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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM NEIGHBORHOOD UPGRADING SHELTER
AND PROJECT PHASE 2 (NUSP PHASE2) DI KELURAHAN KANGKUNG

KECAMATAN BUMI WARAS KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:
EMI MARTA SARI

Program Neighborhood Upgrading Shelter And Project Phase 2 (NUSP Phase2)
adalah Program penataan permukiman kumuh perkotaan. Tujuan dari Program
NUSP Phase2 adalah meningkatkan kualitas hunian, fungsi sarana dan prasarana
serta utilitas umum pada kawasan pemukiman kumuh melalui kemitraan antara
pemerintah, masyarakat, dan swasta secara mandiri dan berkelanjutan serta
berpihak pada kebutuhan masyarakat miskin di perkotaan. Penelitian ini bertujuan
untuk menggambarkan pelaksanaan Program NUSP Phase2 di Kelurahan
Kangkung serta hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi program
NUSP Phase2. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data
dilakukandengancarawawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian
menunjukkan bahwa dari empat indicator implementasi program yang digunakan
dalam penelitian ini tiga diantaranya sudah dapat tercapai dengan baik, yakni pada
indicator komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi karena dalam pelaksanaan
program NUSP Phase 2 pelaksana dan penerima sasaran sudah maksimal.
Sedangkan satu indikator yaitu sumberdaya belum mampu tercapai dengan baik.
Hambatan dalam pelaksanaan program NUSP Phase 2 ini adalah masih ada
beberapa buku petunjuk teknis yang belum di keluarkan oleh Kementerian Cipta
Karya sehingga menghambat proses pengerjaan, masih ada beberapa prioritas
yang belum dapat terselesaikan dengan tepat waktu, masyarakat banyak yang
tidak membantu dalam proses pengerjaan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Program NUSP

Phase 2
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ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF NEIGHBORHOOD UPGRADING
SHELTER AND PROJECT PHASE 2  PROGRAM (NUSP PHASE 2) IN
KANGKUNG SUB-DISTRICT, BUMI WARAS DISTRICT, BANDAR

LAMPUNG.

BY
EMI MARTA SARI

Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2 Program (NSUP Phase 2) is
a structured program of urban slums. The purpose of the NUSP Phase 2 program
is to improve the quality of housing, infrastructure functions and public utilities in
the slum region through a partnership between government, society and private
independently and sustainably, as well as aligned on the needs of the poor society
in urban areas. This study aims to describe the implementation of NUSP Phase 2
Program in Kangkung Sub-district and the obstacles that exist in the
implementation of NUSP Phase 2 program. The type of this research is
descriptive research type with qualitative approach. Then, the techniques of data
collections are done by interview, documentation and observation. The results
from this study show that three of four indicators used in this study have been
achieved well, which are the indicator of communication, disposition and
bureaucratic structure because the implementation of NUSP Phase 2 program, the
implementers and the receivers, are already maximal. While for the resources
indicator , has not been achieved well. The obstacles in the implementation of
NUSP Phase 2 program are: there are some technical manual books that has not
been issued by the Ministry of Human Settlements so that inhibiting the process;
there are some priorities that cannot be resolved on time; and many people were
not helpful in the process.

Keyword : Public policy , Policy implementation , Program NUSP Phase 2
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I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan usaha sadar yang sengaja dilakukan oleh manusia untuk

memperbaiki kondisi masyarakat pada suatu region dengan berbagai perencanaan

dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan dalam hakikatnya bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun berbagai

sarana dan aset penunjang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat pula dikatakan

pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu hidup rakyat. Pembangunan ini

meliputi segala aspek kehidupan di seluruh nusantara. Sehingga pembangunan

yang baik, yang berkenaan dengan aspek fisik maupun non fisik tidak lepas dari

permukaan bumi sebagai ruang tempat pembangunan itu berlangsung.

Pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, lapangan, gedung, dan lain

sebagainya untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari dilakukan agar

masyarakat dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada. Pembangunan non

fisik seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya

memerlukan sarana dan prasarana. Sehingga diharapkan pembangunan fisik

maupun pembangunan nonfisik dapat berjalan dengan baik. Pembangunan

infrastruktur tersebut, diharapkan berdampak positif bagi masyarakat disekitarnya.

Daerah yang tadi nya sepi dengan adanya pembangunan menjadi lebih ramai,
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Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menjadi tinggi, harga tanah disekitar

pembangunan juga harga nya makin tinggi. Sarana dan prasarana baru juga

berdampak positif bagi pembangunan. Tapi, disisi lain ada dampak negatif yang

ditimbulkan yaitu lahan area resapan air menjadi berkurang karena adanya

pembangunan dan lahan pertanian pun berkurang.

Adanya pembangunan fisik tersebut sebagai tuntutan untuk memenuhi

infrastuktur di perkotaan, sehingga menggusur pemukiman masyarakat. Oleh

karena itu, muncul lah kawasan yang tergolong kumuh. Kawasan kumuh ini

sering menimbulkan banyak masalah yang terjadi, khususnya dikota-kota besar

diantaranya wajah perkotaan menjadi memburuk dan kotor, penertiban bangunan

sukar dijalankan, banjir, penyakit menular dan kebakaran sering melanda

permukiman ini. Disisi lain bahwa kehidupan penghuninya terus merosot baik

kesehatannya, maupun sosial kehidupan mereka yang terus terhimpit jauh

dibawah garis kemiskinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Pemukiman, pada pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa :

“Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan
kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi
syarat.”

Menurut Gilbert dan Gugler dalam Wibawa (2009: 316) mengartikan bahwa

pemukiman kumuh ini sebagai bentuk pemukiman spontan yang biasanya

mencakup kategori-kategori sebagai berikut: (1) Sebagian besar pemukimannya

dibangun oleh keluarga yang dahulu menempati atau sedang menempatinya, (2)
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Pemukiman spontan biasanya mengalami beberapa tingkat ketidaklegalan atau

kekuranglengkapan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), (3) Di saat pemukiman

pertama kali dibangun, kebanyakan dengan infrastruktur dan pelayanan yang

masih minim dan fasilitas pemukiman yang kurang, (4) Pemukiman tersebut

ditempati oleh golongan miskin betapun terbatasnya.

Berbagai upaya dan program dilakukan pemerintah untuk mengatasinya, namun

masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap

sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di

perkotaan. Pemerintah kota berhasil melobi pemerintah pusat untuk mengucurkan

dana sekitar 1 miliar per kawasan kumuh. Berdasarkan Surat Keputusan (SK)

Wali Kota No. 974/IV.32/HK/2014 tentang Penetapan Perumahan dan

Pemukiman Kumuh di Bandar Lampung. Dana itu merupakan bantuan dari

Kementrian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia. Dana itu diambil dari

Program Asian Development Bank (ADB) yang masuk dalam Program

Neigborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2 (NUSP Phase 2).

Program NUSP Phase 2 merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum,

melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Program ini juga merupakan program

perbaikan kawasan kumuh di perkotaan, Beberapa kawasan yang harus diperbaiki

mulai drainase, jembatan, sanitasi dan lainnya. NUSP Phase 2 dimaksudkan untuk

mewujudkan pemerintahan kabupaten/kota dan masyarakat yang berdaya, serta

mampu menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, layak

dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan. Program NUSP Phase 2

diharapkan dapat memberikan hunian yang layak bagi masyarakat terutama bagi
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masyarakat di kawasan permukiman kumuh, dimana program NUSP Phase 2 ini

mencanangkan pemulihan dan penataan kawasan permukiman kumuh.

