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ABSTRAK 

Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di 

Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Skripsi : Prodi Ilmu 

Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga bulan Mei 2017  

terkait dengan adanya dampak dari Program bedah rumah yang berdampak pada 

kesejahteraan hidup masyarakat di Desa Hargorejo. Bantuan tersebut 

diperuntukan bagi masyarakat miskin di Kulon Progo dan namanya masuk atau 

terdaftar pada Album Kemiskinan. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan 

Program Bedah Rumah tersebut berasal dari berbagai pihak, seperti CSR 

Perusahaan yang ada di Kulon Progo, Perseorangan yang ingin menyumbangkan 

uangnya untuk pelaksanaan program tersebut, APBD yang disalurkan melalui 

Dinas Sosial Kulon Progo dan dari anggaran Desa Hargorejo sendiri.  

Dari beberapa sumber dana tersebut peneliti memilih Program Bedah 

Rumah yang berada dibawah naungan Dinas Sosial sebagai fokus penelitiannya. 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menggali dampak yang terjadi akibat 

adanya Program Bedah Rumah ini. Selain itu peneliti juga mencari hambatan apa 

saja yang dialami para penerima Bantuan Program Bedah Rumah pada saat 

pelaksanaan pembedahan rumah dilakukan.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Objek kajian dari penelitian ini adalah dampak bagi 

kesejahteraan masyarakat dan hambatan yang dirasakan masyarakat selaku 

penerima Bantuan Bedah Rumah di Desa Hargorejo Kecamatan Kokap 

Kabupaten Kulon Progo. Dan subjek penelitiannya adalah masyarakat yang 

menerima Bantuan Program Bedah Rumah. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan 

datanya adalah menggunakan metode triangulasi yaitu mengulang beberapa 

pertanyaan wawancara untuk mengklarifikasi kebenaran informasinya, sehingga 

jika terdapat sedikit perbedaan bisa juga untuk digunakan sebagai pembanding. 

Hasil penelitian ini menunjukan jika Bantuan Program Bedah Rumah 

memang memiliki dampak bagi penerimanya. Dampak tersebut berupa dampak 

yang dikehendaki seperti mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesehatan. 

Selain dampak, terdapat juga hambatan yang dialami penerima bantuan tersebut 

berupa kurangnya dana yang diterima sehingga dana tersebut tidak cukup untuk 

memenuhi semua kebutuhan bahan bangunan rumah yang diinginkan. 

Kata Kunci : Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, 

Bantuan Program Bedah Rumah, Masyarakat miskin, Dampak dan Hambataan 

Program Bedah Rumah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Program bedah rumah merupakan program Pemerintah Kabupaten 

Kulon Progo dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Sasaran penerima 

program tersebut adalah masyarakat miskin yang namanya terdaftar pada 

Album Kemiskinan Kulon Progo. Kriteria penerima bantuan program 

bedah rumah menurut website resmi Dinas Sosial Yogyakarta adalah 

penduduk miskin yang memiliki rumah dengan lantai yang masih tanah, 

dindingnya terbuat dari papan / anyaman bambu, atau tembok yang belum 

diplester, tidak memiliki MCK, atap rumah masih dari rumbia  atau tidak 

memiliki genting kaca, ventilasi masih kurang dan sanitasi belum ada atau 

tidak memenuhi syarat kesehatan.
1
 

Program bedah rumah ini mulanya terinspirasi dari program 

Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan-perusahaan besar yang 

ada di Kulon Progo. Perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan dana 

CSR nya untuk memperbaiki rumah-rumah yang sudah tidak layak huni.
2
 

                                                           
1
 Website Resmi Dinas Sosial Yogyakarta, “Bantuan Rumah Tidak Layak Huni”, 

http://dinsos.jogjaprov.go.id/bantuan-rumah-tidak-layak-huni/,  diakses 17 Januari 2017, Pukul 

13.17 WIB. 

 
2
 Wawancara dengan Bapak Nanang, Sekretaris Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos), 1 

Februari 2017.  

http://dinsos.jogjaprov.go.id/bantuan-rumah-tidak-layak-huni/
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Dana untuk pelaksanaan program bedah rumah sebelum program 

tersebut masuk kedalam program Dinas Sosial Kulon Progo, murni hanya 

menggunakan dana CSR Perusahaan. Tanpa adanya dana bantuan yang 

diberikan oleh Pemerintah setempat baik itu melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Nasional (APBN). Namun setelah Bupati Kulon Progo membuat Peraturan 

Bupati (Perbup) selanjutnya program bantuan bedah rumah tersebut masuk 

dan terdaftar pada program Banjamsos Dinas Sosial Kulo Progo. Dana 

bantunan pun kini tidak dibatasi karena masyarakat biasa yang ingin 

menyumbangkan uangnya untuk pelaksanaan program bedah rumah juga 

diperbolehkan dan diterima.
3
 

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo meresmikan Peraturan Bupati 

(Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak 

Layak Huni Nomor 36 Tahun 2015. Yang memiliki tujuan untuk (1) 

Pengentasan Kemiskinan (2) Berjalan dengan efisien, efektif, dan tepat 

sasaran.
4
 

Program bedah rumah menurut Bupati Kulon Progo, selain sebagai 

program pengentasan kemiskinan juga pada prinsipnya secara inti adalah 

untuk lebih menggiatkan gotong royong. Gotong royong sendiri 

sebenarnya sudah ada sejak dulu di Kulon Progo, selain itu budaya 

                                                           
3
 Ibid., 

 
4
 Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah 

Tidak Layak Huni Nomor 36 Tahun 2015 
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tersebut memang dilestarikan untuk mencerminkan serta mengamalkan 

salah satu sila yang terdapat dalam Pancasila. Selain untuk membudayakan 

gotong royong program bedah rumah juga bertujuan untuk membuat 

lingkungan sehat. Karena lingkungan rumah yang tidak layak huni 

terkesan lembab dan kurang bersih. Sehingga setelah rumah yang tidak 

layak huni tersebut diperbaiki diharapkan menjadikan lingkungan setempat 

juga menjadi bersih, nyaman dan sehat.
5
 

Arif Prastowo mengungkapkan sejak tahun 2012 hingga awal juni 

2016 anggaran yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 

masyarakat yang sudah menyumbangkan uangnya untuk pelaksanaan 

program tesebut serta dana CSR Perusahaan mencapai Rp 7.550.000,00. 

Dana tersebut sudah berhasil digunakan untuk membedah atau merenovasi 

rumah di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 755 unit rumah.  

Sejak tahun 2012, Pemkab Kulon Progo juga menggalakkan program 

bedah rumah terhadap rumah yang tidak layak huni. Dana yang 

digunakan merupakan anggaran dari Pemkab Kulon Progo, 

masyarakat, dan bantuan CSR berbagai perusahaan. Arif Prastowo 

selaku Kepala Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan 

Setda Kulon Progo menyampaikan dana yang dihimpun untuk bedah 

rumah mencapai Rp 7,55 miliar. Dana ini digunakan untuk 

membenahi 755 unit rumah sejak 2012 hingga awal Juni 2016.
6
 

 

                                                           
5
 Harianjogja.com, Kulon Progo, “Pemkab Kulon Progo Ingin Warga Giatkan Gotong 

Royong”, https://www.harianbernas.com/berita-19654-Pemkab-Kulon-Progo-Galakkan-
Program-Bedah-Rumah-dan-Rusunawa.html diakses 16 November 2016, pukul 21.07 WIB. 

 
6
 Kulon Progo Harian Bernas.com, https://www.harianbernas.com/berita-19654-Pemkab-

Kulon-Progo-Galakkan-Program-Bedah-Rumah-dan-Rusunawa.html, diakses 16 November 2016, 

Pukul 21.07 WIB 

https://www.harianbernas.com/berita-19654-Pemkab-Kulon-Progo-Galakkan-Program-Bedah-Rumah-dan-Rusunawa.html
https://www.harianbernas.com/berita-19654-Pemkab-Kulon-Progo-Galakkan-Program-Bedah-Rumah-dan-Rusunawa.html
https://www.harianbernas.com/berita-19654-Pemkab-Kulon-Progo-Galakkan-Program-Bedah-Rumah-dan-Rusunawa.html
https://www.harianbernas.com/berita-19654-Pemkab-Kulon-Progo-Galakkan-Program-Bedah-Rumah-dan-Rusunawa.html


4 
 

Data penerima bantuan program bedah rumah pada tahun 2016 

terdapat 229 rumah. Berikut merupakan data penerima bantuan program 

bedah rumah yang dananya berasal dari CSR, Masyarakat dan APBD 

Dinas Sosial Kulon Progo Tahun 2016 : 

 

Tabel 1. 

