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DAFTAR ISTILAH

APBD

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah
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: Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara adalah
suatu daftar/penjelasan secara rinci penerimaan dan
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umumnya satu tahun.

APERSI
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Asosiasi
Pengembang
Perumahan
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ASMAT
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daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
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Bedah Rumah

: kegiatan perbaikan terhadap bangunan rumah yang
memiliki kondisi rusak, telah melebihi usia
konstruksi dan tidak layak huni secara fungsi.
Secara keseluruhan bedah rumah dapat diartikan
sebagai usaha peningkatan kualitas rumah.

BPKAD

: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

BPR

: Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
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BSPS

: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah
bantuan pemerintah berupa stimulan bagi
masyarakat
berpenghasilan
rendah
untuk
meningkatkan
keswadayaan
dalam
pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta
prasarana, sarana, dan utilitas umum.

CSR

: Corporate Social Responsibility adalah kewajiban
sosial swasta atau perusahaan kepada masyarakat
dan pemerintah sebagai dampak dari ekspansi
bisnisnya yang dimungkinkan telah mengganggu
keseimbangan
lingkungan
dan
sosial
kemasyarakatan dimana mereka menjalankan
aktivitasnya.

DISPENDA

: Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana
otonomi
daerah
yang
mempunyai
tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di
bidang Pendapatan.

DLH

: Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A
yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang
lingkungan hidup.

DPMD

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa.

Festival Bedah Rumah

: rangkaian Banyuwangi Festival Tahun 2015 yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat
tinggalwarga masyarakat yang tidak layak huni
menjadi rumah yang sehat dan layak huni.

MBR

: Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli
sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah
untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Pokmas

: Kelompok Masyarakat adalah sebuah organisasi
kemasyarakatan yang dibentuk dengan tujuan dan
atau visi misi tertentu.

Relasi Aktor

: relasi diartikan sebagai hubungan, dapat dikatakan
bahwa relasi adalah tentang bagaimana seseorang
individu berhubungan dengan individu lainnya.
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RTLH

: Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang
tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan,
kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan
penghuni.

SKPD

: Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan
perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun
Kabupaten/Kota) di Indonesia, sebagai pelaksana
fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar
penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan
baik.

Stakeholder

: merupakan kelompok yang dapat mempengaruhi
dan/atau terpengaruh oleh aktivitas, produk atau
layanan, serta kinerja organisasi.

UPTD

: Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur
pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.
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ABSTRAK

R. A. EKA AYUWANGI, (2017). Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang. Relasi
Aktor Pelaksana Program Festival Bedah Rumah di Kabupaten Banyuwangi
(Studi Kasus di Kecamatan Banyuwangi).
Dosen Pembimbing : Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M. Si dan Dr. M. Lukman
Hakim, S.IP., M.Si.
Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks di Indonesia.
Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang paling banyak penduduk miskinnya.
Kabupaten Banyuwangi menempati urutan ke-15 dari 38 kabupaten/kota di
Provinsi Jawa Timur jumlah penduduk miskinnya. Kemiskinan khususnya pada
kategori RTLH membuat pemerintah mencanangkan program bedah rumah
sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat miskin dengan sumber
dana dari APBN dan APBD. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
melalui DPMD membuat kebijakan dalam rangkaian acara Banyuwangi Festival
tahun 2015 dengan sumber dana mandiri. Kabupaten Banyuwangi merupakan
satu-satunya kabupaten di Indonesia yang memiliki program bedah rumah dengan
sumber dana mandiri yaitu Festival Bedah Rumah. Penelitian ini mengangkat
tentang relasi aktor dalam pelaksanaan program Festival Bedah Rumah di
Kabupaten Banyuwangi dengan studi kasus di Kecamatan Banyuwangi. Kajian ini
dianalisis menggunakan teori Governance Networks dari Christopher Koliba, Jack
W. Meek, dan Asim Zia dengan indikatornya yaitu, struktur, pola hubungan,
negosiasi, dan kerjasama. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui relasi antar
aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program. Adapun jenis penelitian ini yaitu
penelitian kualitatif yang diulas secara deskriptif. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa, pertama, struktur dalam pelaksanaan program Festival
Bedah Rumah membentuk hubungan atau jejaring antara pemerintah, swasta, dan
masyarakat. Kedua, pola hubungan terbentuk dikarenakan adanya koordinasi antar
aktor berjalan lancar. Ketiga, negosiasi antara pemerintah dengan pihak donatur
dilakukan melalui komunikasi secara langsung yang kemudian ditindaklanjuti
secara tertulis oleh DPMD. Keempat, kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan
bedah rumah dilakukan berdasarkan rasa saling percaya antara pemerintah dengan
swasta dan masyarakat.
Kata Kunci : Relasi aktor, bedah rumah, sumber dana mandiri, dan jejaring
pemerintahan.
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ABSTRACT
R. A. EKA AYUWANGI, (2017). Government Science, Faculty of Social and
Political Sciences, Brawijaya University, Malang. The Relation of
Implementator Actors In The Festival Bedah Rumah Program In Banyuwangi
Regency (Case Study In Banyuwangi Sub-District).
Supervisor Team : Irma Foitriana Ulfah, S. IP., M. Si and Dr. M. Lukman
Hakim, S. IP., M. Si.
Poverty is the most complex social problem in Indonesisa. East Java is the
Province which has the poorest citizens. It is in the 15 of 38 regency. Poverty,
especially in the category unhabitable house (RTLH) make the government create
a program in named Bedah Rumah as a way to empower the poor citizen with the
financial resource from APBN and APBD. Therefore, the government of
Banyuwangi Regency through DPMD make a policy in the following event
Banyuwangi Festival in 2015 with independent financial resource. Banyuwangi
Regency is the one of district in Indonesia that has a home surgery program with
the independent financial resource which is Festival Bedah Rumah. This research
takes a theme about the relation of implementator actors in the Festival Bedah
Rumah program in Banyuwangi Regency with the case study in Banyuwangi SubDistrict. This reseach analyzed by the theory of Governance Networks from
Christopher Koliba, Jack W. Meek, and Asim Zia with its indicator which are
structure, relationship pattern, negotiation and cooperation. This aims to know
the relation of each actor who is involve with the implementation of this program.
This research contains qualitative research which reviewed by descriptive. Data
collection techniques are done by interviews, observation, and documentation.
The results of research shows that, first, the structure in the implementation of the
Festival Bedah Rumah program establish a relation or network within among
government, private, and civil society. Second, the relation pattern created formed
due to there is a coordination between actor is running smoothly. Third, the
negotiation between government and donors is doing by verbal communication
then actionable by written. Forth, the cooperation in the implementation of home
surgery program is conducted based on trust between the government, private
sector and the civil society.
Keywords : relation of actors, home surgery, independent source of fund, and
governance network.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang cukup kompleks di

Indonesia sampai pada saat ini. Permasalahan kemiskinan tersebut tentunya
membutuhkan keterlibatan dari semua pihak dalam penanganannya secara
berkelanjutan agar rantai kemiskinan dapat diputus. Berbagai program telah
dibuat dan dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan. Akan tetapi,
kemiskinan masih saja menjadi permasalahan yang tdak ada habisnya. Berikut ini
adalah tabel jumlah penduduk miskin menururt Provinsi di Indonesia (ribu) tahun
2014-2016.
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia (ribu)
Tahun 2014-2016
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Provinsi
Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Barat
Sumatera Utara
Nusa Tenggara Timur
Lampung
Sumatera Selatan
Papua
Aceh
Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara Barat
Banten
Riau
DI Yogyakarta
Sulawesi Tengah
Kalimantan Barat
DKI Jakarta

2014
4.748,42
4.561,82
4.238,96
1.360,60
991,88
1.143,93
1.085,80
864,11
837,42
806,35
816,62
649,19
498,28
532,59
387,06
381,92
412,79

1

Tahun
2015
4.775,97
4.505,78
4.485,65
1.508,14
1.160,53
1.100,68
1.112,53
898,21
859,41
864,51
802,29
690,67
562,92
485,56
406,34
405,51
368,67

2016
4.638,53
4.493,75
4.168,11
1.452,55
1.150,08
1.139,78
1.096,50
914,87
841,31
796,81
786,58
657,74
501,59
488,83
413,15
390,32
385,84

2

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Sumatera Barat
Sulawesi Tenggara
Bengkulu
Maluku
Jambi
Papua Barat
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Bali
Gorontalo
Kalimantan Selatan
Sulawesi Barat
Kalimantan Tengah
Kepulauan Riau
Maluku Utara
Kep. Bangka Belitung
Kalimantan Utara
Indonesia

354,74
314,09
316,50
307,02
281,75
225,46
252,68
197,56
195,95
195,10
189,50
154,69
148,82
124,17
84,79
67,23
27.727,79

349,53
345,02
322,83
327,78
311,56
225,54
209,99
217,15
218,79
206,51
189,16
153,21
148,13
114,83
72,65
66,62
40,93
28.513,60

376,51
327,29
325,60
331,79
290,81
223,60
211,24
200,35
174,94
203,69
184,16
146,90
137,46
119,14
76,40
71,07
47,03
27.764,32

Sumber : BPS Jawa Timur, 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kemiskinan yang terjadi
di Indonesia pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat drastis dari
27.727.790 jiwa menjadi 28.513.600 jiwa dan pada tahun 2016 mengalami
penurunan menjadi 27.764.320 jiwa. Dari 34 provinsi tersebut, Jawa Timur adalah
provinsi yang paling banyak jumlah penduduk miskinnya. Kenaikan jumlah
kemiskinan di Jawa Timur yaitu pada tahun 2014 4.748.420 jiwa, tahun 2015
4.775.970 jiwa, dan tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 4.638.530 jiwa.
Kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor
diantaranya yaitu menyempitnya lapangan kerja, tingkat pendidikan yang rendah,
tidak mempunyai keterampilan, dan bertambahnya jumlah penduduk. Berikut ini
disajikan tabel jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Timur tahun 2014-2016.
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Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2016
No.
Kabupaten/Kota
2014
2015
2016
1. Kab. Malang
280,30
292,87
293,74
2. Kab. Jember
270,40
269,54
265,10
3. Kab. Sampang
239,60
240,35
227,80
4. Kab. Probolinggo
231,90
236,96
240,47
5. Kab. Sumenep
218,90
216,84
216,14
6. Kab. Bangkalan
212,20
216,23
205,71
7. Kab. Kediri
196,80
199,38
197,43
8. Kab. Tuban
191,10
196,59
198,35
9. Kab. Bojonegoro
190,90
193,99
180,99
10. Kab. Lamongan
186,10
182,64
176,92
11. Kab. Pasuruan
170,70
169,19
168,06
12. Kab. Gresik
166,90
170,76
167,12
13. Kota Surabaya
164,40
165,72
161,01
14. Kab. Pamekasan
148,80
146,92
142,32
15. Kab. Banyuwangi
147,70
146,00
140,45
16. Kab. Nganjuk
136,50
132,04
127,90
17. Kab. Sidoarjo
133,80
136,13
136,79
18. Kab. Jombang
133,50
133,75
133,32
19. Kab. Ngawi
123,20
129,32
126,65
20. Kab. Lumajang
120,70
118,51
115,91
21. Kab. Blitar
116,70
114,12
113,51
22. Kab. Mojokerto
113,30
113,86
115,38
23. Kab. Bondowoso
111,90
113,72
114,63
24. Kab. Ponorogo
99,90
103,22
102,06
25. Kab. Trenggalek
90,00
92,17
991,49
26. Kab. Tulungagung
89,00
87,37
84,35
27. Kab. Pacitan
88,90
92,08
85,53
28. Kab. Situbondo
87,70
91,17
89,68
29. Kab. Madiun
81,20
84,74
85,97
30. Kab. Magetan
74,00
71,16
69,24
31. Kota Malang
40,60
39,10
37,03
32. Kota Kediri
22,10
23,77
23,64
33. Kota Probolinggo
19,00
18,66
18,37
34. Kota Pasuruan
14,20
14,52
14,93
35. Kota Blitar
9,80
10,04
9,97
36. Kota Batu
9,10
9,43
9,05
37. Kota Madiun
8,50
8,55
9,05
38. Kota Mojokerto
8,00
7,72
7,24
JAWA TIMUR
4.748,40
4.789,12
4.703,30
Sumber : BPS Jawa Timur, 2017
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Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk
miskin di Kabupaten Banyuwangi berada pada urutan ke-15 dari 38 kabupaten
dan kota di Provinsi Jawa Timur. Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi
mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Pada tahun 2014
jumlah penduduk miskinnya yaitu 147,70 jiwa, tahun 2015 146,00 jiwa, dan tahun
2016 menjadi 140,45 jiwa. Fenomena kemiskinan tentunya menjadi persoalan
bagi pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat
miskin merupakan salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan warga negara.
Pemberdayaan

masyarakat

merupakan

salah

satu

upaya

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan juga pengentasan kemiskinan
yang tengah terjadi. Untuk mencapai tujuan pemerintah dalam hal pemberdayaan
masyarakat, maka diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan
masyarakat dalam pelaksanaannya. Sasaran utama dari pemberdayaan masyarakat
adalah masyarakat yang lemah dan terpinggirkan dalam pembangunan. Sehingga,
tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat tercapai, yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan memandirikan masyarakat untuk meningkatkan
taraf hidupnya.
Untuk mengentaskan kemiskinan, maka pemerintah memberdayakan
masyarakat miskin tersebut dengan adanya program/kebijakan dalam hal
pemberdayaan masyarakat. Program-program dari pemerintah tersebut salah
satunya yaitu program bedah rumah. Program bedah rumah merupakan suatu
program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kualitas hidup masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan primer masyarakat
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miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan papannya secara layak. Akan tetapi
pada

realisasinya,

program

pemerintah

tersebut

masih

belum

mampu

mengentaskan kemiskinan yang membelenggu masyarakat Indonesia.
Rumah merupakan kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi untuk
mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan rumah yang layak huni
merupakan keinginan setiap orang. Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA tentang
Hak Asasi Manusia Pasal 28 H menyebutkan bahwa tempat tinggal dan
lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. 1 Undang-Undang Nomor 01
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 1 angka 7
menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai
tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan
martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.2
Saat ini, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia masih
cukup besar sehingga kemiskinan tidak dapat terelakkan salah satunya yaitu
tempat tinggal yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman Pasal 1 angka 24 menyebutkan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk
memperoleh rumah.3 Kriteria yang digunakan oleh BPS maupun Kemenkes untuk

1

Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang
diakses
dari
http://www.perumnas.co.id/download/prodhukum/undang/UU-012011%PERUMAHAN%2520DAN%2520KAWASAN%2520PERMUKIMAN.pdf
3
Ibid.
2
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membedakan keluarga miskin dengan keluarga tidak miskin yaitu kondisi
kesehatan dan rumah yang tidak layak huni.4
Kemiskinan khususnya pada kategori RTLH membuat pemerintah
mencanangkan adanya program bedah rumah sebagai salah satu program
pemberdayaan masyarakat. Program bedah rumah merupakan suatu program
pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan primer masyarakat miskin yang tidak
dapat memenuhi kebutuhan papannya secara layak. Sesuai dengan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39/PRT/M/2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pasal 1
menyebutkan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah
fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan
kualitas rumah kepada MBR.5
Peran pemerintah disini yaitu untuk mendukung MBR tersebut dalam
meningkatkan kualitas rumahnya yang ditunjukkan melalui program rumah
swadaya. Sumber dana dari bantuan tersebut yaitu APBD dan APBN. Program
bantuan bedah rumah adalah program yang digagas oleh pemerintah pusat sebagai
program pemberdayaan masyarakat. Program bantuan tersebut tentunya memiliki
4

Mudji Sulistiyo, D. B. Paranoan, Burhanudin, 2013, Implementasi Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di
Kabupaten Kutai Kartanegara, eJournal Administrative Reform, Vol. 1, No. 1, Hlm. 329.
5
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39/PRT/M/2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan
Bantuan
Stimulan
Perumahan
Swadaya
diakses
dari
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://birohukum.pu.go.id/uploads/DP
U/2015/PermenPUPR392015.pdf&ved=0ahUKEwjW3KTo2ufSAhXCkpQKHfWWCpQKHfWWCpMQFggbMAE&usg=
AFQjCNGXrtECfxlgRyD2hH7uyCqAbezBbA&sig2=-0w5-XaLtkLdi8dJhuSxXg
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persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mendapatkan
bantuan. Hal itu mengakibatkan masyarakat miskin yang tidak memenuhi syarat
tidak dapat meningkatkan kualitas rumahnya.
Indikator penerima bantuan stimulan tersebut yaitu MBR harus memenuhi
persyaratan administrasi yang terdiri dari6 :
a. Surat permohonan dari MBR
b. Surat pernyataan di atas materai yang menyatakan :
1. Belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun
barang yang bersumber dari APBN dan/atau APBD
provinsi/kabupaten/kota;
2. Tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang
belum dibagi;
3. Satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan
kualitasnya atau belum memiliki rumah;
4. Akan menghuni sendiri rumah yang mendapat BSPS;
5. Tidak memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih
apapun;
6. Bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan
melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam
pelaksanaan BSPS; dan
7. Memberi kuasa kepada bank/pos penyalur untuk
menyampaikan informasi isi rekening tabungan kepada PPK
dan melakukan pendebetan rekening penerima bantuan atas
perintah PPK.
c. Fotokopi sertifikat hak atas tanah; fotokopi surat bukti menguasai
tanah; atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala
desa/lurah;
d. Fotokopi KTP nasional, atau KTP seumur hidup; dan fotokopi
kartu keluarga;
e. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang
berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang
berpenghasilan tidak tetap; dan
f. RPD BSPS (Rencana Penggunaan Dana Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya).
Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak masyarakat miskin yang
belum dapat meningkatkan kualitas tempat tinggalnya. Hal tersebut dikarenakan

6

Ibid, Pasal 10.
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masyarakat miskin tidak memenuhi indikator yang telah ditetapkan oleh
pemerintah dalam mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya. Padahal,
tidak semua masyarakat miskin menempati tempat tinggal yang tanahnya milik
sendiri. Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya mengalami
penurunan. Pada tahun 2013 jumlahnya 152.200 jiwa, tahun 2014 147.700 jiwa,
tahun 2015 146.000 jiwa, dan tahun 2016 140.450 jiwa.7 Penurunan jumlah
kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi tersebut dikarenakan adanya keterlibatan
selain dari pemerintah yaitu pihak swasta melalui CSR (Corporate Social
Responsibility) dan masyarakat. CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial
dan lingkungan suatu perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan
terhadap masyarakat sekitar perusahaan.8 Besaran dana CSR yang harus diberikan
perusahaan harusnya mencapai 2 persen, 2,5 persen, atau 3 persen dari
keuntungan.9
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki program bedah rumah
seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat dikarenakan program bedah
rumah tersebut masih belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat
miskin. Program tersebut yaitu Festival Bedah Rumah yang merupakan rangkaian

7

https://jatim.bps.go.id/
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diakses dari
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved
=0ahUKEwintsx1bTXAhWLuI8KHQd4Bj8QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Feodb.ekon.go.id%2Fdownload%
2Fperaturan%2Fundangundang%2FUU_40_2007.PDF&usg=AOvVaw0_qBgIeEH4gsbPAAOMo
Zd9
9
Bayu Galih, 2016, DPR Siapkan UU soal CSR, Perusahaan Akan Dibebankan 2 Persen hingga 3
Persen
yang
diakses
dari
http://nasional.kompas.com/read/2016/04/25/09114111/DPR.Siapkan.UU.soal.CSR.Perusahaan.A
kan.Dibebankan.2.Persen.hingga.3.Persen
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kegiatan Banyuwangi Festival tahun 2015 dan dilaunching pada tanggal 18
Februari 2015. Festival Bedah Rumah yang merupakan salah satu bentuk program
penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi untuk
memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni sesuai dengan standar
kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin yang menempati bukan tanah milik
sendiri/numpang karang/numpang sari/magersari/ngindung. Selain itu, sumber
pendanaannya bersifat mandiri, bukan dari APBD maupun APBN. Sumber dana
mandiri yang dimaksud yaitu berasal dari CSR (Corporate Social Responsibility)
perusahaan,

perbankan,

pengusaha,

sumbangan

pegawai

instansi

pemerintah/swasta serta masyarakat umum secara perorangan di wilayah
Kabupaten Banyuwangi. Adanya program bedah rumah tersebut diharapkan
mampu menyentuh masyarakat miskin yang belum tercover oleh program dari
pemerintah pusat.10
Indikator penerima bantuan tersebut yaitu calon penerima adalah
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) warga masyarakat di wilayah
Kabupaten Banyuwangi, melampirkan fotocopy KTP calon penerima yang masih
berlaku, ijin tertulis dari pemilik lahan/tanah/pekarangan, ukuran rumah yang
akan dibangun, foto 0% rumah tidak layak huni (dalam bentuk soft copy dan hard
copy).11 Berdasarkan Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2013 tentang Indikator
Keluarga Miskin diantaranya yaitu12 :
1. Status penguasaan bangunan tempat tinggal – (Numpang Karang)
2. Luas lantai bangunan tempat tinggal (kurang dari 8m2 per kapita)
10

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, 2015,
Festival Bedah Rumah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015, Hlm. 1.
11
Ibid, Hlm. 2.
12
Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2013 tentang Indikator Keluarga Miskin.
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3.
4.
5.
6.
7.