Penyelenggaraan program NUSP Phase 2 tidak serta dilaksanakan tanpa

kontribusi masyarakat permukiman kumuh itu sendiri.

Program NUSP Phase 2 ini kembali ada karena sebagai reward atas keberhasilan

program NUSSP. NUSSP merupakan program NUSP tahap 1 yang

diselenggrakan pada tahun 2006-2008. Penanganan pemukiman kumuh melalui

program NUSSP di Kota Bandar Lampung di laksanakan di tiga kecamatan yaitu,

Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Teluk Betung Barat dan

Keacamatan Panjang. Jumlah kelurahan yang mendapatkan program NUSSP

sebanyak 26 kelurahan dengan luas verifikasi 452, 22 Ha, pemukiman kumuh

yang telah tertangani program NUSSP seluas 421,3 Ha, sedangkan yang belum

tertangani program ini seluas 30,9 Ha.

Di Kota Bandar Lampung sendiri masih banyak kawasan yang ditetapkan sebagai

kawasan kumuh. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota No.

974/IV.32/HK/2014 tentang Penetapan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di

Bandarlampung, di kota ini terdapat 26 kawasan kumuh yang ada di 11

kecamatan. Pembangunan di Kota Bandar Lampung sendiri belum merata,

buktinya masih banyak kawasan di kota Bandar Lampung yang ditetapkan sebagai

kawasan kumuh. (dikutip dari www.radarlampung.co.id tanggal 15 Agustus

2015).

Dari tabel dibawah ini dapat kita lihat 26 kawasan kumuh yang ada di Kota

Bandar Lampung. Kecamatan Panjang dengan total luas 13,48 Ha, Kecamatan
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Bumi Waras dengan luas 86, 63 Ha, Kecamatan Teluk Betung Timur dengan luas

36,60 Ha, Teluk Betung Selatan dengan luas 22,00 Ha, Kecamatan Tanjungkarang

Barat dengan luas 12,15 Ha, Kecamatan Tanjungkarang Pusat dengan total luas

21,86 Ha, Kecamatan Tanjungkarang Timur dengan total luas 38,07 Ha,

Kecamatan Kedaton dengan total luas 6,94 Ha, Kecamatan WayHalim dengan

total luas 19,10 Ha, Kecamatan Sukabumi dengan total luas 5,06 Ha dan

Kecamatan Kedamaian dengan luas 4,49 Ha. Dapat kita ketahui bahwa kecamatan

yang paling luas adalah Kecamatan Bumi Waras dengan luas 86, 63 Ha. dan

kawasan kumuh banyak terjadi di kecamatan Panjang. Hal ini juga yang membuat

pemerintah dan dinas terkait dalam mengatasi penataan kawasan kumuh di Kota

Bandar Lampung.

Tabel 1.Daftar Lokasi Pemukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung

No Nama Lokasi Luas ( Ha ) Kecamatan

1 Kota Karang  Raya 16,60 Teluk Betung Timur
2 Kota Karang 20,00 Teluk Betung Timur
3 Gedung Pakuon 6,58 Teluk Betung Selatan
4 Negeri Olok Gading 6,00 Teluk Betung Selatan
5 Talang 9,42 Teluk Betung Selatan
6 Kangkung 21,03 Bumi Waras
7 Bumi Waras 14,46 Bumi Waras
8 Sukaraja 42,50 Bumi Waras
9 Bumi Raya 8.64 Bumi Waras
10 Ketapang 2,00 Panjang
11 Way Lunik 0,66 Panjang
12 Pidada 6,63 Panjang
13 Panjang Utara 0,69 Panjang
14 Karang Maritim 2,00 Panjang
15 Srengsem 1,50 Panjang
16 Sukajawa Baru 12,51 TanjungKarang Barat
17 Palapa 7,49 TanjungKarang Pusat
18 Pasir Gintung 11, 18 TanjungKarang Pusat
19 Kaliawi Persada 3,18 TanjungKarang Pusat
20 Kebon Jeruk 20,08 TanjungKarang Timur
21 Sawah Lama 10,87 TanjungKarang Timur
22 Sawah Brebes 7,12 TanjungKarang Timur
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23 Sukamenanti Baru 6,94 Kedaton
24 Gunung Sulah 19,10 Way Halim
25 Campang Jaya 5,06 Sukabumi
26 Tanjung Agung Raya 4,49 Kedamaian

Sumber :Badan perencanaan dan pembangunan daerah kota Bandar Lampung, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kota Bandar Lampung sendiri masih banyak

kawasan yang terbilang kumuh. Untuk itu pemerintah Kota Bandar membuat SK

(Surat Keputusan) terkait penetapan lokasi penerima bantuan program tersebut.

Berdasarkan SK Walikota Bandar Lampung Nomor 1036/IV.32/HK/2014 tentang

Penetapan Lokasi Target Penanganan Kawasan Kumuh Penerima Program NUSP

Phase 2 Kota Bandar Lampung. Untuk tahun 2015-2017 terdapat 17 Kecamatan 9

kelurahan yang akan mendapat Program NUSP Phase 2. Kawasan kumuh paling

banyak terdapat di Kecamatan Bumi Waras dengan luas kawasan kumuh yaitu

86,63 Ha di 4 kelurahan. Di Kecamatan Teluk Betung Timur luas kawasan kumuh

36,60 Ha di 2 kelurahan. Di Kecamatan Teluk Betung Selatan luas kawasan

kumuh 12,58 Ha di 2 kelurahan. Sedangkan untuk Kecamatan Panjang luas

kawasan kumuh yaitu 10,16 Ha di 3 kelurahan. Kecamatan Sukabumi dengan luas

kawasan kumuh 5,06 Ha di 1 kelurahan. Kecamatan Kedaton dengan luas

kawasan kumuh 6,94 Ha di 1 kelurahan. Kecamatan Tanjung Karang Barat 12,51

Ha di 1 kelurahan. Kecamatan Tanjung Karang Timur dengan luas kawasan

kumuh 20,08 Ha di 1 kelurahan serta kecamatan Way Halim dengan luas wilayah

kumuh 19,19 Ha di 1 kelurahan.

Tabel 2.Penetapan Lokasi Penetapan Lokasi Target Penanganan Kawasan Kumuh
Penerima Program NUSP Phase 2 Kota Bandar lampung tahun 2015-
2017.