Data Penerima Bantuan Program Bedah Rumah Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2016 

No Kecamatan Jumlah Penerima 

1 Wates 22 

2 Temon 14 

3 Galur 9 

4 Girimulyo 10 

5 Kalibawang 14 

6 Pengasih 18 

7 Nanggulan 25 

8 Panjatan 7 

9 Sentolo 18 

10 Kokap 42 

11 Samigaluh 22 

12 Lendah 18 

Jumlah 219 

 

Sumber : Rekapitulasi Data Penerima Bantuan Program Bedah Rumah 

Dinas Sosial  Kulon Progo 2106. 
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Data diatas menunjukan jumlah penerima setiap Kecamatan yang 

ada di Kabupaten Kulon Progo. Kecamatan terbanyak yang mendapatkan 

bantuan program bedah rumah adalah Kecamatan Kokap dan kecamatan 

kedua terbanyak adalah Kecamatan Nanggulan. Selain data penerima 

terbanyak, data yang ada juga menunjukan data penerima bantuan program 

bedah rumah paling sedikit pada tahun 2106. Penerima paling sedikit 

tersebut berada pada Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo.  

Kokap selain menjadi penerima bantuan program bedah rumah 

paling banyak, juga menjadi Kecamatan yang tingkat kemiskinannya 

paling tinggi di Kabupaten Kulon progo. Selain Kecamatan Kokap angka 

kemiskinan terbanyak di Kulon Progo juga diikuti oleh Kecamatan 

Girimulyo dan Galur. Untuk angka kemiskinan terendah berada pada 

Kecamatan Wates. Hal itu dibuktikan dengan prosentase kemiskinan pada 

tahun 2015 yang diungkapkan oleh Agus Langgeng Kepala Bappeda 

(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kulon Progo. 

Agus Langgeng Basuki Kepala Bappeda Kulon Progo menjelaskan 

bahwa jumlah prosentase KK miskin tahun 2015 adalah 13,11%. 

Ini terdiri dari KK yang statusnya sangat miskin 4,14% dan miskin 

8,97%. Sedangkan jumlah KK sangat miskin adalah 5.950 KK 

sedangkan miskin 12.884 KK. KK yang lain masuk hampir miskin 

dan tidak miskin. Jika dilihat dari jumlah jiwa, prosentase 

penduduk sangat miskin adalah 3,56% penduduk, dan 8,44% 

penduduk miskin, sehingga total prosentase penduduk miskin 

Kulon Progo ada 12%. Dilihat data kemiskinan per kecamatan hasil 

pendataan tahun 2015, prosentase KK miskin tertinggi ada di 

Kecamatan Kokap (20,50%), diikuti Girimulyo (16,68%), dan 

Galur (16,19%). Sedangkan angka kemiskinan paling terendah ada 

di Kecamatan Wates (7,84%).
7
 

                                                           
7
 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Kemiskinan Kulon Progo Menurun, http: 

//www.kulonprogokab.go.id/v21/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=4108, diakses 

24 Mei 2017, Pukul 21.00 WIB. 

http://www.kulonprogokab.go.id/v21/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=4108
http://www.kulonprogokab.go.id/v21/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=4108
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Bapak Nanang selaku Sekretaris Banjamsos Dinas Sosial Kulon 

Progo juga mengatakan bahwa Kecamatan terbanyak yang mendapatkan 

program bantuan Bedah Rumah adalah Desa Hargorejo Kecamatan Kokap. 

Di Kecamatan ini banyak warga yang memiliki rumah tidak layak huni, 

hal itu dipengaruhi tingkat kemiskinan penduduknya. Bapak Nanang juga 

mengatakan faktor geografis juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perekonomian warga di Kecamatan Kokap. Kecamatan 

Kokap sendiri merupakan daerah yang dikelilingi bukit dengan kontur 

tanah yang turun naik, sehingga membuat lahannya tidak semua bisa 

ditanami padi atau sayur-sayuran yang bisa dijadikan komoditi ekonomi. 

Mayoritas mata pencaharian warga di Kecamatan Kokap hanya sebagai 

penderes kelapa (proses pengambilan sari kelapa) yang kemudian diolah 

menjadi gula jawa.
8
 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti dalam 

menghimpun data melalui kajian dokumen resmi Pemerintah Kulon Progo 

dan melalui wawancara dengan salah satu Staff Dinas Sosial Kulon Progo 

terkait Bidang Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos), peneliti memutuskan 

untuk memilih sumber dana dari APBD yang disalurkan melalui program 

Banjamsos Dinas Sosial Kulon Progo. Hal itu juga sejalan dengan 

                                                                                                                                                               
 
8
 Wawancara dengan Bapak Nanang, Sekretaris Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos), 6 

Febuari 2017. 
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keingintahuan peneliti dengan program yang ada di Dinas Sosial Kulon 

Progo terkait program bantuan bedah rumah.  

Kecamatan Kokap adalah Kecamatan terbanyak yang mendapatkan 

bantuan program bedah rumah pada tahun 2016. Namun untuk lebih 

memfokuskan lagi lokasi penelitian ini, peneliti memilih Desa Hargorejo 

sebagai Desa yang paling tepat digunakan sebagai lokasi penelitian terkait 

bantuan program bedah rumah ini. Karena Desa Hargorejo merupakan 

Desa yang paling banyak mendapatkan dana bantuan program bedah 

rumah dibandingkan dengan Desa-Desa lainnya yang ada di Kecamatan 

Kokap.  

Hal itu dibuktikan dengan data penerima bantuan program bedah 

rumah yang ada di Kecamatan pada tahun 2016. Kecamatan Kokap 

mendapatakan bantuan 17 unit rumah yang sudah selesai dibedah 

(direnovasi). Dana bantuan tersebut berasal dari dana APBD Kulon Progo 

yang disalurkan melalui program Bantuan dan Jaminan Sosial (Banjamsos) 

Dinas Sosial Kulon Progo. Rumah-rumah tersebut tersebar dibeberapa 

Desa yang ada di Kecamatan Kokap. Berikut merupakan data penerima 

bantuan program bedah rumah di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon 

Progo pada tahun 2016:
9
 

 

 

                                                           
9
 Rekapitulasi Data Penerima Bantuan Program Bedah Rumah Dinas Sosial  Kulon Progo 

2106. 
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Tabel 2. 

Data Penerima Bantuan Program Bedah Rumah Kecamatan Kokap 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 

No Nama Kelurahan / Desa Jumlah Rumah yang di 

Bedah 

1.  Kalirejo  3 

2.  Hargowilis  2 

3.  Hargotirto  0 

4.  Hargorejo  8 

5.  Hargomulyo  4 

 

Sumber : Rekapitulasi Data Penerima Bantuan Program Bedah Rumah 

Dinas Sosial  Kulon Progo 2016. 

 

 

Data diatas menunjukan penerima bantuan terbanyak adala Desa 

Hargorejo yaitu sebanyak 8 unit rumah. Data kedua terbanyak merupakan 

Desa Hargomulyo yaitu sebanyak 4 unit rumah yang sudah berhasil 

dibedah dan data penerima terendah berada pada Desa Hargotirto yaitu 0 

unit rumah atau tidak ada satupun yang menerima bantuan program bedah 

rumah pada tahun 2016. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah yang telah di peroleh melalui latar belakang 

yang telah dijelaskan di atas adalah : 
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1. Bagaimana dampak adanya program Bedah Rumah bagi kesejahteraan 

masyarakat di Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon 

Progo? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi penerima bantuan selama 

pelaksanaan program Bedah Rumah di Desa Hargorejo Kecamatan 

Kokap Kabupaten Kulon Progo berlangsung ? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak adanya program Bedah Rumah 

bagi Kesejahteraan masyarakat di Desa Hargorejo Kecamatan Kokap 

Kabupaten Kulon Progo. 

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan selama program 

Bedah Rumah ini dilaksanakan. 

D. MANFAAT PENELITIAN  

Manfaat yang akan di peroleh dari penelitian yang akan di 

laksanakan tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Secara Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dan 

memberikan wawasan maupun pengetahuan baru terhadap jurusan 

Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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b. Mengembangkan keilmuan yang telah didapatkan di bangku 

perkuliahan dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai 

dampak adanya program Bedah rumah bagi kesejahteraan 

masyarakat di Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten 

Kulon Progo. 

