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PEDOMAN WAWANCARA 

a. Tim Falilitator Lapangan : 

a. bagaimana perencanaan dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ? 

b. bagaimana sistem dari sosialisasi tersebut ?  

c. bagaimana sistem pembagian dari bantuan BSPS ini ?  

d. bagaimana criteria dari bantuan ini ? 

e. apa saja persyaratan dari bantuan ini ? 

f. bagaimana pembiayaan dari bantuan ini ? 

g. apakah ada potongan pajak dari bantuan ini ? 

h. bagaimana pelaksanaannya ? apakah semua sudah di huni atau belum ? 

i. didalam bantuan ini menggunakan sistem gotong royong, bagaimana 

sistem kerja gotong royong tersebut ?  

j. apakah bapak turun langsung pada saat penyaluran bantuan dan 

pembangunan rumah ? 

b. Kepala Desa : 

a. bagaimana pendapat bapak tentang program BSPS ? 

b. bagaimana criteria calon penerima bantuan ? 

c. apakah bapak turun langsung pada saat pemilihan calon penerima ? 

d. berapa rumah yang mendapatkan bantuan ? 

e. apakah bapak turun langsung pada saat pembangunan rumah  ? 

f. apakah program tersebut berjalan sesuai rencana ? 

g. pada saat membangun rumah sistem apa yang digunakan ? 

h. bagaimana pengelolaan bantuan BSPS ini ? 

i. pada saat pembangunan, 1 rumah berapa lama waktu yang dibutuhkan ? 

c. Tokoh Agama : 

a. kan BSPS ini membantu masyarakat kurang mampu/miskin, bagaimana 

pendapat islam tentang bantuan ini ? 

b. bagaimana pendapat islam tentang pemimpin ? 

c. bagaimana ciri-ciri atau syarat menjadi pemimpin yang baik ? 

d. bagaimana jika pemimpin itu bersikap tidak adil ? 

e. apakah ada surat atau hadist yang menjelaskan tentang keadilan ? 

d. Penerima Bantuan : 

a. bagaimana perasaan anda mendapatkan bantuan bedah rumah ? 

b. bagaimana pendapat bapak tentang adanya program bedah rumah ini ? 

c. berapa pendapatan bapak dalam sebulan ? 

d. apakah bapak sudah menempati rumah yang dibedah ? 

e. apakah bapak membangun rumah ini dari awal atau hanya direnovasi ? 

f. Berapa jumlah dana bantuan yang bapak terima ? 

g. bapak terima RP.12.500.000 setahu saya bantuan ini berjumlah 

RP.15.000.000 terus RP. 2.500.000 nya kemana ? 

h. apakah bantuan ini berupa uang atau bahan bangunan ? 

i. berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk rumah ini ? 



 

 

 

j. apakah ada biaya tambahan yang bapak keluarkan untuk menyelesaikan 

rumah anda? 

k. kan di dalam bantuan ini menggunakan sistem gotong royong, sistem ini 

bagaimana yah pak, bisa bapak jelaskan ? 

l. apa ada hambatan pada saat melakukan pembangunan ? 

e. Bukan Penerima Bantuan : 

a. bagaimana pendapat bapak tentang bantuan bedah rumah ini ? 

b. menurut bapak apakah bantuan ini sudah tepat sasaran ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

Tanggal Pengamatan :……………………………………… 

Tempat  : Desa Tondowolio 

Pengamatan                 : Pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

(BSPS) 

Setting dan peristiwa yang diamati : 

No Aspek Yang Diamati Keterangan 

1 Keadaan fisik dan 

lingkungan : 

1) Suasana lingkungan 

desa Tondowolio 

2) Sarana dan Prasarana  

 

 

2 Kegiatan : 

1) Membaca peraturan 

bupati Kolaka No.9 

Tahun 2018 tentang 

Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya 

2) Proses pembangunan 

rumah 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

Komponen Dokumentasi : Data Pendukung 

Hari/ Tanggal Pelaksanaan : ……………………………. 