No Kelurahan Kecamatan Luas Kawasan Kumuh
1 Kota Karang Raya Teluk Betung Timur 16,60 Ha

2 Kota Karang Teluk Betung Timur 20,00 Ha

3 Gedung Pakuon Teluk Betung Selatan 6,58 Ha
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4 Negeri Olok Gading Teluk Betung Selatan 6,00 Ha

5 Talang Teluk Betung Selatan 9,42  Ha

6 Kangkung Bumi Waras 21,03 Ha

7 Bumi Waras Bumi Waras 14,46 Ha

8 Bumi Raya Bumi Waras 8,64 Ha

9 Sukaraja Bumi Waras 42,50 Ha

10 Pidada Panjang 6,63 Ha

11 Karang Maritim Panjang 2,00 Ha

12 Srengsem Panjang 1,50 Ha

13 Campang Raya Sukabumi 5,06 Ha

14 Sukamenanti Baru Kedaton 6,94 Ha

15 Kebon Jeruk Tanjung Karang Timur 20,08 Ha

16 Sukajawa Baru Tanjung Karang Barat 12,51 Ha

17 Gunung Sulah Way Halim 19,19 Ha

17 Kelurahan 9 Kecamatan 219,14 Ha

Sumber: Badan perencanaan dan pembangunan daerah kota Bandar Lampung, 2015

Di tahun ini Kota Bandar Lampung sendiri mendapat bantuan dana dari Program

NUSP Phase 2. Dari 17 kawasan kumuh yang ditetapkan pemerintah kota Bandar

Lampung, untuk tahun ini Kota Bandar Lampung mendapatkan 6 kecamatan yang

sudah di tetapkan oleh pemerintah kota untuk segera diperbaiki. Perbaikan itu

antara lain mulai dari jalan, drainase, persampahan dan jembatan serta rumah-

rumah yang tak layak huni.

Tabel 3.Lokasi Penerima Program NUSP Phase 2tahun 2015

NO
NAMA

LOKASI LUAS ( HA ) KECAMATAN

1 Srengsem 1,50 Ha Panjang
2 Pidada 6,63 Ha Panjang
3 Bumi Raya 8,64 Ha Bumi Waras
4 Gedung Pakuon 6,58 Ha Teluk Betung Selatan
5 Kangkung 21, 03 Ha Bumi Waras
6 Kota Karang 20,00 Ha Teluk Betung Timur

Sumber :Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA) 2015
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Berdasarkan tabel di atas, Kelurahan Kangkung untuk tahun ini mendapat bantuan

dana penerima Program NUSP Phase 2. Di Kecamatan Bumi Waras ada 2

kelurahan yang menjadi daerah paling kumuh yaitu Kelurahan Kangkung dan

Kelurahan Bumi Raya. Maka, sangatlah tepat jika Program NUSP Phase 2 di

laksanakan pada kelurahan ini. Kelurahan Kangkung merupakan salah satu

kelurahan yang menerima bantuan dari program NUSP Phase 2 dan merupakan

kelurahan yang terluas. Daerah kumuh yang ada di Kelurahan Kangkung yaitu di

daerah pantai. Hasil wawancara prariset dengan Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah pada tanggal 12 November 2015 masih terdapat masalah

Adalam pelaksanaan dari program tersebut. Di kelurahan ini terdapat masalah

drainase yang sangat buruk, kondisi bangunan yang sangat berhimpitan, pingiran

laut yang dijadikan tempat tinggal, mandi cuci kakus (mck) yang terbatas,

pembangunan sarana fisik seperti jalan yang rusak dan kurang nya air bersih serta

tidak ada tempat pembuangan sampah.

Implementasi kebijakan yang ada dalam hal ini adalah Program NUSP Phase 2

pada dasarnya ditujukan untuk menyelesaikan persoalan di bidang perumahan.

Keberhasilan atau kegagalan program ini sangat ditentukan oleh pelaksana

program, apabila pelaksana program sudah mampu melaksanakannya dengan

baik, diharapkan sasaran dari program ini akan dapat terakomodir, karena sebuah

program dapat dikatakan baik bukan hanya dilihat dari bentuk program yang

dikeluarkan, tetapi apakah program itu sudah mampu menjawab sesuai kebutuhan

yang diperlukan, pelaksana program yang baik dan mampu mengakomodir

sasaran yang ada dalam hal ini masyarakat untuk dapat menjawab kebutuhan dan

mewujudkan hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, implementasi merupakan
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suatu tahapan yang penting dalam kebijkan publik. Meskipun suatu kebijakan

telah memiliki tujuan yang baik, namun dalam pengimplementasiannya terjadi

kegagalan maka tujuan tujuan dari program tersebut tidak akan tercapai. Begitu

juga dengan program NUSP Phase 2 ini, walaupun program ini memiliki tujuan

yang baik, namun tidak diimplementasikan dengan baik maka program ini tidak

akan berhasil mencapai tujuannya.

Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau

tujuan yang diinginkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh Udoji

dalam Agustino (2008: 140) yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan

adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuat

kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana

bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Maka

peneliti mengadopsi model implementasi kebijakan yang telah dikembangkan

oleh Edward III, karena keempat fokus yang digunakan dalam model

implementasi kebijakan publik tersebut dapat membantu menjawab permasalahan

peneliti tentang implementasi kebijakan program NUSP Phase 2 di Kelurahan

Kangkung.

Berkaitan dengan hal tersebut, teori utama yang digunakan mengenai teori

kebijakan publik yang menurut Wahab dalam Suharno (2013: 11), kebijakan

publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh

seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang

telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana

keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas
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kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Untuk dapat  melaksanakan target

pembangunan harus ada beberapa kebijakan atau strategi yang dilakukan untuk

dapat mengatasi masalah tersebut. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti :

“ Implementasi Program NUSP Phase 2 di Kelurahan Kangkung Kecamatan

Bumi Waras Kota Bandar Lampung ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan

masalah peneliti adalah :

1. Bagaimanakah implementasi program NUSP Phase 2 di Kelurahan

Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung?

2. Apa saja faktor yang menghambat dalam proses implementasi program

NUSP Phase 2 di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota

Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan peneliti adalah :

1. Untuk menganalisis  implementasi  kebijakan atau program tersebut di

Kelurahan Kangkung Kota Bandar Lampung dalam implementasi program

NUSP Phase 2.

2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam proses implementasi

program NUSP Phase 2 di Kelurahan Kangkung Kota Bandar Lampung.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan peneliti, dan

menambah penelitian/kajian yang berguna bagi perkembangan ilmu

administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan implementasi

kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu memberikan informasi dan masukan kepada instansi

pemerintah yang terkait yaitu Badan Perencananaan dan Pembangunan

Daerah (BAPEDDA) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU)dalam pelaksanaan

kebijakan penataan kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti

government yang menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang

menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan

keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur

pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi

kepentingan publik.

Menurut Dye dalam Agustino (2008:6-7) mengatakan bahwa, “Kebijakan publik

adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”.

Melalui definisi ini kita mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara

apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus

dikerjakan oleh pemerintah. Heinz Ealau dan Kenneth Prewitt dalam Agustino

(2008:6-7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Keputusan tetap” yang

dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka

yang membuat dan yang mematuhi keputusan tersebut.
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Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik

merupakan serangkaian tindakan yang telah ditentukan oleh pemerintah (instansi

publik) yang mempunyai gujuan untuk mengatur kepentingan seluruh anggota

masyarakat. Beragam pengertian mengenai kebijakan publik ini tidak bisa

dihindarkan, karena kata ‘Kebijakan’ (policy) merupakan penjelasan ringkas

untuk menerangkan berbagai kegiatan mulai dari pembuatan keputusan-

keputusan, penerapan, dan evaluasinya. Telah banyak upaya untuk

mendefinisikan kebijakan publik secara tegas dan jelas, namun pengertiannya

menyentuh wilayah-wilayah yang seringkali tumpang tindih, ambigu dan luas.