Jenis lantai tempat tinggal terluas (tanah)
Jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas (bambu)
Fasilitas tempat buang air besar/MCK (tidak punya)
Sumber air minum (sumber tidak terlindungi)
Sumber penerangan rumah tangga (non listrik/listrik bukan milik
sendiri)
8. Jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari (kayu dan
sejenisnya)
9. Frekuensi makan dalam sehari (satu kali)
10. Konsumsi protein (tidak pernah)
11. Kepemilikan sandang (tidak pernah membeli)
12. Kemampuan akan fasilitas kesehatan (tidak diobati/ke dukun)
13. Pendidikan anak, SD, SMP, SLTA (tidak sekolah semua)
14. Pendapatan per kapita per bulan (kurang dari Rp 250
ribu/kapita/bulan)
15. Pekerjaan (tidak bekerja)
16. Kepemilikan aset (tidak punya tabungan, TV, emas, ternak, sepeda
motor, sawah)
17. Tidak merokok
18. Tidak punya handphone
Program bedah rumah di Kabupaten Banyuwangi berbeda dengan program
bedah rumah di daerah-daerah lainnya. Perbedaaannya yaitu, pertama, sumber
pendanaan program yang mana di Kabupaten Banyuwangi bersifat mandiri yaitu
bersumber dari swasta dan masyarakat, sedangkan di daerah-daerah lain berasal
dari APBN dan APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 1 angka 19 yang
menyebutkan bahwa pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang
berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan
belanja

daerah,

dan/atau

sumber

dana

lain

yang

dibelanjakan

untuk

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.13 Kedua, di Kabupaten Banyuwangi melibatkan 3
aktor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, sedangkan di daerah-daerah lain
13

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukinan, Op. Cit.
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tidak melibatkan aktor swasta. Ketiga, sasaran dari program di Kabupaten
Banyuwangi yaitu masyarakat miskin yang menempati bukan tanah milik
sendiri/numpang karang/numpang sari/magersari/ngindung, sedangkan di daerahdaerah lain yaitu masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan seperti yang
telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 39/PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya.
Dalam pelaksanaan program Festival Bedah Rumah di Kabupaten
Banyuwangi terdapat beberapa aktor yang terlibat yaitu DPMD sebagai leading
sector; Polsekta Banyuwangi, BPR JATIM Banyuwangi, PT. Rama Jaya
Gemilang Banyuwangi, APERSI Korwil Banyuwangi, karyawan/karyawati UPTD
Pendidikan Banyuwangi, karyawan/karyawati Bapenda, Kabag Sekretariat
Pemkab Banyuwangi, karyawan/karyawati BPKAD, kayawan/karyawati DLH,
ASMAT Banyuwangi, karyawan/karyawati Bakesbangpol, lurah se-Kecamatan
Banyuwangi, Anang Widodo sebagai donatur; dan pokmas LESTARI, pokmas di
kelurahan Sobo dan kelurahan Karangrejo sebagai pelaksana program. Aktoraktor yang terlibat tersebut menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan
aturan yang telah ada yang kemudian akan penulis jabarkan pada penelitian ini
agar terlihat relasi dari masing-masing aktornya.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan studi kasus di Kecamatan
Banyuwangi. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Banyuwangi merupakan
kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan paling banyak di Kabupaten
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Banyuwangi yaitu 18 kelurahan, jumlah sasaran penerima bantuan terbanyak yaitu
20 unit rumah, aktor-aktor yang terlibat meliputi pemerintah, swasta, dan
masyarakat, dan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Kecamatan Muncar.
Berikut ini daftar rumah yang telah dibedah di Kecamatan Banyuwangi :
Tabel 1.3
Daftar Rumah yang Telah Dibedah
di Kecamatan Banyuwangi
No.

Kelurahan

1.

Karangrejo

2.

Karangrejo

3.

Karangrejo

4.

Karangrejo

5.

Karangrejo

6.

Karangrejo

7

Karangrejo

8.

Karangrejo

9.

Sobo

10.

Sobo

Nama

Alamat
Donatur/Penyumbang
Jl. Ikan Paus RT. 04
SUNANDIK RW. 04 Lingkungan ASMAT Banyuwangi
Karanganom
Jl. Ikan Paus RT. 04
KABAG.
RW.
04
Lingkungan
SEKRETARIAT
MISNAWI
Karanganom
PEMKAB.
Banyuwangi
Jl. Ikan Wader Pari
BPR JATIM
SARTONO RT. 04 RW. 02
Lingkungan
Banyuwangi
Karanganyar
Jl. Ikan Arwana RT.
05
RW.
02
Karyawan/karyawati
SUHAIRI
Lingkungan
BPKAD Banyuwangi
Karanganyar
Jl. Ikan Arwana RT.
KABAG.
05
RW.
02
SEKRETARIAT
JUPRIYADI
Lingkungan
PEMKAB.
Karanganyar
Banyuwangi
Jl. Ikan Paus RT. 01
Karyawan/karyawati
MUJIATI
RW. 03 Lingkungan
BAKESBANGPOL
Karanganom
Banyuwangi
Jl. Sersan Winoso
SAMSUL
POLSEKTA
No. 03 RT. 001 RW.
Banyuwangi
HADI
003
Jl. Ikan Paus RT. 01
Karyawan/karyawati
LILIK
RW. 03 Lingkungan
Kecamatan
SETIAWATI
Karanganom
Banyuwangi
Jl. Ikan Wijinongko
Karyawan/karyawati
HATIJAH
RT. 02 RW. 01
BAPENDA
Banyuwangi
JUMA’ATI Lingkungan
Sutri
Karyawan/karyawati
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RT. 04 RW. 01

11.

Sobo

JAINI

12.

Sobo

TOHAINI

13.

Sobo

URIK

14.

Sobo

DJAHURI

15.

Sobo

WAHYUNI

16.

Pengantigan

SUGIMAN

17.

Pengantigan

NURUL
HUDA

18.

Pengantigan

SUSIYAH

19.

Pengantigan

FAKIH

20.

Pengantigan

ROBIAH

Lingkungan
Wonosari RT.
RW. 01
Lingkungan
Wonosari RT.
RW. 01
Lingkungan
Wonosari RT.
RW. 01
Lingkungan
Wonosari RT.
RW. 01
Jl. Ikan Layur
01 RW. 01 Sutri

BAPENDA
Banyuwangi
02

APERSI KORWIL
Banyuwangi

02

PT. Rama Jaya
Gemilang Banyuwangi

02

Karyawan/karyawati
DLH Banyuwangi

02

P. Anang Widodo
(Perum Kalirejo)

RT.

RT. 02 RW. III
Gesari
RT. 02 RW. III
Gesari
Jl. Raden Wijaya
RT. 01 RW. 03
Lingkungan Gesari
RT. 05 RW. II
Lingkungan Kalilo
RT. 02 RW. V
Lingkungan Kalilo

Karyawan/karyawati
BAPENDA
Banyuwangi
BPR JATIM
Banyuwangi
BPR JATIM
Banyuwangi
Lurah se-Kecamatan
Banyuwangi
ASMAT Banyuwangi
Karyawan/karyawati
UPTD Pendidikan
Banyuwangi

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rumah yang telah
berhasil dibedah berada di tiga kelurahan yaitu kelurahan Karangrejo, Sobo, dan
Pengantigan. Kelurahan Karangrejo ada 8 unit rumah, Sobo 7 unit rumah, dan
Pengantigan 5 unit rumah yang diusulkan dan telah berhasil dibedah. Donatur
bedah rumah tersebut ada 14 yaitu ASMAT Banyuwangi, Kabag. Sekretariat
Pemkab.

Banyuwangi,

Karyawan/karyawati

Karyawan/karyawati

Bakesbangpol

Banyuwangi,

BPKAD
Polsekta

Banyuwangi,
Banyuwangi,

Karyawan/karyawati Kecamatan Banyuwangi, Karyawan/karyawati Bapenda
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Banyuwangi, APERSI Korwil Banyuwangi, PT. Rama Jaya Gemilang
Banyuwangi, Karyawan/karyawati DLH Banyuwangi, P. Anang Widodo (Perum
Kalirejo), BPR JATIM Banyuwangi, Lurah se-Kecamatan Banyuwangi, dan
Karyawan/karyawati UPTD Pendidikan Banyuwangi.
Sesuai

dengan

Keputusan

Bupati

Banyuwangi

Nomor

:

188/124/KEP/429.011/2015 tentang Panitia Banyuwangi Festival Tahun 2015,
pelaksanaan Program Festival Bedah Rumah tersebut melibatkan beberapa aktor.
Hal tersebut dikarenakan untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama
juga gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Relasi aktor merupakan
bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan program bedah rumah. Hal
tersebut dikarenakan sumber pendanaannya yang bersifat mandiri yang
mengharuskan adanya kerjasama atau relasi dari berbagai macam aktor untuk
mendapatkan donatur dalam pelaksanaannya. Apabila hanya pemerintah saja yang
berperan, maka program tersebut tidak dapat terlaksana tanpa adanya donatur.
Oleh karena itu, relasi aktor menjadi hal yang sangat penting dan sangat
menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan program tersebut yang kemudian
membentuk

jejaring

pemerintahan.

Aktor-aktor

yang

terlibat

dalam

pelaksanaannya juga memberikan pengaruh terhadap perilaku antar aktor tersebut.
Setiap aktor memiliki karakteristik yang menunjukkan kekuatannya masingmasing dalam pelaksanaannya.
Hal tersebut dikarenakan banyaknya aktor yang terlibat dalam pelaksanaan
Festival Bedah Rumah, sumber pendanaannya yang bersifat mandiri, serta
kurangnya kajian mengenai program bedah rumah. Upaya tersebut dimaksudkan
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untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal serta meratakan kesejahteraan bagi
masyarakat miskin dan yang tidak tersentuh oleh program dari pemerintah pusat.
Selain itu, penelitian terdahulu tidak ada yang berfokus pada relasi aktor
pelaksana program bedah rumah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai relasi aktor
pelaksana program bedah rumah dengan menggunakan pisau analisis governance
networks. Governance networks atau jejaring pemerintahan merupakan pola
hubungan yang terjalin antara 3 aktor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat
yang terstruktur, adanya negosiasi, kerjasama dan kepercayaan untuk mencapai
suatu tujuan publik.
Berbicara mengenai pelaksanaan program Festival Bedah Rumah, maka
diperlukan perhatian mendalam tidak hanya dari segi peraturan saja melainkan
juga aspek relasi antar aktor yang terlibat. Terdapat beberapa alasan pentingnya
membahas tema mengenai relasi aktor pelaksana program Festival Bedah Rumah
di Kabupaten Banyuwangi dengan studi kasus di Kecamatan Banyuwangi.
Pertama, pelaksanaan program Festival Bedah Rumah sebagai praktik jejaring
antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan relasi aktor.
Kedua, penulis memfokuskan tema ada relasi aktor dikarenakan pentingnya
melihat interaksi sosial yang ada pada pelaksanaan program Festival Bedah
Rumah sehingga dapat diketahui peran dan kepentingan-kepentingan dari masingmasing aktor.
Ketiga, pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada data yang ada bahwa
pelaksanaan program Festival Bedah Rumah di Kecamatan Banyuwangi
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merupakan contoh pelaksanaan bedah rumah yang berhasil di Kabupaten
Banyuwangi.

Keempat,

dalam

menganalisis

fenomena

tersebut,

penulis

menggunakan teori governance network Christopher Koliba, Jack W. Meek, dan
Asim Zia yang didefinisikan sebagai pola aksi terkoordinasi, melibatkan aktoraktor dari skala yang berbeda yaitu masyarakat dan swasta, yang berinteraksi
melalui komando kontrol, kerjasama, dan negosiasi. Dalam jejaring pemerintahan,
aktor yang terlibat dapat terdiri dari beberapa aktor yang kemudian terjadilah
koordinasi, negosiasi, kerjasama, hubungan timbal balik, dan saling percaya.
Penulis memilih fokus penelitian pada relasi aktor dikarenakan hal tersebut
sangatlah penting untuk melihat interaksi sosial yang terjadi dalam pelaksanaan
program. Sehingga penulis mengambil judul pada penelitian ini yaitu “Relasi
Aktor

Pelaksana

Program

Festival

Bedah

Rumah

di

Kabupaten

Banyuwangi”.
1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis

memfokuskan kajian penelitian dengan mengangkat rumusan masalah, yaitu :
“Bagaimana relasi aktor pelaksana program Festival Bedah Rumah di Kabupaten
Banyuwangi (studi kasus di Kecamatan Banyuwangi)?”
1.3

Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari

penelitian yang dicapai, yaitu mengetahui relasi aktor pelaksana program Festival
Bedah Rumah di Kabupaten Banyuwangi.
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1.4

Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian terbagi menjadi 2, yaitu manfaat akademis dan

manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti
meliputi:
1.4.1

Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan juga
memperkaya

referensi

keilmuan

khususnya

di

bidang

ilmu

pemerintahan terkait masalah peran dan relasi antar aktor dalam
pelaksanaan program Festival Bedah Rumah.
2. Menambah wawasan dan referensi bagi penelitian selanjutnya
terutama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkait relasi aktor
dalam pelaksanaan program oleh pemerintah daerah.
1.4.2

Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi dalam mengembangkan program baik di Kabupaten
Banyuwangi maupun kabupaten/kota lainnya.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan
peran aktif masyarakat serta swasta dalam hal pemberdayaan
masyarakat di sektor papan melalui Festival Bedah Rumah bagi
masyarakat miskin.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian karena
mencakup mengenai teori sebagai landasan dalam penelitian. Pada bab ini
terdapat tiga sub-bab yang akan dijelaskan oleh penulis untuk mendukung
penelitian. Pertama, penulis akan membahas mengenai penelitian terdahulu.
Kedua, mengulas teori yang digunakan dalam penelitian. Ketiga, kerangka
berpikir yang digunakan dalam penelitian.
2.1

Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan tinjauan penulis melalui penelitian sejenis

yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan tema yang
serupa. Berdasarkan pengamatan penulis mengenai studi literatur yang dijadikan
acuan dalam penelitian, masih minimnya literatur atau penelitian terdahulu terkait
bedah rumah. Di samping itu, penelitian terdahulu menjadi pembanding antara
penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Beberapa
penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam penelitian yang dilakukan,
yaitu :
Penelitian terdahulu yang digunakan penulis diawali oleh penelitian dalam
tesis yang dilakukan oleh Syukri mahasiswa pasca sarjana Universitas
Diponegoro pada tahun 2010 dengan judul penelitian “Peran Budaya Lokal Dalam
Mendukung Keberhasilan Kegiatan Bedah Rumah di Jorong Cingkariang
Kabupaten Agam”. Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran
budaya lokal dalam mendukung kegiatan bedah rumah di Jorong Cingkariang.
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Penelitian tersebut menggunakan konsep budaya dan pembangunan perumahan
bagi masyarakat miskin dengan pendekatan kualitatif deskriprif.1 Persamaan
dengan penelitian yang telah penulis lakukan terletak pada kegiatan bedah rumah.
Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada konsep atau teori yang digunakan
untuk menganalisis hasil dari penelitian.
Penelitian

ini

menggunakan

konsep

budaya,

sedangkan

penulis

menggunakan teori governance networks. Hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa peran budaya lokal sangat berarti dalam mendukung keberhasilan kegiatan
bedah rumah di Jorong Cingkariang. Beberapa budaya lokal yang ada yaitu jiwa
tolong-menolong, kekerabatan, musyawarah mufakat dan gotong-royong berperan
dalam berbagai aspek yaitu kelembagaan lokal, pemilihan penerima bantuan,
tahap pembangunan, pembiayaan dan penyediaan lahan untuk pembangunan
rumah layak huni bagi masyarakat miskin.2
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Hadi Makmur dan Ahmad
Taufiq dengan judul “Relasi Aktor Dalam Ruang Wacana Kebijakan Kebudayaan
di Banyuwangi”. Fokus penelitian ini yaitu dampak kebijakan kebudayaan yang
sudah diterapkan terhadap komunitas seni dan tradisi budaya Banyuwangi, pola
relasi antar pelaku budaya dengan pemerintah daerah, dan konstruksi model
kebijakan daerah untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal
Banyuwangi khususnya Using. Penelitian tersebut menggunakan konsep

1

Syukri, 2010, Peran Budaya Lokal Dalam Mendukung Keberhasilan Kegiatan Bedah Rumah di
Jorong Cingkariang Kabupaten Agam, Tesis Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
yang diakses dari http://eprints.undip.ac.id/23689/1/Syukri.pdf
2
Ibid.
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kebijakan dan kebudayaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.3 Persamaan
dalam penelitian terletak pada pembahasan relasi aktor di Banyuwangi.
Sedangkan perbedaannya yaitu penulis menggunakan teori governance networks.
Hasil dari penelitian yaitu kebudayaan Using menjadi sebuah entitas untuk
terus diperebutkan dalam ruang representasi dari kepentingan masing-masing
pihak. Terjadi relasi dari masing-masing aktor dalam sebuah ruang yang dinamis.
Terdapat beberapa kelompok aktor dalam budaya Using di Banyuwangi, yaitu
pihak swasta, pimpinan daerah (Bupati), pelaku budaya lokal, tokoh masyarakat,
dan masyarakat umum. Relasi tersebut merepresentasikan secara dialektik, nilai
ekonomis, politik, spiritualitas serta kebutuhan replikasi identitas dan fantasihiburan warga masyarakat. Terdapat beberapa dampak dari kebijakan dan relasi
yang muncul yaitu dampak sosial, ekonomi dan bagi budaya Using sendiri.4
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agus Sutejo dengan judul “Peran
Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan

Kelurahan

Dalam

Pengelolaan Bantuan Stimulan Melalui Program Bedah Rumah di Kota Bandar
Lampung”. Fokus penelitiannya yaitu peran dan faktor-faktor yang menjadi
penghambat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan
dalam pengelolaan bantuan stimulan melalui program bedah rumah di Kota
Bandar Lampung. Penelitian tersebut menggunakan konsep peran dan UndangUndang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

3

M. Hadi Makmur dan Ahmad Taufiq, 2014, Relasi Aktor Dalam Ruang Wacana Kebijakan
Kebudayaan di Banyuwangi, KARSA, Vol. 22, No. 2, Desember yang diakses dari
http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/view/575
4
Ibid.
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sebagai tinjauan pustaka. Metode penelitiannya yaitu hukum normatif dan
empiris.5
Persamaan dalam penelitian yaitu terletak pada pembahasan program
bedah rumah. Sedangkan perbedaannya yaitu pisau analisis dan metode
penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori governance networks
dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian, yaitu dalam
pelaksanaan

bantuan

stimulan

melalui

program

bedah

rumah,

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Bandar Lampung
berperan sebagai tim sosialisasi, monitoring, dan tim pelaporan. Faktor-faktor
yang menjadi penghambat dalam program bedah rumah adalah tanah dimana
rumah milik calon penerima bantuan berdiri bukan merupakan tanah milik sendiri,
banyaknya warga yang protes karena belum mendapatkan bantuan bedah rumah,
terjadinya penyalahgunaan pemakaian dana bantuan bedah rumah.6
Keempat, penelitian oleh Afifa Qomaria dengan judul “Dampak Sosial
Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di
Kelurahan Meri Kota Mojokerto”. Penelitian ini fokus pada dampak sosial
ekonomi dan lingkungan dari pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Meri, Kota
Mojokerto. Penelitian ini menggunakan salah satu metode penilaian dampak yang
dikemukakan oleh Ernest R. Alexander yakni before and after comparisons.
Metode tersebut mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan antara
5

Agus Sutejo, 2015, Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Dalam
Pengelolaan Bantuan Stimulan Melalui Program Bedah Rumah di Kota Bandar Lampung, Skripsi
Mahasiswa
Universitas
Lampung
yang
diakses
dari
http://digilib.unila.ac.id/9534/1/ABSTRAK.pdf
6
Ibid.
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kondisi sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Penelitian tersebut
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.7
Hasil penelitian yaitu program tersebut cukup efektif bagi masyarakat
berpenghasilan rendah di Kelurahan Meri, Kota Mojokerto sebagai targetnya dan
meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin. Akan tetapi, program tersebut
tidak berhubungan atau memiliki dampak pada sektor ekonomi. Dampak yang
berhubungan dan terlihat dari program yaitu dampak sosial dan lingkungan.
Persamaan dalam penelitian yaitu pembahasan program bedah rumah, sedangkan
perbedaannya yaitu pisau analisis yang digunakan dalam penelitian.
Kelima, penelitian oleh Asta Lugra Pramita, I Gusti Wayan Murjaya Yasa,
A.A.I.N Marhaeni dengan judul “Peranan Dana Bantuan Sosial Terhadap Kualitas
Rumah Masyarakat Miskin Melalui Program Bedah rumah di Kabupaten
Buleleng”. Fokus penelitiannya yaitu persepsi masyarakat penerima bantuan
bedah rumah, ada tidaknya peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin
sebelum dan sesudah menerima bantuan, kendala-kendala yang dihadapi
pemerintah dalam pelaksanaan program, serta upaya yang dilakukan untuk
mengatasi kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam program bedah rumah di
Kabupaten Buleleng.8 Pada penelitian ini, konsep yang digunakan untuk
menganalisis yaitu kemiskinan dengan pendekatan penelitian kuantitatif.