No Sub Komponen Jenis Dokumen 

Keberadaan 

Dokumen 

Ada  Tidak  

1 Gambaran tempat 

peneltian 

- Sejarah 

- Letak geografis 

- Sarana dan 

Prasarana 

Arsip dokumen kantor desa �  

2 Karakteristik lingkungan 

masyarakat : 

- Ekonomi 

- Etnis 

- Sosial budaya 

Arsip dokumen kantor desa �  

3. Laporan  Bantuan 

Stimulan Perumahan 

Swadaya 

Arsip Dokumen Tim Fasilitator 

Lapangan 

�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DATA WAWANCARA 

Peneliti : Darma Syahruni 

Narasumber : Abd. Annas, A.md (selaku fasilitator lapangan) 

Hari/Tanggal :15 Mei 2020 

Jam  : 09.40 WITA 

 

Tanya:  bagaimana perencanaan dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ? 

Jawab: sebelum melakukan perencanaan ada beberapa tahap yang dilaksanakan 

oleh pihak pemerintah, pertama pemerintah menunjuk fasilitator sebagai 

penanggung jawab. Kemudian fasilitator melakukan sosialisasi kepada 

pemerintah setempat dan masyarakat yang menerima bantuan. 

Selanjutnya setelah melakukan sosialisasi, fasilitator melakukan survey 

ke rumah-rumah masyarakat yang akan mendapatkan bantuan BSPS ini. 

Tanya:   bagaimana sistem dari sosialisasi tersebut ?  

Jawab: Sosialisasi ke masyarakat desa dilakukan sebanyak tiga kali untuk 

memberi pengetahuan kemasyarakat tentang penyelenggaraan bantuan 

ini. 

Tanya:  bagaimana sistem pembagian dari bantuan BSPS ini ?  

Jawab: pertama, pemerintah setempat mengajukan nama-nama ke fasilitator, 

kemudian fasilitator memeriksa/survey ke rumah-rumah masyarakat 

tersebut. Kemudian fasilitator memberikan nilai sesuai dengan criteria 

rumah yang layak mendapatkan bantuan ini, kami melakukan survey 

sebanyak 3 kali untuk melihat apakah rumah tersebut masuk criteria atau 

tidak. 

Tanya:  bagaimana criteria dari bantuan ini ? 

Jawab: criteria dari bantuan ini ada 3 yaitu pertama rusak berat, rusak sedang, 

dan rusak ringan. 

Tanya:  apa saja persyaratan dari bantuan ini ? 

Jawab: kalau persyaratannya itu tanah yang ditempati harus tanah milik 

sendiri,kalau lebih jelasnya anda bisa lihat nanti di dokumen yang saya 

berikan 

Tanya:  bagaimana pembiayaan dari bantuan ini ? 

Jawab: kalau masalah biaya, pembiayaannya itu langsung dari pemerintah 

provinsi yang diberikan oleh kementerian perumahan yang ditunjuk oleh 

NVT  

Tanya:  apakah ada potongan pajak dari bantuan ini ? 

Jawab: kami kenakan pajak sebesar 10% untuk pajak bahan bangunan dan 

konsumsi untuk masyarakat yang melakukan gotong royong 

Tanya:  bagaimana pelaksanaannya ? apakah semua sudah di huni atau belum ? 

Jawab: pelaksanaannya semua berjalan dengan lancar, kalau masalah sudah 

dihuni atau belum itu tergantung dari masyarakatnya 

Tanya: didalam bantuan ini menggunakan sistem gotong royong, bagaimana 

sistem kerja gotong royong tersebut ?  

Jawab: itu tergantung dari masyarakatnya dan pemerintah setempat bisa 

mengumpulkan masyarakatnya untuk saling membantu 



 

 

 

Jawab: apakah bapak turun langsung pada saat penyaluran bantuan dan 

pembangunan rumah ? 