2.  Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandangnya

masing-masing. James Anderson menyampaikan kategori tentang kebijkan publik

tersebut sebagai berikut:

a. Kebijakan substansif versus kebijakan prosuderal

kebijakan substansif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan

dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosuderal adalah

bagaimana kebijakan substansif tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan re-

distributif.

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan

pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan

yang berupa pembatasan atau pelanggaran terhadap perilaku individu atau

kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan re-distributif adalah
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kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau

hak-hak diantara berbagai kelompok dimasyarakat.

c. Kebijakan material versus kebijakan simbolis

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan

sumberdaya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan

simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada

kelompok sasaran.

d.  Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan

barang privat (privat goods).

Kebijakan public goods adalah kebijakan yang bertujuan mengatur

pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan privat

goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan

untuk pasar bebas.

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2012:35-37) mengemukakan bahwa proses pembuatan

kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses

maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang

menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik ke dalam beberapa tahap.

Tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Merupakan tahap penempatan masalah pada agenda publik oleh pejabat

yang dipilih dan diangkat. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi

terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada

akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus
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kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak disentuh

samasekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut

ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh

para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk

kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut

berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy

alternative/policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan

suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, tahap perumusan

kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai

kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini,

masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan

masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus

kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan diadopsi dengan

dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau

keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika

program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program

kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus

diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi



16

maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah.Kebijakan yang telah

diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan

sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai

kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan

mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin

akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Penilaian Kebijakan atau Evaluasi

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi

untuk melihat sejauh mana kebijkan yang telah mampu memecahkan

masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak

yang dinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi

masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-

kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan telah meraih

dampak yang diinginkan.

B.  Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

1.  Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Dalam Suharno (2013: 169) Implementasi kebijakan publik secara konvensional

dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintahan. Sebab pada dasarnya

merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya,

yakni memberikan pelayanan publik (public service). Kebijakan yang baik tidak

memiliki arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan. Implementasi adalah

suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara

matang dan terperinci.Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaaan
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sudah dianggap sempurna. Apabila sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka

proses perumusan kebijakan menginjak tahapan implementasi. Tahap ini

melibatkan serangkaian kebijakan yang meliputi pemberitahuan kepada publik

mengenai pilihan kebijakan yang diambil, instrumen kebijakan yang digunakan,

staf yang akan melaksanakan program pelayanan-pelayanan yang akan diberikan

anggaran yang telah disiapkan, dan laporan-laporan yang akan dievaluasi.

Menurut Sabatier dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi

kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,

menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai

cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Hal lain disampaikan oleh Lester dan Stewart Jr. dalam Agustino (2008:139)

dimana mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses atau hasil

(output). Keberhasilan suau implementasi kebijakan dapat diukur dari proses dan

pencapaian tujuan hasil akhir yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan-tujuan yang

ingin diraih.

Grindle dalam Agustino (2008:139) bahwa pengukuran keberhasilan

implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah

pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada

action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program

tersebut tercapai. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi
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kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu

kebijakan secara efektif.

2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2008:167) pada prinsipnya terdapat dua pemilihan jenis model

implementasi kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan publik yang berpola

dari atas ke bawah (top-bottmer) dan dari bawah ke atas (bottom-topper), serta

pemilihan implementasi kebijakan publik yang berpola paksa (command-and-

control) dan pola pasar (economi incentive). Model yang digunakan oleh peneliti

yaitu :

1). Model Implementasi Kebijakan Donal S. van Meter dan Carl E. van Horn

Ada lima variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan,

yaitu:

a) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur karena

ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk

menimbulkan multiinterpretasi yang akhirnya akan berimplikasi pada

sulitnya implementasi kebijakan.

b) Sumberdaya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya yang memadai, baik

sumberdaya manusia maupun sumber daya non-manusia. Kurangnya

sumberdaya akan menyulitkan implementasi kebijakan.
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c) Hubungan antarorganisasi

Jalinan hubungan kerja sama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait

untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

d) Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah mencakup

struktur birokrasi, norma-norma, yang semuanya itu akan mempengaruhi

implementasi kebijakan.

e) Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-

kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi

kebijakan; karakteristik para partisipasan, yakni mendukung atau menolak;

bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit

politik mendukung implementasi kebijakan.

f) Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting yaitu;

1) Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan ,mempengaruhi

kemauan untuk melaksanakan kebijakan.

2) Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijkan, dan

3) Intensitas disposisi implementor yaitu, preferensi nilai yang dimiliki

oleh implementor.
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2). Model Implementasi Kebijakan Publik Merilee S. Grindle

Dikemukakan oleh Wibawa dalam Nugroho (2008:445), model Grindle ini

ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakannya. Ide dasarnya adalah

bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan

tersebut dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari

kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut ini :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

2. Jenis manfaat yang dihasilkan

3. Derajat perubahan yang diinginkan

4. Kedudukan pembuat kebijakan

5. (Siapa) pelaksana program

6. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, lingkungan atau konteks implementasinya Suharno(2013:173)

adalah :

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh

aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan

2. Karateristik lembaga penguasa atau institusi dan rejim yang berkuasa

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

3). Model Implementasi Kebijakan Publik Weimer dan Vining

Weimer dan Vining dalam Suharno (2013:178) memiliki pandangan lain terhadap

sebuah proses implementasi kebijakan. Menurut mereka ada tiga kelompok besar

variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :



21

1. Logika kebijakan

Yang dimaksud dengan logika ini adalah bahwa kebijakan yang

ditetapkan.

2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan

Sebuah kebijakan bisa saja sukses ketika diterapkan di sebuah lingkungan,

tetapi tidak berarti bahwa kebijakan yang sama akan memiliki tingkat

sukses yang sama ketika diterapkan di lingkungan yang berbeda. Artinya,

kondisi lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan juga

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan yang

dimaksudkan di sini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi,

hankam (pertahanan dan kemanan)  dan atau geografis.

3. Kemampuan implementor kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kompetensi

dan keterampilan dari implementor. Dengan kata lain semakin kompeten

implementor sebuah kebijakan maka potensi suksesnya implementasi

kebijakan juga semakin tinggi.

4). Model Impelementasi Kebijakan Publik George C. Edwards II

Menurut Edwards II dalam Agustino (2008: 149) ia mengajukan empat variabel

atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi.

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu

program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian

informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi
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informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan

dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap

keputusan kebijakan dan peraturan. Ada tiga indikator yang dapat

digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu :

a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat

menghasilkan suatu hasil implementasi atau pelaksanaan yang baik

pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisiini yaitu adanya

salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi pelaksanaan

tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang

diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima

oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.

Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi pelaksanaan

kebijakan atau program, dimana pada tataran tertentu para pelaksana

membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan program, tetapi pada

tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan

tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun

informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi

haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.

Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat

menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
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2. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,

akan tetapi pelaksana atau implementor kekurangan sumberdaya untuk

melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara

efektif. Sumberdaya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program

agar efektif, dimana tanpa sumberdaya maka program atau kebijakan

hanya sekedar kertas dokumen. Edward III dalam Agustino (2008:151)

menyatakan bahwa hal ini meliputi empat komponen, yaitu :

a. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.

