peneliti apabila dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn,

yang terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan

kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan

kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristrik badan-badan pelaksana, kondisi-

kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan kecenderungan pelaksanaan

(implementers), maka peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi

kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi

Selatan belum efektif, dapat dilihat dari beberapa aspek.

Pertama; aspek komunikasi, yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas

Pekerjaan Umum Bidang Perumahan Kabupaten Parigi Moutong, tim teknis

Kabupaten, dan suplayer hanya dilakukan pada saat rapat-rapat. Tetapi pada

tahap sosialisasi dalam pengertian melakukan bimbingan teknis kepada KPB

(Kelompok Penerima Bantuan) masih sangat minim yang mengakibatkan

terjadi kesalahan pelaksanaan perbaikan rumah, yang tadinya oleh kebijakan

BSPS dana yang didapatkan oleh KPB hanya untuk memperbaiki atap, lantai,

dan dinding malah dipergunakan oleh sebagian anggota KPB untuk

membangun baru. Kedua; aspek karakteristik badan pelaksana, yaitu tidak

tegasnya sanksi yang diberikan oleh aparat Dinas Pekerjaan Umum Bidang

Perumahan Kabupaten Parigi Moutong, tim teknis Kabupaten, da PPK kepada

pihak-pihak yang melanggar, sehingga tidak terbangun kesadaran pelaksana
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kebijakan yang pada gilirannya tidak patuh dan taat pada hukum. Ketiga;

aspek sikap pelaksana yang dinilai tidak transparan, jujur, dan adil, karena

memberikan  kesempatan  kepada pihak-pihak tertentu untuk memungut

biaya-biaya yang tidak jelas peruntukannya dan  tidak mengawal secara ketat

penyaluran  bahan  bangunan oleh fasilitator, sehingga sampai saat ini masih

banyak MBR yang belum seluruhnya mendapatkan haknya dari alokasi yang

seharusnya mereka dapatkan. Fasilitator turut dinilai tidak konsisten untuk

menyelesaikan program  BSPS  padahal fasilitator dari Program BSPS ini

telah mendapatkan honorarium.

Sementara ketiga aspek lainnya, yaitu aspek ukuran-ukuran dasar dan

tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber  kebijakan dan aspek kondisi-kondisi

ekonomi, sosial dan politik, dapat dikatakan sudah terpenuhi, walaupun dalam

implementasinya masih ada hal-hal yang harus dibenahi, sehingga diharapkan

keenam aspek tersebut secara  keseluruhan dapat terlaksana secara optimal

dan efektif (Zulkarnain, 2017).

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian

peneliti yaitu :

Persamaannya yaitu dalam penelitian peneliti dan penelitian sebelumnya

sama-sama menjelaskan tentang pelaksanaan dari Bantuan Stimulant Perumahan

Swadaya (BSPS).

Perbedaannya yaitu dipenelitian sebelumnya belum ada yang menjelaskan

tentang Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam perspektif islam.
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1.2 Landasan Teori

1. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi

merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan

manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu

sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen (Makmur,

https://www.pengertianmenurutparaahli.net,  8 Desember 2019).

Sebenarnya istilah manajemen berasal dari bahasa Latin, Perancis, dan

Italia : manus, mano, manage, menege, maneggio, meneggiare. Secara etimologis

(bahasa Inggris), manajemen berasal dari kata management. Kata management

berasal dari kata manage, yang berarti ; melatih kuda dalam melangkah kakinya,

bahwa dalam manajemen, tergantung dua makna yaitu mind (berpikir) dan action

(tindakan). Manajemen merupakan proses penataan dengan melibatkan sumber-

sumber potensial baik yang bersifat manusia dan non-manusia guna mencapai

tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan secara terminologis, manajemen

merupakan kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam

rangka mencapai tujuan sesuai yang direncanakan  (Wahyudin, http://repo.iain-

tulungagung.ac.id , 7 Januari 2020).