Jawab: kita wajib turun langsung karena ini berurusan dengan dana yang akan 

diturunkan pemerintah kepada masyarakat dan itu wajib diawasi. 
 

DATA WAWANCARA 

Peneliti : Darma Syahruni 

Narasumber : Asmanuddin A.md.T (selaku kepala desa Tondowolio) 

Hari/Tanggal : 20 Mei 2020 

Jam  : 13.00 WITA 

 

Tanya:   bagaimana pendapat bapak tentang program BSPS ? 

Jawab: program BSPS ini khususnya Desa Tondowolio masih banyak 

masyarakat yang membutuhkan karena masih banyak rumah-rumah yang 

perlu dibantu mengenai hal ini BSPS dengan anggaran APBN bisa 

membantu masyarakat khususnya yang rumah masih belum layak  

Tanya:   bagaimana criteria calon penerima bantuan ? 

Jawab: kalau criteria calon penerima rata-rata masih berekonomian rendah 

olehnya itu kami selaku pemerintah memiliki data sesuai dengan criteria-

kriteria yang khususnya di ekonomi yang berpenghasilan rendah 

Tanya:   apakah bapak turun langsung pada saat pemilihan calon penerima ? 

Jawab: Alhamdulillah dengan hasil atau penentuan calon penerima BSPS saya 

selaku kepala desa turun sendiri dan melihat calon penerima yang 

dikenakan bantuan BSPS  

Tanya : apa alasan bapak memilih orang-orang tersebut sebagai penerima 

bantuan ? 

Jawab : karena mereka butuh jadi saya memilih mereka sebagai penerima 

bantuan 

Tanya:  berapa rumah yang mendapatkan bantuan ? 

Jawab:  kami merekomendasikan 30 rumah tapi hanya 25 rumah yang di ACC 

Tanya:  apakah bapak turun langsung pada saat pembangunan rumah  ? 

Jawab: Alhamdulillah kami turun langsung, dan kami turun terus dilapangan 

mengkroscek pembangunan program BSPS kepada masyarakat yang 

kena bantuan ini 

Tanya:  apakah program tersebut berjalan sesuai rencana ? 

Jawab: Alhamdulillah program BSPS berjalan dengan lancar, hanya ada beberapa 

rumah yang belum menempati rumahnya dikarenakan biaya swadayanya 

belum mencukupi untuk melanjutkan pembangunan rumahnya karena 

dia ingin membangun rumah yang besar  

Tanya:  pada saat membangun rumah sistem apa yang digunakan ? 

Jawab: pada saat membangun rumah sesuai dengan hasil pertemuan sebelum 

adanya pelaksanaan pembangunan saya undang kepada si penerima bsps 

untuk melakukan mediasi dan kemarin disepakati menggunakan sistem 

gotong royong 

Tanya:  bagaimana pengelolaan bantuan BSPS ini ? 



 

 

 

Jawab: pengelolaan bantuan BSPS ini seperti yang saya sampaikan tadi kami 

mengundang masyarakat dengan mengecek kondisi rumah yang mana-

mana yang dibutuhkan untuk diturunkan suatu bahan karena kami juga 

tak lupa masyarakat selalu saya sampaikan bahwa mereka harus 

mempunyai dana atau swadaya untuk membantu menyelesaikan program 

pembangunan karena tahun ini anggaran BSPS setiap rumah yaitu Rp. 

15.000.000 belum termasuk pajak 

Tanya:  pada saat pembangunan, 1 rumah berapa lama waktu yang dibutuhkan ? 

Jawab: kalau untuk waktu disini kami tidak bisa pungkiri karena anggaran juga 

setiap tahunnya, kalau untuk rumah kita tidak bisa target yang penting 

bisa selesai tapi kalau untuk penyaluran bahan atau material itu langsung 

kita drop untuk pembangunan suatu rumah 

 

DATA WAWANCARA 

Peneliti : Darma Syahruni 

Narasumber : Baharuddin S.Pdi (selaku tokoh agama desa Tondowolio) 

Hari/Tanggal : 20 Agustus 2020 

Jam  : 09.00 WITA 

 

Tanya:  kan BSPS ini membantu masyarakat kurang mampu/miskin, bagaimana 

pendapat islam tentang bantuan ini ? 