2. Secara Praktis 

a. Manfaat bagi peneliti : mampu mengetahui secara lebih rinci 

mengenai program Bedah rumah dan pelaksanaan program Bedah 

Rumah di Kabupaten kulon Progo. 

b. Manfaat bagi pembaca : pembaca dapat mengetahui apa itu 

program Bedah Rumah dan bagaimana dampaknya terhadap 

kesejahteraan masyarakat yang mendapatkan bantuan program 

Bedah Rumah tersebut. 

c. Manfaat bagi umum : diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan 

atau pedoman  yang berguna bagi Kabupaten/Kota lain yang belum 

menerapkan program Bedah Rumah. 

 

E. KAJIAN PUSTAKA 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan 

pustaka untuk melihat seberapa jauh penelitian-penelitian tentang Bedah 

Rumah  tersebut pernah dilakukan. Tujuan dari tinjauan pustaka ini sendiri 

adalah untuk menunjang proses dan penambahan informasi bagi peneliti 

serta sebagai bahan rujukan.  
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Pertama Skripsi yang ditulis oleh Ika Desiana, “Kemampuan 

Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulan Bedah 

Rumah (Studi Kasus Di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way 

Serdang, Kabupaten Mesuji)”. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai 

kemampuan masyarakat miskin dalam memenuhi persyaratan bantuan 

stimulant bedah rumah, membandingkan sebelum dan setelah program 

tersebut dijalankan terhadap kehidupan masyarakat miskin, menganalisis 

beberapa faktor yang dapat mendorong berjalannya program tersebut dan 

bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan hidup masyarakat miskin 

di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, 

Lampung.
10

 

Hasil dari penelitian ini adalah alasan masyarakat miskin di Desa 

Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji 

memenuhi persyaratan bantuan stimulan bedah rumah yang telah 

ditetapkan dikarenakan sebagian besar masyarakat sudah mempunyai 

kesiapan dalam menyambut program dari pemerintah berupa bahan-bahan 

bangunan, sebagian juga sangat antusis sehingga memutuskan untuk 

mengambil bantuan tersebut. Sehingga program tersebut dapat 

memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan masyarakat miskin di 

Desa Labuhan Makmur, dan menjadi salah satu program pembangunan 

                                                           
10

 Ika Desiana, Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan 

Stimulan Bedah Rumah (Studi Kasus Di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, 

Kabupaten Mesuji), Skripsi (Lampung : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 

Universitas Lampung 2016), http://digilib.unila.ac.id  diakses 22  Januari 2017, Pukul 13.02 WIB. 

http://digilib.unila.ac.id/
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yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat miskin. Bahkan 

masyarakat mengharapkan bahwa program bantuan seperti bedah rumah 

harus terus dilakukan.
11

 

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Aifa Destriani, “Kajian Pelaksanaan 

Program Bedah Rumah Dalam Rangka Peningkatan Kondisi Kesehatan 

Lingkungan (Studi Kasus Di Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan 

Pademangan Jakarta Utara)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif. Dalam Tesis ini dibahas mengenai Konstruksi 

rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan 

faktor resiko penularan berbagai jenis penyakit, khususnya penyakit yang 

berbasis lingkungan.
12

 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Bedah 

Rumah berhasil memperbaiki kondisi fisik rumah yaitu dinding, lantai, 

langit-langit, ventilasi, jendela kamar tidur, lubang asap dapur, dan sarana 

sanitasi yaitu sarana air bersih dan jamban, selain itu berhasil merubah 

perilaku hidup bersih dalam hal perilaku mencuci tangan.
13

 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Aidin Sutrisno, “Problematika 

Program Bedah Rumah Bagi Masyarakat Penerima Bantuan (Studi Kasus 

Pada Penerima Program Bedah Rumah di Kelurahan Pematang Gubernur 

                                                           
11

 Ibid.,  
 
12

 Aifa Destriyani, Kajian Pelaksanaan Program Bedah Rumah Dalam Rangka 

Peningkatan Kondisi Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus Di Kelurahan Pademangan Barat 

Kecamatan Pademangan Jakarta Utara), Tesis (Jakarta : Universitas Indenesia), 

http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20329686.pdf , diakses 22 Januari 2017, Pukul 13.07 WIB.  

 
13

 Ibid., 

http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20329686.pdf%20
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Kota Bengkulu)”. Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Dalam Skripsi ini menjelaskan mengenai 

problematika yang terjadi pada program bedah rumah Di Kelurahan 

Pematang Gubernur Kota Bengkulu.
14 

Hasil penelitian ini ditemukan beberapa masalah seperti (1) Pada 

tahap persiapan program bedah rumah, penerima merasa terbebani 

dikarenakan harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk melengkapi 

persyaratan pengajuan penerima bedah rumah (2) Pelaksanaan bedah 

rumah, pada tahap pertama menimbulkan masalah yaitu terjadi miss 

komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah sehingga terjadi salah 

persepsi masyarakat terhadap persayaratan yang ditentukan oleh 

BAPPEDA untuk pencairan dana tahap kedua, sehingga masyarakat 

terpaksa mencari pinjaman untuk meneruskan pembangunan yang sudah 

setengah jadi untuk melengkapi persyaratan yang bukan seharusnya. (3) 

Setelah pelaksanaan bedah rumah, Timbulnya kecemburuan sosial pada 

masyarakat. Jadi dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, Program bedah rumah belum sepenuhnya mensejahterakan 

masyarakat dikarenakan masih ada banyak kendala yang terjadi 

dilapangan.
15

 

                                                           
14

 Aidin Sutrisno, Problematika Program Bedah Rumah Bagi Masyarakat Penerima 

Bantuan ( Study Kasus Pada Penerima Program Bedah Rumah di Kelurahan Pematang Gubernur 

Kota Bengkulu ), (Bengkulu : Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, 

Universitas Bengkulu 2014), http://repository.unib.ac.id/9184/1/I,II,III,I-14-aid-FS.pdf diakses 22 

Januari 2017, Pukul 13.31 WIB.  

 
15

 Ibid., 

http://repository.unib.ac.id/9184/1/I,II,III,I-14-aid-FS.pdf
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Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Supardi, “Pengawasan 

Pelaksanaan Program Bedah Rumah Masyarakat Miskin di Desa Semelagi 

Besar”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pentingnya melakukan 

pengawasan pada program Bedah Rumah sehingga masyarakat yang 

mendapatkan bantuan program Bedah Rumah adalah masyarakat yang 

memang masyarakat yang layak dibantu, sehingga mengurangi tindakan 

penyimpangan terhadap pelaksanakan program tersebut.
16

 

Hasil dari penelitian ini adalah  pelaksanaan program bedah rumah 

yang sebagian masih tidak tepat sasaran, baik dinilai dari segi ekonomi, 

umur, pendapatan yang ditinjau berdasarkan standar yang di tetapakan 

oleh Pemerintah Kabupaten Sambas untuk penerima bantuan bedah 

rumah. Serta penyimpangan yang dilakuan oleh tim pelaksana kegiatan 

(TPK) tingkat Desa. Adapun biaya pelaksanaan pembangunan bedah 

rumah banyak dipangkas oleh tim pelaksana kegiatan tingkat Desa dalam 

proses pembelian bahan bangunan yang akhirnya pembangunan tidak 

sesuai dengan standar yang ditetapakan. Selain itu pengawasan yang 

dilakukan oleh Kepala Desa, unit pelaksana kegiatan (UPK) tingkat 

kecamatan dan unit pelaksana kegiatan (UPK) tingkat kabupaten belum 

optimal.
17

 

 

                                                           
16

 Supardi, Pengawasan Pelaksanaan Program Bedah Rumah Masyarakat Miskin di Desa 

Semelagi Besar, Skripsi (Pontianak : Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik, Universitas Tanjungpura, 2016), http://jurmafis.untan.ac.id/index. php/publika/index  , 

diakses 22 Januari 2017, Pukul 13.52 WIB.  

 
17

 Ibid., 

 

http://jurmafis.untan.ac.id/index.%20php/publika/index
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F. KAJIAN TEORI  

William Doherty mengemukakan pendapatnya dalam buku 

Pengantar Teori Komunikasi yang ditulis oleh Richard West dan Lynn H 

Turner bahwa teori merupakan “proses” dan “produk”. Berteori 

merupakan proses mengorganisasi dan merumuskan ide secara sistematis 

untuk mmemahami fenomena tertentu. Sebuah teori merupakan 

seperangkat ide yang saling berhubungan yang muncul dari proses 

tersebut.
18

  

1. Kajian Perumahan 

Manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya serta mencapai 

kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut bisa juga disebut dengan 

kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang pertama 

dan harus segera dipenuhi, karena apabila kebutuhan tersebut tidak 

segera dipenuhi maka kelangsungan hidup manusia akan terancam. 