7

Afifa Qomaria, 2015, Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto, Skripsi Mahasiswa Universitas
Airlangga yang diakses dari http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp4edefcba85full.pdf
8
Asta Lugra Pramita, I Gusti Wayan Murjaya Yasa, A.A.I.N Marhaeni, 2015, Peranan Dana
Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Melalui Program Bedah Rumah di
Kabupaten Buleleng, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana diakses dari
http://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/11347/9086
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Persamaan dalam penelitian yaitu program bedah rumah, sedangkan
perbedaannya terdapat pada konsep atau teori yang digunakan untuk menganalisis
serta metode penelitian. Hasil penelitian yaitu persepsi masyarakat miskin
penerima bantuan terhadap keberadaan program bedah rumah sebagian besar
memberikan pernyataan positif. Terdapat peningkatan kualitas rumah masyarakat
miskin setelah menerima bantuan bedah rumah. kendala-kendala yang dihadapi
pemerintah daerah dalam pelaksanaan program bedah rumah adalah verifikasi,
penjajagan, sosialisasi, dan pembangunan. Serta upaya-upaya yang dilakukan
untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dihadapai pemerintah dalam
pelaksanaan program bedah rumah adalah menyiapkan konsultan pendamping,
menyerahkan pelaku utama dalam program bedah rumah kepada masyarakat
desa/kelurahan, dan perlu disusun standar baku dari calon penerima bantuan.9
Keenam, penelitian oleh Ika Desiana dengan judul “Kemampuan
Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulan Bedah Rumah
(Studi Kasus di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten
Mesuji)”. Penelitian ini berfokus pada kemampuan masyarakat miskin dalam
memenuhi persyaratan bantuan stimulan bedah rumah, membandingkan sebelum
dan sesudah program dijalankan terhadap kehidupan masyarakat miskin, faktor
yang mendorong berjalannya program dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan
hidup masyarakat miskin di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serbang,
Kabupaten Mesuji. Penelitian tersebut menggunakan konsep Rumah Layak Huni,
Rumah Tidak Layak Huni, dan kemiskinan sebagai pisau analisisnya. Metode

9

Ibid.
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penelitian

yang

digunakan

yaitu

kualitatif

deskriptif.

Hasil

penelitian

menunjukkan bahwa program stimulan bedah rumah belum sepenuhnya mencapai
keberhasilan dikarenakan ada beberapa masyarakat miskin yang belum
mendapatkan bantuan. Penelitian ini cenderung melihat pada persyaratan
pengambilan bantuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji
dalam pencapaian keberhasilan program stimulan bedah rumah.10
Ketujuh, penelitian oleh Supardi dengan judul “Pengawasan Pelaksanaan
Program Bedah Rumah Masyarakat Miskin di Desa Semelagi Besar Tahun 2012”.
Fokus penelitiannya yaitu pengawasan pelaksanaan program bedah rumah
masyarakat miskin di Desa Semelagi Besar agar tepat sasaran dan tidak terjadi
penyimpangan. Penelitian tersebut menggunakan teori pengawasan dengan
pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian yaitu pelaksanaan
program bedah rumah yang sebagian masih tidak tepat sasaran, baik dinilai dari
segi ekonomi, umur, pendapatan yang ditinjau berdasarkan standar yang
ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sambas untuk penerima bantuan bedah
rumah. Adanya penyimpangan yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK)
tingkat desa. Adanya pemangkasan biaya pelaksanaan pembangunan bedah rumah
oleh tim pelaksana kegiatan tingkat desa dalam proses pembelian bahan bangunan
yang akhirnya pembangunan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain
itu, pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa, unit pelaksana kegiatan (UPK)

10

Ika Desiana, 2016, Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulan
Bedah Rumah (Studi Kasus di Desa Labuhan, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji),
Skripsi Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
diakses
dari
http://digilib.unila.ac.id/22154/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
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tingkat kecamatan dan unit pelaksana kegiatan (UPK) tingkat kabupaten belum
optimal.11
Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu
No.

1.

2.

3.

11

Peneliti

Judul Penelitian

Syukri
(2010)

Peran
Budaya
Lokal
Dalam
Mendukung
Keberhasilan
Kegiatan Bedah
Rumah di Jorong
Cingkariang
Kabupaten
Agam

M. Hadi
Makmur dan
Ahmad
Taufiq
(2014)

Relasi
Aktor
Dalam
Ruang
Wacana
Kebijakan
Kebudayaan di
Banyuwangi

Agus Sutejo
(2015)

Peran
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan
Kelurahan
Dalam
Pengelolaan
Bantuan

Hasil Penelitian

Titik
Pembeda

Konsep
Budaya dan
Peran budaya lokal
Pembangunan
dalam
mendukung
Perumahan
kegiatan bedah rumah
bagi
di Jorong Cingkariang.
Masyarakat
Miskin
Dampak
kebijakan
kebudayaan
yang
sudah
diterapkan
terhadap
komunitas
seni dan tradisi budaya
Banyuwangi,
pola
relasi antar pelaku
budaya
dengan
pemerintah
daerah,
dan konstruksi model
kebijakan
daerah
untuk pelestarian dan
pengembangan
kebudayaan
lokal
Banyuwangi
khususnya Using.
Peran dan faktorfaktor yang menjadi
penghambat
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan
Kelurahan
dalam
pengelolaan bantuan

Metode
Penelitian

Kualitatif
deskriptif

Konsep
Kualitatif
Kebijakan dan
deskriptif
Kebudayaan

Konsep Peran
dan UndangUndang
Hukum
Nomor
01
normatif
Tahun 2011
dan empiris
Tentang
Perumahan
dan Kawasan

Supardi, 2016, Pengawasan Pelaksanaan Program Bedah Rumah Maysrakat Miskin di Desa
Semelagi Besar Tahun 2012, PublikA, Volume 5 Nomor 2, Juni 2016 diakses dari
http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/view/1032
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Stimulan Melalui
Program Bedah
Rumah di Kota
Bandar Lampung

4.

Afifa
Qomaria
(2015)

Dampak Sosial
Ekonomi
dan
Lingkungan
Program
Bantuan
Stimulan
Perumahan
Swadaya
di
Kelurahan Meri
Kota Mojokerto

5.

Peranan
Dana
Asta Lugra Bantuan Sosial
Pramita, I
Terhadap
Gusti Wayan Kualitas Rumah
Murjaya
Masyarakat
Yasa,
Miskin Melalui
A.A.I.N
Program Bedah
Marhaeni
rumah
di
(2015)
Kabupaten
Buleleng

6.

Kemampuan
Masyarakat
Miskin
Memenuhi
Persyaratan
Bantuan
Stimulan Bedah
Rumah
(Studi
Kasus di Desa
Labuhan

Ika Desiana
(2016)

stimulan
melalui
program bedah rumah
di
Kota
Bandar
Lampung.
Penelitian ini fokus
pada dampak sosial
ekonomi
dan
lingkungan
dari
pelaksanaan program
Bantuan
Stimulan
Perumahan Swadaya
(BSPS)
bagi
masyarakat
berpenghasilan rendah
di Kelurahan Meri,
Kota Mojokerto.
Persepsi masyarakat
penerima
bantuan
bedah rumah, ada
tidaknya peningkatan
kualitas
rumah
masyarakat
miskin
sebelum dan sesudah
menerima
bantuan,
kendala-kendala yang
dihadapi Pemerintah
dalam
pelaksanaan
program, serta upaya
yang dilakukan untuk
mengatasi kelemahankelemahan
yang
dihadapi
dalam
program bedah rumah
di
Kabupaten
Buleleng.
Kemampuan
masyarakat
miskin
dalam
memenuhi
persyaratan bantuan
stimulan bedah rumah,
membandingkan
sebelum dan sesudah
program
dijalankan
terhadap
kehidupan
masyarakat
miskin,

Permukiman

Penilaian
dampak yang
dikemukakan
oleh Ernest R. Kualitatif
Alexander
deskriptif
yakni before
and
after
comparisons

Kemiskinan

Kuantitatif

Konsep
Rumah Layak
Huni, Konsep
Kualitatif
Rumah Tidak
deskriptif
Layak Huni,
dan
Kemiskinan
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Supardi
(2016)

7.

Makmur,
faktor
yang
Kecamatan Way mendorong
Serdang,
berjalannya program
Kabupaten
dan
pengaruhnya
Mesuji)
terhadap kesejahteraan
hidup
masyarakat
miskin
di
Desa
Labuhan
Makmur,
Kecamatan
Way
Serbang, Kabupaten
Mesuji.
Pengawasan
Pengawasan
Pelaksanaan
pelaksanaan program
Program Bedah bedah
rumah
Rumah
masyarakat miskin di
Pengawasan
Masyarakat
Desa Semelagi Besar
Miskin di Desa agar tepat sasaran dan
Semelagi Besar tidak
terjadi
Tahun 2012
penyimpangan.

Kualitatif

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017

2.2

Teori Governance Networks
2.2.1 Governance Networks
Istilah governance dalam Bahasa Inggris berarti “the act, fact, manner
of governing”, yang berarti adalah suatu proses kegiatan.12 Governance
diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintahan dan warga
yang mengatur sumberdaya serta memecahkan masalah-masalah publik.13
Istilah dan konsep governance mulai berkembang pada awal tahun 1990-an
yang ditandai dengan adanya cara pandang baru terhadap peran pemerintah
dan sistem pemerintahan. Dikarenakan peran pemerintah yang dinilai terlalu
besar, maka muncullah cara pandang baru yaitu governance yang mana
pemerintah merupakan salah satu aktornya. Dalam konsep governance, aktor-

12

Ananto Basuki dan Shofwan, 2006, Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance,
Malang : Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD), Hlm. 8.
13
Tjahjanulin Domai, 2011, Sound Governance, Malang : Universitas Brawijaya Press (UB
Presss), Hlm. 23.
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aktor yang terlibat terdiri dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Sehingga, pemerintah tidak menjadi institusi yang paling berkuasa dan
mengetahui apa yang diinginkan masyarakat tanpa mendengarkan aspirasi
masyarakat.14
Kooiman menyatakan bahwa governance merupakan serangkaian
proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam
berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi
pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Istilah governance pada
dasarnya bukan hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi
juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, dan pembinaan
penyelenggaraan.15 United Nations Development Program

mendefinisikan

governance atau kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan
di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan
negara pada setiap tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara
untuk mendorong terciptanya kepaduan sosial, integrasi dan menjamin
kesejahteraan masyarakat.16
Teori governance berpandangan bahwa negara atau pemerintah di era
global tidak lagi diyakini sebagai satu-satunya institusi atau aktor yang
mampu secara efisien, ekonomis dan adil menyediakan berbagai bentuk
pelayanan publik sehingga paradigm governance memandang penting
kemitraan (partnership) dan jaringan (networking) antar banyak stakeholders

14

Ananto Basuki dan Shofwan, Op. Cit, Hlm. 8.
Ibid, Hlm. 8.
16
Ibid, Hlm. 8-9.
15
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dalam penyelenggaraan urusan publik.17 Menurut Parsons, kata network atau
jejaring berarti menjalin kontak untuk mendapat keuntungan. Istilah network
atau jaringan dalam ilmu sosial pertama kali dipakai pada 1940-an dan 1950an untuk menganalisis dan memetakan hubungan. Dalam kasus kebijakan
publik, konsep ini memberi perhatian pada bagaimana kebijakan muncul dari
kesalinghubungan (interplay) antara orang dan organisasi dan memberikan
gambaran

yang

lebih

informal

tentang

bagaimana

kebijakan

riil

dilaksanakan.18
Christopher Koliba, Jack W. Meek, dan Asim Zia mendefinisikan
governance networks sebagai :
Governance networks are defined as relatively stable patterns of
coordinated action and resource exchange; involving policy actors
crossing different social scales, drawn from the public, private, or
nonprofit sectors and across geographic levels, who interact
through a variety of competitive, command and control,
cooperative, and negotiated arrangements; for purposes anchored
in one or more facets of the policy stream. (Jejaring pemerintahan
didefinisikan sebagai pola aksi terkoordinasi dan pertukaran
sumber daya yang relatif stabil; melibatkan aktor-aktor kebijakan
dari skala sosial yang berbeda, yaitu dari masyarakat, swasta, atau
nirlaba dan melalui tingkat geografis, yang berinteraksi melalui
berbagai kompetisi, komando dan kontrol, kerjasama, dan
negosiasi; untuk tujuan membentuk satu atau beberapa
aspek/kerangka kebijakan).19
Eva Sorensen dan Jacob Torfing mendefinisikan governance network
sebagai :

17

Achmad Lamo Said, 2015, Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance,
Yogyakarta : Deepublish, Hlm. 20.
18
Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto, 2010, Revitalisasi Administrasi Negara : Reformasi
Birokrasi dan e-Governance, Yogyakarta : Graha Ilmu, Hlm. 142.
19
Christopher Koliba, Jack W. Meek, Asim Zia, 2010, Governance Networks in Public
Administration and Public Policy, London : CRC Press, Page 60.
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1. A relatively stable horizontal articulation of interdependent,
but operationally autonomous actors; (Artikulasi horizontal
yang relatif stabil dari aktor yang saling bergantung, tetapi
otonom operasionalnya);
2. Who interact through negotiations; (Aktor-aktor berinteraksi
melalui negosiasi);
3. Which take place within a regulative, normative, cognitive and
imaginary framework; (Berlangsung secara regulatif, normatif,
kognitif, dan kerangka imajiner);
4. That to a certain extent is self-regulating; and (Batasan tertentu
diatur sendiri); dan
5. Which contributes to the production of public purpose within
or across particular policy areas. (Berkontribusi pada tujuan
publik/kepentingan umum dalam kebijakan tertentu).20
Governance networks merupakan pola hubungan yang terjalin antara 3
aktor

yaitu

pemerintah,

swasta,

dan

masyarakat

yang

saling

bergantung/terhubung untuk mencapai suatu tujuan publik. Dalam jejaring
pemerintahan, aktor yang tergabung dapat terdiri dari beberapa aktor yang
kemudian terjadilah hubungan timbal balik, saling percaya, dan saling
bergantung. Apabila salah satu aktor tidak berkontribusi dengan baik, maka
hubungan/jaringan juga tidak akan berjalan dengan baik. Berikut ini bagan
hubungan antara ketiga aktor dalam governance networks yaitu :
Bagan 2.1
Aktor governance
Pemerintah

Swasta

Masyarakat

Sumber : Abidarin Rosidi dan Anggraeni Fajriani, 2013

20

Eva Sorensen and Jacob Torfing, 2005, Network Governance and Post-Liberal Democracy,
Administrative Theory & Praxis, ProQuest, Vol. 27, No. 2, Page 203.
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Bagan di atas menggambarkan pemetaan aktor yang merupakan unsurunsur dalam governance networks atau jejaring pemerintahan. Konsepsi
kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh
dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi
sistem pasar seperti, industri pengolahan, perdagangan, perbankan, dan
koperasi, termasuk sektor informal. Kelompok masyarakat dalam konteks
kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara
pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun
kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.
Penggunaan istilah masyarakat madani menggambarkan adanya suatu
komunitas yang memiliki sistem sosial yang berasaskan pada prinsip-prinsip
moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan
kestabilan masyarakat. Suatu tempat dimana berseminya perilaku, aksi-aksi
kemasyarakatan dan politik yang egaliter, terbuka dan demokratis.21
Sedarmayanti

mengelompokkan

unsur-unsur

kepemerintahan

(governance stakeholders) ke dalam 3 kategori, yaitu :22
a. Negara/Pemerintahan : konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah
kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor
swasta dan kelembagaan masyarakat madani (Civil Society Organization).
b. Sektor Swasta : pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang
aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengolahan
21

Ananto Basuki dan Shofwan, Op. Cit, hlm. 10-11.
Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik), Bagian Kedua, Bandung :
CV. Mandar Maju, Hlm. 3.
22
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(manufacturing), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk
kegiatan sektor informal.
c. Masyarakat Madani (Civil Society) : kelompok masyarakat dalam konteks
kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara
pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun
kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.
Dari definisi aktor-aktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktor
pemerintah yang terlibat yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi,
Kelurahan Sobo, Kelurahan Pengantigan, Kelurahan Karangrejo, BPKAD,
Bakesbangpol, Bapenda, DLH, UPTD Pendidikan Banyuwangi, dan Polsekta
Banyuwangi. Sektor swasta terdiri dari BPR JATIM Banyuwangi dan PT.
Rama Jaya Gemilang Banyuwangi. Sedangkan masyarakat yaitu ASMAT
Banyuwangi, Anang Widodo (Perum Kalirejo), APERSI Korwil Banyuwangi,
dan Pokmas LESTARI.
2.2.2

Indikator Governance Networks
Indikator governance networks menurut Christopher Koliba, Jack W.

Meek, dan Asim Zia yaitu23 :
1. Struktur
Struktur merupakan suatu sistem atau susunan yang membentuk
sebuah alur atau hubungan yang menggambarkan pengaturan posisi
pekerjaan dalam sebuah organisasi. Struktur tersebut membentuk jejaring

23

Christopher Koliba, Jack W. Meek, Asim Zia, Op.Cit, page 60.
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pemerintahan

antara

pemerintah,

swasta,

dan

masyarakat

dalam

pelaksanaan sebuah kebijakan. Adanya struktur dimaksudkan untuk
mengatur pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dalam pola
hubungan antar aktor agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan
baik. Selain itu, kontribusi yang baik antar aktor juga akan menentukan
apakah jejaring pemerintahan berjalan dengan baik atau tidak.
2. Pola hubungan
Pola hubungan merupakan pola interaksi antara dua orang/aktor
atau lebih yang dapat memudahkan sebuah pelaksanaan program. Adanya
pola hubungan yang jelas maka koordinasi antar aktor dapat berjalan
dengan baik. Aktor-aktor yang terlibat tersebut berinteraksi yang
kemudian membentuk pola hubungan dalam pelaksanaannya. Hal ini
dikarenakan setiap aktor tidak dapat berdiri sendiri. Sehingga, dapat dilihat
bagaimana pola hubungan antar aktor dalam jejaring pemerintahan
tersebut.
3. Negosiasi
Negosiasi merupakan sebuah bentuk interaksi untuk mencapai
suatu kesepakatan/kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang
terlibat dalam sebuah kegiatan. Negosiasi dalam hal ini yaitu lobbying
antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar program dapat
dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak akan dapat
menjalankan program tersebut tanpa adanya campur tangan dari swasta
dan masyarakat sebagai donatur dalam pelaksanaan programnya.
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4. Kerjasama
Kerjasama merupakan hasil dari suatu negosiasi yang telah
dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Interaksi yang terjalin antar aktor
tersebut tentunya dilandasi dengan rasa saling percaya. Jejaring
pemerintahan yang baik akan terjalin apabila antar aktor memiliki rasa
saling percaya satu sama lain dalam melakukan kerjasama. Sehingga,
tujuan publik dapat tercapai.
2.3

Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir penelitian berguna untuk memudahkan penulis dalam

melakukan penelitian mulai dari mencari data, menganalisis data, dan penulisan
laporan hasil penelitian. Pada kerangka berpikir ini, penulis akan memaparkan
secara garis besar alur berjalannya penelitian yang akan dilakukan. Secara spesifik
kerangka berpikir penelitian dapat dilihat pada bagan 2.1 sebagai berikut :
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Bagan 2.2
Kerangka Berpikir Penelitian

-

Pokok Permasalahan
Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks di
Indonesia
Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang paling banyak penduduk
miskinnya
Kabupaten Banyuwangi memiliki jumlah penduduk miskin pada urutan
ke 15 dari 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur
Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/124/KEP/429.011/2015
tentang Susunan dan Personalia Panitia Banyuwangi Festival Tahun
2015.

Festival Bedah Rumah

Swasta

Pemerintah

Masyarakat

Teori Governance Network

Indikator Jejaring Pemerintahan menurut Christopher Koliba, Jack W.
Meek, dan Asim Zia :
1. Struktur : aturan yang berupa kebijakan dalam pelaksanaan program
Festival Bedah Rumah yaitu Keputusan Bupati Banyuwangi No.
188/124/KEP/429.011/2015 tentang Panitia Banyuwangi Festival
Tahun 2015 dan pembagian peran masing-masing aktor yang terlibat.
2. Pola hubungan : koordinasi antar aktor dalam pelaksanaan kegiatannya
berjalan dengan lancar.
3. Negosiasi : negosiasi antara pemerintah dengan pihak donatur
dilakukan melalui komunikasi secara langsung yang kemudian
ditindaklanjuti secara tertulis oleh DPMD.
4. Kerjasama : kerjasama yang dilakukan yaitu rasa saling percaya antara
pemerintah dengan tim pelaksana dengan pihak donatur sebagai
penyumbang dengan adanya surat kesanggupan sebagai donatur.