Adapun beberapa pengertian para ahli tentang pengelolaan yaitu :

a. Menurut Mary dalam Lilis Sulastri, Manajemen merupakan seni dalam

mencapai tujuan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa

mereka yang melakukan praktik manajemen, sebagaimana layaknya



19

seniman, harus bisa melakukan segenap upaya yang di perlukan untuk

mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain dan

menganggap upaya tersebut sebagai sebuah karya yang harus diselesaikan.

b. Menurut James dalam Lilis Sulastri, Manajemen adalah proses perencanaan,

organisasi, kepemimpinan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota

organisasi dan penggunaan semua sumber-sumber organisasi lainnya untuk

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

c. Menurut Luther dalam Lilis Sulastri, Manajemen menjadi suatu suatu

bidang pengetahuan (ilmu) yang secara sistematik berusaha memahami

mengapa dan bagaimana orang bekerja sama.

d. Menurut Robert dalam Lilis Sulastri, Manajemen merupakan suatu profesi

yang menuntut persyaratan tertentu. Seorang manajer harus memiliki tiga

keahlian atau kemampuan hakiki, yaitu kompetensi secara konseptual,

sosial, (hubungan manusiawi), dan teknikal (Lilis Sulastri, ,2012,h.10).

e. Menurut Taylor dalam Panji Anoraaga, Manajemen adalah upaya

menyelaraskan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan staff, dan

pengendalian atas semua aktivitas sehingga seluruh elemen organisasi

mampu berinteraksi secara harmonis guna mencapai tujuan akhir organisasi

(Wahyudin, http://www.repository.uin-suska.ac.id, 5 Desember 2020).

Manajemen Syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil

optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu maka

segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut
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harus berdasarkan aturan-aturan Allah, yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadist

(Muhammad Alif, http://www.praktikmanajemensyariah , 5 Desember 2020).

Menurut S. Mahmud dalam Iqra’, Manajemen adalah mengetahui kemana

yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang

dijalankan dan bagaimana mengemudikan kapal anda serta anggota sebaik-

sebaiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya.

Menurut Prof. KH Ali dalam Iqra’, dalam islam manajemen dipandang

sebagai perwujudan amal soleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik

tersebut akan  memunculkan  motivasi aktivitas untuk  mencapai hasil yang bagus

demi kesejahteraan bersama.

Berdasarkan penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa manajemen

merupakan kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir

secara maksimal dengan bekerja sama sesuai pekerjaannya masing-masing. Maka

kebersamaan dan tujuan akhirlah yang menjadi focus utama (Zainarti, 2014.).

2. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Kebutuhan hidup manusia pada dasarnya tidak ada yang persis sama,

kebutuhan menurut intensitas (penting atau tidaknya) kebutuhan ini di

pandang dari urgensinya, atau mendesak tidaknya suatu kebutuhan. Kebutuhan ini

di kelompokkan menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan

kebutuhan tersier. Dalam teori tentang kebutuhan, ada satu jenis kebutuhan

manusia yang bersifat pokok dan mendesak. Kebutuhan ini disebut kebutuhan

primer adalah kebutuhan yang tidak dapat ditawar dan wajib dipenuhi. Kebutuhan

primer merupakan tuntutan secara alamiah yang harus dipenuhi.
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Artinya bila   kebutuhan ini tidak terpenuhi manusia akan

mengalami kesulitan. Itulah sebabnya mengapa kebutuhan ini disebut juga dengan

kebutuhan dasar manusia (Widyosiswoyo, Hariwijaya soewandi, 2016). Contoh

kebutuhan Primer adalah kebutuhan makan dan minum, kebutuhan pakaian dan

kebutuhan tempat tinggal. Seperti yang umum dipahami bahwa mahluk bermana

manusia, mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu yang diperlukan untuk

menjalani kehidupannya. Satu segi dari kebutuhan manusia yaitu berkaitan

dengan kebutuhan primer atau pokok.

Kebutuhan tempat tinggal menurut Sulistyo, Mudji mendefinisikan

kebutuhan tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang

berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan

keluarga. Pada hakikatnya setiap warga masyarakat membutuhkan perumahan

yang layak huni, namun dalam kenyataan pemenuhan kebutuhan rumah layak

huni tersebut menjadi masalah bagi sebagian masyarakat. Atas dasar pemikiran

tersebut, penyediaan rumah layak huni atau pemugaran rumah tidak layak huni

dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penurunan angka kemiskinan.