Kebutuhan primer tersebut menyangkut : (1) Sandang (pakaian) (2) 

Pangan (makanan) (3) Papan (rumah/tempat tinggal). Ketiga 

kebutuhan tersebut adalah termasuk kedalam kebutuhan pokok.
19

 

Definisi rumah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah bangunan untuk tempat tinggal.
20

 Definisi rumah yang 

                                                           
18

 William Doherty yang dikutip Richard West dan Lynn H Turner, Pengantar Teori 

Komunikasi, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hlm. 50. 

 
19

 Deliarnov, Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi (Semarang : Erlangga, 2006), hlm.4. 
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terdapat dalam Undang Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Rumah adalah bangunan 

gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana 

pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta 

aset bagi pemiliknya.
21

 

Menurut Johan Silas rumah memiliki pengertian sebagai 

tempat penyelenggaraan kehidupan dan penghidupan keluarga. 

Rumah harus memenuhi kebutuhan yang bersifat biologis seperti 

makan, belajar, dan juga memenuhi kebutuhan non biologis, seperti 

bercengkrama dengan anggota keluarga atau dengan tetangga. Fungsi 

rumah dikelompokan menjadi tiga yaitu rumah berfungsi sebagai 

sarana investasi, rumah sebagai sarana berusaha dan rumah sebagai 

tempat bernaung. Rumah berfungsi sebagai sarana investasi memiliki 

arti rumah mempunyai nilai investasi yang bersifat moneter yang 

dapat diukur dengan uang dan non moneter yang tidak dapat diukur 

dengan uang, tetapi lebih pada keuntungan moral dan kebahagiaan 

keluarga. Rumah sebagai sarana berusaha dapat diartikan sebagai 

                                                                                                                                                               
20

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/, diakses 9 Februari 2017, Pukul 

00.43 WIB. 

 
21

 UU No. 1 Tahun 2011, http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d50fb4b17 
1ba/node/39/uu-no-1tahun2011perumahan-dan-kawasan-permukiman, diakses 9 Februari 2017, 

Pukul 00.45 WIB. 

 

 

http://kbbi.web.id/
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d50fb4b17%201ba/node/39/uu-no-1tahun2011perumahan-dan-kawasan-permukiman
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d50fb4b17%201ba/node/39/uu-no-1tahun2011perumahan-dan-kawasan-permukiman
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melalui rumah penghuni dapat meningkatkan pendapatannya guna 

kelangsungan hidupnya.
22

 

Selain itu rumah dalam bahasa inggris memiliki dua kosa 

kata berbeda yaitu house dan home. House merujuk pada bangunan 

rumah yang sebenar-benarnya, seperti ruang tamu, kamar mandi, 

kamar tidur, atau yang biasa disebut dengan property. Home jika 

diartikan dalam bahasa indonesia berarti rumah yaitu sesuatu untuk 

kita tinggali. Namun ternyata selama ini home memiliki makna 

yang lebih mendalam dan berkaitan dengan emosional. Home juga 

menunjukan dimana seseorang terikat secara emosional, ia bisa 

merasakan bahagia, sedih juga merasakan canda dan tawa.
23

 

Rumah tidak hanya sebuah bangunan (struktural) melainkan 

juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan 

yang layak dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. 

Rumah dapat dimengerti sebagai tempat perlindungan untuk 

menikmati kehidupan, beristirahat dan bersuka ria bersama 

keluarga. Rumah harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk 

tumbuh, memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan 

tetangganya, rumah harus memberi ketenangan, kesenangan, 

kebahagiaan, dan kenyamanan pada segala peristiwa hidupnya. 

                                                           
22

 Johan Silas, “Perumahan dan Pemukiman”, http://repository.usu.ac.id/bitstream 
/123456789/ 53374/3/Chapter%20II.pdf, diakses 9 Februari 2017, Pukul 00.59 WIB. 

 

23
 LC Kampung Inggris, “Penggunaan House dan Home dalam Bahasa Inggris”, 

https://www.kampunginggris.id/penggunaan-house-dan-home-dalam-bahasa-inggris/, diakses 11 

Februari 2017, Pukul 16.59 WIB. 

http://repository.usu.ac.id/bitstream%20/123456789/%2053374/3/Chapter%20II.pdf
http://repository.usu.ac.id/bitstream%20/123456789/%2053374/3/Chapter%20II.pdf
https://www.kampunginggris.id/penggunaan-house-dan-home-dalam-bahasa-inggris/
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Disamping itu rumah juga merupakan tempat berlangsungnya 

proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan kepada 

norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu 

masyarakat.
24

 

2. Kajian Dampak 

Perubahan yang terjadi, baik di  lingkungan internal (internal 

environment) maupun lingkungan eksternal (external environment) 

dapat menimbulkan dampak, baik dikehendaki (intended impact) 

maupun tidak dikehendaki (unintended impact).
25

 

Perubahan yang dapat menimbulkan dampak ini tentunya akan 

menimbulkan masalah dan harus dipikirkan langkah antisipasi atau 

upaya pemecahannya. Oleh karena itu, langkah harus mampu 

melakukan pencermatan atau mengenali setiap perubahan yang terjadi, 

baik pada lingkungan internal maupun eksternal.
26

 Dampak adalah 

pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik akibat positif maupun 

akibat negatif.
27

 

Kajian tentang dampak ini peneliti gunakan untuk menganalisa 

perubahan yang terjadi pasca pelaksanaan bantuan program bedah 

                                                           
24

 Pusat Pengembangan, Pemberdayaan Pendidik, Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif 

dan Elektronika Malang, “Pembangunan Rumah Layak Huni” http://www.vedcmalang.com 
/pppptkboemlg/index.php/menuutama/departemen-bangunan-30/1329-pembangunan-rumah-
layak-huni, diakses 22 Februari 2017, Pukul 21.55 WIB. 

 
25

 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, hlm. 44. 

 
26

 Ibid., hlm. 44. 

 
27

 Kajian Dampak, http://eprints.uny.ac.id/18593/4/4%20BAB%20II.pdf, diakses 27 Mei 

2017, Pukul 00.45 WIB. 

http://eprints.uny.ac.id/18593/4/4%20BAB%20II.pdf
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rumah. Hal itu ditinjau dari sisi perubahan yang dikehendaki dan 

perubahan yang tidak dikehendaki, baik itu dari Pemerintah selaku 

pelaksana program maupun masyarakat selaku penerima program. 

3. Teori Kesejahteraan Sosial 

a. Definisi Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan sosial memiliki arti terpenuhinya kebutuhan 

seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam hal material, 

spiritual maupun sosial. Ini seperti tertuang dalam Undang-

undang tentang Kesejahteraan Sosial yang baru disahkan pada 18 

Desember tahun 2008 sebagai pengganti terhadap UU No 6 

Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal 1 ayat 1 

disebutkan bahwa “Kesejahteraan sosial adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga 

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.”
28

 

Kesejahteraan sosial di negara-negara maju, disebut 

dengan jaminan sosial (social security), seperti bantuan sosial 

(social assistance) dan jaminan sosial (social insurance), yang 

diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang kurang 

beruntung (disadvantaged groups). Sedangkan di Indonesia 

kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi 

                                                           
28

 Miftachul Huda, Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Soisal Sebuah Pengantar, 

(Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 73. 
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kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok 

manusia.
29

 

Definisi Kesejahteraan sosial lainnya adalah keseluruhan 

usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama 

yaitu:
30

 

1) Meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks 

sosialnya.  

2) Kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan 

berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, 

jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi 

budaya  dan lain sebagainya.
31

 

b. Kondisi sejahtera 

Sejahtera merujuk ke keadaan sosial yang lebih baik, 

seperti kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan 

makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Dalam ekonomi 

sejahtera di dihubungkan dengan keuntungan benda, namun 

dalam kebijakan sosial merujuk ke jangkauan pelayanan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat.
32
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James Midgley dalam buku Pekerjaan Sosial dan 

Kesejahteraan Sosial yang ditulis oleh Mifhtachul Huda 

mendefiniskan kesejahteraan sosial sebagai kondisi yang harus 

dimiliki 3 syarat utama yaitu :
 33

 

1) Masalah sosial yang dapat dimenej dengan baik 

2) Setiap individu, keluarga kelompok dan masyarakat secara 

keseluruhan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi  

3) Peluang-peluang sosial yang terbuka secara maksimal. 

c. Indikator Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki 

banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini 

Thomas dkk. menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat 

menengah ke bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup 

masyarakat ditandai oleh :
34

 

1) Terentaskannya kemiskinan. 