Kegagalan yang seiring terjadi dalam implementasi kebijakan salah

satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun

tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan

implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan

staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan

kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan

tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua

bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara

melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang

harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan

tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para

pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yangtelah

ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang
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terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap payung

hukum.

c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar

perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau

legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang

ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan

para implementor di mana publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat

menggagalkan proses implementasi kebijakan.

d. Fasilitas, merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa

yang harus dilakukannya dan tanpa adanya fasilitas pendukung maka

implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program,

khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana atau implementor dari

program, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi. Apabila

implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan

kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan

atau program, sedangkan apabila implementor atau pelaksana memiliki

sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi

atau pelaksanaan program juga menjadi tidak efektif.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variable disposisi, menurut

Edward III dalam agustino (2008:152), adalah:
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a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap melaksanakan

kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan

haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang

telah ditetatpkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b. Intensif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang

disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana

adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya

orang bertindak menurut kepentingan  mereka sendiri, maka

memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi

tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah

keuntungan atau biaya tertentu membuat para pelaksanaka kebijakan

melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya

memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Organisasi

Menurut Edward III dalam Agustino (2008: 153), dua karakteristik yang

dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih

baik adalah : melakukan Standar Operating Procedure (SOP) dan

pelaksanaan fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang

memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan /administrator/

birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya

sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan
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fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan

atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Model implementasi inilah yang dipakai peneliti untuk mengambil data di

lapangan. Alasannya, karena variabel ataupun indikator yang dikemukakan oleh

Edward III merupakan variabel yang bisa menjelaskan secara komprehensif

tentang kinerja implementasi dan dapat lebih konkret dalam menjelaskan proses

implementasi yang sebenarnya.

Tabel 4. Aplikasi Konseptual Model Edward III Perspektif Implementasi
Kebijakan

Aspek Ruang Lingkup
Komunikasi a. Implementor dan kelompok sasaran dari

program/kebijakan
b. Sosialisasi program/kebijakan efektif dijalankan

- Metode yang digunakan
- Intensitas Komunikasi

Sumber Daya a. Kemampuan Implementor
- Tingkat pendidikan
- Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta

aplikasi detail program
- Kemampuan menyampaikan program dan

mengarahkan
b. Ketersedian Dana

- Dana yang dialokasikan
-Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk
implementasi program/kebijakan

Disposisi Karakter Pelaksana
a. Tingkat komitmen dan kejujuran dapat dikur  dengan

tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan
standar yang telah ditetapkan. Semakin sesuai denagn
standar semakin tingg komitmennya.

b. Tingkat demokratis dapat dengan intensitas pelaksana
melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran,
mencari solusi dan masalah yang dihadapi dan
melakukan diskresi yang berbeda dengan standar guna
mencapai tujuan dan sasaran program.

Struktur
Birokrasi

a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami
b. Struktur organisasi, rentang kendali antara dan lambat
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pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi
pelaksana. Semakin jauh berarti semakin rumit,
birokratis dan lambat untuk merespon perkembangan
program.

Sumber : Indiahono (2009,34)

C. Program Neighborhood and Upgrading Shelter Project Phase 2 (NUSP
Phase 2)

Program penataan permukiman kumuh perkotaan melalui program NUSP Phase2

pada tahun 2014-2017.Program ini dilaksanakan melalui kemitraan antara

pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Program ini akan dibiayai melalui

pinjaman Asian Development Bank (ADB). NUSP Phase 2 dimaksudkan untuk

mewujudkan pemerintahan kabupaten/kota dan masyarakat yang berdaya, serta

mampu menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, layak,

dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan.

Program NUSP Phase 2 dengan menggunakan dana pinjaman dari Asian

Development Bank (ADB). Diharapkan melalui peningkatan kapasitas pemerintah

dan masyarakatsecara sinergis dibidang perumahan dan permukiman dalam NUSP

Phase 2 maka permasalahan penangananperumahan dan permukiman kumuh akan

lebih cepat tertangani.

NUSP Phase 2 dilaksanakan berbasis pemberdayaan masyarakat dan melibatkan

peran aktif para pemangku kepentingan di daerah. Pemberdayaan masyarakat

adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik

secara individu  maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan

yang terkait dengan peningkatan kualitas kawasan pemukiman. Pemberdayaan

masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah
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daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin

keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

D. Tinjauan Tentang Pemukiman

1. Pengertian Pemukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan

pemukiman. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan

lindung (kota dan desa) yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian

dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pemukiman merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam

kehidupan manusia. Dari deretan lima kebutuhan hidup manusia pangan, sandang,

permukiman, pendidikan dan kesehatan, nampak bahwa permukiman menempati

posisi yang sentral, dengan demikian peningkatan permukiman akan

meningkatkan pula kualitas hidup.

Pengertian pemukiman menurut Sastra dan Marlina dalam Dian (2009: 12) adalah

suatu tempat bermukim manusia yang menunjukkan suatu tujuan tertentu.

Pemukiman memiliki dua makna yang berbeda yaitu:

a. Isi, yaitu menunjukkan pada manusia sebagai penghuni maupun

masyarakat di lingkungan sekitarnya.

b. Wadah, yaitu menunjukkan pada fisik hunian yang terdiri alam dan

elemen-elemen buatan manusia.
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Awal dibangunnya tempat tinggal semata-mata untuk memenuhi kebutuhan fisik,

selanjutnya pemilikan tempat tinggal berkembang fungsinya sebagai kebutuhan

psikologis, estetika, menandai status sosial, ekonomi dan sebagainya.

Demikianlah makna pemukiman yang ada pada masyarakat pada saat ini.

2. Pengertian Pemukiman Kumuh

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Pasal 22 Tahun 1992 tentang perumahan dan

pemukiman. pemukiman kumuh adalah pemukiman tidak layak huni anatara lain

karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tata ruang,

kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan

penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak

terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan

kehidupan dan penghuninya.

Secara umum, daerah kumuh (slum area) diartikan sebagai kawasan pemukiman

atau pun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang

bangunan-bangunannya berkondisi substandard atau tidak layak yang dihuni oleh

penduduk miskin yang padat. Pemukiman kumuh dianggap sebagai tempat

anggota masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan rendah dengan

membentuk pemukiman tempat tinggal dalam kondisi minim. Menurut Raharjo

(2005: 147) penyebab kumuh dapat dilihat dari:

a. Segi fisik yaitu gangguan yang ditimbukan oleh unsur-unsur alam seperti

air dan udara.
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b. Segi masyarakat atau sosial yaitu gangguan yang ditimbukan oleh manusia

sendiri seperti membuang sampah.

3. Ciri Ciri Pemukiman Kumuh

Menurut Rahardjo (2010: 117) Penggunaan lahan yang tidak efisien dan efektif,

menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta munculnya kantong-kantong

pemukiman kumuh di kota, telah menjadi ciri-ciri perkembangan kota-kota di

Indonesia. Di samping itu pembangunan fasilitas sosial, ekonomi dan fisik yang

terpusat di kawasan perkotaan merupakan salah satu faktor penarik (full factor)

dari suatu kota.
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III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan

menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Budgon dan Taylor dalam Moloeng

(2007:4) tipe penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena

sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode deskritif bertugas untuk melakukan presentasi objektif mngenai gejala-

gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian.Penelitian kualitatif bersifat

menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan

kata dan kalimat sebagai jawaban atas masalah yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan

peristiwa sebagai data yang akan dianalisis. Metode kualitatif lebih bersifat

empiris dan dapat menelaah informasi lebih dalam untuk mengetahui hasilnya.