Jawab: seperti yang anda katakana tadi, bantuan ini kan menolong masyarakat 

yang kurang mampu. Dalam ajaran Islam tolong menolong merupakan 

kewajiban setiap muslim. Sudah semestinya masyarakat yang mampu 

menolong masyarakat yang tidak mampu.  Seperti yang tercantum di 

surah Al-Maidah ayat 2 yaitu “ tolong menolonglah kamu dalam 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa” 

Tanya:  bagaimana pendapat islam tentang pemimpin ? 

Jawab: kedudukan pemimpin dalam islam sangatlah penting, bahkan hukumnya 

itu fardhu kifayah  

Tanya:  bagaimana ciri-ciri atau syarat menjadi pemimpin yang baik ? 

Jawab: ciri-ciri pemimpin yang baik harus mempunyai 4 sifat Nabi, yaitu Shidq, 

amanah, fathonah, dan tabliq. Jika pemimpin mempunyai keempat sifat 

Nabi tersebut sudah pasti dia pemimpin yang baik 

Tanya:   bagaimana jika pemimpin itu bersikap tidak adil ? 

Jawab:  bicara masalah keadilan saat ini merupakan hal yang sangat sulit didapati 

pada seorang pemimpin. Namun, kita harus ingat bahwa keadilan itu 

tergantung masa dan tempat. Artinya, keadilan terdapat pada manusia 

sekarang dengan zaman Nabi itu berbeda. Begitu juga halnya dengan 

tempat, suatu wilayah dengan wilayah lain juga berbeda dan jangan kita 

samakan  

Tanya:  apakah ada surat atau hadist yang menjelaskan tentang keadilan ? 

Jawab:  terdapat dalam Q.S an-Nisa ayat 58 

 

 



 

 

 

DATA WAWANCARA 

Peneliti : Darma Syahruni 

Narasumber : Lili (selaku penerima bantuan) 

Hari/Tanggal :15 Mei 2020 

Jam  : 09.00 WITA 

Tanya:  bagaimana pendapat ibu tentang adanya program bedah rumah ini ? 

Jawab: dengan diadakannya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sangat 

membantu masyarakat terutama masyarakat yang rumahnya tidak layak 

huni di karenakan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pangan dan pendidikan anak-anaknya jadi belum mampu 

merenovasi rumah yang sudah rusak bagian dindingnya  

Tanya:  berapa pendapatan ibu dalam sebulan ? 

Jawab: kalau pendapatan tidak menentu soalnya kerja saya kan Cuma tukang 

masak kalau ada orang menikah, kan tidak mungkin setiap hari atau 

bulan ada yang menikah disini dek. Jadi kalau masalah pendapatan saya 

cuma bisa mengandalkan anak saya 

Tanya:  apakah ibu sudah menempati rumah yang dibedah ? 

Jawab:  alhamdulilah rumah ini adalah hasil dari bantuan BSPS ini 

Tanya:  apakah ibu membangun rumah ini dari awal atau hanya direnovasi ? 

Jawab:  saya membangunnya dari awal 

Tanya:  Berapa jumlah dana bantuan yang ibu terima ? 

Jawab: Rp.15.000.000 tapi kami terima cuma Rp.12.000.000 karena ada 

potongan  

Tanya:  kalau boleh tahu potongannya untuk apa bu ? 

Jawab:  katanya untuk pajak bahan bangunan sama uang konsumsi untuk tukang 

Tanya:  apakah bantuan ini berupa uang atau bahan bangunan ? 

Jawab:  kami terima dalam bentuk bahan bangunan 

Tanya:  berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk rumah ini ? 