1. Definisi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia No. 39 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri

Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya didalam   pasal   1   dijelaskan

pengertian bantuan stimulan sebagai berikut :

a) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat
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BSPS adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan stimulan untuk

pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat

Berpenghasilan Rendah.

b) Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR

adalah masyarakat yang mempunyai  keterbatasan daya beli sehingga

perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang

layak huni.

c) Pembangunan rumah baru atau Perbaikan Total adalah   kegiatan

pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang.

d) Peningkatan kualitas rumah adalah kegiatan memperbaiki komponen

rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau

memenuhi syarat rumah layak huni.

e) Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarssa

dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang

meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru

beserta lingkungan.

f) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU

adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar rumah dan

lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman.

g) Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah

himpunan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) penerima BSPS.

h) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang



23

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

i) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah

pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan

yang dapat mengaibatkan pengeluaran atas beban APBN (Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

No.39/PRT/M/2015 Tentang Perubahan atas Paraturan Menteri

Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman

Pelaksanana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).

Salah satu ruang lingkup fiqh muamalah yang masuk dalam

pembahasan mengenai kesenjangan sosial berupa bantuan bedah rumah yaitu

yang berkaitan dengan hibah mengenai program bedah rumah. Ruang lingkup

fiqih muamalah adalah  seluruh kegiatan muamalah  manusia  berdasarkan

hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau

larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Seperti sosial,

ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum

yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitan dengan hubungan vertikal antara

manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainya.

Berikut ini akan di uraikan pengertian hibah secara lebih jelas karena

hibah akan menyinggung tentang bantuan dana hibah sebagai salah satu

komponen dari keuangan pada daerah mengenai bantuan program bedah rumah

termasuk bagian dari mekanisme bantuan dana hibah. Hal ini sangat mungkin

berkaitan dengan masalah pengaturan yang  masih belum jelas bagi pelaksana
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anggarannya. Terutama antara belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang

memiliki wilayah sasaran yang hampir sama dimana penerimanya

menjalankan peran yang bisa menjadi penerima belanja hibah maupun bantuan

sosial.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela

dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain (Depdiknas, KBBI,2020,

h. 132). Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah di adopsi menjadi

Bahasa Indonesia dari kamus al- Munawwir kata ini merupakan masdar dari

kata wahaba تىً ) ) yang berarti pemberian(Helmi Karim, 1993, h.73).

Menurut istilah, hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui

transaksi akad tanpa mengharap imbalan yang  telah diketahui dengan jelas

ketika pemberi masih hidup. Hibah dapat dilakukan siapa saja yang memiliki

kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya (Ahmad

Rofiq,1998,h.466).

2. Kriteria dan Persyaratan Bantuan Perumahan Perumahan Swadya

(BSPS)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia No. 39 Tahun 2015 memberikan kriteria dan persyaratan Bantuan

Stimulan. Ketentuan pasal 10 ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf angka 7, ayat (2)

huruf f, dan ayat (3) di ubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus

memenuhi kriteria :
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1) MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang memohon BSPS

(Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya) harus memenuhi persyaratan

administrasi.

2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :

a. Surat permohonan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)

b. Surat pernyataan di atas materai secukupnya yang menyatakan :

1. Belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang

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

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

dibagi;

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

sebelum memiliki rumah;

4. Akan menghuni sendiri rumah yang mendapat bantuan BSPS;

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

6. Bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan

semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS, dan

7. Memberi kuasa kepada Bank/Pos penyalur untuk menyampaikan

informasi isi rekening tabungan PKK dan melakukan pendebetan

rekening penerima bantuan atas perintah PKK.

c. Foto copy sertifikat hak atas tanah, foto copy surat bukti menguasai

tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepada desa/lurah.

d. Foto copy KTP nasional, atau KTP seumur hidup, dan foto copy kartu

keluarga.
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e. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan

tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.