Sugiyono (2013:15) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti

adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan
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secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi dan analisis data

bersifat induktif atau kualitatif.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian

kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan serta menafsirkan

fenomena berdasarkan keadaan di lapangan dan dideskripsikan dalam bentuk

kata-kata dan bahasa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini

bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai implementasi program NUSP

Phase 2 di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras di Kota Bandar

Lampung.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2007: 97) mengatakan bahwa fokus penelitian pada dasarnya

merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui

pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan

lainnya. Fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat

memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat

lebih fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data

yang diperoleh akan lebih spesifik. Adapun dalam penelitian ini peneliti

menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Edward III. Fokus

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a). Implementasi kebijakan program NUSP Phase 2 di Kelurahan Kangkung

Kecamatan Bumi Waras di Kota Bandar Lampung.

Komunikasi yang berkenaan dengan:

1). Penyampaian informasi tentang proses pelaksanaan programNUSP Phase2
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2). Kejelasan penyampaian informasi tentang pelaksanaan program NUSP Phase

2 di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras di Kota Bandar Lampung

yaitu meliputi biaya, syarat dan ketentuan serta waktu pelaksanaan.

3). Konsistensi tentang pelaksanaan Program NUSP Phase 2

Sumber Daya yang berkenaan dengan

1). Sumber daya manusia (staff) dalam program iniyang memiliki kewenangan

dalam implementasi programNUSP Phase 2 di Kelurahan Kangkung Kecamatan

Bumi Waras di Kota Bandar Lampung.

2). Sumber daya non manusia seperti fasilitas, wewenang yang mendukung

pelaksanaan implementasi tersebut.

Disposisi

Kecenderungan sikap positif pelaksanan untuk melaksanakan kebijakan yang

menjadi tujuan dalam implementasi program NUSP Phase 2di Kelurahan

Kangkung Kecamatan Bumi Waras di Kota Bandar Lampung.

Struktur Birokrasi

1). Standard Operating Prosedures (SOP) adalah mekanisme, sistem, dan

prosedur pelaksana kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi kewenangan, dan

tanggung jawabdalam implementasi program NUSP Phase 2.

2). Penyebaran tanggung jawab atas bidang kebijakan antara beberapa unit

organisasi oleh pelaksana dalam implementasi program NUSP Phase 2 di

Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras di Kota Bandar Lampung.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi program NUSPPhase

diKelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras di Kota Bandar Lampung.
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C. Lokasi Penelitian

Menurut Moeloeng (2007: 128) penentuan lokasi penelitian merupakan cara

terbaik yang ditempuh dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki

lapangan dan untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan dilapangan.

Sementara itu, geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga

dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian.

Instansi-instansi yang akan menjadi lokasi penelitian ini yaitu Badan Perencanaan

dan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan

Umum Kota Bandar Lampung (Dinas PU) karena kedua instansi ini menangani

masalah program NUSP Phase 2 dalam penataan kawasan kumuh di Kota Bandar

Lampung. Kelurahan Kangkung juga akan dijadikan lokasi penelitian karena pada

kelurahan ini paling luas kawasan kumuhnya yaitu 21,03 Ha, sumberdaya yang

kurang dalam proses pelaksanaan program, pembangunan sarana fisik , kurang

nya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana fisik

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini ada tiga macam metode yang digunakan dalam mengumpulkan

data, yaitu:

1. Wawancara (interview)

Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) mendefinisikan wawancara sebagai

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya

jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang



35

harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal hal dari

responden yang telah mendalam. Dalam penelitian ini, informan yang

diwawancarai adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah,

Dinas Pekerjaan Umum serta masyarakat yang ada di Kelurahan

Kangkung

Tabel 5. Informan Terkait Implementasi Program NUSP Phase 2

No Informan Jabatan Keterangan

1. Fitriyanti, S.T Kepala Sub Bidang
Fisik dan
Perencanaan

Bappeda Kota Bandar
Lampung

2. Oktria Vidya
Vida, S.T, M.T

Pejabat Pembuat
Komitmen NUSP
phase 2

Dinas PU

3. Edyalis Lurah Kangkung Kelurahan Kangkung

4. Adawiyah Koodinator LKM Koordinator

5. Yanto RT14 Masyarakat

6. M. Umar RT 25 Masyarakat

Sumber :Diolah Peneliti 2015

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang

memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis

yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Dalam menangani

permasalahan kawasan kumuh yang ada di Kota Bandar Lampung berpacu

pada Surat Keputusan Walikota. Adapun dokumen-dokumen yang peneliti

dapatkan antara lain:
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Table 6. Dokumen terkait Implemntasi Program NUSP phase 2

No Dokumen

1. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No:
974/IV.32/HK/2014 Tentang penetapan lokasi
perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Bandar
Lampung.

2. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No:
1063/IV.32/HK/2014 tentang penetapan lokasi
target penanganan kawasan kumuh penerima
program NUSP Phase 2di Kota Bandar Lampung.

3. Pedoman Umum Pelaksanaan Program NUSP Phase 2
di terbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat

4. Petunjuk Teknis SIAP di terbitkan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

5. Petunjuk Teknis NUAP diterbitkan oleh Kordinator
Kota

(Sumber: diolah peneliti, 2015)

3. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan

pengamatan langsung di lapangan. Observasi yang digunakan adalah

observasi tidak terstruktur karena pengamatan dilakukan ketika

menemukan data-data di lapangan yang dibutuhkan (tanpa ditentukan

terlebih dahulu). Adapun objek yang di amati peneliti:

Tabel 7. Objek Penelitian Implementasi Program NUSP Phase 2

No. Objek Penelitian Tempat Waktu

1. Fasilitas yang ada seperti
tempat pembungan sampah

Kelurahan Kangkung 22 juni 2016

(Sumber: diolah peneliti, 2015)
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E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Emzir (2011: 85) pencarian dan pengaturan

transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah

dikumpulkan peneliti untuk meningkatkan pemahaman peneliti menyajikan

apayang sudah ditemukan kepada orang lain. Dalam penelitian ini teknik analisis

data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman

dalam Emzir (2011: 129) teknik analisis data tersebut meliputi langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Reduksi data (data reduction)

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan

kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam

tahapan ini peneliti memilah-milah mana data yang dibutuhkan dalam

penelitian pelaksanaan program NUSP Phase 2 dan mana yang bukan.

Kemudian peneliti akan memisahkan data yang tidak perlu dan

memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan pelaksanaan

program NUSP Phase 2.

2. Penyajian data (data display)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, gambar, foto dan sejenisnya. Dengan melakukan

penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang

terjadi, merencakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di

pahami. Penyajian data dilakukan dilakukan dengan cara mendeskripsikan
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atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang

memahami pelaksananaan program ini, serta menghadirkan dokumen

sebagai penunjang data.