Relasi aktor pelaksana program Festival Bedah Rumah
Tahun 2015-2016 di Kecamatan Banyuwangi
Sumber : Olahan Peneliti, 2017

BAB III
METODE PENELITIAN
Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang
mempunyai langkah-langkah sistematis.1 Metode penelitian adalah cara-cara yang
sistematik untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan.2 Metode yang
digunakan dalam penelitian terdiri dari beberapa bagian atau langkah yang
sistematis. Langkah-langkah sistematis dalam penelitian yang dimaksudkan
meliputi aspek penentuan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis
data, teknik penentuan informan, serta model analisis data dalam penyajian hasil
dari suatu penelitian. Langkah-langkah dalam metode penelitian tersebut
digunakan peneliti dalam menyusun penelitian maupun penulisan hasil penelitian.
3.1

Jenis Penelitian
Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diamati.3 Metode ini digunakan karena : 1) lebih mudah mengadakan
penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda; 2) lebih mudah
menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek
penelitian; 3) memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak
pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.4 Penelitian kualitatif

1

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2009, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta : PT
Bumi Aksara, Hlm. 41.
2
Zulgaenaf, 2008, Metode Penelitian Sosial dan Bisnis, Yogyakarta : Graha Ilmu, Hlm. 8.
3
Nurul Zuriah, 2006, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi, Jakarta : PT
Bumi Aksara, Hlm. 92.
4
Ibid, Hlm. 95.
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juga disebut etno-metodologi atau penelitian lapangan dengan menghasilkan data
mengenai kelompok manusia dalam latar atau latar sosial.5
Penelitian kualitatif juga bermakna sebagai proses memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi,
motivasi atas tindakan, dan lain sebagainya dan disampaikan dalam bentuk katakata (deskripsi) atau bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah.6 Berdasarkan beberapa pengertian di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian
yang menghasilkan atau mencapai pemahaman secara mendalam mengenai suatu
permasalahan dari sebuah kasus yang dilakukan melalui wawancara dan
observasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena
dalam masyarakat dengan mengedepankan proses interaksi yang mendalam antara
peneliti dengan subjek penelitian. Alasan peneliti memilih metode kualitatif
adalah karena penelitian kualitatif menghasilkan dan mencapai pemahaman secara
mendalam mengenai bidang yang diteliti.
Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan sebuah metode yang mengacu pada
penelitian yang menpunyai unsur how dan why, pada pertanyaan utama
penelitiannya dan meneliti masalah-masalah kontemporer (masa lalu) serta
sedikitnya peluang peneliti dalam mengontrol peristiwa (kasus) yang sedang
diteliti.7 Alasan peneliti menggunakan studi kasus dikarenakan penelitian ini

5

Haris Herdiansyah, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta :
Salemba Humanika, Hlm. 7.
6
Robert K Yin, 2015, Studi Kasus Desain dan Metode, Jakarta : PT. Raja Grafindo, Hlm. 9.
7
Ibid, Hlm. 1
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berfokus di Kecamatan Banyuwangi agar lebih mendalam pemahamannya.
Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan yaitu untuk mengetahui relasi aktor
pelaksana program Festival Bedah Rumah di Kabupaten Banyuwangi studi kasus
di Kecamatan Banyuwangi. Konsep dasar pada penelitian kualitatif yaitu
pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode
alamiah. Penelitian kualitatif ini memiliki kepekaan untuk melihat gejala sosial
yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, penggunaan pendekatan kualitatif dan
jenis penelitian studi kasus ini dapat menambah wawasan mengenai sesuatu yang
sedikit diketahui oleh peneliti. Hal tersebut dikarenakan landasan dasar penelitian
kualitatif yang terletak pada proses penelitian yang dapat meningkatkan interaksi
serta relasi dengan subjek yang diteliti.
3.2

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan

penelitian. Penentuan lokasi penelitian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh
informasi dan data yang sesuai dengan tema, permasalahan, dan fokus penelitian
yang ditetapkan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi. Lokasi tersebut dipilih dikarenakan Kecamatan Banyuwangi telah
berhasil membedah semua rumah yang diusulkan, aktor-aktor yang terlibat dalam
pelaksanaannya lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya, dan agar
penelitian berjalan dengan baik, serta memudahkan observasi karena merupakan
tempat yang strategis bagi penulis untuk mendapatkan informan penelitian.
Tempat yang menjadi lokasi dalam penelitian di Kecamatan Banyuwangi yaitu
kantor Kecamatan Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, BPR
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JATIM Banyuwangi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik, Polsekta Banyuwangi, Badan Pendapatan Daerah
(DISPENDA),

Dinas

Lingkungan

Hidup

(BLH),dan

UPTD

Pendidikan

Banyuwangi. Selain itu, lokasi lainnya dalam penelitian ini yaitu kantor Desa
Karangbedo (APERSI Korwil Banyuwangi), Desa Karangsari (PT. Rama Jaya
Gemilang), Perum Kalirejo (Anang Widodo).
3.3

Fokus Penelitian
Fokus penelitian merupakan suatu hal yang penting yang digunakan oleh

peneliti dalam penelitian ketika terjun ke lapangan agar pembahasan lebih terarah
dan terperinci. Penetapan fokus penelitian bertujuan agar dapat mempermudah
serta membatasi penelitian dengan menggunakan teori tertentu dengan fenomena
atau permasalahan yang diteliti. Pembatasan masalah ialah usaha untuk
menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan
masalah dibuat dengan tujuan agar kita dapat mengetahui faktor-faktor mana saja
yang termasuk ruang lingkup masalah penelitian.8 Maka fokus penelitian yang
penulis teliti yaitu mengenai relasi aktor pelaksana program Festival Bedah
Rumah di Kabupaten Banyuwangi (studi kasus di Kecamatan Banyuwangi). Hal
tersebut dimaksudkan untuk memudahkan observasi penelitian karena fokus di
satu kecamatan yang mana aktor yang terlibat lebih banyak serta berbagai aktor
terlibat didalamnya. Aktor-aktor yang dimaksudkan yaitu meliputi pemerintah,
swasta, dan masyarakat yang dianalisis menggunakan teori governance network.

8

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Op. Cit, Hlm. 27.
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3.4

Sumber Data
Data adalah sesuatu atau sumber yang diperoleh melalui suatu metode

pengumpulan data yang diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang
selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau
mengindikasikan sesuatu.9 Pada penelitian kualitatif, bentuk data yaitu berupa
kalimat atau narasi yamg diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian di lapangan
melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian diolah sebagai hasil
penelitian. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis
sumber data, yaitu data primer dan sumber data primer dan sumber data sekunder.
3.4.1

Data Primer
Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari

lapangan atau subjek penelitian. Sumber data primer tersebut diperoleh
melalui teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi, dan
dokumentasi selama melakukan penelitian di lapangan sehingga datanya
akurat. Dalam penelitian ini, pengambilan data primer dilakukan dengan cara
peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati (observasi), melakukan
wawancara, serta dokumentasi dengan subjek penelitian. Hasilnya yaitu
berupa catatan atau rekaman yang merupakan data utama dari penelitian yang
kemudian dijadikan laporan atau pembahasan pada bab pembahasan
penelitian.

9

Haris Herdiansyah, Op. Cit, Hlm. 116.
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3.4.2

Data Sekunder
Sumber data sekunder digunakan sebagai data pelengkap untuk data

primer. Data sekunder tidak diperoleh langsung melalui subjek penelitian.
Sumber data sekunder tersebut seperti dokumen yang berkaitan dengan
penelitian, telaah pustaka, dan pencarian di internet. Pada penelitian ini,
sumber data sekunder berasal dari studi pustaka dari buku maupun jurnal dan
website yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3.5

Teknik Penentuan Informan
Dalam melakukan penelitian, teknik penentuan informan atau sampel

memberikan pengaruh yang cukup penting sebelum melakukan penelitian. Teknik
penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive
sampling atau sampling bertujuan yang merupakan teknik dalam non-probability
sampling. Non-probability merupakan suatu teknik pengambilan sampel yang
tidak didasarkan pada rumusan statistik tetapi lebih kepada pertimbangan
(kemungkinan) subjektif peneliti dengan didasarkan pada jangkauan dan
kedalaman masalah yang ditelitinya.10 Teknik sampling bertujuan (purposive
sampling) digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus
berdasarkan tujuan penelitiannya.11
Teknik tersebut digunakan penulis sebagai metode penentuan informan
dikarenakan untuk memudahkan dan mempertajam data yang sesuai dengan
tujuan penelitian. Informan yang dipilih merupakan subjek yang dinilai dapat
memberikan informasi yang mendetail dikarenakan terlibat langsung dalam
10

Jonathan Sarwono, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta : Graha
Ilmu, Hlm. 205.
11
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Op. Cit, Hlm. 45.

42

interaksi sebagai aktor dalam penelitian mengenai relasi aktor pelaksana program
Festival Bedah Rumah di Kecamatan Banyuwangi yang merupakan fokus
penelitian yang dilakukan.
3.6

Teknik Pengumpulan Data
Dalam suatu penelitian pasti melibatkan data sebagai “bahan atau materi”

yang akan diolah untuk menghasilkan sesuatu. Dalam penelitian kualitatif dikenal
beberapa metode ataupun teknik pengumpulan data yang umum digunakan,
diantaranya: wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan focus discussion
group.12 Pengumpulan data merupakan proses yang sangat penting dalam sebuah
penelitian. Hal tersebut dikarenakan data yang digali di lapangan ditentukan oleh
metode dalam proses pengumpulan data. Penentuan metode pengumpulan data
yang lebih lengkap akan mempermudah langkah selanjutnya dalam mengolah dan
menganalisis data.13 Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data akan
dilakukan melalui tiga teknik sebagai berikut :
3.6.1

Wawancara
Wawancara

adalah

percakapan

yang

dimaksud

untuk

mengkontruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi,
tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; memverifikasi, mengubah dan
memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, dan memverifikasi,
mengubah, dan memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti
sebagai mekanisme cek silang.14 Teknik wawancara dilakukan melalui

12

Haris Herdiansyah, Op. Cit., Hlm. 117.
Nasution, 2003, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta : Bumi Aksara, Hlm. 87.
14
Lexy J Moelong, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
Hlm. 186.
13
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percakapan atau tanya jawab dengan narasumber dan data yang didapatkan
adalah transkrip hasil wawancara. Penulis menentukan informan untuk
wawancara dengan menggunakan teknik sampling bertujuan (purposive
sampling) yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.1
Daftar Informan
No.

Informan

Jabatan
Koordinator Teknis
Lapangan / DPMD
Koordinator Humas dan
Publikasi / Kabid Kebijakan
dan Promosi DPMTSP
Kasubbid Usaha Ekonomi
Masyarakat DPMD
Kepala Polsekta Banyuwangi
Kepala UPTD Pendidikan
Banyuwangi
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian Bapenda
(DISPENDA)
Kasubbag TU Pemkab
Banyuwangi
Sekretaris BPKAD
Kasi PMD dan Kesra
Kecamatan Banyuwangi /
Kasubbag Aparatur &
Kelembagaan Desa Bagian
Tata Pemerintahan Desa
Kepala DLH (BLH)
Kasubbid Pencegahan dan
Penanganan Konflik
Bakesbangpol

1.

Masduki

2.

Tri Wahyu Angembani

3.

Ahmad Solichin

4.

A. Ali Masduki

5.

Purwanto

6.

Lilik Murtosiyah

7.

Ali Imron

8.

Indah Serad

9.

Bagus Sudartono

10.

Husnul Chotimah

11.

Mukhlis

12.

Erma Dwi Astuti

Penyelia Umum dan SDM
BPR JATIM Banyuwangi

13.

Tony Muji Santoso

Pimpinan PT. Rama Jaya
Gemilang

14.

Agus Rubani

Anggota APERSI Korwil
Banyuwangi / Sekdes
Karangbendo

Keterangan
Pemerintah
Pemerintah
Pemerintah
Pemerintah
Pemerintah
Pemerintah
Pemerintah
Pemerintah

Pemerintah

Pemerintah
Pemerintah
Swasta
(CSR
Perbankan)
Swasta
(CSR
Perusahaan)
Masyarakat
(Organisasi)
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15.

A. Aziz Hamidi

16.
17.

Wahyu Widodo
Soebono

Camat Kecamatan
Banyuwangi / Kabag Pemdes
Pemkab Banyuwangi
Lurah Kebalenan
Ketua Pokmas LESTARI

18.

Anang Widodo

Pengusaha Konstruksi

Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
(Perorangan)

Sumber : Olahan Penulis, 2017

3.6.2

Observasi
Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan

dengan mendatangi lokasi penelitian. Hasil dari observasi tersebut dapat
digunakan sebagai informasi tambahan pada permasalahan yang diteliti.
Dalam proses pengumpulan data melalui observasi, penulis secara langsung
melihat interaksi dan perilaku dari aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan
program Festival Bedah Rumah.
3.6.3

Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang

berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. 15 Studi
dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan
wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh
dokumen.16 Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode
observasi dan wawancara Tehnik ini dilakukan melalui berbagai dokumentasi
agar data yang diperoleh lebih absah. Dokumen yang diperoleh dalam
penelitian digunakan untuk melengkapi data utama yang diperoleh dari
wawancara dan observasi.
15

Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
Bandung : Alfabeta, Hlm. 82.
16
Imam Gunawan, 2014, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Jakarata : PT. Bumi
Aksara, Hlm. 176.
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3.7

Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data

kualitatif deskriptif. Data yang telah terkumpul melalui metode wawancara,
observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan
masalah dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini
yaitu model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Huberman dan Miles.
Analisis data tersebut terdiri dari 4 hal yaitu pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini adalah bagan analisis data
model interaktif Huberman dan Miles :
Bagan 3.1
Analisis Data Model Interaktif Huberman dan Miles

DATA
DISPLAY

DATA
COLLECTION
DATA
REDUCTION

Sumber : Burhan Bungin, 2003

CONCLUTION
DRAWING &
VERFYING

Berdasarkan bagan tersebut, dapat diketahui bahwa antara pengumpulan
data dan analisis data tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan kata lain
berlangsung secara simultan. Pertama yaitu pengumpulan data (data collection)
yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Kedua, reduksi data (data
reduction) hasil dari pengumpulan data selama penelitian berlangsung. Istilah
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reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan
istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data) dalam
penelitian

kuantitatif.17

Reduksi

data

merupakan

proses

pemilihan,

penyederhanaan, dan pengolahan data dari lapangan. Reduksi data meliputi proses
meringkas, mengkoding, membuat poin-poin, dan menyunting segala bentuk data
yang diperoleh di lapangan. Pada tahap ini, reduksi data dilakukan selama proses
penelitian berlangsung yang kemudian memilih dan menyederhanakan data untuk
memudahkan penulis dalam penyajian serta penarikan kesimpulan.
Ketiga, penyajian data (display data) yang merupakan pengorganisasian
seperangkat hasil reduksi data ke dalam bentuk tulisan tertentu untuk
memudahkan dalam menarik kesimpulan. Data-data tersebut dipilah-pilah dan
disusun berdasarkan kategorinya agar lebih mudah dalam menarik kesimpulan.
Keempat,

penegasan

kesimpulan

(conclution

drawing

and

verification)

merupakan penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh di lapangan. Pada
tahap ini, hasil dari data-data yang diperoleh telah menjawab rumusan masalah
penelitian yang diajukan. Keempat komponen tersebut berinteraksi secara terusmenerus dikarenakan berupa siklus yang artinya proses analisis datanya tidak
terjadi sekali melainkan berinteraktif atau bolak-balik.

17

Burhan Bungin, 2003, Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan
Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, Hlm. 70.

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Gambaran umum berfungsi dalam mempresentasikan lokasi penelitian
sekaligus menjadi pijakan awal dalam menganalisis realitas yang terjadi di
lapangan. Bab ini juga memberikan pandangan awal mengenai kasus yang diteliti
oleh penulis dengan mempertimbangkan awal mula kebijakan atau program, relasi
aktor hingga pelaksanaan program pada kasus tersebut. Pada bab ini, terdapat
beberapa sub bab yang akan menjelaskan tentang deskripsi wilayah penelitian,
yaitu Kabupaten Banyuwangi dengan studi kasus di Kecamatan Banyuwangi.
Untuk memberikan gambaran terkait lokasi penelitian, peneliti membagi dalam
beberapa sub bab. Sub bagian tersebut menjelaskan perihal gambaran umum
Kabupaten Banyuwangi dan Kecamatan Banyuwangi, gambaran umum Festival
Bedah Rumah, serta aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya.
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah kabupaten yang terletak di ujung
timur Pulau Jawa. Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km2, yang
merupakan daerah kawasan hutan. Kawasan di Kabupaten Banyuwangi tersebut
terdiri dari area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72%,
persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%, perkebunan dengan luas sekitar
82.143,63 ha atau 14,21%, permukiman dengan luas sekitar 127.454,22 ha atau
22,04%, dan sisanya dipergunakan untuk jalan, ladang dan lain-lainnya. Di
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samping itu, Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8
km.1
Berdasarkan letak geografisnya, wilayah daratannya terdiri atas dataran
tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan;
dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah
sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan
daerah penghasil berbagai biota laut. Kabupaten Banyuwangi juga memiliki 10
buah pulau. Batas wilayahnya di sebelah utara adalah Kabupaten Situbondo,
sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan
Samudera Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupatem Jember dan
Bondowoso. Sedangkan batas koordinatnya yaitu 7 43’ - 8 46’ Lintang Selatan
dan 113 53’ - 114 38’ Bujur Timur.2
Jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi yaitu sebanyak 1.668.438
jiwa yang terdiri dari 838.856 jiwa laki-laki dan 829.582 jiwa perempuan.
Penduduk tersebut tersebar di 25 kecamatan yaitu Kecamatan Pesanggaran,
Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, Muncar, Cluring, Gambiran, Srono,
Genteng, Glenmore, Kalibaru, Singojuruh, Rogojampi, Blimbingsari, Kabat,
Glagah, Banyuwangi, Giri, Wongsorejo, Songgon, Sempu, Kalipuro, Siliragung,
Tegalsari, dan Licin. Kabupaten Banyuwangi memiliki 189 desa dan 28
kelurahan. Penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Muncar yaitu 134.065 jiwa

1

Diakses melalui website www.banyuwangikab.go.id pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 19.17
WIB.
2
Ibid.
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(7,97%), sedangkan Kecamatan Licin memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu
28.525 jiwa (1,69%).3
Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi, yaitu4 :
Visi Kabupaten Banyuwangi, yaitu terwujudnya masyarakat Banyuwangi
yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian
dan kualitas sumber daya manusia. Penjelasan Visi tersebut yaitu, pertama,
Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan
masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah
tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di
dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa
mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan
adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
Kedua, Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, ditandai oleh
semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan
adanya perhatian uatama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia,
seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang
didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai.
Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya
pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan
berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu
ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih; tidak hanya
3
4

Ibid.
Ibid.
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sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya
keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental-spiritual,
keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan maysarakat benar-benar
sejahtera lahir dan batin serta berakhlaqul mulia.
Ketiga, untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan
pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah Daerah yang
efektif, terpadu dan berkesinambungan. Di samping itu, Misi Kabupaten
Banyuwangi, yaitu5 :
1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis
melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif,
partisipatif dan transparan.
2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku
usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada
pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian
lingkungan.
4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi
investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk
pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber
daerah, khususnya APDB, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM)
yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan
sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta kearifan lokal.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
9. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan
bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan
daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang
berkeadilan.