2) Tingkat kesehatan yang lebih baik.  

3) Perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan 

peningkatan produktivitas masyarakat.  

Ada beberapa faktor lain yang sering kali merupakan 

faktor yang cukup penting juga dalam menentukan tingkat 
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kesejahteraan mereka, seperti faktorfaktor non-ekonomi yaitu 

adat istiadat, keadaaan iklim dan alam sekitar serta ada/tidaknya 

kebebasan mengeluarkan pendapat dan bertindak.
35

 

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kesejahteraan 

masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat subjektif. Artinya, 

tiap orang mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara-

cara hidup yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus memberikan 

nilai-nilai yang berbeda pula terhadap faktor-faktor yang 

menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Seperti ada 

sekelompok orang yang menekankan kepada penumpukan 

kekayaan dan memperoleh pendapatan yang tinggi sebagai unsur 

penting untuk mencapai kepuasan hidup yang lebih tinggi. Ada 

pula sekelompok orang yang lebih suka untuk memperoleh waktu 

senggang (leissure time) yang lebih banyak dan enggan bekerja 

lebih keras untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.
36

 

Teori kesejahteraan sosial ini peneliti gunakan untuk 

menganalisis dampak yang ditinjau menggunakan indikator 

kesejahetraan sosial. Selain itu juga peneliti  menganilisis definisi 

kesejahteraan sosial sebagai kondisi yang harus memiliki syarat 

utama yaitu: keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan 

mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf  hidup 
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masyarakat dan kebijakan seperti Pendapatan, Jaminan Sosial, 

Kesehatan, Perumahan, Pendidikan. 

4. Kajian Hambatan 

Hambatan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti 

yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau 

pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila 

ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan 

merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu 

dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai 

hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu 

sendiri ataupun dari luar manusia.
37

 

Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju 

suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan 

seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya 

tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam 

hal pengembangannya.
38

 Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal 

dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk 

melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional.
39
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G. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang akan digunakan sebagai bahan analisis 

sebuah fenomena ataupun peristiwa adalah menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif ini dipilih karena 

lebih sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu 

mendiskripsikan sebuah fenomena yang ada di wilayah penelitian 

ataupun mendeskripsikan sebuah peristiwa. Sehingga data-data 

tersebut tidak bisa di analisis menggunakan pendekatan kuantitatif 

yang berorientasi pada data statistik. 

Metode penelitian kualitatif memuat penekanan aspek 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada 

melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian 

ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam terhadap suatu 

masalah, yaitu mengkaji dari kasus per kasus karena metodologi 

kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan 

sifat dari masalah lainnya.
40

 

Metode kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. Kirk dan Miller dalam 

mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial, yang secara fundamental bergantung pada 
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pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri dan berhubungan 

dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya.
41

 

Penelitian kualitatif diperdalam dari fenomena sosial atau 

lingkungan sosial yang terdiri dari pelaku, kejadian, tempat dan juga 

waktu. Sehingga penelitian kualitatif mampu mengungkapkan 

fenomena sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara 

benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data 

dan analisis data yang relevan dari situasi yang alami.
42

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Peneitian 

Subjek penelitian menurut Spradley dalam buku yang di 

tulis oleh Morissan dengan judul buku Metode Penelitian Survei 

adalah “social situation” atau situasi sosial yang menggambarkan 

keberadaan kelompok yang diteliti. Situasi sosial ini mencakup tiga 

unsur utama yaitu pelaku sebagai pemeran/aktor dalam kegiatan 

tersebut, tempat kejadian dimana kegiatan tersebut dilaksanakan 

dan aktivitas pelaku ditempat tersebut dalam konteks yang 

sesungguhnya.
43
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Menurut penjelasan diatas subjek penelitian harus 

disesuaikan berdasarkan pelaku, aktivitas dan tempat kejadian 

(program bantuan bedah rumah) dilaksanakan. Selain itu 

diperlukan juga informan pendukung untuk melengkapi data-data 

yang diperlukan sebagai pelengkap data ketika penelitian 

dilaksanakan.  

Penentuan subjek ini dalam penelitian ini dilakukan dengan 

teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini 

merupakan teknik pengambilan sampel sumber data  dengan 

pertimbangan tertentu.
44

  

Pada cara ini siapa yang akan diambil sebagai anggota 

sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang 

berdasarkan atas pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan 

penelitian. Berikut merupkan pedoman yang perlu dipertimbangkan 

dalam mempergunakan cara ini adalah :
45

 

1) Pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

2) Jumlah atau ukuran sampel tidak dipersoalkan. 

3) Unit sampel disesuaikan dengan tujuan kriteria-kriteria tertentu 

yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. 

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling karena 

sangat cocok untuk menentukan berapa informan yang akan 
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dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian mengenai dampak 

bedah rumah terhadap kesejahteraan masyarakat ini. Dalam teknik 

purposive sampling ini berapapun jumlah informan yang dipilih 

untuk melengkapi data penelitian tidak akan dipersoalkan, selagi 

data yang dibutuhkan tersebut dirasa cukup bagi peneliti.  

Berikut merupakan subjek atau data informan yang dipilih 

sebagai narasumber yang akan diwawancarai ketika penelitian 

berlangsung : 

1) Salah satu staff di Dinas Sosial Kulon Progo Bagian Program 

Bedah Rumah yaitu Bapak Nanang selaku Sekretaris Bantuan 

dan Jaminan Sosial (Banjamsos). 

2) Bapak Adi Purnomo Kepala Desa Hargorejo. 

3) Bapak Udin Kepala Dukuh Sindon Desa Hargorejo. 

4) Bapak Suparjo Ketua RT Kriyan Desa Hargorejo.  

5) Bapak Damari, Ibu Karminah dan Ibu Ngadiem penerima 

bantuan program bedah rumah. 

b. Objek Penelitian 

Objek peneilitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah yang terkait dengan adanya dampak program Bedah Rumah 

terhadap Kesejahteraan masyarakat Desa Hargorejo Kecamatan 

Kokap , dan apa saja yang menjadi hambatan selama program 

Bedah rumah berjalan. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Motode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data-

data untuk melengkapi berkas penelitian yang akan dilakukan adalah : 

a. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan suatu kegiatan yang 

bisa dilakukan dengan menggunakan pancaindra. Panca indra 

tersebut meliputi mata yang digunakan untuk melihat keadaan yang 

sebenarnya dilokasi penelitian dan telingan untuk mendengarkan 

keterangan-keterangan yang diberikan oleh pelaku aktivitas 

kegiatan tersebut.
46

  

Observasi ini peneliti lakukan dengan cara mengamati 

bagaimana kondisi rumah pasca mendapatkan dana bantuan bedah 

rumah serta membandingkannya dengan rumah sebelum 

mendapatkan bantuan. Hal itu peneliti lakukan dengan cara melihat 

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang berisi rincian dana dan 

dokumentasi rumah pra dan pasca mendapatkan dana bantuan 

bedah rumah.  

b. Wawancara  

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan 

data yang dilakukan dengan bertatapan langsung dengan 
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responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan.
47

 Selain 

bertatapan langsung wawancara yang peneiliti gunakan juga 

dengan cara menggunakan media sosial seperti Whatsapp. Hal itu 

peneliti lakukan karena berdasarkan rekomendasi dari kepala Desa 

Hargorejo untuk lebih mengefisienkan waktu penelitian.  