3) Persyaratan administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a,

huruf b, huruf e, dan huruf f sebagaimana tercantum dalam lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

a Kriteria Objek Bantuan Stimulan

a. Pembanguan Rumah Baru :

a) Bukan merupakan tanah warisan yang belum di bagi;

b) Berada di atas tanah yang di kuasai secara fisik dan jelas batasnya;

c) Tidak dalam status sengketa;

d) Penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang;

e) Type rumah 4x6

f) Tidak mempunyai MCK (Mandi, Cuci, Kakus)

g) Rumah yang dimiliki dengan kondisi rusak dinding, lantai, dan atap

tidak memenuhi standar layak huni.

b. Peningkatan Kualitas Rumah :

Peningkatan Kualitas Rumah adalah kegiatan memperbaiki komponen

rumah untuk meningkatan atau memenuhi syarat rumah layak huni. Criteria di

dahulukan rumah yang tingkat kerusakan paling tinggi.

b Persyaratan Penerima Bantuan

a) Surat permohonan tidak mampu;

b) Surat pernyataan belum pernah menerima Bantuan Stimulant

Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat;
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c) Surat yang di kuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan

yang belum di bagi;

d) Foto copy sertifikat tanah;

e) Foto copy kartu keluarga dan foto copy KTP atau surat keterangan

domisili lokasi pembangunan perumahan swadaya.

3. Tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Program bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah yang di

gagas oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru

beserta lingkungan. Rumah yang layak untuk dihuni merupakan rumah untuk

tinggal dengan adanya rasa nyaman, terlindung dari sengatan matahari, guyuran

hujan, dan debu. Namun karena keterbatasan ekonomi tidak semua orang,

khususnya warga miskin tidak mampu membangun rumah yang layak untuk di

huni.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 39 Tahun 2015

tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06

Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya. Dalam pasal 1 angka 1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang

selanjutnya  disingkat BSPS adalah Fasilitas pemerintah berupa bantuan

stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat

berpenghasilan rendah.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dilakukan pemerintah

merupakan solusi yang tepat untuk mensejahterahkan hidup masyarakat miskin
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terkhususnya di desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup

memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan kelompok masyarakatnya,

akan tetapi kemiskinan sering dipandang tidak tercukupinya kebutuhan sandang,

pangan, maupun papan. Masalah kemiskinan menjadi masalah sosial.

Tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang di gagas oleh

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam

menyelesaikan masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu untuk

meningkatkan kualitas rumah dan pembangunan baru, dilihat dari kualitas atap,

lantai, dan dinding rumah untuk memenuhi syarat kesehatan, keselamatan, dan

kenyamanan.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini di duga adanya Nepotisme dan

Suap Menyuap/Riswah dalam pemilihan penerima bantuan. Kamus Besar Bahasa

Indonesia disebutkan bahwa nepotisme adalah kecenderungan untuk

mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan,

pangkat dilingkungan pemerintah; tindakan memilih kerabat atau sanak saudara

sendiri untuk memegang pemerintahan : para pemimpin banyak melakukan

korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, dan cenderung kearah nepotisme.

(Kurniati, Nepotisme Dalam Perspektif Hadis , 2015). Suap Menyuap (Riswah)

secara terminologi yaitu suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya

kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan

(atau melancarkan) yang batil dan membatilkan yang hak atau mendapatkan

manfaat dari jalan yang tidak illegal (Wawan Trans Pujianto, 2015.)
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3. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang

mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan

pemerintah untuk memperoleh rumah (Surat Edaran PUPR ,2018,h.3). Istilah

Masyarakat Berpenghasilan Rendah itu sendiri identik kaitannya dengan istilah

miskin/kemiskinan. Didalam bantuan ini masyarakat dikatakan miskin jika

pendapatannya ± senilai Rp. 500.000 perbulan.

Kemiskinan adalah suatu  kondisi  ketidakmampuan  secara ekonomi

untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daeraah. Kondisi

ketidakmampuan ini dintandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk

memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan

(Kurniawan, https://e-journal.uajy.ac.id , 10 Januari 2020).