5

Ibid.
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Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi tersebut merupakan perwujudan
dari visi misi yang dibawa oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi,
H. Abdullah Azwar Anas, M. Si dan Yusuf Widyatmoko, S.Sos. Perwujudan visi
misi tersebut juga dilaksanakan oleh seluruh SKPD di Kabupaten Banyuwangi. Di
samping itu, dalam mewujudkan visi misinya, Pemerintah Daerah juga melibatkan
pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat.
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Banyuwangi
Kecamatan Banyuwangi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten
Banyuwangi dari 25 kecamatan. Banyuwangi merupakan ibu kota dari Kabupaten
Banyuwangi. Sehingga, pusat pemerintahan berada di Kecamatan Banyuwangi.
Kantor Kecamatan Banyuwangi beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 101
Banyuwangi. Wilayah Kecamatan Banyuwangi berada pada ketinggian 0-50
meter diatas permukaan laut (mdpl), merupakan wilayah dengan dataran rendah,
ataupun wilayah yang berada di sekitar kawasan pantai.6 Luas wilayah Kecamatan
Banyuwangi yaitu 30,13 km2 dengan jumlah penduduk 116,17 jiwa (6,89%).7
Kecamatan Banyuwangi terdiri dari 18 kelurahan, 47 lingkungan, 150
RW, dan 554 RT.8 Kecamatan Banyuwangi merupakan kecamatan yang memiliki
kepadatan penduduk kedua di Kabupaten Banyuwangi setelah Kecamatan
Muncar. Kepadatan penduduk Kecamatan Banyuwangi yaitu 3,86. Angka

6

RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, Hlm. 10.
http://www.banyuwangikab.go.id
8
Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi Dalam Angka 2017,
diunduh
dari
https://banyuwangikab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YjBmMjEyOWM3NWM5
NzhlY2I2MGMzYjcy&xzmn=aHR0cHM6Ly9iYW55dXdhbmdpa2FiLmJwcy5nby5pZC9wdWJs
aWNhdGlvbi8yMDE3LzA5LzE5L2IwZjIxMjljNzVjOTc4ZWNiNjBjM2I3Mi9rZWNhbWF0YW
4tYmFueXV3YW5naS1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDE3Lmh0bWw%3D&twoadfnoarfeauf=MjAx
Ny0xMi0xNyAwMToyOToyNw%3D%3D pada hari Jum’at tanggal 15 Desember 2017, Hlm. 5.
7
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pertumbuhan penduduk di Kecamatan Banyuwangi yaitu 0,01. Pada tahun 2015
jumlah penduduknya yaitu 115.210 jiwa (6,91%) dan pada tahun 2016 116.170
jiwa (6,89%).9
Berikut ini akan dijelaskan gambaran umum 3 kelurahan di Kecamatan
Banyuwangi yang menjadi lokasi bedah rumah. Kelurahan Sobo terletak di daerah
pantai dengan ketinggian tanah 23 m.dpl. Luas wilayahnya yaitu 3,55 km2,
terdapat 3 lingkungan, 9 RW, dan 36 RT dengan jumlah penduduknya pada tahun
2016 yaitu 7.705 jiwa. Kepadatan penduduk di Kelurahan Sobo yaitu 2.170
orang/km2. Kelurahan Kebalenan terletak di daerah dataran dengan ketinggian
tanah 24 m.dpl. Luas wilayahnya yaitu 5,38 km2, terdapat 3 lingkungan, 9 RW,
dan 38 RT dengan jumlah penduduknya pada tahun 2016 yaitu 7.630 jiwa.
Kepadatan penduduk di Kelurahan Kebalenan yaitu 1.418 orang/km2. Kelurahan
Karangrejo terletak di daerah pantai dengan ketinggian tanah 7 m.dpl. Luas
wilayahnya yaitu 2,68 km2, 3 lingkungan, 10 RW, dan 38 RT dengan jumlah
penduduknya pada tahun 2016 yaitu 9.684 jiwa. Kepadatan penduduk di
Kelurahan Karangrejo yaitu 3.613 orang/km2.10
Kelurahan Pengantigan terletak di daerah dataran dengan ketinggian tanah
21 m.dpl. Luas wilayahnya yaitu 1,32 km2, 2 lingkungan, 8 RW, dan 32 RT
dengan jumlah penduduknya pada tahun 2016 yaitu 5.953 jiwa. Kepadatan
penduduk di Kelurahan Pengantigan yaitu 4.510 orang/km2. Pekerjaan utama
masyarakat Kecamatan Banyuwangi menurut sektornya pada tahun 2015
diantaranya yaitu pertanian padi dan palawija 2.259 jiwa, holtilkultura 149 jiwa,
9

http://www.banyuwangikab.go.id, , Op. Cit.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, Op. Cit, Hlm. 1-8
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perkebunan 65 jiwa, perikanan 1.400 jiwa, peternakan 223 jiwa, kehutanan dan
pertanian lainnya 130 jiwa, pertambangan dan penggalian 153 jiwa, industri
pengolahan 3.939 jiwa, listrik dan gas 408 jiwa, kontruksi/bangunan 3.507 jiwa,
perdagangan 13.027 jiwa, hotel dan rumah makan 3.695 jiwa, transportasi dan
pergudangan 3.909 jiwa, informasi dan komunikasi 579 jiwa, keuangan dan
asuransi 1.798 jiwa, jasa pendidikan 2.516 jiwa, jasa kesehatan 794 jiwa, jasa
kemasyarakatan 10.280 jiwa, dan lainnya (real estat, penyedia air, dll) 784 jiwa.11
4.3 Gambaran Umum Festival Bedah Rumah
Program Festival Bedah Rumah merupakan rangkaian kegiatan dari
Banyuwangi Festival tahun 2015. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan
kualitas tempat tinggal masyarakat yang tidak layak huni yang sehat dan layak
huni. Festival Bedah Rumah dikhususkan bagi masyarakat yang tanah tempat
tinggalnya

bukan

milik

sendiri/numpang

karang/numpang

sari/magersari/ngindung yang kondisinya lebih memprihatinkan dibandingkan
dengan masyarakat yang mendapatkan program BSPS Kemenpera dan Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi.12 Selain itu, masyarakat miskin tersebut tidak dapat
menikmati program pemberdayaan dari pemerintah pusat yaitu bedah rumah. Hal
tersebut dikarenakan salah satu kriteria penerima program bedah rumah dari
pemerintah pusat harus memiliki tanah tempat tinggalnya sendiri. Adanya
fenomena tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menginovasi program
bedah rumah tersebut agar dapat menyentuh masyarakat miskin dalam hal
pemberdayaan masyarakat.
11

Ibid, Hlm. 16-22.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, 2015,
Festival Bedah Rumah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015, Hlm. 1.
12
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Teknis

pelaksanaan

kegiatan

Festival

Bedah

Rumah

tersebut

dikoordinasikan oleh DPMD (BPMPD) dengan membentuk tim pelaksana
kegiatan tingkat kabupaten. DPMD menyediakan data by name by address beserta
foto rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang siap menerima
bantuan bedah rumah. Sumber dana pada pelaksanaan program yaitu dari
masyarakat baik CSR (Corporate Social Responsibility) perbankan/perusahaan,
karyawan/karyawati instansi pemerintah maupun sumbangan perorangan. Adapun
syarat-syarat penerima bantuan yaitu13 :
a. Calon penerima adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
warga masyarakat di wilayah Kabupaten Banyuwangi;
b. Melampirkan fotocopy KTP calon penerima yang masih berlaku;
c. Ijin tertulis dari pemilik lahan/tanah/pekarangan;
d. Ukuran rumah yang akan dibangun;
e. Foto 0% rumah tidak layak huni (dalam bentuk soft copy dan hard
copy).
Di samping itu, indikator keluarga miskin meliputi14 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal (Numpang Karang)
Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal (kurang dari 8 m2 per kapita)
Jenis lantai tempat tinggal terluas (tanah)
Jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas (bambu)
Fasilitas tempat buang air besar/MCK (tidak punya)
Sumber air minum (sumber tidak terlindungi)
Sumber penerangan Rumah Tangga (non listrik/listrik bukan milik
sendiri)
8. Jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari (kayu dan sejenisnya)
9. Frekuensi makan dalam sehari (satu kali)
10. Konsumsi protein (tidak pernah)
11. Kepemilikan sandang (tidak pernah membeli)
12. Kemampuan akan fasilitas kesehatan (tidak diobati/ ke dukun)
13. Pendidikan anak, SD, SMP, SLTA (tidak sekolah semua)
14. Pendapatan per kapita per bulan (kurang dari Rp. 250
ribu/kapita/bulan)
15. Pekerjaan (tidak bekerja)
13

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, 2015,
Festival Bedah Rumah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015, Hlm. 2.
14
Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2013.
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16. Kepemilikan aset (tidak punya tabungan, TV, emas, ternak, sepeda
motor, sawah)
17. Tidak merokok
18. Tidak punya Handphone
Tim pelaksana dari DPMD tersebut kemudian koordinasi dengan
kecamatan untuk membentuk tim pelaksana kegiatan tingkat kecamatan di
masing-masing kecamatan. Setiap kecamatan mengusulkan maksimal 10
(sepuluh) unit kecuali Kecamatan Banyuwangi yaitu sebanyak 20 (dua puluh)
unit. Panitia tingkat kecamatan bertugas mendata MBR calon penerima bedah
rumah yang kemudian mengusulkannya ke DPMD. Data yang telah terkumpul
kemudian diverifikasi oleh tim pelaksana dari DPMD dengan menyurvei rumah
yang diusulkan. Setelah dilakukan verifikasi, DPMD kemudian mengolah dan
menyusun data menjadi proposal. Proposal tersebut kemudian ditawarkan ke
perusahaan-perusahaan, perbankan, instansi pemerintah, serta masyarakat secara
umum di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
Ada tiga cara penyaluran dana program bedah rumah yaitu15 :
a. Metode langsung, yakni penyumbang atau CSR langsung mengerjakan
sendiri atau menunjuk pihak lain melakukan pekerjaan bedah rumah
dengan data yang telah disediakan oleh tim kabupaten (dana langsung
dari penyumbang ke rekanan penyumbang dan pelaporan kepada tim
kabupaten);
b. Metode tidak langsung, yakni dana disalurkan dari penyumbang
langsung kepada pokmas/pihak ketiga (sekumpulan orang) di
Kecamatan yang disahkan melalui Surat Keputusan Camat dan
mekanisme pelaksanaan di lapangan pokmas menunjuk toko untuk
keperluan bahan bangunan yang disertakan pula berita acara
penunjukan toko dan penyerahan barang kepada pemilik rumah;
c. Metode gabungan, yakni dana dari beberapa penyumbang baik
kelompok maupun perorangan digabungkan menjadi satu yang
diserahkan secara langsung kepada pokmas kecamatan dan
15

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, Op.Cit,
Hlm. 4.
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pelaksanaan pekerjaannya dilakukan sebagaimana metode tidak
langsung.
4.4 Pemetaan Aktor
Pemetaan aktor merupakan bagian yang sangat penting dan menjadi
pijakan awal dalam melihat realitas dari relasi yang terbangun dari masing-masing
aktor. Hal ini akan mempermudah dalam menganalisis relasi yang terjalin antar
aktor yang terlibat. Berikut ini pemetaan aktor dalam pelaksanaanya program
Festival Bedah Rumah di Kecamatan Banyuwangi :
Tabel 4.1
Pemetaan Aktor
No.

Nama

Aktor

1.

Masduki

Pemerintah

2.

Tri Wahyu Angembani

Pemerintah

3.

Ahmad Solichin

Pemerintah

4.

A. Ali Masduki

Pemerintah

5.

Purwanto

Pemerintah

6.

Lilik Murtosiyah

Pemerintah

7.

Ali Imron

Pemerintah

8.

Indah Serad

Pemerintah

9.

Husnul Chotimah

Pemerintah

10.

Mukhlis

Pemerintah

11.

Bagus Sudartono

Pemerintah

12.

Tony Muji Santoso

Swasta

Peran
Tim
Pelaksana
DPMD
(Koordinator Teknis Lapangan)
Tim
Pelaksana
DPMD
(Koordinator
Humas
dan
Publikasi)
Kasubbid
Usaha
Ekonomi
Masyarakat DPMD
Koordinator Donatur dari Polsekta
Banyuwangi
Koordinator
Donatur
dari
karyawan/karyawati
UPTD
Pendidikan Banyuwangi
Koordinator
Donatur
dari
karyawan/karyawati Bapenda
Koordinator Donatur dari Kabag
Sekretariat Pemkab Banyuwangi
Koordinator
Donatur
dari
karyawan/karyawati BPKAD
Koordinator
Donatur
dari
karyawan/karyawati DLH
Koordinator
Donatur
dari
karyawan/karyawati Bakesbangpol
Koordinator
Donatur
dari
karyawan/karyawati Kecamatan
Banyuwangi
Koordinator Donatur dari CSR
Perusahaan (PT. Rama Jaya
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13.

Erma Dwi Astuti

Swasta

14.

Wahyu Widodo

Masyarakat

15.

Agus Rubani

Masyarakat

16.

A. Aziz Hamidi

Masyarakat

17.

Anang Widodo

Masyarakat

18.

Soebono

Masyarakat

Gemilang)
Koordinator Donatur dari CSR
Perbankan
(BPR
JATIM
Banyuwangi)
Koordinator Donatur dari lurah sekecamatan Banyuwangi
Koordinator
Donatur
dari
organisasi masyarakat
Koordinator Donatur dari ASMAT
Banyuwangi
Koordinator Donatur perorangan
Ketua
Pokmas
LESTARI
(Penyalur dan pelaksana bedah
rumah)

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017

Secara general, pada penelitian ini penulis membagi aktor kedalam 3
bagian, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan
untuk menjabarkan peran dari masing-masing aktor agar mempermudah dalam
menganalisis perannya masing-masing. Sebagaimana kita ketahui bahwa
pelaksanaan program bedah rumah sebelumnya hanya melibatkan aktor dari
pemerintah saja. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
menginovasi program bedah rumah tersebut dengan mengkolaborasikan
pelaksanaannya dengan pihak swasta dan masyarakat.
4.4.1 Pemerintah
Aktor dari pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan program
Festival Bedah Rumah terbagi menjadi dua, yaitu pelaksana dan donatur.
Pemerintah yang menjadi leading sector dalam pelaksanaan program Festival
Bedah Rumah tersebut adalah DPMD Kabupaten Banyuwangi yang dikepalai
oleh Dr. Suyanto Waspo Tondo W., M.Si. Sedangkan yang menjadi
donaturnya yaitu Polsekta Banyuwangi yang dikepalai oleh A. Ali Masduki,
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S.H., M.H. Selain itu, seluruh SKPD Kabupaten Banyuwangi juga terlibat
dalam menyukseskan pelaksanaan program. Tim pelaksana tingkat kabupaten
merupakan tim yang terdiri dari seluruh SKPD yang mana pembentukan tim
tersebut bertujuan agar penentuan sasarannya tepat baik dari penerima
program maupun donaturnya. Aktor-aktor dari pemerintah yang terlibat yaitu
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Polsekta Banyuwangi,
Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Sobo, dan
Kelurahan Pengantigan, Kabag Sekretariat Pemkab Banyuwangi, BPKAD,
Bakesbangpol, Bapenda, Dinas Lingkungan Hidup, dan UPTD Pendidikan
Banyuwangi.
Mekanisme pelaksanaannya yaitu kecamatan membentuk panitia
tingkat kecamatan. Panitia kecamatan tersebut bertugas mendata Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) calon penerima bedah rumah melalui
kelurahan dan bertanggungjawab akan suksesnya pelaksanaan Festival Bedah
Rumah di wilayahnya. Kemudian panitia tingkat kecamatan mengusulkan data
ke tim pelaksana tingkat kabupaten. Tim pelaksana tingkat kabupaten tersebut
mengumpulkan data kemudian diolah dan disusun menjadi proposal yang
kemudian ditawarkan ke perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah maupun
swasta, pengusaha serta masyarakat secara umum di wilayah Kabupaten
Banyuwangi.
4.4.2 Swasta
Aktor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan Festival Bedah Rumah
tersebut yaitu BPR JATIM Banyuwangi dan PT. Rama Jaya Gemilang. Aktor
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swasta disini berperan sebagai donatur pelaksanaan program. BPR JATIM
Banyuwangi merupakan CSR dari perbankan, sedangkan PT. Rama Jaya
Gemilang merupakan CSR dari perusahaan. Kedua donatur tersebut dalam
pelaksanaannya menggunakan metode langsung yaitu mengerjakan sendiri
dengan menunjuk CV untuk melaksanakan bedah rumahnya. Mekanismenya
yaitu memilih sasaran rumah yang telah dibedah sesuai dengan data dari
DPMD. Kemudian konfirmasi ke kelurahan untuk melakukan pembedahan
rumahnya dan konfirmasi ke DPMD ketika rumah telah selesai dibedah.
4.4.3 Masyarakat
Aktor dari masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu donatur dan
pelaksana. Aktor dari masyarakat yang terlibat yaitu masyarakat secara umum
di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan kelompok masyarakat sebagai
pelaksana program. Aktor tersebut yaitu lurah se-kecamatan Banyuwangi,
ASMAT Banyuwangi, APERSI Korwil Banyuwangi, dan aktor dari
perorangan yaitu Anang Widodo (Perum Kalirejo). Sedangkan kelompok
masyarakat yang menjadi pelaksana program yaitu Pokmas LESTARI yang
diketuai oleh Soebono. Pokmas tersebut dibentuk secara khusus dan disahkan
oleh kecamatan dengan adanya Surat Keputusan Camat yang kemudian
bertanggungjawab kepada kecamatan.

BAB V
RELASI AKTOR PELAKSANA PROGRAM FESTIVAL BEDAH RUMAH
TAHUN 2015-2016 DI KECAMATAN BANYUWANGI
Bab ini merupakan bagian substansi atau pembahasan dari penelitian
penulis dengan menjabarkan relasi antar aktor, yaitu antara pemerintah, swasta,
dan masyarakat yang terjadi di lapangan melalui metode yang telah diterapkan
dan akan dianalisis menggunakan teori governance networks Chistopher Koliba,
Jack W. Meek, dan Asim Zia tentang jejaring pemerintahan. Untuk
mempermudah

dalam

menelaah

pembahasan

dalam

penelitian,

penulis

membaginya kedalam dua sub bagian. Pertama, menjelaskan dari masing-masing
indikator jejaring pemerintahan dalam pelaksanaan program. Kedua, menjelaskan
faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program.
1.1 Analisis Governance Networks Dalam Pelaksanaan Program Festival
Bedah Rumah
Pelaksanaan program Festival Bedah Rumah di Kecamatan Banyuwangi
menggunakan sistem governance networks yang melibatkan peran swasta serta
masyarakat. Governance networks tersebut membentuk sebuah relasi antara
pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, terjadilah negosiasi
dan kerjasama antar aktor yang terlibat dan membentuk pola hubungan agar
pelaksanaannya dapat berjalan lancar. Keterlibatan dari aktor pemerintah, swasta,
dan masyarakat pada pelaksanaan program Festival Bedah Rumah merupakan
fenomena yang menarik dalam suatu agenda program pemerintah. Fenomena
tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori governance networks
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sebagai pisau analisisnya. Pembahasan hasil analisis tersebut difokuskan sesuai
indikator teori governance networks yaitu struktur, pola hubungan, negosiasi, dan
kerjasama. Berikut ini penjelasannya masing-masing indikator.
1.1.1

Struktur
Struktur merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan

sebuah program. Hal tersebut dimaksudkan agar peran dari masing-masing
aktor jelas. Dalam pelaksanaan program Festival Bedah Rumah di Kecamatan
Banyuwangi, aktor-aktor yang terlibat saling berkoordinasi dan kerjasama
agar tujuan program tersebut tercapai. Struktur dalam pelaksanaan program
Festival Bedah Rumah tersebut tersusun secara hierarkis. Hal ini dimaksudkan
agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tujuan yang diinginkan
tercapai. Struktur tim pelaksanaan program Festival Bedah Rumah di
Kabupaten Banyuwangi tersebut diatur dalam Keputusan Bupati Banyuwangi
Nomor : 188/124/KEP/429.011/2015 tentang Panitia Banyuwangi Festival
Tahun 2015. Berikut ini susunan tim pelaksana Festival Bedah Rumah yaitu :
Tabel 5.1
Susunan Tim Pelaksana Festival Bedah Rumah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015
(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
No.
Nama
Jabatan Tim
1. Dr. Suyanto Waspo Penanggungjawab
Tondo W, M.Si

2.

Drs. Danisworo

Ketua

Jabatan Instansi
Kepala
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten Banyuwangi
Sekretaris
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan
Desa
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3.

Heru Eko Wahyudi, Wakil Ketua
SH, M.Si

4.

Sultoni Munir, SE, Sekretaris
M.Si
Drs. Ahmad Faishol Koordinator
NS
Verifikasi
Administrasi
Anggota
 Nunuk
Ismiati,
SP
 Pramudita Lestari
S, SE
 Denta
Saputra
S.Sos
Ir.
Tri
Wahyu Koordinator Humas
Angembani
dan Publikasi
Anggota
 Marhendra
Wahyu Triyono,
SH
 Prasetyo
Suhartono
P,
S.Sos
Masduki,
S.Pd, Koordinator Teknis
MPSA
Lapangan
Anggota
 Ahmad Faruq H,
ST
 Eko Heri Gunadi

5.

6.

7.

Kabupaten Banyuwangi
Kabid
Pemberdayaan
Usaha
Ekonomi
Masyarakat
Kasubid Usaha Ekonomi
Masyarakat
Kabid
Pemdes
dan
LKD/L




Fungsional Umum
Fungsional Umum
Fungsional Umum

Kabid PPM dan Sosbud


Fungsional Umum



Fungsional Umum

Kabid SDA dan TTG


Kasubid TTG



Fungsional Umum

Sumber : Keputusan Kepala BPMPD Kabupaten Banyuwangi No:188/12/429.205/2015

DPMD

Kabupaten

Banyuwangi

pemerintahan pemerintah daerah

merupakan

unsur

pendukung

Kabupaten Banyuwangi dalam hal

pemberdayaan masyarakat dan desa. Adapun visi DPMD Kabupaten
Banyuwangi yaitu “Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam,
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik”.
Sedangkan misinya yaitu :1

1

Renstra BPMPD tahun 2016-2021, Hlm. 31.
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a. Meningkatkan peran serta / partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa dan pengembangan sosial budaya;
b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi
tepat guna di perdesaan;
c. Meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi
masyarakat yang berbasis pada potensi lokal;
d. Meningkatkan kualitas aparatur dan manajemen pemerintahan
desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
Selaras dengan visi dan misi DPMD tersebut, maka leading sector dari
program Festival Bedah Rumah adalah DPMD. Berdasarkan penjelasan pada
bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa susunan tim pelaksana Festival Bedah
Rumah di Kabupaten Banyuwangi tersusun secara hierarkis yang dapat dilihat
melalui bagan di bawah ini :
Bagan 5.1
Struktur Pelaksanaan Festival Bedah Rumah
Kabupaten Banyuwangi
Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi

DPMD Kabupaten
Banyuwangi

Tim Pelaksana
Tingkat Kabupaten

CSR

Perbankan

Pokmas

Perusahaan

Tim Pelaksana
Tingkat Kecamatan

Masyarakat

Perorangan

Karyawan/karyawati
instansi pemerintah

CV
Kelurahan

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017

Pokmas

CV
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Berdasarkan bagan di atas, dapat diketahui bahwa program Festival
Bedah Rumah merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
yang kemudian dikoordinasikan ke DPMD untuk pelaksanaannya. Program
tersebut dilaunching pada tanggal 18 Februari 2015 yang bertempat di
Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi sekaligus secara bersamaan melalui
media sosial (Facebook, Twitter, Path, dan Instagram).2 Kemudian DPMD
membentuk tim pelaksana kegiatan tingkat kabupaten yang terdiri dari SKPD
Kabupaten Banyuwangi dan selanjutnya koordinasi dengan kecamatan untuk
membentuk panitia tingkat kecamatan. Panitia tingkat kecamatan koordinasi
dengan desa dan kelurahan yang kemudian koordinasi dengan RW dan RT
untuk mendata calon penerima bantuan. Kemudian DPMD mencari donatur
dari CSR dan masyarakat. Donatur dari CSR yang berhasil terjaring yaitu dari
perbankan dan perusahaan dimana dalam pelaksanaan pembedahan dan
pembangunan rumahnya menunjuk pokmas dan CV. Donatur dari masyarakat
terdiri dari perorangan dan karyawan/karyawati instansi pemerintah juga
menunjuk pokmas dan CV untuk pelaksanaan kegiatannya.
Relasi dalam lingkup pemerintah daerah dalam pelaksanaannya di
Kecamatan Banyuwangi yaitu dengan Polsekta Banyuwangi, UPTD
Pendidikan Banyuwangi, Bapenda, Sekretariat Pemkab Banyuwangi, BPKAD,
DLH, Kecamatan Banyuwangi, Bakesbangpol, Kelurahan Sobo, Kelurahan
Karangrejo, dan Kelurahan Pengantigan. Relasi aktor yang terjalin dari
penelitian ini akan lebih mudah dipahami apabila dikaji tatanan internal

2

BPM dan Pemdes, Op. Cit, Hlm. 3.
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pemerintahnya terlebih dahulu. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh
Christopher Koliba, Jack W. Meek, dan Asim Zia bahwa jejaring
pemerintahan didefinisikan sebagai pola aksi yang terkoordinasi dan
pertukaran sumber daya yang relatif stabil. Hal tersebut berarti dalam menjalin
sebuah koordinasi dan pertukaran sumber daya terdapat struktur yang
mengaturnya. Struktur tersebut dibuat agar masing-masing aktor mengetahui
perannya masing-masing dalam pelaksanaan sebuah program. Berikut ini
daftar aktor-aktor yang terlibat dan perannya masing-masing, yaitu :
Tabel 5.2
Daftar Aktor yang Terlibat dan Perannya
No.