3. Kesimpulan (conclusion drawing/verification)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan

inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara

dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini

berupa teks naratif yang mendeskripsikan konsep implementasi program

NUSP Phase 2 Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras di Kota

Bandar Lampung. Berikut ini merupakan gambaran model interaktif yang

diajukan Miles dan Huberman

Gambar 1.Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman

Sumber: Miles dan Huberman dalam sugiyono (2013: 247)

Pengumpulan
data

Penyajian Data

Penarikan
Kesimpulan

Reduksi Data
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F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut

Moleong (2011:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Derajat kepercayaan (credibility)

a. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Mathinson dalam

Sugiyono (2013:332) nilai dari teknik pengumpulan data dengan

triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak

konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan

teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh

akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi  akan lebih

meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu

pendekatan.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan derajat kepercayaan dengan

menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil

teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Informan tersebut berasal dari pihak Badan Perencanaan

dan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum serta masyarakat

yang ada di kelurahan Kangkung. Observasi yang dilakukan pada saat

peneliti turun ke lapangan serta dokumentasi yang didapatkan dari
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Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan

Umum serta Kelurahan Kangkung. Berikut ini adalah contoh tabel

triangulasi dalam implementasi program NUSP Phase 2 di Kelurahan

KangkungKota Bandar Lampung.

Tabel 8. Contoh tabel triangulasi implementasi program NUSP Phase 2

No

`

Informan Wawancara Observasi Dokumen Kesimpulan

1. Fitriyanti, S.T
(Kasubbid Fisik
dan Perencanaan
BAPPEDA Kota
Bandar
Lampung)

Pemberian
informasi
mengenai tugas
yang diberikan
sudah jelas dan
paham untuk di
lakukan sesuai
dengan uraian
tugas dan
tanggung
jawab yang
diberikan.

Peneliti melakukan
observasi langsung
mengenai pelaksanaan
program NUSP Phase
2 ini. Hasil yang di
dapat peneliti yaitu
contoh undangan
sosialisasi untuk
kelurahan.

Berdasarkan
hasil
wawancara
dapat
diketahui
bahwa
informasi
dalam
pelaksanaan
program
NUSP Phase
2 di
Kelurahan
KangkungKo
ta Bandar
Lampung
sudah
memadai dan
sudah cukup
maksimal

Sumber: (diolahpeneliti, 2016)

2. Keteralihan (transferability)

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang

lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk

menerapkan hasil penelitian tersebut maka peneliti harus membuat laporan

yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Teknik ini dilakukan

dengan menggunakan uraian rinci, yaitu dengan melaporkan hasil
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penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks

tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat

uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan

konteks antara pengirim dan penerima. Upaya untuk memenuhi hal

tersebut, peneliti melakukannya melalui tabel data yang disajikan oleh

peneliti dalam hasil dan pembahasan.

3. Kebergantungan (dependability)

Menurut Sugiyono (2013: 277) pengujian kebergantungan dilakukan

dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering

terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian tapi dapat memberikan

data maka dari itu diperlukannya uji kebergantungan. Apabila proses

penelitian tidak ada tetapi datanya ada, maka penelitian itu tidak reliabel

atau dependable. Peneliti seperti ini perlu diuji dependabilitynya, dan

untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti

selalu mendiskusikannya dengan pembimbing.

4. Kepastian (confirmability)

Kepastian data (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan

dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada

tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau

pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses

penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh

pembimbing menyangkut kepastian asal usul data, logika penarikan

kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap
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kegiatan peneliti tentang keabsahan data.Dalam hal ini yang melakukan

pengujian hasil penelitian adalah pembimbing skripsi.



43

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Kangkung

Kangkung merupakan Kelurahan yang ada di Kecamatan Bumi Waras Kota

Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki kecamatan yang semula

berjumlah 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan kelurahan yang semula

berjumlah 98 kelurahan menjadi 126 kelurahan akibat adanya penataan dan

pembentukan kecamatan dan kelurahan. Secara umum luas Kelurahan Kangkung

adalah 30,7 hektar dengan ketinggian tanah 0,50 meter dari permukaan laut dan

suhu udara rata-rata 30d erajat celcius. Jarak anatara Kelurahan Kangkung

dengan ibukota kecamatan, yaitu 3 km dan jarak dari Ibukota Bandar Lampung

yaitu 5 Km. Batas-batas wilayah Kelurahan Kangkungsebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Betung.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Bumi Waras.

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Pesawahan.

1. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Kangkung pada tahun 2015, yaitu sebesar 12.670

jiwa terdiri dari laki-laki 6.505 jiwa dan perempuan sebesar 6.165 jiwa, sedangkan
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jumlah rumah tangga di Kelurahan Kangkung sebanyak 2.870 KK. Kelurahan

Kangkung terdiri dari 27 Rukun Tetangga (RT) di 3 lingkungan.

Tabel 9.Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kelurahan Kangkung

No Jenis Kelamin Tahun 2015 Ket
1 LAKI-LAKI 6.505
2 PEREMPUAN 6.165

JUMLAH 12.670
Sumber: Data Monografi Kelurahan Kangkung, 2016

Kelurahan Kangkung pada tahun 2015 memiliki jumlah penduduk berdasarkan

tingkat pendidikan sebagai berikut, dijelakan dalam tabel 10 dibawah ini:

Tabel 10. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kelurahan Kangkung

Pendidikan
Umum/Khusus

Jumlah
(Jiwa)

Belum sekolah 1.158
Tk/paud 150
Sd/Ma 4.618

SLTP/Sederajat 3.502
SLTA/Sederajat 3.261

D3 92
S1 263

Sumber: Data Monografi Kelurahan Kangkung, 2016

Berdasarkan tabel di atas, dilihat dari tingkat pendidikan maka jumlah penduduk

di Kelurahan Kangkungdengan tingkat pendidikan yang paling besar yaitu

Sekolah Dasar/Madrasah Aliyah berjumlah 4.618 Jiwa. Sedangkan, jumlah

penduduk dengan tingkat pendidikan Diploma yang terkecil, hanya berjumlah 92

jiwa saja.
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Tabel 11. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kelurahan Kangkung
Tahun 2015

N
O

MATA
PENCAHARIAN

JUMLAH

1 Pns 38
2 Tni/polri 9
3 Pedagang/wiraswasta 3.237
4 Buruh 5.738
5 Pensiunan 65

6 Lain-lain 4.152
Sumber: Data Monografi Kelurahan Kangkung, 2016

Berdasarkan tabel di atas, paling banyak mata pencaharian masyarakat di

Kelurahan Kangkungadalah sebagai buruh yang berjumlah 5.738 jiwa yang

merupakan dari buruh bangunan, buruh tani, buruh cuci dan lainnya. Selain itu,

jumlah usia produktif di Kelurahan Kangkungdapat kita lihat di tabel 12 dibawah

ini.