Adapun pengertian para ahli tentang kemiskinan yaitu :

a. Menurut Nugroho dan Dahuri dalam Naerul, Kemiskinan adalah kondisi

absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat

dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi

kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang

berlaku didalam masyarakat karena sebab-sebab natural, cultural, dan

structural (Naerul Edwin Kiky Aprianto, ,2017).

b. Menurut Suparlan dalam Reza Attabiurrobbi, Kemiskinan merupakan

sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat

kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan
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standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang

bersangkutan.

c. Menurut Dermoredjo dalam Reza Attabiurrobbi, Kemiskinan adalah bahwa

yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif.

d. Menurut Sumedi dan Supadi dalam Reza Attabiurrobbi, masyarakat miskin

mempunyai beberapa cirri sebagai berikut : 1) tidak memiliki akses ke

proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka, 2)

tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada, 3) rendahnya kualitas

SDM termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada

rendahnya penghasilan, 4) terperangkap dalam rendahnya budaya kualitas

SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalism, 5)

rendahnya pemilikan asset fisik termasuk asset lingkungan hidup seperti air

bersih dan penerangan (Reza Attabiurrobbi Annur, 2013).

Al-Qur’an menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosakata yang berbeda,

yaitu al-maskanat (kemiskinan), al-faqr (kefakiran), al-’ailat (mengalami

kekurangan), al-ba’sa (kesulitan hidup), al-imlaq (kekurangan harta), al-sail

(peminta), al-mahrum (tidak berdaya), al-qani (kekurangan dan diam), al-mu’tarr

(yang perlu dibantu) dan al-dha’if (lemah). Kesepuluh kosakata di atas

menyandarkan pada satu arti/makna yaitu kemiskinan dan penanggulangannya.

Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya

dan orang miskin terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4 ayat 135. Hukum kaya dan

miskin sesungguhnya adalah hukum universal yang berlaku bagi semua manusia,

apa pun keyakinannya. Karena itu tak ubahnya seperti kondisi sakit, sehat, marah,
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sabar, pun sama dengan masalah spirit, semangat hidup, disiplin, etos kerja,

rendah dan mentalitas.

Kemiskinan, menurut Islam,disebabkan oleh beberapa faktor,diantaranya

karena :

- Keterbatasan Untuk Berusaha (Q.S. Al-Baqarah/2: 273)

         
               
             

Terjemahnya :
(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan

Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu
menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta.
kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta
kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu
nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui
(Q.S. Al-Baqarah/2:273),(Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran
Dan Terjemahan,2008,h.46).

Berdasarkan ayat di atas di jelaskan bahwa berikanlah sedekah kalian

kepada orang-orang miskin yang kesibukannya berjihad di jalan Allah membuat

mereka tidak sempat bekerja mencari rezeki.

- Penindasan (Q.S. Al-Hasyr/59: 8),

              
         

Terjemahnya :
(juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman
dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan
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keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. mereka Itulah
orang-orang yang benar (Q.S. Al-Hasyr/59: 8), (Departemen Agama
Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahan,2008,h.546).

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa sebagian dari harta kalian di

salurkan untuk orang-orang fakir yang berhijrah di jalan Allah yang dipaksa untuk

meninggalkan harta dan anak-anak mereka, karena mengharap Allah memberikan

karunia-Nya kepada mereka berupa rezeki di dunia dan keridhaan di akhirat.

- Cobaan Tuhan (Q.S. Al-An’am/6: 42),

               
  

Terjemahnya:
Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat
yang sebelum kamu, kemudian Kami siksa mereka dengan (menimpakan)
kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon (kepada Allah)
dengan tunduk merendahkan diri (Q.S. Al-An’am/6:42),(Departemen
Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahan,2008,h.135).

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa sesungguhnya kami telah

mengutus banyak rasul kepada umat-umat sebelum kamu wahai Rasul, kemudian

mereka mendustakan para Rasul tersebut dan berpaling dari ajaran yang

dibawanya. Maka akan di hukum dengan kesusahan seperti kemiskinan dan

musibah pada tubuh mereka seperti penyakit supaya mereka mau tunduk dan

patuh kepada Rabb mereka.

- Pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan (Q.S. Al-Baqarah/2: 61).
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Terjemahnya :
Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, Kami tidak bisa sabar
(tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk
Kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi Kami dari apa yang
ditumbuhkan bumi, Yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya,
kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu
mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? Pergilah kamu
ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". lalu
ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat
kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari
ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi yang memang tidak dibenarkan.
demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui
batas (Q.S. Al-Baqarah/2: 61) (Departemen Agama Republik Indonesia,
Al-Quran Dan Terjemahan,2008,h.9).