Aktor

Keterangan

1.

DPMD

Pemerintah

2.

Polsekta Banyuwangi

Pemerintah

3.
4.
5.

Karyawan/karyawati
BPKAD
Karyawan/karyawati
DLH
Karyawan/karyawati
UPTD
Pendidikan
Banyuwangi

6.

Karyawan/karyawati
Bapenda

7.

Kabag-kabag Sekretariat
Pemkab Banyuwangi
Karyawan/karyawati
Kecamatan Banyuwangi

8.

Peran
Leading sector atau fasilitator
(menyiapkan data sasaran
penerima program dan CSR,
monitoring, dan evaluasi)
pelaksanaan kegiatan.
Donatur,
membantu
pelaksanaan kegiatan seperti
ikut serta dalam pembedahan
dan pembangunan rumah, dan
pengontrol dan pengawas
pelaksanaan kegiatan.

Pemerintah

Donatur

Pemerintah

Donatur

Pemerintah

Donatur

Pemerintah

Donatur,
pengawas
kegiatan.

Pemerintah

Donatur

Pemerintah

Donatur

pengontrol dan
pelaksanaan
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9.
10.
11.

Karyawan/karyawati
Bakesbangpol
BPR
JATIM
Banyuwangi
PT.
Rama
Jaya
Gemilang

Pemerintah

Donatur

Swasta

Donatur

Swasta

Donatur

12.

Lurah
se-Kecamatan
Banyuwangi

Masyarakat

13.

APERSI
Banyuwangi

Masyarakat

Korwil

14.

ASMAT Banyuwangi

Masyarakat

15.

Anang Widodo

Masyarakat

16.

Pokmas LESTARI

Masyarakat

Donatur dari perkumpulan
lurah se-kecamatan
Banyuwangi
Donatur
dari
organisasi
masyarakat
Donatur dari perkumpulan
camat
se-Kabupaten
Banyuwangi, pengontrol dan
pengawas
pelaksanaan
kegiatan.
Donatur perorangan
Pelaksana kegiatan bedah
rumah

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017

Secara teknis dan struktural, DPMD berperan sebagai pelaksana
program dan fasilitator bagi donatur dan masyarakat. Untuk merealisasikan
program tersebut, pemerintah tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut
dikarenakan program ini digagas dengan menggunakan dana mandiri yang
berasal dari CSR perusahaan, perbankan, iuran instansi pemerintah/swasta,
pengusaha, dan masyarakat secara umum di Kabupaten Banyuwangi. Di
samping itu, sasaran bedah rumah juga dikhususkan bagi masyarakat miskin
yang tanahnya bukan milik sendiri dan tentunya dengan seijin pemilik tanah.
Peran pemerintah khususnya DPMD yaitu menyiapkan data seperti
daftar atau list sasaran dan CSR yang akan menjadi donatur, monitoring, dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan. Ahmad Solichin menyatakan bahwa “Kita ini
perannya memfasilitasi ya. Menyiapkan data, memfasilitasi itu dalam kurung
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menyiapkan data, monitoring, dan evaluasi.”3 Data sasaran didapatkan dari
masing-masing
mendapatkan

kecamatan
data

dari

yang

diusulkan

masing-masing

ke

desa

DPMD.
atau

Kecamatan

kelurahan

yang

dikoordinasikan ke RT. Data yang terkumpul kemudian diolah dan disusun
menjadi proposal yang kemudian ditawarkan ke perusahaan-perusahaan,
instansi pemerintah maupun swasta, pengusaha serta masyarakat secara umum
di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh
DPMD dengan camat untuk mengetahui sudah sejauh mana pelaksanaan
programnya. DPMD bersama dengan tim pelaksana tingkat kabupaten
mencari donatur yang sekiranya dapat menjadi donatur. Donatur yang telah
bersedia kemudian memilih rumah yang akan dibedah sesuai dengan data
yang ditawarkan oleh DPMD. Setelah itu, para donatur memilih metode
penyaluran dana dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaannya, ada donatur
yang memilih mengerjakan sendiri atau menunjuk CV atau melalui pokmas
yang dibentuk dan disahkan oleh kecamatan atau kelompok masyarakat
sekitar rumah yang dibedah secara langsung.
DPMD dalam hal ini sebagai leading sector pelaksanaan kegiatan.
CSR perusahaan dan perbankan sebagai donatur yang mana CSR merupakan
bentuk tanggungjawab dan kepedulian sosial perusahaan-perusahaan terhadap
masyarakat dan lingkungan sekitar. Peran CSR dari BPR JATIM dan PT.
Rama Jaya Gemilang disini yaitu sebagai donatur pelaksanaan kegiatan untuk
ikut serta mendukung program dari pemerintah daerah. Peran Polsekta
3

Wawancara dengan Ahmad Solichin, SE, Kasubbid Usaha Ekonomi Masyarakat DPM dan Desa,
pada hari Rabu tanggal 20 September 2017.
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Banyuwangi dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumah yaitu melaksanakan
intruksi dari POLRES Banyuwangi yang mana seluruh POLSEK di wilayah
Kabupaten Banyuwangi diwajibkan ikut serta mendukung program dari
pemerintah daerah. Anggaran dana yang digunakan oleh POLSEK tersebut
berasal dari POLRES Banyuwangi. Peran Polsekta Banyuwangi lainnya yaitu
membantu dalam pelaksanaan kegiatan seperti ikut serta dalam pembedahan
dan pembangunan rumah dengan mengerahkan anggota-anggotanya. Selain
itu, Polsekta juga sebagai pengontrol dan pengawas pelaksanaan kegiatan
bedah rumah bersama dengan pokmas LESTARI sebagai tim pelaksana
kegiatan. Soebono menyatakan bahwa “(...) Polsekta nggerakkan tenaganya
untuk nggali pasir, kerja bakti. Aman sudah, kita ngurangi ongkos kan. Nah,
itu hanya terjadi di Polsekta. Lainnya nggak ada, nggak mau tahu. Pokoknya
saya mbantu sekian, dicairkan ke rekeningnya pokmas yasudah.”4
Peran

APERSI

Korwil

Banyuwangi,

BPKAD,

DLH,

dan

Bakesbangpol hanyalah sebatas donatur saja dalam pelaksanaan kegiatannya.
Peran UPTD Banyuwangi, Bapenda, Sekretariat Pemkab Banyuwangi,
ASMAT Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, dan lurah se-Kecamatan
Banyuwangi yaitu sebagai donatur dari instansi pemerintah dan juga sebagai
pengontrol dan pengawas pelaksanaan kegiatan. Sedangkan pokmas dan CV
berperan sebagai pelaksana kegiatan bedah rumahnya. Peran pokmas dan CV
yaitu sebagai tempat atau wadah penyalur dana dari donatur sekaligus
pelaksana kegiatan bedah rumah. Perbedaaannya yaitu pokmas melaporkan
4

Wawancara dengan Soebono, Ketua Pokmas LESTARI, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober
2017.
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kegiatan bedah rumahnya ke kecamatan, kemudian kecamatan melaporkan ke
DPM dan Desa. Sedangkan CV melaporkan ke pihak donatur, kemudian
donatur melaporkannya ke DPMD.
Mekanisme pelaksanaan Festival Bedah Rumah di Kecamatan
Banyuwangi yaitu para donatur langsung mengonfirmasi ke DPMD.
Kemudian donatur memilih lokasi rumah yang akan dibedah dan konsultasi
perkiraan biaya pembedahan rumah yang telah dipilih. Donatur dari BPR
JATIM Banyuwangi, Anang Widodo, PT. Rama Jaya Gemilang, dan APERSI
Korwil Banyuwangi menyalurkan dana dan menyerahkan pelaksanaan
kegiatan pembedahan rumahnya ke CV yang telah ditunjuk. Sedangkan
donatur dari Kabag Sekretariat Pemkab Banyuwangi, karyawan/karyawati
DISPENDA, BPKAD, Bakesbangpol, dan DLH menunjuk pokmas atau
swadaya masyarakat setempat dari rumah yang dibedah.
Pokmas tersebut terbentuk sendiri atau sukarela dan bergotong royong
melaksanakan pembedahan rumah. Kemudian pokmas tersebut melaporkan
kegiatan kepada para donatur dan donatur melaporkan ke DPMD. Selanjutnya,
ASMAT Banyuwangi, Polsekta Banyuwangi UPTD Pendidikan Banyuwangi,
karyawan/karyawati Kecamatan Banyuwangi, dan lurah se-Kecamatan
Banyuwangi menunjuk pokmas LESTARI yang disahkan oleh SK Camat.
Pokmas LESTARI tersebut kemudian melaporkan pelaksanaan kegiatan ke
kecamatan dikarenakan

pokmas bertanggungjawabnya ke kecamatan.

Kemudian kecamatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ke DPMD
seperti pernyataan Soebono yaitu “Iya iya. Ke BPMnya itu kecamatan. Saya
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ndak berhak laporan ke BPM. Kecuali BPM minta ke saya, terus saya lapor ke
pak camat. Berikan laporannya Pak Bono, ya saya kasih. Kalau saya langsung
ke BPM kan ndak enak. Kan saya ditunjuk pak camat.”5
Struktur dalam pelaksanaan program Festival Bedah Rumah tersebut
membentuk hubungan atau jejaring antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
Aktor-aktor yang terlibat tersebut telah berkontribusi dengan baik sehingga
pelaksanaannya berjalan dengan baik. Di samping itu, aktor-aktor yang
terlibat juga telah melaksanakan perannya sebagaimana mestinya. Struktur
yang terbentuk tersebut kemudian membentuk sebuah pola hubungan antar
aktor.
Dalam pelaksanaan program Festival Bedah Rumah tersebut,
pemerintah yaitu DPMD sebagai tim pelaksana program merupakan aktor
yang mendominasi. Aktor yang didominasi yaitu dari pemerintah (Polsekta
Banyuwangi,

kayawan/karyawati

BPKAD,

DLH,

UPTD

Pendidikan

Banyuwangi, Bapenda, Kabag Sekretariat Pemkab Banyuwangi, Kecamatan
Banyuwangi, dan Bakesbangpol), swasta (BPR JATIM dan PT. Rama Jaya
Gemilang), dan masyarakat (Anang Widodo dan Pokmas LESTARI) sebagai
donatur dan pelaksana kegiatan. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi
leading sector dan fasilitator pelaksanaan program adalah DPMD. Aktor-aktor
yang terlibat lainnya merupakan donatur dan pelaksana kegiatan bedah rumah
di lapangan.

5

Ibid.
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Donatur yang bersedia menyumbang tersebut ada yang benar-benar
bersifat sukarela, ada yang mendapatkan jatah langsung dari DPMD yang
kesannya sedikit memaksa. Hal tersebut dapat diketahui bahwa selama
kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas ini, setiap tahunnya diadakan
festival yang melibatkan semua unsur masyarakat. Kebijakan atau program
dalam festival tersebut kebanyakan merupakan hiburan rakyat bukan
kebijakan atau program yang yang bersifat jangka panjang. Misalnya Festival
Bedah Rumah, program tersebut hanya berjalan pada tahun 2015 sampai tahun
2016. Seperti yang diketahui bahwa Festival Bedah Rumah merupakan
program yang dikhususkan bagi masyarakat miskin yang menempati rumah
bukan tanah milik sendiri. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik di masa
mendatang apabila sewaktu-waktu pemilik rumah mengambil alih tanah
mereka. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak adanya peraturan yang
mengatur atau hitam di atas putih yang jelas.
Di samping itu, adanya kegiatan festival setiap tahunnya tersebut
merupakan cara yang cukup efektif untuk mengubah mindset masyarakat
mengenai Banyuwangi yang dikenal sebagai kota santet menjadi pariwisata.
Selain mengenalkan Banyuwangi sebagai tempat pariwisata juga untuk
menaikkan citra Bupati Abdullah Azwar Anas agar lebih dikenal masyarakat
Banyuwangi dan masyarakat di luar Banyuwangi. Hal tersebut digunakan
sebagai alat politik untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi yaitu untuk
naik ke Provinsi.
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1.1.2

Pola Hubungan
Pola hubungan dalam hal ini yaitu koordinasi antar aktor dalam

pelaksanaan program. Hal tersebut dikarenakan setiap aktor tidak dapat berdiri
sendiri. Dapat dikatakan bahwa aktor dari pemerintah tersebut tidak dapat
berdiri sendiri dikarenakan perannya pemerintah hanya sebagai fasilitator
pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, peran dari aktor swasta dan masyarakat
sangatlah penting dalam pelaksanaan kegiatan sebagai donatur. Tanpa adanya
keterlibatan dari aktor swasta dan masyarakat, maka program tersebut tidak
dapat berjalan. Oleh karena itu, dapat dilihat bagaimana pola hubungan atau
koordinasi antar aktor sebagai berikut :
Bagan 5.2
Skema Koordinasi Pelaksanaan Festival Bedah Rumah
di Kecamatan Banyuwangi
Metode Langsung
Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi

DPMD Kabupaten
Banyuwangi

Tim Pelaksana
Tingkat Kabupaten

CSR

Perbankan
(BPR JATIM)

Perusahaan
(PT. Rama Jaya
Gemilang)

Kecamatan
Banyuwangi

Masyarakat

Perorangan
(Anang
Widodo)

Pemerintah

Organisasi
(APERSI)
Pokmas

CV
CV

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017

Kelurahan
Sobo,
Pengantigan,
dan
Karangrejo

CV

Karyawan/karyawati
instansi pemerintah
(Bapenda, BPKAD,
Bakesbangpol, DLH,
Kabag Sekretariat
Pemkab )
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Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui bahwa aktor-aktor yang
terlibat saling berkoordinasi satu sama lain dalam pelaksanaan Festival Bedah
Rumah di Kecamatan Banyuwangi melalui metode langsung. Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi mengoordinasikan program Festival Bedah Rumah ke
DPMD

melalui

Keputusan

188/124/KEP/429.011/2015

tentang

Bupati
Susunan

Banyuwangi
dan

Personalia

Nomor
Panitia

Banyuwangi Festival Tahun 2015. Kemudian DPMD membentuk tim
pelaksana tingkat kabupaten yang anggota terdiri dari karyawan/karyawati
DPMD. Tim pelaksana tingkat kabupaten tersebut berkoordinasi dengan
Kecamatan Banyuwangi untuk membentuk tim pelaksana tingkat kecamatan.
Kemudian lurah se-Kecamatan Banyuwangi dikumpulkan di kecamatan untuk
dilakukan sosialisasi dari camat. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mendata
masyarakat miskin di tiap-tiap kelurahan. Ada 3 kelurahan yang memenuhi
syarat sebagai penerima bantuan bedah rumah yaitu Kelurahan Sobo,
Pengantigan, dan Karangrejo berdasarkan indikator kemiskinan yang telah
ditetapkan.
Setelah mendapatkan data dari kelurahan, kecamatan melaporkan data
sasaran penerima bantuan kepada tim pelaksana tingkat kabupaten atau
DPMD. Data yang terkumpul tersebut diolah dan disusun menjadi proposal
kemudian ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah
maupun swasta, pengusaha serta masyarakat secara umum di wilayah
Kabupaten Banyuwangi. Tim pelaksana tingkat kabupaten atau DPMD
mencari donatur dari CSR yaitu dari perbankan dan perusahaan. CSR dari
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perbankan yang berkontribusi dalam pelaksanaan program Festival Bedah
Rumah yaitu BPR JATIM. CSR dari perusahaan yaitu dari PT. Rama Jaya
Gemilang. BPR JATIM dan PT. Rama Jaya Gemilang menunjuk CV sebagai
penyalur dana serta pelaksana pembedahan dan pembangunan rumah.
Sebelum melakukan pembedahan rumah, donatur tersebut meminta izin
terlebih dahulu kepada kelurahan serta melihat lokasi beserta CV yang
ditunjuk. CV tersebut melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada BPR
JATIM dan PT. Rama Jaya Gemilang. Kemudian kedua donatur tersebut
melaporkan kepada DPMD hasil pelaksanaan kegiatannya.
DPMD juga mencari donatur dari masyarakat. Donatur dari
masyarakat yang berhasil terjaring yaitu dari perorangan dan organisasi
masyarakat. Perorangan yaitu Anang Widodo yang merupakan pengusaha
konstruksi. Anang Widodo menunjuk CV sebagai penyalur dana dan
pelaksana pembedahan dan pembangunan rumah. CV tersebut melaporkan
hasil pelaksanaan kegiatan kepada Anang Widodo dan kemudian melaporkan
kepada DPMD. Anang Widodo ikut serta dalam menyukseskan program dari
Pemerintah Daerah tersebut sebagai donatur dikarenakan mendapatkan surat
edaran dari DPMD. Selain itu, tim pelaksana dari DPMD juga mendatangi
Anang Widodo ke rumahnya untuk mengonfirmasi terkait kesediaannya
sebagai donatur. Anang Widodo merupakan orang yang selalu melakukan
kegiatan sosial. Oleh karena itu ketika mendapatkan surat edaran dan
didatangi oleh DPMD, Anang Widodo tidak keberatan untuk ikut serta
menjadi salah satu donaturnya.

75

Donatur dari organisasi masyarakat yaitu dari APERSI Korwil
Banyuwangi yang merupakan organisasi masyarakat yang bergerak dalam
bidang perumahan. Dalam penyaluran dana dan pelaksanaan kegiatan bedah
rumah, APERSI koordinasi dengan DPMD yang kemudian menunjuk pokmas
setempat. Pokmas tersebut koordinasi dengan DPMD sampai pelaksanaan
kegiatannya selesai. Donatur dari pemerintah yaitu dari karyawan/karyawati
dari instansi pemerintah dari Bapenda, BPKAD, Bakesbangpol, DLH, dan
Kabag Sekretariat Pemkab Banyuwangi. Bapenda menunjuk kelompok
masyarakat atau pokmas setempat dalam penyaluran dana dan pelaksanaan
kegiatannya. Pokmas yang dimaksudkan yaitu swadaya dari masyarakat
sekitar rumah yang akan dibedah yang mana dikoordinir oleh RT setempat.
RT tersebut melakukan koordinasi dengan Bapenda terkait perkembangan
rumah yang dibedah. Sebelum melakukan pembedahan, terlebih dahulu
Bapenda meminta izin kepada kelurahan dan melihat lokasi. Bapenda juga
melakukan kontrol pelaksanaan dengan mendatangi lokasi rumah yang
dibedah. Setelah pelaksanaan kegiatan tersebut selesai 100%, Bapenda
melaporkannya ke DPMD.
Selanjutnya donatur dari BPKAD, Bakesbangpol, DLH, dan Kabag
Sekretariat Pemkab mekanisme pelaksanaannya sama dengan mekanisme
yang dilaksanakan oleh Bapenda. Para donatur tersebut meminta izin terlebh
dahulu kepada kelurahan dan melihat lokasi serta menunjuk pokmas setempat
yang dikoordinir oleh RT dalam penyaluran dana dan pelaksanaan
kegiatannya. Kemudian pelaksanaan kegiatan pembedahan dan pembangunan
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rumahnya dilaksanakan oleh swadaya masyarakat setempat. RT tersebut
koordinasi dengan para donatur terkait kemajuan pelaksanaan bedah rumah
hingga selesai. Kemudain donatur melaporkannya kepada DPMD.
Bagan 5.3
Skema Koordinasi Pelaksanaan Festival Bedah Rumah
di Kecamatan Banyuwangi
Metode Tidak Langsung
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

DPMD Kabupaten Banyuwangi
Pemerintah

Masyarakat
Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten

ASMAT dan lurah sekecamatan Banyuwangi)

Kecamatan Banyuwangi

Kelurahan Sobo, Pengantigan, dan Karangrejo

Pokmas LESTARI

Karyawan/karyawati
instansi pemerintah
(UPTD Banyuwangi,
Polsekta
Banyuwangi,
kecamatan
Banyuwangi)

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan bagan di atas, skema koordinasi pelaksanaan Festival
Bedah Rumah di Kecamatan Banyuwangi melalui metode tidak langsung
melibatkan donatur dari masyarakat dan pemerintah. Donatur dari masyarakat
yaitu dari ASMAT atau asosiasi camat se-Kabupaten Banyuwangi dan lurah
se-Kecamatan

Banyuwangi.

karyawan/karyawati

UPTD

Donatur

dari

Banyuwangi,

pemerintah

Polsekta

yaitu

Banyuwangi,

dari
dan
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Kecamatan Banyuwangi. Donatur dari masyarakat dan pemerintah tersebut
menunjuk pokmas LESTARI untuk penyaluran dan dan pelaksanaan
kegiatannya. Pokmas LESTARI merupakan pokmas yang dibentuk oleh camat
dengan

mengeluarkan

SK.