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara 

peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk 

tanya jawab dalam hubungan tatap muka, Wawancara tidak hanya 

menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap 

perasaan, pengalaman dan emosi yang dimiliki oleh responden 

yang bersangkutan
48

 

c. Kajian Dokumen  

Kajian dokumen peneliti lakukan guna membantu peneliti 

dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca 

file yang berisi Profil Desa dan Kecamatan. Serta dokumen penting 

seputar Program Bedah Rumah seperti dokumentasi/foto rumah 

sebelum mendapat Bantuan Bedah Rumah, struktur keanggotaan, 

dan proposal untuk pengajuan bantuan. Peneliti dapat mempelajari 

dokumen-dokumen tersebut serta dapat mengenal budaya dan nilai-
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nilai yang dianut oleh objek yang diteliti. Penggunaan dokumen ini 

berkaitan dengan apa yang disebut analisis isi.
49

  

4. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada 

penelitian deskriptif kualitatif ini adalah sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

Reduksi data digunakan untuk memeriksa data yang di 

peroleh melalui pencatatan di lapangan. Kemudian catatan tersebut 

direduksi dengan cara menyusunnya secara rapi, sistematis, 

mengarahkan, serta membuang data yang dirasa tidak perlu serta 

mengemukakan pokok-pokok data penelitian sesuai dengan fokus 

penelitian sesuai dengan fokus penelitian.
50

 

Reduksi data ini merupakan proses pemilihan data dan 

penyeleksian semua informasi yang didapatkan peneliti melalui 

observasi, wawancara dan pengkajian dokumen yang dilakukan 

selama peneliti dilapangan. Reduksi data tersebut dilakukan untuk 

mengambil data-data yang perlu ditulis sebagai hasil penelitian dan 

membantu peneliti dalam menjelaskan lebih rinci hasil dari 

penyeleksian data tersebut. 
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b. Penyajian Data 

Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, 

yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu penyajian 

data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.
51

 Penyajian 

data ini peneliti gunakan untuk menguraikan temuan-temuan 

seputar bedah rumah yang ada di lapangan. 

Penyajian data juga merupakan sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan.
52

 Setelah data tersusun 

terdapat kemungkinan juga peneliti tersebut serta merencanakan 

tindakan apa yang selanjutnya akan dibuat. 

c. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mencari arti 

benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi, alur sebab akibat, dan juga proposisi. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang masih belum jelas, sehingga setelah 

diteliti dengan jelas, dapat berupa hubungan interaktif, hipotesi dan 

teori.
53
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Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan temuan-temuan yang ada dilapangan. Hal itu 

dilakukan dengan penyebab Desa Hargorejo menjadi Desa yang 

paling banyak mendapatkan bantuan bedah rumah di Kecamatan 

Kokap. 

d. Keabsahan Data 

Setelah analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, 

menyajikan data, serta memberikan kesimpulan dan verifikasi, 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji keabsahan data. 

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian yang akan 

dilakukan ini adalah dengan model triangulasi.  

Triangulasi berarti mengulang atau klarifikasi dengan aneka 

sumber. Jika yang diperlukan triangulasi data, dapat dilakukan 

dengan cara mencari data-data lain sebagai pembanding. Orang 

yang terlibat dapat dimintai keterangan lebih lanjut tentang data 

yang diperoleh. Jika triangulasi pada aspek metode, perlu meninjau 

ulang metode yang digunakan (dokumentasi, observasi, catatan 

lapangan dll). Triangulasi dapat pula dalam bidang teori, yaitu 

dengan mencari teori yang sejalan.
54

 

Teknik triangulasi yang peneliti lakukan adalah mencoba 

mengklarifikasi beberapa pertanyaan yang peneliti tanyakan 

dengan Staff Dinas Sosial Kulon Progo dan peneliti tanyakan 
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kembali dengan dengan Jajaran Pemerintah Desa Hargorejo. 

Pertanyaan tersebut berupa berapa dana yang didapatkan dan 

dalam bentuk apa saja biasanya dana tersebut disalurkan. 

 

H. Sistematika Pembahasan  

Sistematikan pembahasan dilakukan untuk memudahkan 

penyusunan dan pemahaman penulisan skripsi, sehingga peneliti 

menetapkan pembagiannya adalah sebagai berikut : 

Bab pertama, merupakan pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai 

sebuah pengantar dan sebagai pengarah pada bab-bab selanjutnya. 

Pendahuluan tersebut berisi tentang judul, latar belakang masalah manfaat 

penelitian, kajian pustaka, kajian teori dan metodelogi penelitian.  

Bab kedua, merupakan gambaran umum, memberikan gambaran 

umum yang berisi informasi mengenai Desa Hargorejo Kecamatan Kokap 

kabupaten Kulon Progo. Informasi ini berupa letak geografis Desa 

Hargorejo, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, kondisi kemiskinan 

Desa Hargorejo dan bantuan program bedah rumah. 

Bab ketiga, merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

peneliti yang dituangkan dalam rumusan masalah dalam Bab satu antara 

lain adalah bagaimana dampak adanya program bedah rumah bagi 

kesejahteraan masyarakat di Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten 

Kulon Progo dan Apa saja hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan 
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program Bedah Rumah di  Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten 

Kulon Progo. 

Bab keempat, kesimpulan dan saran, merupakan penutup yang 

berisi kesimpulan dan saran hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti selama berada di lapangan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan hasil dari penelitian tentang “Dampak 

Program Bedah Rumah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa 

Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo” ialah : 

1. Program bedah rumah pada awalnya merupakan program CSR 

Perusahaan yang ada di Kulon Progo. Kemudian pada tahun 2015 

setelah Bupati mengeluarkan Perbup (Peraturan Bupati) Dinas Sosial 

turut serta mengadopsi program tersebut sebagai salah satu program 

yang terdapat pada Bantuan dan Jaminan Sosial (Banjamsos). 

2. Program bedah rumah merupakan program Dinas Sosial Kulon Progo 

dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan cara mengurangi 

angka rumah tidak layak huni.  

3. Tim pelaksana yang ada di Desa Hargorejo ini dibentuk berdasarkan 

pemilihan anggota pada saat rapat dilaksanakan. Rapat tersebut 

dipimpin langsung oleh Kepala Desa Hargorejo beserta jajarannya 

serta dengan mengundang Kepala Dukuh, Ketua RT, Ketua RW 

beserta warga Padukuhan dimana terdapat warganya yang 

mendapatkan program bantuan Bedah Rumah. Jumlah dan siapa saja 

yang menjadi tim pelaksana pada setiap padukuhannya berbeda-beda 

setiap tahunnya. 
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4. Program bedah rumah ini memberikan dampak yang dikehendaki oleh 

Pemerintah selaku pelaksana dan Masyarakat miskin Kulon Progo 

selaku penerima. 

5. Dampak yang dikehendaki ditinjau dari indikator kesejahteraan sosial 

adalah mengentaskan kemiskinan, karena mengurangi angka rumah 

tidak layak huni.  

6. Program Bedah Rumah ini tentunya sangat berdampak positif bagi 

masyarakat miskin di Kabupaten Kulon Progo. Karena program 

Bedah Rumah ini selain membantu meringankan beban anggaran 

untuk pembangunan rumah masyarakat miskin, juga menjadi salah 

satu program pengentasan kemiskinan yang bisa di bilang cukup 

berhasil. Terbukti dengan sudah berjalannya program Bedah Rumah 

sejak tahun 2011 hingga saat ini 775 unit rumah yang sudah berhasil 

direnovasi. 

7. Dampak pada perubahan fisik membuat rumahnya menjadi lebih 

nyaman untuk ditinggali dan rumah tersebut sedikit lebih bersih serta 

meningkatkan kesehatan menjadi lebih baik. 

8. Ditemukannya hambatan pada pelaksanaan pembedahan rumah yaitu 

kurangnya dana bantuan yang diterima oleh penerimanya sehingga 

penerimanya sendiri yang harus mensiasati bagaimana menutupi 

kekurangan dana tersebut. Seperti meminjam uang kepada saudara 

ataupun tetangga. Rata-rata setiap penerima mendapatkan bantuan 

sebesar Rp 10.000.000,00 atau lebih per-rumahnya.  
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9. Program Bedah Rumah di Kulon Progo memiliki landasan hukum 

melalui Peraturan Bupati yang tertuang pada Peraturan Bupati Kulon 

Progo Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
1
 

 

B. Saran 

Saran ini peneliti berikan kepada pihak-pihak yang terkait pada 

Tim Pelaksana maupun Penerima Bantuan Program Bedah Rumah serta 

untuk penelitia-penelitian Berikutnya. Dan berikut merupakan saran yang 

coba untu peneliti berikan : 

1. Pemerintah Kulon Progo 

Program Bedah Rumah yang sudah berjalan sangat baik bagi 

masyarakat miskin di Kulon Progo selama ini belum pernah sekalipun 

dilakukan evaluasi. Menurut peneliti evaluasi ini penting dilakukan 

untuk memantau bagaimana kondisi rumah pasca dilaksanakan 

renovasi. Hal itu bisa juga bertujuan untuk mengecek keadaan rumah 

dan Pemerintah Pusat  juga bisa berhadapan langsung dengan 

penerima bantuan tersebut. Sehingga Pemerintah Pusat dapat 

mengetahui apa saja keluhan serta perbaikan yang harus dilakukan 

agar seterusnya program ini dapat berjalan baik dan bisa lebih baik 

lagi.  