Berdasarkan ayat di atas di jelaskan bahwa mereka senantiasa mengikuti

hawa nafsu dan terus-menerus menolak apa yang Allah pilihkan untuk mereka,

akibatnya mereka harus menerima kehinaan, kemiskinan dan kesengsaraan.

Mereka mendapatkan murka dari Allah karena mereka berpaling dari agama-Nya,

ingkar kepada ayat-ayat-Nya, dan membunuh para nabi-Nya secara semena-mena.

Semua itu terjadi karena mereka durhaka kepada Allah dan melampaui batas-batas

yang telah ditetapkan-Nya.

Kembali pada persoalan hukum alam di atas tentang keniscayaan

adanya orang kaya dan orang miskin, maka sudah sepatutnya orang kaya

(termasuk pemerintah) membantu orang miskin. Menurut Islam, dengan adanya

bantuan orang kaya tersebut, agar orang miskin tidak terjerumus ke dalam
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perbuatan yang dapat merendahkan martabatnya sendiri. Islam sesungguhnya

telah menyadari bahwa terkadang kefakiran (dan kemiskinan) akan menjadikan

manusia pada kekufuran.

1) Data Kemiskinan Kabupaten Kolaka

Dibawah ini merupakan data kemiskinan Kabupaten Kolaka (BPS

Kabupaten Kolaka) yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Data Kemiskinan Kabupaten Kolaka

Tahun
Garis Kemiskinan

(Rupiah/Kapita/Bulan)

Jumlah

Penduduk

Miskin

Presentase

Penduduk

Miskin

2014 277.220 53.640 14,99

2015 292.370 27.210 14,68

2016 320.897 28.560 15,05

2017 327.329 26.641 13,78

2018 349.388 24.735 12,51

2019 370.036 24.000 11,92

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun

2016 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin. Sedangkan pada tahun 2017

sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan penduduk miskin.

2) Data Kemiskinan Sulawesi Tenggara

Dibawah ini merupakan data kemiskinan wilayah Sulawesi Tenggara

(Fajar Hidayat, 2018) :
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Tabel 2.2 Data Kemiskinan Sulawesi Tenggara

No
Kabupaten/Kota

Jumlah
Penduduk

Miskin
(000)

Persentase
Penduduk

Miskin
P1 P2

Garis
Kemiskinan

(Rp/Kap/ Bulan)

1 Buton 13,78 13,67 2,08 0,47 233.201

2 Muna 29,12 13,19 1,70 0,34 314,928
3 Konawe 33,40 13,48 2,47 0,65 283,109
4 Kolaka 24,74 12,51 2,92 0,96 349.388
5 Konawe Selatan 33,73 10,95 1,50 0,32 219.979
6 Bombana 19,77 11,05 2,46 0,73 288.201
7 Wakatobi 14,20 14,85 2,90 0,74 256.308
8 Kolaka Utara 21,03 14,30 2,71 0,74 453.994
9 Buton Utara 9,38 14,93 1,95 0,37 306.47
10 Konawe Utara 8,82 14,22 2,85 0,81 260.861
11 Kolaka Timur 25,97 13,82 3,55 1,22 345.216

12
Konawe

Kepulauan
5,87 17,48 4,59 1,56 294.035

13 Muna Barat 11,39 14,17 2,09 0,40 315.009
14 Buton Tengah 13,72 14,88 1,23 0,25 231.289
15 Buton Selatan 11,86 14,82 3,32 1,31 214.859
16 Kota Kendari 17,76 4,69 0,70 0,21 327.976

17 Kota Baubau 12,59 7,57 1,00 0,22 311.509
Sumber : Fajar Hidayat, Dkk, Data dan Informasi  Kemiskinan Kabupaten/Kota
Tahun 2018

Pada tabel 2.2 diatas menjelaskan bahwa kemiskinan tertinggi di Sulawesi

Tenggara pada tahun 2018 yaitu Konawe Kepulauan dengan jumlah kemiskinan

yaitu 17,48%, di posisis kedua ada Buton Utara sebesar 14,93%, ketiga ada Buton

Tengah sebesar 14,88%.