Tabel 12. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kelurahan Kangkung

Tahun 2015

No Umur Jumlah

1 0-5 Tahun 1.012 orang
2 6-17 Tahun 2.800 orang
3 > 17 Tahun 8.858 orang

Sumber: Data Monografi Kelurahan Kangkung, 2016

Berdasarkan tabel di atas, jumlah usia produktif >17 Tahun paling banyak jumlah

nya yaitu 8.858 jiwa.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di Kelurahan Kangkung memiliki sarana dan

prasarana yang cukup lengkap.Sarana dan prasarana yang terdapat di Kelurahan

Kangkung terdiri dari sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, pengairan,
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pemerintahan, peribadatan, olahraga, kesenian, pendidikan, dan industri. Rincian

sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Sarana dan Prasarana Kelurahan Kangkung Tahun 2015

Sarana dan
Prasarana

Jenis Keterangan

Peribadatan a. Masjid 5 buah
b. Mussholla 11 buah

c. Gereja 1 buah
Pendidikan a. Kelompok Bermain 4 gedung

b. TK 4 gedung
c. Sekolah Dasar 3 gedung

d. SMP -
e. SMA -

f. Universitas -
Kesehatan a. Rumah Sakit -

b. Puskesmas Induk 1 gedung
c. Puskesmas Pembantu 1 gedung
d. Rumah Sakit Bersalin N/A

e. Balai Pengobatan 1 gedung
f. Posyandu 8 posyandu

g. BKB 2 gedung
Ekonomi a. Pasar 3 buah

b. Koperasi 1 gedung
c. Toko/kios 206 kios

d. Warung Makan 2 warung makan
e. Pangkalan Becak 1 pangakalan becak
f. Pangkalan ojek 1 pangkalan ojek

Olahraga a. Lapangan Sepak Bola 4 gedung
b. Lapangan Volly 2 gedung
c. Lapangan Basket 1 gedung

d. Lapangan Tenis Meja 1 gedung
e.  Lapangan Bulu

Tangkis
1 gedung

f. Panti Asuhan 2 gedung
Sumber: Data Monografi Kelurahan Kangkung, 2016

Selain sarana dan prasarana, terdapat bermacam-macam jenis jenis mata

pencaharian penduduk Kelurahan Kangkung. Hal ini disebabkan daerah

Kelurahan Kangkung merupakan bagian dari daerah perkotaan yang merupakan

pusat kegiatan ekonomi. Selain itu, yang menyebabkan mata pencaharian
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penduduk Kelurahan Kangkung bermacam-macam adalah banyaknya sektor-

sektor informal yang memperkerjakan penduduk usia produktif. Tentu saja hal ini

mendukung terjadinya perputaran ekonomi di Kangkung.

3. Stuktur Organisasi Pemerintahan

Kelurahan Kangkungdipimpin oleh seorang Lurah yang membawahi 1 (satu)

sekertaris. Sekertaris membawahi 4 (empat) sub bidang dan masing-masing

bidang membawahi 3 (tiga) seksi. Struktur Organisasi tercantum pada lembar

lampiran penelitian ini

4. Visi dan Misi Kelurahan Kangkung

Visi:

Terwujudnya aparat dan masyarakat yang berkualitas, mandiri, proporsional dan

melaksanakan kegiatan pelayanan pada masyarakat dan kegiatan pembangunan

yang berbasis masyarakat

Misi:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparat melalui jalur formal maupun

informal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat pada bidang tugas dan

fungsi aparat.

2. Meningkatkan pelayanan yang berimbang baik masyarakat dan aparat pada

jalur yang resmi

3. Meningkatkan sumber daya masyarakat pada jalur pelatihan maupun

pembinaan melalui program pemerintah maupun pihak swasta yang berkaitan

dengan pembangunan yang berbasis masyarakat.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang “Implementasi Program

NUSP Phase 2 di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar

Lampung” maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi program Neighborhood Upgrading Shelter And Project Phase 2

(NUSP Phase 2) di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar

Lampung

A. Komunikasi

a. Transmisi

Transmisi pada implementasi program NUSP Phase 2 di Kelurahan Kangkung

sudah efektif karena sudah dilakukannya sosialisasi tingkat kelurahan,

musyawarah kelurahan dan rembug perempuan.

b. Kejelasan

Dalam variabel kejelasan sudah dapat dikatakan baik karena sudah ada jadwal

pelaksanaan kegiatan. Jadwal sudah disusun agar memudahkan dalam proses

pengerjaannya.
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c. Konsistensi

Konsistensi dalam program ini sudah berjalan dengan baik, karena sudah ada

pelaporan pelaksanaan kegiatannya terdapat laporan harian, mingguan dan

bulanan serta laporan akhir untuk dipertanggungjawabkan.

B. Sumberdaya

a. Sumberdaya Manusia (Staff)

Sumber daya dalam program NUSP Phase 2 ini belum dapat berjalan efektif

karena masih kurangnya SDM yang membantu dalam program ini yaitu

sedikit nya SDM yang ada.

b. Informasi

Informasi dalam program NUSP Phase 2 ini sudah berjalan dengan baik.

informasi yang didapatkan diperoleh dari perwakilan BKM yang telah dipilih

sebelumny. BKM yang terpilih selanjutnya mengikuti pelatihan/pembekalan

untuk disampaikan kepada masyarakat.

c. Wewenang

Wewenang dalam program ini sudah berjalan dengan baik pihak dari Bappeda

dan Dinas PU sudah menjalankan wewenang yang sudah ditetapkan sesuai

dengan tugas dan tanggung jwabnya masing-masing.

d. Fasilitas

Fasilitas dalm program NUSP Phase 2 ini belum berjalan dengan efektif

karena masih ada beberapa prioritas pembangunan yang belum mampu

terselesaikan. Seperti masalah persampahan dan MCK komunal yang belum

mampu terealisasikan dengan baik.
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C. Disposisi

Sikap para aparat sudah dapat dikatakan efektif karena selalu tanggap

menangani situasi di lapangan. Bappeda dan Dinas PU melakukan monitoring

dan evaluasi pekerjaan.

D. Struktur Birokrasi

a. SOP

SOP dalam implementasi program NUSP Phase 2 ini sudah berjalan efektif

karena sudah ada standar prosedur yang dilakukan. SOP tersebut tertuang

dalam Pedoman umum kegiatan NUSP Phase 2.

b. Fragmentasi

Fragmentasi dalam program NUSP Phase 2  ini sudah berjalan efektif karena

seluruh pelaksana sudah mengerti uraian tanggung jawab yang telah

ditetapkan.

2. Hambatan-hambatan dalam implementasi program NUSP Phase 2 di kelurahan

Kangkung Kecamatan Bumi waras Kota Bandar Lampung

a. Masih ada beberapa buku petunjuk teknis yang belum di keluarkan oleh

Kementerian Cipta Karya sehingga menghambat proses pengerjaan.

b. Masih ada beberapa prioritas yang belum dapat terselesaikan dengan tepat

waktu. Seperti persampahan dan MCK komunal sehingga masih banyak

warga masyarakat yang membuang ssampah ke pinggir laut.

c. Masyarakat banyak masyarakat yang tidak membantu dalam proses

pengerjaan. Kurang nya kesadaran masyarakat sehingga pengerjaannya

molor dari waktu yang telah ditetapkan.
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d. Masih adanya beberapa warga yang memanfaatkan program ini untuk

memperoleh keuntungan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam Implementasi Program NUSP Phase 2

di Kelurahan Kangkung adalah sebagai berikut:

1. Bappeda dan Dinas PU seharusnya lebih memprioritaskan masalah tempat

pembuangan sampah agar tidak terjadi penumpukan sampah di pinggir laut

dengan dibuatkan bak penampungan sampah disetiap lingkungan.

2. Bappeda dan Dinas PU perlu menambah SDM dengan open recruitment agar

tidak kekurangan SDM

3. Bappeda dsn Dinas PU harus meningkatkan kualitas pegawai dengan cara

melakukan pelatihan ataupun lokakarya.
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