                                                           
1
 Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah 

Tidak Layak Huni Nomor 36 Tahun 2015 
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Saran selanjutnya yaitu terkait dana bantuan yang diberikan 

yaitu kurang lebih Rp. 10.000.000,00 /rumah dirasa masih sangat 

kurang. Alangkah baiknya Pemerintah Kulon Progo menambah dana 

anggaran berdasarkan tingkat kerusakan rumah yang ada. Karena 

setiap rumah biasanya memiliki tingkatan kerusakan yang berbeda-

beda.  

2. Penerima Bantuan Bedah Rumah 

Saran peneliti untuk para penerima Bantuan Bedah Rumah. 

Diharapkan para penerima tersebut semakin rajin bekerja dan lebih 

termotivasi dalam melengkapi sendiri kebutuhan-kebutuhan rumah 

yang belum terpenuhi.  

Para penerima diharapkan juga tidak terlalu mengharap lebih 

bantuan dari Pemerintah. Karena bagaimanapun bantuan-bantuan dari 

Pemerintah hanya sebagai stimulus (dorongan) saja. Bukan untuk 

membuat masyarakat bergantung terus menerus kepada Pemerintah 

dan bantuan dari Pemerintah tersebut sifatnya hanya sementara.  

3. Saran untuk Penelitian Berikutnya 

Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat lebih 

memperdalam lagi dalam mengkaji masalah-masalah seputar Bantuan 

Program Bedah Rumah. Serta lebih mengembangkan lagi penelitian 

mengenai Bedah Rumah kedalam berbagai aspek permasalahan sosial 

lainnya.  
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Saran lainnya agar lebih mengeksplore dan memperdalam lagi 

hal-hal yang belum peneliti temukan selama melakukan penelitian. 

Karena bedah rumah merupakan program bedah rumah yang bagus 

dan masih sedikit sekali orang-orang yang telah meneliti program 

tersebut. 
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Interview Guide 

 

Pertanyaan untuk Bapak Nanang Sekretaris Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas 

Sosial Kulon Progo 

1. Sejarah program bedah rumah ? 

2. Kriteria penerima bantuan bedah rumah ? 

3. Teknis pelaksanaan program bedah rumah ? 

4. Tujuan pelaksanaan bedah rumah 

Pertanyaan untuk Kepala Desa Hargorejo 

1. Tujuan pelaksanaan bantuan bedah rumah ? 

2. Harapan Bapak Adi kepada warganya yang telah mendapatkan bantuan 

bedah rumah ? 

Pertanyaan untuk Ketua RT 

1. Bagaimana perbedaan rumah keluarga Bapak Damari dan Ibu Ngadiem 

setelah dan sebelum dibedah ? 

2. Apa saja tujuan dari pelaksanaan bedah rumah ? 

3. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan ? 

Pertanyaan untuk Kepala Dukuh 

1. Bagaimana proses pembentukan Tim Pelaksana ? 

2. Apa saja tugas dari Tim Pelaksana Bedah Rumah ? 

3. Berapa lama pengurusan Berkas pengajuan bantuan hingga bantuan 

tersebut diberikan kepada penerima ?  



 

Pertanyaan untuk Penerima Bantuan Bedah Rumah 

1. Perbedaan pada rumah sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan bedah 

rumah ? 

2. Dampak perubahan yang dirasakan terkait dampak perubahan fisik rumah 

dan dampak sosial penerimanya ? 

3. Berapa lama bantuan didapatkan ? 

4.  Apa saja bentuk bantuan yang didapatkan ? 

5. Apa saja hambatan yang dirasakan selama pelaksanaan bedah rumah 

dilakukan ? 

6. Respon penerima setelah rumahnya mendapatkan bantuan bedah rumah ? 

 

 



TRANSKIP WAWANCARA 

 

 

Bapak Nanang Sekretaris Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Kulon Progo 

Tanggal 6 Februari 2016 

 

Peneliti  : Sejarah program bedah rumah ini kalau boleh tau 

bagaimana ya pak? 

 

Bapak Nanang  : Untuk sejarah sendiri setau saya program bedah rumah 

yang ada di Dinas Sosial ini awalnya terinspirasi dari program bedah rumah yang 

dilakukan CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Kulon progo mbak. Makanya 

dulu kan program bedah rumah itu pernah mendapatkan penghargaan dari 

Pemerintah Pusat, karena dana yang digunakan untuk bedah rumah tersebut murni 

hanya mengandalkan dana CSR tanpa adanya campur tangan dari APBD maupun 

APBN. Namun setelah tahun 2015 Pak Bupati kita mengeluarkan Peraturan 

Bupati (Perbup) yang mengatur tentang pelaksanaan Rehabilitasi Rumah  atau 

bedah rumah tersebut. Jadilah setelah itu Dinas Sosial juga menerapkan program 

bedah rumah yang termasuk kedalam program Bantuan dan Jaminan Sosial 

(Banjamsos) yang dananya diambil dari APBD maupun APBN. Saat ini dana 

yang digunakan untuk program bedah rumah ada juga yang berasal dari 

masyarakat yang ingin menyumbangkan uangnya untuk program ini juga bisa.  

 

Peneliti   : Sejarahnya itu ada didalam website resmi Dinas Sosial 

Kulon Progo atau sudah dibukukan belum ya pak kalau saya boleh tau. Soalnya 

saya nanti ingin memasukan sejara tersebut kedalam proposal penelitian saya. 

 

Bapak Nanang  : Kayanya belum ada mbak, soalnya ya setau saya 

berdirinya porgam bedah rumah ini ya terinspirasi dari CSR itu. 

 

Peneliti  : Oh iya tidak apa-apa pak. Untuk kriteria penerima bantuan 

ini sendiri kira bagaimana ya pak ?  

 

Bapak Nanang  : Kriteria penerimanya yang pasti untuk warga miskin ya 

mbak. Apalagi kan program ini memang bertujuan untuk mengentaskan 

kemiskinan yang ada di Kulon Progo. Untuk syarat utama biasanya harus terdaftar 

dulu di Album Kemiskinan dan setelah itu biasanya yang mengurus persyaratan 



seperti pengumpulan data dan pembuatan proposal itu tim dari pihak Desa 

setempat. 

 

Peneliti  : Saya baru mendengar pertama kali kalau ada Album 

Kemiskinan loh pak, kira-kira yang melakukan pendataan untuk Album 

kemikinan itu siapa ya pak. Apakah Petugas dari Dinas Sosia atau dari mana? 

 

Bapak Nanang  : Di Kulon Progo ini Album Kemiskinan kita gunakan 

untuk lebih mempermudah ketika akan menyalurkan bantuan tujuannya ya agar 

tepat sasaran mbak. Kalau untuk yang melakukan pendataan itu biasanya dari kita 

bekerja sama pihak Desa mba, nanti mereka yang mendata siapa saja warga 

mereka yang benar-benar miskin dan berhak mendapatkan bantuan. 

 

Peneliti  : Oh begitu pak. 

 

Bapak Nanang  : Iya mbak, gimana apalagi yang ingin ditanyakan ? 

 

Peneliti  : Oh iya pak saya kan belum menentukan dimana lokasi 

penelitian saya karena saya ingin meneliti dilokasi terbanyak yang mendapatkan 

bantuan tersebut. Nah kira-kira untuk penerima terbanyak bantuan bedah rumah 

ini  di Desa atau Kecamatan apa yah ?  

 

Bapak Nanang  : Untuk penerima terbanyak bantuan yang dananya berasal 

dari Dinas Sosial ini ada di Kecamatan Kokap. Kalau untuk Desa nya nanti mbak 

bisa lihat didata rekapitulasi saja. 

 

Peneliti  : Bapak tau tidak kenapa penerima tersebut lebih banyak di 

Kecamatan Kokap ? 

 

Bapak Nanang  : Kalau setau saya di Kecamtan Kokap itu memang paling 

tinggi warga miskinnya apalagi kalau dilihat dari letak geografisnya disana itu 

kaya diperbukitan gitu mbak dan jalannya turun naik. Selain itu juga disana 

warganya itu mayoritas hanya sebagai penderes kelapa. Jadi bisa saja letak 

geografis juga mempengaruhi tingkat kemiskinan disana.  