3) Data Kemiskinan di Indonesia

Dengan berbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan

yang dilakukan, angka kemiskinan di Indonesia berhasil turun dari 60 persen

pada tahun 1970, hingga akhirnya menembus angka satu digit yaitu 9,82 persen
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pada Maret 2018 dan turun kembali menjadi 9,66 persen pada September 2018.

Selama kurun waktu Maret 2017 dan Maret 2018, terjadi penurunan jumlah

penduduk miskin cukup besar yaitu 1,82 juta penduduk, yang terdiri dari 1,3 juta

penduduk di daerah perdesaan dan 529 ribu penduduk di wilayah perkotaan.

Selama 5 tahun terakhir, penurunan jumlah penduduk miskin tergolong cukup

besar.

Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi,

yaitu 25,95 juta penduduk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 61,32 persen

diantaranya bertempat tinggal di wilayah perdesaan dan umumnya bekerja pada

sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Indonesia

merupakan permasalahan yang dominan di daerah perdesaan. Sebagian besar

penduduk miskin, yakni 74,45 persen, terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia

(KBI), terutama di pulau Sumatera dan Jawa. Tingginya jumlah penduduk miskin

di kedua pulau ini merupakan hal yang wajar mengingat lebih dari separuh

penduduk Indonesia tinggal di kedua pulau ini. Namun, apabila dilihat dari

tingginya tingkat kemiskinan, provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih

mendominasi dengan angka kemiskinan yang relatif lebih tinggi.

Tabel 2.3 Data Kemiskinan Di Indonesia

No. Provinsi
Presentasi kemiskinan

Maret 2014 Maret 2018

1. Aceh 18,05 15,97

2. Sumatera Utara 9,38 9,22

3. Sumatera Barat 7,41 6,65
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4. Riau 8,12 7,39

5. Jambi 7,92 7,92

6. Sumatera Selatan 13,91 12,8

7. Bengkulu 17,48 15,43

8. Lampung 14,28 13,14

9. Kep. Bangka Belitung 5,36 5,25

10. Kep. Riau 6,7 6,2

11. Jakarta 3,92 3,57

12. Jawa Barat 9,44 7,45

13. Jawa Tengah 14,46 11,32

14. Yogyakarta 15 12,13

15. Jawa Timur 12,42 10,93

16. Banten 5,35 5,24

17. Bali 4,53 4,01

18. Nusa Tenggara Barat 17,25 14,75

19. Nusa Tenggara Timur 19,82 21,35

20. Kalimantan Barat 8,54 7,77

21. Kalimantan Tengah 6,03 5,17

22. Kalimantan Selatan 4,68 4,54

23. Kalimantan Timur 6,42 6,03

24. Kalimantan Utara 7,09

25. Sulawesi Utara 8,75 7,8
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26. Sulawesi Tengah 13,93 14,01

27. Sulawesi Selatan 10,28 9,06

28. Sulawesi Tenggara 14,05 11,63

29. Gorontalo 17,44 16,81

30. Sulawesi Barat 12,27 11,25

31. Maluku 19,13 18,12

32. Maluku Utara 7,3 6,64

33. Papua Barat 27,13 23,01

34. Papua 30,05 27,74

Sumber : Muana Nanga, Dkk. Analisis Wilayah Dengan Kemiskinan
Tinggi(Jakarta: Kedeputian Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappena,2018)

Wilayah   dengan   kemiskinan   tinggi   dapat   dicirikan   sebagai

berikut:   1) mengalami tingkat kemiskinan lebih dari 15 persen selama 3 tahun

berturut-turut; 2) mengalami perlambatan laju penurunan kemiskinan; dan 3)

memiliki permasalahan kemiskinan multidimensi. Beberapa provinsi dengan

tingkat kemiskinan tertinggi terdiri atas Provinsi Papua (27,74 persen), Papua

Barat (23,01 persen), NTT (21,35 persen), Maluku (18,12 persen), Gorontalo

(16,81 persen), Aceh (15,97 persen), dan Bengkulu (15,43 persen).