Jawab:  kalau masalah waktu saya lupa dek 

Tanya: berapa biaya tambahan yang bapak keluarkan untuk menyelesaikan 

rumah anda? 

Jawab:  RP. 1.500.000 dek 

Tanya:  kan di dalam bantuan ini menggunakan sistem gotong royong, sistem ini 

bagaimana yah bu, bisa dijelaskan ? 

Jawab: kami selaku penerima bantuan saling bahu membahu untuk 

menyelesaikan pembangunan bantuan ini 

Tanya:   apa ada hambatan pada saat melakukan pembangunan ? 

Jawab:  kalau hambatan mungkin di cuaca dek, karena kalau hujan kita tidak bisa 

membangun rumah 

 



 

 

 

 

DATA WAWANCARA 

Peneliti : Darma Syahruni 

Narasumber : Hasril (selaku penerima bantuan) 

Hari/Tanggal :16 Mei 2020 

Jam  : 10.00 WITA 

 

Tanya:  bagaimana perasaan anda mendapatkan bantuan bedah rumah ? 

Jawab: Alhamdulillah perasaan saya sudah pasti senang karena rumah saya di 

bedah 

Tanya:  bagaimana pendapat bapak tentang adanya program bedah rumah ini ? 

Jawab: program ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu seperti 

saya contohnya, kebutuhan pokok saja susah apalagi mau memperbaiki 

rumah kalau gaji saya kita mau gunakan untuk merenovasi rumah saya 

rasa tidak cukup  

Tanya:  berapa pendapatan bapak dalam sebulan ? 

Jawab: kalau masalah gaji tidak menentu, kadang RP.350.000 kadang juga 

RP.400.000  

Tanya:   apakah bapak sudah menempati rumah yang dibedah ? 

Jawab:  Alhamdulillah rumah yang kami tinggali ini rumah yang sudah dibedah 

Tanya:  apakah bapak membangun rumah ini dari awal atau hanya direnovasi ? 

Jawab:  rumah ini direnovasi, dibagian dinding dan atapnya saja 

Tanya:  Berapa jumlah dana bantuan yang bapak terima ? 

Jawab:  kami terima bersih itu sekitar RP. 12.500.000 

Tanya: bapak terima RP.12.500.000 setahu saya bantuan ini berjumlah 

RP.15.000.000 terus RP. 2.500.000 nya kemana ? 

Jawab: RP. 2.500.000 itu masuk kedalam pajak bahan bangunan dan uang 

konsumsi untuk masyarakat yang ikut gotong royong dari bantuan ini 

Tanya:  apakah bantuan ini berupa uang atau bahan bangunan ? 

Jawab:   kami menerima dalam bentuk bahan bangunan 

Tanya:  berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk rumah ini ? 

Jawab:  kurang lebih 45 hari 

Tanya: apakah ada biaya tambahan yang bapak keluarkan untuk menyelesaikan 

rumah anda? 

Jawab:  saya tidak mengeluarkan uang tambahan, rumah kecil tidak apa-apa yang 

penting keluarga saya nyaman dan aman 

Tanya: kan di dalam bantuan ini menggunakan sistem gotong royong, sistem ini 

bagaimana yah pak, bisa bapak jelaskan ? 



 

 

 

Jawab: sistem gotong royong ini kita saling membantu satu sama lain saling 

tolong menolong, kita menggunakan sistem rumah kerumah, kita mulai 

dari dusun 1 sampai dusun 5 seperti itulah penjelasan singkatnya 

Tanya : apa ada hambatan pada saat melakukan pembangunan ? 

Jawab : di cuaca paling dek hambatan yang kami lalui 

 

 

DATA WAWANCARA 

Peneliti : Darma Syahruni 

Narasumber : Muh. Aris (selaku penerima bantuan) 

Hari/Tanggal : 16 Mei 2020 

Jam  : 16.00 WITA 

 

Tanya : bagaimana perasaan bapak mendapatkan bantuan bedah rumah ? 