Camat.

Oleh

karena

itu,

pokmas

ini

bertanggungjawab kepada camat. Pokmas LESTARI ini bekerja sesuai dengan
perintah dari camat. Camat tersebut berkoordinasi dengan para donatur terkait
anggaran dan berkoordinasi dengan DPMD terkait perkembangan pelaksanaan
kegiatan.
Berikut ini daftar donatur Festival Bedah Rumah di Kecamatan
Banyuwangi, yaitu :
Tabel 5.3
Data Donatur Festival Bedah Rumah di Kecamatan Banyuwangi
Tahun 2015-2016

No.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Nama Donatur

BPR JATIM
Banyuwangi
Karyawan/karyawati
DISPENDA
Kabupaten
Banyuwangi
ASMAT
Banyuwangi
Anang Widodo
(Perum Kalirejo)
Kabag Sekretariat
Pemkab Banyuwangi
UPTD Pendidikan
Banyuwangi
PT. Rama Jaya
Gemilang
Banyuwangi

Jumlah
Rumah
yang
Dibedah
(unit)

Jumlah Dana
(Rp)

Metode
Penyaluran
Dana

3

30.000.000,-

Metode
Langsung

3

30.000.000,-

Metode
Langsung

2

16.000.000,-

1

10.000.000,-

2

16.000.000,-

1

13.500.000,-

1

10.000.000,-

Metode Tidak
Langsung
Metode
Langsung
Metode
Langsung
Metode Tidak
Langsung
Metode
Langsung

Nama
Pokmas

LESTARI

LESTARI
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8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

APERSI Korwil
Banyuwangi
POLSEKTA
Banyuwangi
Karyawan/karyawati
BPKAD Kabupaten
Banyuwangi
Karyawan/karyawati
BAKESBANGPOL
Kabupaten
Banyuwangi
Karyawan/karyawati
Dinas Lingkungan
Hidup (BLH)
Banyuwangi
Karyawan/Karyawati
Kecamatan
Banyuwangi
Lurah se-Kecamatan
Banyuwangi
Jumlah

Metode
Langsung
Metode Tidak
Langsung

1

10.000.000,-

1

10.000.000,-

1

10.000.000,-

Metode
Langsung

1

7.500.000,-

Metode
Langsung

1

7.500.000,-

Metode
Langsung

1

8.500.000,-

Metode Tidak
Langsung

LESTARI

1

8.000.000,-

Metode Tidak
Langsung

LESTARI

20 Unit

187.000.000,-

LESTARI

Sumber : Hasil olahan peneliti dari BPMPD Kabupaten Banyuwangi, 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah donatur yang
ikut berpartisipasi dalam kegiatan Festival Bedah Rumah di Kecamatan
Banyuwangi yaitu sebanyak 14 donatur. Para donatur tersebut dalam
pelaksanaannya menggunakan metode langsung dan tidak langsung dalam
penyaluran dananya. Ada sebanyak 9 donatur yang menggunakan metode
langsung dan 5 donatur menggunakan metode tidak langsung. Donatur yang
menggunakan metode langsung tersebut menunjuk pihak ketiga yaitu CV dan
kelompok masyarakat setempat untuk mengerjakan pembedahan rumah.
Sedangkan donatur yang menggunakan metode tidak langsung menyerahkan
pelaksanaan bedah rumahnya ke kelompok masyarakat LESTARI yang
dibentuk oleh Kecamatan Banyuwangi dan disahkan melalui SK Camat.
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Rumah yang berhasil di bedah di Kecamatan Banyuwangi yaitu sebanyak 20
unit dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 187.000.000,00.
Dapat diketahui bahwa Kecamatan Banyuwangi telah berhasil
membedah semua rumah yang diusulkan. Program Festival Bedah Rumah
tersebut mendapatkan respon yang baik dari berbagai kalangan baik dari
instansi pemerintah, swasta, perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha,
dan masyarakat secara umum di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut
ditandai dengan banyaknya aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya sebagai
bentuk kontribusi untuk Banyuwangi serta untuk menyukseskan program
Bupati Banyuwangi.
Kemudian donatur yang telah bersedia memilih sendiri cara
penyaluran dana dan pelaksanaan pembedahan rumahnya. Donatur dari BPR
JATIM dan PT. Rama Jaya Gemilang memilih untuk mengerjakan sendiri
dengan menunjuk CV. BPR JATIM membedah 3 unit rumah dengan anggaran
Rp 30.000.000,- dan PT. Rama Jaya Gemilang 1 unit rumah dengan anggaran
Rp 10.000.000,-. Sebelum melakukan pembedahan rumah, donatur tersebut
meminta ijin terlebih dahulu kepada kelurahan. Kemudian, CV yang ditunjuk
melakukan pembedahan sesuai dengan anggaran yang diterima dengan
memberikan nota anggaran biaya atau pembelanjaan kepada donatur pada saat
pelaporan. Selain itu, CV melaporkan kepada donatur apabila pembedahan
telah selesai dilakukan. Pihak donatur kemudian melaporkan hasil kegiatan
kepada DPMD serta kelurahan setempat.
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Selanjutnya, donatur dari perorangan yaitu Anang Widodo membedah
1 unit rumah dengan anggaran Rp 10.000.000,- dan memilih mengerjakan
sendiri

dengan

menunjuk

CV

untuk

melakukan

pembedahan

dan

pembangunannya. Hal tersebut dikarenakan Anang Widodo adalah pengusaha
konstruksi. CV yang ditunjuk kemudian mengerjakan pembedahan dan
pembangunan rumahnya dan melaporkannya ke donatur dan DPMD. Kontrol
pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan melalui komunikasi by phone. CV
selalu melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada donatur.
Setelah pelaksanaannya selesai, CV melaporkan kepada donatur dengan
menyertakan nota-nota pembelanjaan sebagai

tanggungjawabnya kepada

donatur. CV juga bertanggungjawab melaporkan hasil kegiatan kepada
DPMD. Koordinasi antara Anang Widodo dengan DPMD yaitu terkait lokasi
rumah yang akan dibedah sesuai data DPMD. Koordinasi antara Anang
Widodo dengan CV yaitu terkait realisasi bedah rumah dengan anggaran Rp
10.000.000,- tersebut. Rumah yang dibedah kemudian dibangun sesuai dengan
standart yang telah diberikan oleh DPMD.6
Donatur dari karyawan/karyawati DISPENDA membedah 3 unit
rumah dengan anggaran Rp 30.000.000,- dan memilih menunjuk pokmas
setempat untuk mengerjakannya. Sebelum menunjuk pokmas, donatur tersebut
melakukan koordinasi dengan RT setempat. Pokmas tersebut terbentuk
dengan sendirinya atau sukarela dan gotong royong dari masyarakat setempat
untuk ikut serta menyukseskan kegiatan tersebut. Pokmas tersebut perannya
6

Wawancara dengan Anang Widodo, Pengusaha sebagai donatur, pada hari Kamis tanggal 19
Oktober 2017.
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yaitu mengerjakan pembedahan rumah dan melaporkan kepada donatur. Hal
tersebut seperti yang dijelaskan oleh Lilik Murtosiyah sebagai berikut7 :
“Jadi ceritanya gini, DISPENDA ini menyuruh orang sana, kelompok
masyarakat sekitar. Kan pembangunannya bedah rumah. Kita tidak
menyuruh CV tapi menyuruh masyarakat yang ada di sekitar tersebut.
Karena minimnya anggaran, maka masyarakat gotong royong. Kalau
untuk bayar tukang, anggarannya ndak cukup mbak. Jadi,
menswadayakan masyarakat untuk membedah rumah tersebut.”
Kontrol pelaksanaan dan pengawasan dilakukan langsung oleh
Bapenda dengan mengunjungi lokasi pembedahan rumahnya 2 hari sekali
untuk melihat perkembangannya. Bapenda disini sebagai koordinator yang
mengawasi dan melihat langsung sudah berapa persen pembedahan rumahnya.
Bapenda selalu koordinasi dengan pokmas. Apabila rumah telah selesai
dibedah, pokmas tersebut melaporkan ke Bapenda dengan menyertakan notanota pembelanjaan, kemudian donatur melaporkan ke DPMD. Lilik
Murtosiyah menyatakan bahwa “Kalau untuk kontrol pelaksanaan dan
pengawasannya itu langsung DISPENDA. Setiap 2 hari sekali kita nyurvei
kesana. Sudah berapa persen, apakah sudah sesuai dengan anggarannya.
Pengawasannya ya tetap DISPENDA selaku koordinator. Jadi, kita yang ke
pokmasnya melihat sudah berapa persen. Hasilnya kita laporkan ke BPM.”8
Donatur dari karyawan/karyawati BPKAD membedah 1 unit rumah
dengan anggaran Rp 10.000.000,-; Bakesbangpol 1 unit rumah dengan
anggaran Rp 7.500.000,-; dan DLH 1 unit rumah dengan anggaran Rp
7.500.000,-. Koordinasi antara BPKAD, Bakesbangpol, dan DLH dengan

7

Wawancara dengan Lilik Murtosiyah, S. AP, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bapenda, pada
hari kamis tanggal 28 September 2017.
8
Ibid.
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DPM dan Desa yaitu terkait lokasi rumah yang akan dibedah dengan anggaran
yang terbatas tersebut dan penyerahan anggaran. Ketiga donatur ini
menyalurkan anggarannya ke DPMD. Akan tetapi pada pelaksanaannya,
DPMD menunjuk pokmas sebagai penyalur dana dan pelaksana kegiatan.
Indah Serad menyatakan “Kita menyerahkan ke BPM. Jadi BPM yang
mengurusi dan kita dikasih tahu. Tapi kita ndak tahu kelompoknya itu. Jadi,
detailnya pelaksanaan yang lebih mengetahui ya BPM. Nanti bisa ditanyakan
ke BPM BPKAD itu kelompok mana ya. Karena BPKAD hanya menyumbang
kemudian diserahkan ke BPM. Teknis pelaksanaannya kami serahkan ke BPM
semuanya.”9
Donatur dari ASMAT Banyuwangi membedah 2 unit rumah dengan
anggaran Rp 16.000.000,- dan menunjuk pokmas LESTARI sebagai penyalur
dana dan pelaksana kegiatan. Pokmas LESTARI dibentuk dan disahkan oleh
camat Banyuwangi yang diketuai oleh Soebono. Rumah yang dibedah
menghabiskan anggaran masing-masing sebesar Rp 7.900.000,- dan Rp
7.941.000,-. Ukuran rumah yang dibedah yaitu 4 m x 5,5 m dengan
pembedahan dan pembangunan dinding, tembok, atap, plester, dan pengecatan
yang menghabiskan anggaran Rp 7.900.000,-. Ukuran rumah yang dibedah 4
m x 5 m dengan pembedahan dan pembangunan pondasi, dinding, atap,
plester, dan pengecatan menghabiskan anggaran Rp 7.941.000,-.
Koordinasi antara ASMAT Banyuwangi dengan DPMD dan pokmas
LESTARI berjalan lancar. Hal tersebut dikarenakan camat bertanggungjawab

9

Wawancara dengan Indah Serad, Sekretaris BPKAD, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017.
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pada pelaksanaan bedah rumah di wilayahnya masing-masing. Kontrol
pelaksanaan dan pengawasan selalu dilakukan oleh camat untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan kegiatan seperti pernyataan A. Aziz Hamidi yaitu
“Koordinasinya lancar karena camat bertanggung jawab di wilayahnya pada
pelaksanaan bedah rumah itu.”10
UPTD Pendidikan Banyuwangi membedah 1 unit rumah dengan
anggaran Rp 13.5000.000,- dan menyalurkan anggarannya langsung kepada
panitia dari kecamatan. Panitia dari kecamatan yang dimaksudkan yaitu
pokmas LESTARI sebagai pelaksana kegiatan bedah rumah. Purwanto
menyatakan bahwa “Kalau penyaluran langsung diberikan kepada panitia.
Nanti di kecamatan itu kan ada panitia. Nanti langsung kita serahkan ke
panitia. Panitia yang nggarap sudah. Tidak langsung kita.”11 Pada realisasinya,
anggaran untuk menyelesaikan 1 unit rumah menghabiskan anggaran sebesar
Rp 10.035.500,-. Ukuran rumah yang dibedah yaitu 7 m x 11,5 m dengan
pembedahan dan pembangunan dinding, tembok, plester, plafon, dan
pengecatan.
Kontrol pelaksanaan dilakukan oleh pokmas LESTARI dikarenakan
UPTD Pendidikan Banyuwangi telah menyerahkan segala sesuatunya dalam
pelaksanaan kegiatan bedah rumahnya. UPTD Pendidikan Banyuwangi
percaya penuh kepada tim pelaksana kecamatan terkait lokasi rumah yang
dibedah serta pelaksanaan kegiatannya. Purwanto menyatakan bahwa “Ya

10

Wawancara dengan A. Aziz Hamidi, Kabag Pemerintahan Desa, pada hari Rabu tanggal 04
Oktober 2017.
11
Wawancara dengan Purwanto, Kepala UPTD Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober
2017.
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kalau kontrol siapa yang mau diberi tidak mbak. Kita percaya penuh pada tim
kecamatan. Jadi tim kecamatan kan sudah punya orang-orangnya ini lo yang
mau diberi. Terus kita hanya mengumpulkan dana, kita serahkan tim
kecamatan. Oleh tim kecamatan diberikan pada Ibu/Bapak itu terserah. Kita
ndak ikut masuk nentukan.”12 Dalam menjalin koordinasi tidak ada kendala
yang berarti dikarenakan di Kabupaten Banyuwangi koordinasi antar dinas
sangat mudah. Purwanto menyatakan bahwa “Oh ndak ada. Kalau kita di
Kabupaten Banyuwangi itu mudah koordinasi antar dinas, antar kantor itu
mudah sekali.”13
Polsekta Banyuwangi membedah 1 unit rumah dengan anggaran Rp
10.000.000,- dan menyerahkan kegiatannya ke Pokmas LESTARI. Pada
realisasinya, 1 unit rumah tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp
11.800.000,-. Ukuran rumah yang dibedah yaitu 4 m x 5 m dan 2 m x 3 m
dengan pembedahan dan pembangunan pondasi, tembok, plester, dinding,
atap,

dan

pengecatan.

Terjadi

pembengkakan

dikarenakan

adanya

miskomunikasi dengan tukang yang mengerjakan. Tukang yang mengerjakan
pembedahan dan pembangunan rumah tersebut merupakan kerabat dari
pemilik rumah yang ingin mengambil kesempatan melalui bantuan bedah
rumah. Hal tersebut dimanfaatkan untuk membangun rumah tanpa mengetahui
berapa anggaran yang akan digunakan dan sumber dananya dari mana.
Akhirnya terjadilah pembengkakan yang kemudian dapat tertutupi dengan

12
13

Ibid.
Ibid.
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adanya anggaran sisa dari bedah rumah sebelumnya dan swadaya dari
masyarakat setempat.
Koordinasi antara Polsekta Banyuwangi dengan Pokmas LESTARI
lancar dikarenakan Polsekta Banyuwangi juga ikut terlibat dalam pelaksanaan
kegiatannya. Polsekta Banyuwangi yang diwakili oleh anggota-anggotanya
membantu pokmas dalam pelaksanaan pembedahan dan pembangunan
rumahnya. A. Ali Masduki menyatakan bahwa “Peran Polsekta Banyuwangi
disini ya membantu pelaksanaan bedah rumahnya. Jadi kita mengerahkan
anggota-anggota kita untuk ikut serta dalam kegiatan bedah rumah. Kita bantu
tenaga.”14 Kontrol pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh pokmas
dan Polsekta secara langsung. Akan tetapi, Polsekta melakukan kontrol secara
berkala untuk mengetahui perkembangan pembedahan rumahnya. Kontrol
pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh pokmas secara langsung agar
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Karyawan/karyawati Kecamatan Banyuwangi membedah 1 unit rumah
dengan anggaran Rp 8.500.000,- dan lurah se- Kecamatan Banyuwangi 1 unit
rumah dengan anggaran Rp 8.000.000,- dan menunjuk pokmas LESTARI
untuk melaksanakan kegiatan pembedahan rumahnya. Pada realisasinya,
rumah yang dibedah oleh karyawan/karyawati Kecamatan Banyuwangi
menghabiskan anggaran sebesar Rp 8.450.000,-. Ukuran rumah yang dibedah
yaitu 4 m x 5 m dengan pembedahan dan pembangunan pondasi, tembok,
plester, dinding, atap, dan pengecatan. Sedangkan, realisasi bedah rumah yang
14

Wawancara dengan A. Ali Masduki, S.H., M.H, Kapolsekta Banyuwangi, pada hari Selasa
tanggal 17 Oktober 2017.
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dibedah oleh lurah se-Kecamatan Banyuwangi menghabiskan anggaran Rp
8.400.000,-. Ukuran rumah yang dibedah yaitu 6 m x 10,5 m dengan
pembedahan dan pembangunan pondasi, tembok, plester, dinding, atap, dan
pengecatan.
Koordinasi antara donatur dengan pokmas berjalan lancar dikarenakan
koordinasi dangat mudah dilakukan. Kontrol pelaksanaan dan pengawasan
kegiatan bedah rumahnya diserahkan kepada pokmas dan kemudian pokmas
melaporkannya kepada kecamatan. Kendala dalam menjalin koordinasi dalam
pelaksanaan kegiatan bedah rumah tidak ada yang berarti. Kendala pada
pelaksanaannya hanya terdapat pada minimnya anggaran untuk bedah rumah.
Dalam pelaksanaan bedah rumah yang dilaksanakan oleh Pokmas
LESTARI, anggaran yang masuk sebesar Rp 56.000.000,- dan yang
digunakan untuk belanja keperluan bedah rumah sebesar Rp 54.526.000,-.
Anggaran yang tersisa yaitu sebesar Rp 1.473.500,- yang digunakan untuk
biaya tak terduga dengan rincian dokumentasi/pelaporan Rp 350.000,-,
ATK/stempel Rp 100.000,-, dan operasional kegiatan Rp 1.023.500,-. Peran
pokmas disini yaitu menerima dana dari donatur, mengerjakan pembedahan
dan pembangunan rumah, melakukan kontrol pelaksanaan dan pengawasan,
serta melaporkan perkembangan kegiatan kepada kecamatan. Soebono
menyatakan bahwa15 :
“Iya iya. Jadi, itu ada rekeningnya itu. Ini kita punya rekeningnya di
bendahara. Mulai penyerahan itu kita laporkan ke BPM, udah laporan
ke BPM diterima udah. Terus dicek, terus saya sampaikan laporannya
ini ke pak camat. Dari pak camat ke BPM kita nggak ngurusi.
15

Wawancara dengan Soebono, Op. Cit.
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Pokoknya kita punya bapak camat sudah gitu aja. Wong pak camat
yang merintahkan, yang nunjuk.”
Pokmas disini bertanggungjawab penuh ke kecamatan karena yang
membentuk adalah kecamatan. Oleh karena itu, pokmas selalu koordinasi
dengan kecamatan dalam pelaksanaannya. Soebono mengungkapkan bahwa
“He’em terbatas kecamatan. Dana kurang, dana cukup, ada bantuan dana itu
kecamatan yang menaungi. Jadi dana masuk, saya dibel, bendahara saya
ngambil ke Bank JATIM, langsung kita cairkan. Sudah gitu aja.”16 Kemudian
kecamatan melaporkan ke DPMD. Pokmas yang dibentuk oleh kecamatan ini
strukturnya terbentuk secara hierarkis. Pokmas tersebut membuat laporan
pertanggungjawaban kepada kecamatan sebagai bentuk tanggungjawabnya.
“Iya iya. Ke BPMnya itu kecamatan. Saya ndak berhak laporan ke BPM.
Kecuali BPM minta ke saya, terus saya lapor ke pak camat. Berikan
laporannya Pak Bono, ya saya kasih. Kalau saya langsung ke BPM dan ndak
enak. Kan saya ditunjuk pak camat.”17
Pokmas ini tidak mendapatkan gaji atau upah dikarenakan anggaran
yang terbatas. Oleh karena itu, sifatnya sukarela dan gotong royong untuk ikut
serta menyukseskan program dari Bupati. Anggaran dari donatur yang
terkumpul tersebut dibelanjakan untuk keperluan pembangunan rumah dan
membayar tukang. Koordinasi antara pokmas dengan kecamatan berjalan
lancar seperti pernyataan Soebono yaitu “Ndak ada. Lancar. Pak camatnya

16
17

Ibid.
Ibid.