Setiap provinsi memiliki kapasitas yang  berbeda dalam   upaya penurunan

kemiskinan. Selama kurun waktu 2014-2018, provinsi-provinsi di Kawasan Barat

Indonesia  (KBI)  mampu menurunkan kemiskinan rata-rata sebesar 2,62  persen

per tahun. Sementara provinsi-provinsi KTI pada kurun waktu yang sama, hanya

mampu menurunkan kemiskinan rata-rata sebesar 0,19 persen per tahun. Laju
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penurunan  jumlah penduduk miskin di wilayah KTI yang   lamban  menyebabkan

kemiskinan sulit turun.   Pada   2017-2018,   laju   penurunan   kemiskinan   di

KBI   jauh   lebih   cepat dibandingkan wilayah lainnya, terutama di Pulau  Jawa .

Sedangkan untuk Provinsi Maluku dan Papua, pada periode yang sama

mengalami pelambatan penurunan kemiskinan (Muana Nanga, Dkk. 2018).

Adapun standar kemiskinan Di Indonesia tahun 2018 yaitu sebagai

berikut:

a. Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan

pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia

mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang

dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang

(10,12 persen).

b. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017

sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara

itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017

sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018.

c. Selama periode September 2017–Maret 2018, jumlah penduduk miskin di

daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang

pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018),

sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31

juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018).

d. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar

dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang,
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pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan

terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 73,48 persen.

Angka ini naik dibandingkan kondisi September 2017, yaitu sebesar 73,35

persen.

e. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis

Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek

filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir. Sedangkan

komoditi nonmakanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis

Kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin,

listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi (Badan Pusat Statistik, 27

Januari 2020).

4. Ekonomi Islam

Islam merupakan panduan bagi manusia untuk bertindak, berinteraksi dan

bergaul dengan  manusia lainnya. Ekonomi islam dimaknai sebagai ilmu ekonomi

yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bagi individu, kelompok,

masyarakat maupun pemerintah dalam  rangka pengoorganisasian faktor

produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang atau jasa yang di hasilkan dan

tunduk dalam peraturan islam. Secara normatif ekonomi islam juga terikat dengan

norma yang telah ada dalam  ajarakan dan sejarah masyarakat islam, dan telah

menjadi panutan masyarakat islam (Havis Aravik,2016,h.1).
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Adapun beberapa pengertian ekonomi islam di kemukakan oleh para ahli :

a. Menurut Abdul dalam Ika dan Abdul, Ekonomi islam adalah ilmu

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi

masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam.

b. Menurut Nejatullah dalam Ika dan Abdul, Ilmu ekonomi islam adalah

respons pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa

tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-qur’an dan

Sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman.

c. Menurut M. Umer dalam Ika dan Abdul, Ekonomi islam adalah suatu

pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia

melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada

dalam koridor yang mengacu pada pengajaran  islam, tanpa

mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan

makro ekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang

berkesinambungan.

d. Menurut M. Akram dalam Ika dan Abdul, Ekonomi islam bertujuan

untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang

dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar

kerjasama dan partisipasi.

e. Menurut Khurshid dalam Ika dan Abdul, Ilmu ekonomi islam adalah

suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi

dan tingkah  laku manusia secara relasional dalam  perspektif islam

(Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi2015, h.6-7).
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1.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan

program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)  pada Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR), dan bagaimana tinjauan perspektif ekonomi

Islam terhadap Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya. Dalam pengelolaan

bantuan ini peneliti membahas tentang beberapa aspek, yaitu  perencanaan

(Planning), pengongarganisasian (organizing), pembiayaan (financing),

pelaksanaan (actuating), pengawasan (controlling). Dan bagaimana tinjauan

ekonomi islam dalam Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya.Dalam

pembangunan ekonomi diperlukan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam

mengelola sumber daya yang ada. Prinsip keadilan yaitu mendistribusikan

kekayaan kepada semua masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan distribusi

pendapatan.
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Secara lebih rinci demikian disajikan kerangka pikir :

Tabel 2.4 Kerangka Pikir

Pengelolaan

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS)

Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR)

1. Planning
2. Organizing
3. Financing
4. Actuating
5. Controlling

Peningkatan Kualitas
Hidup Masyarakat

Ekonomi Islam