Jawab : senang sekali alhamdulillah 

Tanya : bagaimana pendapat bapak tentang adanya program bedah rumah ini ? 

Jawab: bantuan ini sangat sangat membantu masyarakat, apalagi sasaran dari 

bantuan ini masyarakat berpenghasilan rendah 

Tanya:  berapa pendapatan bapak dalam sebulan ? 

Jawab : pendapatan saya dalam sebulan itu sekitar RP.450.000 

Tanya : apakah bapak sudah menempati rumah yang dibedah ? 

Jawab : iya 

Tanya : apakah bapak membangun rumah ini dari awal atau hanya direnovasi ? 

Jawab : saya tidak membangun rumah ini dari awal, saya hanya merenovasinya 

Tanya : Berapa jumlah dana bantuan yang bapak terima ? 

Jawab: dana dari bantuan ini jumlahnya RP.15.000.000 tapi kami terima hanya 

RP.12.500.000 

Tanya : terus RP. 2.500.000 nya bagaimana pak ? 

Jawab: RP. 2.500.000 nya masuk kedalam pajak bahan bangunan dan konsumsi 

kami saat gotong royong 

Tanya : apakah bantuan ini berupa uang atau bahan bangunan ? 

Jawab : bahan bangunan 

Tanya : berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk rumah ini ? 

Jawab : 42 hari 

Tanya: apakah ada biaya tambahan yang bapak keluarkan untuk menyelesaikan 

rumah anda? 

Jawab : ada, saya tambah sekitar RP. 500.000 

Tanya : kan di dalam bantuan ini menggunakan sistem gotong royong, sistem ini 

bagaimana yah pak, bisa bapak jelaskan ? 



 

 

 

Jawab : maksud dari sistem ini yaitu kami saling membantu sesama penerima 

bantuan, contohnya hari ini kita mulai gotong royong dari rumah bapak 

Daddi yang ada didusun 1 sampai rumah bapak Abd. Karim yang berada 

di dusun 5  

Tanya : apa ada hambatan pada saat melakukan pembangunan ? 

Jawab : kalau hambatannya itu orang yang ingin bantu kerja kadang dating 

terlambat tapi yah mau gimana lagi dek kan kita yang boleh memaksa dia untuk 

cepat datang  

 

DATA WAWANCARA 

Peneliti : Darma Syahruni 

Narasumber : Sukri (selaku penerima bantuan) 

Hari/Tanggal : 30 Mei 2020 

Jam  : 16.00 WITA 

 

Tanya : bagaimana perasaan bapak mendapatkan bantuan bedah rumah ? 

Jawab : sudah tentu senang sekali 

Tanya : bagaimana pendapat bapak tentang adanya program bedah rumah ini ? 

Jawab: kalau menurut bapak, bantuan ini sangat sangat membantu masyarakat 

yang kurang mampu, seperti saya contohnya. Dulu rumah saya rumah 

panggung bisa dibilang kayu nya sudah tidak terlalu kokoh sekarang 

Alhamdulillah rumah saya sudah rumah batu berkat bantuan ini 

Tanya:  berapa pendapatan bapak dalam sebulan ? 

Jawab: pendapatan tidak tentu dek, karena saya cuma seorang nelayan dek 

dapatnya kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, bahkan pernah 

tidak dapat ikan 

Tanya : apakah bapak sudah menempati rumah yang dibedah ? 

Jawab : alhamdulillah sudah dek 

Tanya : apakah bapak membangun rumah ini dari awal atau hanya direnovasi ? 

Jawab : saya melakukan pembangunan baru dek alias mulai dari awal 

Tanya : Berapa jumlah dana bantuan yang bapak terima ? 

Jawab : dana dalam bantuan ini RP.15.000.000 

Tanya : RP.15.000.000 bapak terima semua atau ada potongan ? 

Jawab : ada potongan Rp. 2.500.000 untuk upah kerja 

Tanya : apakah bantuan ini berupa uang atau bahan bangunan ? 