88

juga mau mengerti dengan kita. Baik dan kurangnya bagaimana itu lapor ke
camat, camat yang ngatur.”18
Selanjutnya, donatur dari Kabag Sekretariat Pemkab Banyuwangi
memilih untuk mengerjakan sendiri dengan menunjuk pokmas setempat.
Koordinasi dengan DPMD yaitu terkait minimnya anggaran yang terkumpul
yang ditargetkan dapat membedah 2 unit rumah yaitu sebesar Rp 16.000.000,-.
Selain itu juga koordinasi progress perkembangan bedah rumahnya dari 0%
sampai 100%. Koordinasi antara Kabag Sekretariat Pemkab Banyuwangi
dengan

pokmas

hanya

sebatas

penyaluran

dana

saja.

Ali

Imron

mengungkapkan bahwa19 :
“Koordinasi dengan BPM yaitu masalah dana. Jadi, pada waktu itu
dana yang terkumpul sebesar Rp. 16.000.000,- itu murni dari iuran
Kabag-kabag Pemkab Banyuwangi. Kemudian kami koordinasi mana
rumah yang sekiranya cukup dengan anggaran Rp. 8.000.000,- perunitnya agar dapat membedah 2 rumah dengan anggaran Rp.
16.000.000,- itu tadi. Selain itu juga koordinasi progress
perkembangan dari 0% sampai 100%. Kalau koordinasi dengan
pokmas ya sebatas kami menyerahkan dana saja untuk pembedahan
rumah.”
Kontrol

pelaksanaan

dan

pengawasan

kegiatannya

diserahkan

sepenuhnya kepada pokmsa oleh donatur. Terkait perkembangan pelaksanaan
kegiatannya, pokmas selalu koordinasi hingga pembedahan selesai. Setelah
selesai, pokmas melaporkan hasil kegiatannya kepada donatur dan DPMD. Ali
Imron menyatakan bahwa “Kalau dari kami ndak ada kontrol ya. Pokoknya
dana kita serahkan yasudah. Nanti pokmas itu koordinasi dengan kami

18

Ibid.
Wawancara dengan Drs. Ali Imron, Kasubbag TU Pemkab Banyuwangi, pada hari Selasa
tanggal 26 September 2017.
19
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bagaimana perkembangannya. Setelah selesai, pokmas melaporkan ke kami
dan BPM.”20
APERSI Korwil Banyuwangi membedah 1 unit rumah dengan
anggaran Rp 10.000.000,-. Dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumahnya,
APERSI menyerahkan dananya kepada DPMD. Kemudian penentuan lokasi
rumah yang dibedah juga diserahkan kepada DPMD. APERSI disini perannya
hanya sebatas donatur saja. Koordinasi antara APERSI dengan DPMD yaitu
terkait penyaluran anggaran, penentuan lokasi, dan pelaksanaan kegiatan yang
diserahkan sepenuhnya kepada DPMD. Agus Rubani mengungkapkan bahwa
“Pada waktu itu APERSI ini menyerahkan uangnya pada BPM. Kita hanya
sebagai donatur. Yang menentukan rumahnya juga BPM.”21
Pola

hubungan

terbentuk

dikarenakan

adanya

kepentingan-

kepentingan tertentu dari masing-masing aktor. Aktor swasta dalam hal ini
ikut terlibat dikarenakan untuk menambah relasi agar urusan-urusannya
dipermudah nantinya apabila koordinasi dengan pemerintah berjalan dengan
baik. Sehingga, koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumah berjalan
lancar dan juga mudah dilakukan antar aktor yang terlibat.
1.1.3

Negosiasi
Negosiasi yang dilakukan dalam hal ini merupakan negosiasi yang

dilakukan secara langsung (face to face atau melalui “omong-omongan”) pada
saat launching Festival Bedah Rumah oleh Bupati Abdullah Azwar Anas,
M.Si dengan perusahaan-perusahaan dan pengusaha-pengusaha. Dalam
20

Ibid.
Wawancara dengan Agus Rubani, ST, Anggota APERSI, pada hari Jum’at tanggal 06 Oktober
2017.
21
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launching tersebut, Pemkab mengundang seluruh SKPD, perusahaanperusahaan, pengusaha-pengusaha, serta masyarakat secara umum di wilayah
Kabupaten Banyuwangi untuk ikut terlibat dalam pelaksanaannya.22
Kemudian hal tersebut ditindaklanjuti oleh DPMD dengan adanya surat
pernyataan kesanggupan sebagai pemberi bantuan pelaksanaan bedah rumah.
Donatur yang bersedia menyumbang merupakan donatur yang sifatnya
sukarela untuk membantu menyukseskan program Bupati.
Negosiasi donatur dari BPR JATIM terjadi melalui komunikasi antara
BPR JATIM dengan DPMD yang kemudian ditindaklanjuti secara tertulis
terkait jumlah rumah yang akan dibedah. DPMD mengajukan 10 unit rumah
untuk dibedah. Akan tetapi, dari pihak BPR JATIM hanya sanggup membedah
5 unit yang mana 3 unitnya di Kecamatan Banyuwangi. Erma Dwi Astuti
mengungkapkan bahwa “Kalau negosisasi secara anu ndak mbak ya. Hanya
sebatas komunikasi dengan BPM. Jadi, BPM itu menawarkan 10 unit rumah
kemudian kita ajukan ke kantor pusat. Dari kantor pusatnya tidak memberikan
bantuan ya. Karena memang kan CSR itu beda-beda. Ada yang lebih
diprioritaskan. Akhirnya, kami karyawan iuran sukarela.”23 Bapenda
membedah 3 unit rumah dikarenakan anggarannnya juga berasal dari iuran
karyawan/karyawati. Lilik Murtosiyah mengungkapkan bahwa “Jadi, BPM itu
bernegosiasi dengan DISPENDA untuk mewujudkan “eh DISPENDA dapat

22

Wawancara dengan Ir. Tri Wahyu Angembani, Kabid Kebijakan dan Promosi DPMTSP, pada
hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017.
23
Wawancara dengan Erma Dwi Astuti, Penyelia Umum dan SDM BPR JATIM, pada hari Selasa
tanggal 24 Oktober 2017.
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jatah bedah rumah 3 ya” gitu. Jadi, ya atas negosiasi itu. Hanya ditentukan
dapat jatah bedah rumah 3 itu.”24
ASMAT Banyuwangi tidak melakukan negosiasi dengan DPMD. Hal
tersebut dikarenakan camat-camat di Kabupaten Banyuwangi ingin ikut serta
menyukseskan

program

dari

pemerintah

daerah

dalam

pengentasan

kemiskinan. Sehingga para camat tersebut iuran dan berhasil membedah 2 unit
rumah. A. Aziz Hamidi mengungkapkan bahwa “Itu iuran pribadi masingmasing camat se-Kabupaten untuk membantu membedah rumah, kepedulian
secara pribadi bukan lembaga.”25 Anang Widodo menjadi salah satu donatur
pelaksanaan kegiatan Festival Bedah Rumah dikarenakan mendapat surat
edaran dari DPMD dan juga ditemui secara langsung oleh tim dari DPMD.
Anang Widodo membedah 2 unit rumah di kecamatan yang berbeda sesuai
dengan arahan dari DPMD.
Kabag Sekretariat Pemkab Banyuwangi tidak melakukan negosiasi
dengan DPMD akan tetapi para kabag memiliki inisiatif untuk ikut serta
dalam

menyukseskan

Banyuwangi

berhasil

program

Bupati.

membedah 2 unit

Kabag

Sekretariat

rumah. UPTD

Pemkab

Pendidikan

Banyuwangi tidak melakukan negosiasi dengan DPMD. Akan tetapi, UPTD
Pendidikan Banyuwangi memiliki inisiatif sendiri untuk ikut serta menjadi
salah satu donatur kegiatan bedah rumah. Akhirnya, karyawan/karyawati
UPTD Pendidikan Banyuwangi iuran secara sukarela untuk membantu
menyukseskan program Bupati dan berhasil membedah 1 unit rumah.
24
25

Wawancara dengan Lilik Murtosiyah, S. AP, Op. Cit.
Wawancara dengan A. Aziz Hamidi, Op. Cit.
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Negosiasi antara DPMD dengan PT. Rama Jaya Gemilang hanya
sebatas melalui surat edaran dan pada waktu launching Festival Bedah
Rumah. Negosiasi hanya terjadi melalui komunikasi dan kemudian PT. Rama
Jaya Gemilang bersedia membedah 1 unit rumah. Negosiasi antara DPMD
dengan APERSI Korwil Banyuwangi terjadi dalam penentuan anggaran
sumbangan bedah rumah. Agus Rubani mengungkapkan bahwa “Melalui
negosiasi dengan BPM. Jadi pada waktu itu dipatok 1 rumah itu 10 juta. Kita
dibatasi 10.”26
Polsekta Banyuwangi menjadi donatur bedah rumah dikarenakan
adanya instruksi dari POLRES Banyuwangi untuk mendukung program dari
Bupati. Donatur dari karyawan/karyawati BPKAD, Bakesbangpol, DLH,
Kecamatan Banyuwangi, dan lurah se-Kecamatan Banyuwangi tidak
melakukan negosiasi dengan DPMD melainkan ingin ikut serta menyukseskan
program dari Bupati. Seluruh SKPD Kabupaten Banyuwangi mendapatkan
surat edaran untuk ikut serta menyukseskan program Festival Bedah Rumah.
Negosiasi dengan donatur dalam pelaksanaan program Festival Bedah
Rumah dilakukan melalui komunikasi secara langsung maupun tidak langsung
kemudian ditindaklanjuti secara tertulis. Komunikasi secara langsung yang
dimaksudkan yaitu bertatap muka secara langsung (face to face) antara DPMD
dengan pihak donatur. Komunikasi secara tidak langsung yaitu melalui surat
edaran dan by phone. DPMD terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan
para donatur khususnya dari pihak swasta sebelum terjadinya negosiasi.

26

Wawancara dengan Agus Rubani, ST, Op. Cit.
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1.1.4

Kerjasama
Kerjasama merupakan bagian dari negosiasi yang telah dilakukan

dengan para donatur. Dikarenakan negosiasi yang terjadi hanya sebatas
“omong-omongan” oleh Bupati dengan para donatur. Proses selanjutnya di
koordinasikan ke DPMD sepenuhnya. Dalam hal ini kerjasama yang
dilakukan berdasarkan rasa saling percaya antara pemerintah sebagai tim
pelaksana dengan pihak donatur sebagai penyumbang. Begitu juga sebaliknya
pihak donatur dengan pokmas atau CV yang ditunjuk sebagai pelaksana
kegiatan pembedahan rumah. Rasa saling percaya antar aktor merupakan
modal yang sangat penting dalam pelaksanaan program agar tujuan tercapai.
Kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalin
kerjasama. Pemkab Banyuwangi mengoordinasikan Festival Bedah Rumah
kepada DPMD dikarenakan percaya bahwa DPMD mampu menyukseskan
program tersebut. Di samping itu, program tersebut merupakan program
pemberdayaan

untuk

masyarakat

miskin

yang

mana

pemberdayaan

masyarakat merupakan lingkup atau ranahnya DPMD. Pemilihan donatur dari
pihak swasta merupakan kepercayaan dari pemerintah kepada swasta yang
memiliki kemampuan untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan program sebagai
bentuk kepedulian terhadap masyarakat miskin Banyuwangi dan ikut
menyukseskan program Bupati.
Kepercayaan tentunya tidak bisa terbangun dengan kata-kata saja.
Dalam hal ini, untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah terhadap swasta
yaitu dengan adanya surat kesanggupan sebagai donatur serta surat perjanjian
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kerjasama pelaksanaan kegiatan. Para donatur tersebut diberi waktu untuk
menyelesaikan pembedahan rumahnya selama kurang lebih 3 bulan. Dalam
pelaksanaannya, pihak donatur dari swasta tidak melakukan kerjasama dengan
CV. CV yang ditunjuk merupakan CV yang bergerak dalam bidang konstruksi
yang mengerjakan pembedahan rumahnya sesuai dengan anggaran yang
diterima. Berbeda dengan donatur yang menunjuk pokmas dari kecamatan
maupun pokmas setempat. Pokmas-pokmas tersebut melakukan pembedahan
rumah berdasarkan anggaran yang diterima dan pokmas melakukannya secara
sukarela atau gotong royong agar rumah yang dibedah benar-benar layak huni.
Pemerintah sangat bergantung dan percaya pada pihak donatur dan
pelaksana dalam menyukseskan Festival Bedah Rumah tersebut. Dalam
pelaksanaan program, pemerintah tidak menerima penyaluran dana dari
donatur. Oleh karena itu, pemerintah memberikan pilihan kepada donatur
untuk mengerjakannya sendiri atau menunjuk pihak ketiga (CV, pokmas)
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan
kepercayaan pemerintah kepada pihak lain. Rasa percaya yang dibangun antar
aktor tersebut tujuannya demi kelancaran program.
1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Pelaksanaan
Dalam pelaksanaanya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi prosesnya
yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Dua faktor tersebut tidak dapat
dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Berikut ini penjelasan dari
kedua faktor tersebut :
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1.2.1

Faktor Pendukung
Ada beberapa faktor pendukung dalam proses pelaksanaan kegiatan

agar mencapai tujuan. Faktor-faktor tersebut yaitu :
1. Komitmen yang dibangun antara Bupati dengan pihak swasta
Komitmen tersebut dibangun ketika launching dilaksanakan. Secara
tidak langsung pada waktu launching terjadilah kesepakatan atau dealdelan secara lisan dengan para pengusaha, perusahaan, SKPD, dan
masyarakat secara umum. Kemudian berlanjut dengan adanya
pertemuan dengan pihak donatur yang telah bersedia yang diwakili
oleh DPMD dengan adanya surat pernyataan kesanggupan sebagai
pemberi bantuan pelaksanaan bedah rumah tahun 2015-2016.
2. Kesadaran dari masyarakat
Kesadaran masyarakat Banyuwangi untuk ikut serta menyukseskan
kegiatan Festival Bedah Rumah menjadi salah satu sasaran dari
pemerintah. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat ikut serta
membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan kategori
rumah tidak layak huni. Peran masyarakat selain menjadi donatur juga
menjadi pelaksana yang sifatnya sukarela dan gotong royong atau
swadaya masyarakat.
3. Data calon penerima yang jelas
Adanya data calon penerima yang jelas mempermudah bagi
pemerintah untuk mengajukan bantuan kepada calon donatur. Selain
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itu juga memudahkan donatur untuk memilih rumah berdasarkan
lokasi serta perkiraan anggaran biaya pembedahan.
1.2.2

Faktor Penghambat

1. Minimnya anggaran
Anggaran yang terbatas mengakibatkan rumah yang dibedah berbeda.
Hal

tersebut

dikarenakan

anggaran

dari

para

donatur

tidak

dikumpulkan menjadi satu terlebih dahulu yang kemudian dibagi rata.
Donatur yang telah menyanggupi sebagai pemberi bantuan harus
menyelesaikan 1 unit rumah.
2. Donatur memilih sendiri lokasi
Dalam pelaksanaannya, donatur lebih banyak memilih sendiri lokasi
yang berakibat penyebaran penerima manfaat tidak merata. Hal
tersebut dikarenakan donatur memilih lokasi yang terdekat agar
memudahkan pengawasannya. Akan tetapi, program tersebut cukup
efektif untuk mengurangi angka kemiskinan kategori rumah tidak
layak huni.
Faktor pendukung dan penghambat tersebut merupakan koreksi untuk
pelaksanaan program bedah rumah selanjutnya di Kabupaten Banyuwangi. Agar
pada pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik dan efektif untuk mengurangi
angka kemiskinan. Di samping itu dengan adanya Festival Bedah Rumah tersebut,
masyarakat Kabupaten Banyuwangi dapat melakukan bedah rumah sendiri tanpa
adanya komando dari pemerintah.

BAB VI
PENUTUP
Pada bab ini, peneliti membagi dua sub bab yaitu kesimpulan mengenai
temuan yang ada di lapangan selama proses penelitian dan rekomendasi yang
diberikan peneliti untuk pelaksanaan program bedah rumah selanjutnya. Bab ini
sekaligus menjadi penutup dari pemaparan hasil penelitian yang telah peneliti
jelaskan pada bab sebelumnya. Berikut ini kesimpulan dan rekomendasi peneliti.
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis dari penelitian mengenai relasi aktor dalam
pelaksanaan program Festival Bedah Rumah di Kabupaten Banyuwangi (studi
kasus Kecamatan Banyuwangi) dengan menggunakan teori Governance Networks
Christopher Koliba dapat ditarik kesimpulan yaitu, pertama, struktur dalam
pelaksanaan program Festival Bedah Rumah membentuk hubungan atau jejaring
antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kedua, pola hubungan terbentuk
dikarenakan adanya koordinasi antar aktor berjalan lancar. Ketiga, negosiasi
antara pemerintah dengan pihak donatur dilakukan melalui komunikasi secara
langsung yang kemudian ditindaklanjuti secara tertulis oleh DPMD. Keempat,
kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumah dilakukan berdasarkan rasa
saling percaya antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat.
Pelaksanaan program Festival Bedah Rumah tersebut sebagai praktik
jejaring antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan relasi antar
aktor. Relasi tersebut membentuk pola hubungan yang kemudian saling
berkoordinasi antar aktor dan membentuk suatu kepercayaan. Kepercayaan

97

98

tersebut kemudian menghasilkan kerjasama antara pemerintah dengan swasta,
pemerintah dengan masyarakat, serta masyarakat dengan swasta. Dalam penelitian
ini, Kecamatan Banyuwangi telah berhasil membedah semua rumah yang
diajukan yaitu sebanyak 20 unit. Praktik jejaring merupakan pilihan yang lebih
efisien untuk pemerintah dalam menjalankan kebijakan atau program. Hal tersebut
dikarenakan pemerintah daerah dituntut untuk lebih inovatif dalam membuat
kebijakan atau program untuk membantu pemerintah pusat.
Program bedah rumah dari pemerintah pusat dalam implementasinya
masih belum mampu atau menyentuh seluruh lapisan masyarakat miskin. Hal ini
dikarenakan ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh calon penerima.
Masyarakat miskin yang tidak memenuhi syarat sudah jelas tidak dapat menikmati
program tersebut. Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi merupakan sebuah cara atau solusi dari pemerintah untuk
masyarakat miskin yang tidak tersentuh. Praktik jejaring tersebut merupakan
sebuah cara untuk menaikkan reputasi pemerintah dimata masyarakat khususnya
Bupati. Adanya inovasi-inovasi di Kabupaten Banyuwangi tentunya akan
membuat masyarakat percaya akan kemampuan pemimpinnya serta pemerintah.
Di samping itu, praktik jejaring juga untuk membangun dan menjalin relasi
dengan pihak swasta serta masyarakat. Hal tersebut dikarenakan peran pihak
swasta dan masyarakat dalam penyelenggaran pemerintahan juga sangat penting
begitu pula sebaliknya.
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6.2 Rekomendasi
Rekomendasi berikut ini berisikan kritik dan saran dari peneliti terkait
hasil penelitian yang ditemui di lapangan. Setiap program yang dibuat dan
dilaksanakan tidak dapat berjalan dengan sempurna seperti Festival Bedah
Rumah. Evaluasi pada pelaksanaan program sangat diperlukan agar kedepannya
dapat berjalan lebih efektif. Dalam pelaksanaan program Festival Bedah Rumah
di Kabupaten Banyuwangi secara umum, maka rekomendasi yang akan peneliti
sampaikan yaitu sebagai berikut :
1. Penjaringan donatur lebih dioptimalkan lagi agar bedah rumah dapat
berjalan lebih efisien dan merata. Dalam hal ini, pemerintah perlu
bekerjasama dengan organisasi-organisasi yang memiliki kepedulian
tinggi terhadap masyarakat miskin. Hal tersebut dimaksudkan agar
pemerintah tidak bekerja sendiri sebagai tim palaksana. Misalnya
bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitian
di lapangan, peneliti menemukan bahwa pada tahun 2017 BAZNAS
Kabupaten Banyuwangi bekerjasama dengan POLSEK se-Kabupaten
Banyuwangi memiliki program bedah rumah seperti yang telah
dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu Festival
Bedah Rumah. program tersebut berjalan lancar dan sangat efektif untuk
megurangi angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerataan penerima manfaat agar tidak ada kecemburuan sosial di dalam
masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah perlu mendahulukan rumah yang
tidak layak huni pada kategori parah. Hal tersebut dimaksudkan agar
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masyarakat calon penerima yang kondisi rumahnya parah dapat
menempati rumah layak huni serta menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan misalnya robohnya rumah.
3. Untuk penelitian selanjutnya, dikarenakan program Festival Bedah Rumah
dikhususkan bagi masyarakat miskin untuk rumah yang menempati bukan
tanah milik sendiri/numpang karang/magersari, hal ini menyebabkan
kebijakan tersebut sangat rawan konflik untuk kedepannya. Program ini
tidak bersifat jangka panjang atau dapat dikatakan jangka panjangnya
masih rawan karena status kepemilikan tanah.
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