Jawab : bahan bangunan 

Tanya : berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk rumah ini ? 

Jawab : kalau tidak salah sekitar 42 hari 

Tanya: apakah ada biaya tambahan yang bapak keluarkan untuk menyelesaikan 

rumah anda? 

Jawab : tidak ada dek 



 

 

 

Tanya : kan di dalam bantuan ini menggunakan sistem gotong royong, sistem ini 

bagaimana yah pak, bisa bapak jelaskan ? 

Jawab: sistem dari bantuan ini kita saling membantu satu sama lain sesama 

penerima bantuan 

Tanya : apa ada hambatan pada saat melakukan pembangunan ? 

Jawab: selama proses berlangsungnya bantuan tidak ada hambatan yang 

membuat saya kesulitan memenuhi persyaratan dan mengutamakan sifat 

gotong royong antar sesama tetangga dalam proses membangun rumah 

yang tidak melalui tenaga ahli properti perumahan (tukang) ini 

DATA WAWANCARA 

Peneliti : Darma Syahruni 

Narasumber : Ruhaena (selaku penerima bantuan) 

Hari/Tanggal : 5 Juni 2020 

Jam  : 09.00 WITA 

 

Tanya : bagaimana pendapat ibu tentang adanya program bedah rumah ini ? 

Jawab: dengan adanya bantuan ini rumah yang tadinya tidak layak huni menjadi 

layak huni jadi sudah pasti sangan membantu masyarakat 

Tanya : berapa pendapatan ibu dalam sebulan ? 

Jawab: kalau ditanya pendapatan tidak tentu, soalnya saya hidup sendiri jadi 

untuk makan saja sudah cukup.  

Tanya : apakah ibu sudah menempati rumah yang dibedah ? 

Jawab: alhamdulilah sudah, rumah ini dulunya papan dindingnya sekarang 

Alhamdulillah sudah menggunakan batu bata. 

Tanya : apakah ibu membangun rumah ini dari awal atau hanya direnovasi ? 

Jawab: saya tidak membangun dari awal, saya hanya merenovasi saja karena saya 

hidup sendiri jadi rumah kecil pun tidak apa-apa 

Tanya : Berapa jumlah dana bantuan yang ibu terima ? 

Jawab: Rp.15.000.000 tapi kami terima cuma Rp.12.000.000 karena ada 

potongan  

Tanya : kalau boleh tahu potongannya untuk apa bu ? 

Jawab : katanya untuk pajak bahan bangunan sama uang konsumsi untuk tukang 

Tanya : apakah bantuan ini berupa uang atau bahan bangunan ? 

Jawab : kami terima dalam bentuk bahan bangunan 
Tanya : berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk rumah ini ? 

Jawab : sebulan 

Tanya:berapa biaya tambahan yang bapak keluarkan untuk menyelesaikan rumah 

anda? 

Jawab : tidak ada, seperti yang saya katakan tadi kan saya hidup sendiri kecilpun 

tidak apa  



 

 

 

Tanya: kan di dalam bantuan ini menggunakan sistem gotong royong, sistem ini 

bagaimana yah bu, bisa dijelaskan ? 

Jawab: saling membantu sesama penerima bantuan, kami bekerja sama untuk 

menyelesaikan rumah kami 

Tanya :  apa ada hambatan pada saat melakukan pembangunan ? 

Jawab: hambatannya, hujan sama angin kencang dek, ituji hambatannya 

menurutku 

 

DATA WAWANCARA 

Peneliti : Darma Syahruni 

Narasumber : Sahida (selaku penerima bantuan) 

Hari/Tanggal : 10 Juni 2020 

Jam  : 09.00 WITA 

 

Tanya : bagaimana pendapat ibu tentang adanya program bedah rumah ini ? 

Jawab: bantuan bedah rumah ini sangat membantu 

Tanya : berapa pendapatan ibu dalam sebulan ? 

Jawab: kalau pendapatan perbulan itu hanya Rp.500.000  

Tanya : apakah ibu sudah menempati rumah yang dibedah ? 

Jawab: belum, karena swadaya saya masih belum cukup untuk melanjutkan 

pembangunan rumah ini jadi disimpan begitu dulu nanti ada dananya 

baru dilanjutkan lagi 

Tanya : Berapa jumlah dana bantuan yang ibu terima ? 

Jawab: Rp.15.000.000 tapi kami terima cuma Rp.12.000.000 karena ada 

potongan  

Tanya : kalau boleh tahu potongannya untuk apa bu ? 

Jawab : katanya untuk pajak bahan bangunan sama uang konsumsi untuk tukang 

Tanya : apakah bantuan ini berupa uang atau bahan bangunan ? 

Jawab : kami terima dalam bentuk bahan bangunan 
Tanya : berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk rumah ini ? 

Jawab : sampai sekarang belum selesai, padahal bantuan ini ada pada tahun 2018 

Tanya: berapa biaya tambahan yang bapak keluarkan untuk menyelesaikan 

rumah anda? 

Jawab : kalau sejauh ini sudah Rp.5.000.000  

Tanya: kan di dalam bantuan ini menggunakan sistem gotong royong, sistem ini 

bagaimana yah bu, bisa dijelaskan ? 

Jawab: saling membantu sesama penerima bantuan, kami bekerja sama untuk 

menyelesaikan rumah kami 

Tanya :  apa ada hambatan pada saat melakukan pembangunan ? 

Jawab: hujan sama angin kencang dek 

 



 

 

 

DATA WAWANCARA 

Peneliti : Darma Syahruni 

Narasumber : Taufan  (selaku bukan penerima bantuan) 

Hari/Tanggal : 2 Juni 2020 

Jam  : 10.00 WITA 

 

Tanya : bagaimana pendapat bapak tentang bantuan bedah rumah ini ? 

Jawab: kalau menurut saya bantuan ini sangat membantu masyarakat miskin atau 

yang kurang mampu, dari rumah yang tidak layak huni menjadi rumah 

yang layak huni. Jadi kalau ditanya tentang bantuan ini, sudah pasti 

sangat membantu masyarakat 

Tanya : menurut bapak apakah bantuan ini sudah tepat sasaran ? 

Jawab : menurut saya tidak, dilihat dari tingkat kerusakan rumah dan pendapatan 

saya, rumah saya layak mendapatkan bantuan ini. Tapi penerima bantuan 

ini rata-rata mempunyai kerabat dekat dengan pengurus bantuan jadi 

kami tidak termasuk dalam bantuan ini 

Tanya : menurut bapak apakah semua yang menerima bantuan ini memenuhi 

syarat atau criteria dari bantuan ini ? 

Jawab : ada 1 rumah yang mendapat bantuan ini tidak memenuhi 1 persyaratan 

dari bantuan ini, saya tidak mau  menyebutkan namanya, tapi penerima 

ini tanahnya bukan miliknya tapi masih milik orang tuanya belum di 

pindah tangankan. 

 

DATA WAWANCARA 

Peneliti : Darma Syahruni 

Narasumber : Supardi  (selaku bukan penerima bantuan) 

Hari/Tanggal : 28 Mei 2020 

Jam  : 11.00 WITA 

 

Tanya : bagaimana pendapat bapak tentang bantuan bedah rumah ini ? 

Jawab: kalau ditanyakan pendapat saya tenyang bantuan ini, sudah pasti pendapat 

saya sama seperti masyarakat lainnya. Bantuan ini sangat membantu 

masyarakat yang kurang mampu. 

Tanya : menurut bapak apakah bantuan ini sudah tepat sasaran ? 

Jawab: program ini menurut saya tidak tepat sasaran di karenakan pengurus 

bantuan memiliki ikatan kerabat dekat dengan masyarakat yang 

menerima bantuan. 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 di karenakan tidak mempunyai kerabat 

dekat dengan seorang pengurus Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya 
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