 



Peneliti  : Kalau untuk pelaksanaannya bedah rumah itu bagaimana 

pak? 

 

Bapak Nanang  : Untuk pelaksanaannya nanti yang mengurusi semua itu 

tim pelaksannya mba baik itu pemberina bantuan dan siapa para pekerja untuk 

pembedah rumah juga.  

 

Peneliti  : Dana yang diberikan perorang atau perumah itu berapa 

ya? 

Bapak Nanang  : Perumah itu biasanya kurang lebih Rp. 10.000.000,00 

selain dana dari Pemerintah biasa yang dapat bantuan itu juga dibantu oleh 

tetangga-tetangganya, istilahnya mah ngasih sumbangan gitu mbak. Bentuk 

semubangannya juga bermacam-macam ada yang memberikan makanan ada juga 

memberikan bahan bangunan. Sebenarnya jika dilihat dari nilai uang bantuan 

yang diberikan memang tidak ada apa-apanya apalagi jaman sekarang kan pasti 

apa-apa serba mahal. Tapi ya kita memberikan bantuan juga sekaligus 

memberikan motivasi mbak supaya yang dapat bantuan itu lebih giat bekerja dan 

bisa melengkapi kekurangan yang tidak bisa diberikan oleh Pemerintah. Selain itu 

juga tujuan yang lain dari adanya bantuan program bedah rumah selain untuk 

mengentaskan kemiskinan dan memotivasi warga, pemerintah juga ingin lebih 

menggiatkan lagi sikap gotong royongnya. Supaya warga di Kulon Progo ini 

senantiasa bisa tetap memiliki sikap tolong menolong dan senantiasa mau 

bergotong royong. 

 

Bapak Adi Purnomo Kepala Desa Hargorejo Kecamatan Kokap 

Tanggal 22 Maret 2017  

 

Peneliti : Bagaimana tanggapan pak Adi selaku Kepala Desa Hargorejo 

yang Desanya mendapatkan bantuan bedah rumah terbanyak di Kecamatan 

Kokap? 

 

Bapak Adi : Saya sangat senang mbak, karena program bedah rumah salah 

satu program yang bentuk bantuannya bisa dirasakan tidak hingga bertahun-tahun. 

Selain itu juga melalui program ini warga saya jadi sedikit yang memiliki rumah 

tidak layak huni. 

Peneliti : Kalau untuk kriteria penerima bantuan yang layak kira-kira apa 

saja ya  pak? 

 



Bapak Adi : Kriterianya ya warga yang miskin dan namanya terdaftar pada 

Album Kemiskinan Kulon Progo mba dan biasanya kita juga melakukan survei 

terlebih dahulu kerumah yang nantinya akan di daftarakn sebagai calon penerima 

bantuan tersebut. 

 

Peneliti : Untuk pelaksana kegiatan tersebut siapa saja orang yang terlibat 

dan bagaimana teknis pelaksanaanya? 

 

Bapak Adi : Orang yang terlibat dalam pelaksanaan bedah rumah adalah tim 

pelaksana bedah rumah yang dibentuk khusus untuk melaksanakan program 

tersebut. Seperti Kepala Dukuh, Ketua RT/RW dan warga lainnya. Nanti ada rapat 

pembentukan tim pelaksana dan anggotanya adalah mereka yang datang dan 

mengikuti rapat itu. Untuk teknis pelaksanaannya biasa tim pelaksana menentukan 

warga yang rumahnya paling parah kerusakannya dan setelah itu tim pelaksana 

mendatangi rumah tersebut untuk mensurvei dan meminta data untuk melengkapi 

persyaratan pengajuan bantuan. 

 

Peneliti : Bantuan yang diberikan berapa ya pak kira-kira? 

 

Bapak Adi : Kira-kira Rp. 10.000,000,00 bahkan bisa lebih sedikit mba 

kadang bisa lebih Rp. 200.000,00 atau Rp. 300.000,00 tergantung kerusakan 

rumah. Bantuan itu kami berikan sudah bukan dalam bentuk uang loh mbak 

melainkan sudah dalam bentuk bahan bangunan. Tujuannya supaya tidak ada 

penyalah gunaan bantuan dan supaya lebih terkondisikan saja. Masa nanti yang 

dapatnya misalkan sudah sepuh terus kita suruh dia untuk beli bahan bangunan 

sendiri, kan tidka mungkin juga toh mbak. Makanya tim pelaksana memberikan 

bantuannya sudah dalam bentuk bahan bangunan.  

 

Peneliti : Untuk pekerja bangunannya kira-kira diberikan upah tidak ya pak 

dan siapa saja pekerja bangunan tersebut ? 

 

Bapak Adi : Para pekerja tersebut ada yang khusus didatangkan oleh tim 

pelaksana dan ada juga yang memang dengan suka rela menyumbangkan 

tenaganya. Nah untuk yang khusus didatangkan itu dibayar sesuai dengan upah 

buruh bangunan seperti biasanya, namun untuk yang memberikan suka rela 

tersebut kami tidak memberikan upah. Selain karena adanya keterbatasan dana 

sehingga tidak semua pekerja bisa diberikan upah juga karena memang mereka 

dengan tanpa ikhlas mau membatu dan ikut bergotong royong membantu 

tetangganya yang mendapatkan bantuan tersebut. 



 

Bapak Adi Purnomo  

Tanggal 22 Maret 2017  

 

Peneliti : Setiap tahun ekonomi masyarakat bisa berubah, lalu apakah 

Album Kemiskinan tersebut bisa dijamin kevalidan datanya? 

 

Bapak Adi : Setiap tahunnya Album Kemiskinan ini selalu dilakukan 

pemaharuan data mbak. Sehingga data yang ada pada Album Kemiskinan tersebut 

dijamin kevalidan datanya. Hal itulah yang kami lakukan agar bantuan ini tetap 

tepat sasaran. 

 

Peneliti : Adakah konflik antar warga akibat dari kecemburuan sosial 

warga yang tidak mendapatkan bantuan tersebut ? 

 

Bapak Adi : Selama ini belum ada mbak karena Program ini kan ada setiap 

tahun, jadi untuk mengatasi konflik atau kecemburuan sosial tersebut kami 

memberikan pengertian bahwa yang belum mendapatkan bantuan ditahun-tahun 

berikutnya pasti akan mendapatkan giliran. Apabila memang mereka layak 

mendapatkan bantuan tersebut. 

 

Peneliti : Apa saja harapan yang Bapak miliki untuk para penerima bantuan 

bedah rumah ini pak ? 

 

Bapak Adi : Saya berharap dengan adanya Bantuan Bedah Rumah ini warga 

saya menjadi lebih giat lagi bekerjanya mba. Program Bantuan Bedah Rumah ini 

kan ibaratnya stimulus saja untuk mendorong warga kami ini supaya sedikit 

terbantu dan lebih termotivasi untuk giat bekerja dan melengkapi sendiri 

kebutuhan rumah yang tidak semuanya terbantu dengan Bantuan yang sudah 

diberikan oleh Pemerintah. Walaupun ada keterbatasan dana yang disediakan 

Pemerintah setidaknya melalui Bantuan Bedah Rumah banyak warga kami yang 

akhirnya sudah memiliki rumah yang layak huni. Kami dari Pemerintah Desa 

Hargorejo pun selalu mengusakan yang terbaik bagi warga kami dan selalu 

mengusahakan agar di  Desa kami ini tidak ada lagi warga yang masih memiliki 

rumah tidak layak huni. Saya selaku kepala Desa di Hargorejo ini mau tidak mau 

harus tetap bertanggung jawab atas kesejahteraan warga saya. Termasuk juga 

memberikan tempat tinggal yang layak huni dengan cara membantu mereka 



mendapatkan bantuan program bedah rumahn yang difasilitasi oleh Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo. 

 

Bapak Udin Kepala Dukuh Sindon  

Tanggal  22 Maret 2017 

 

Peneliti  : Kira-kira tahapan-tahapan apa saja ya pak yang harus dilakukan 

untuk mendapatkan bantuan bedah rumah ini ? 

 

Bapak Udin : Tahapan demi tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan 

Bantuan Bedah Rumah ini lumayan banyak hambatannya mba. Mulai dari 

Pembuatan Proposal yang tidak bisa dibuat sendiri oleh warga yang akan 

mendapatkan Bantuan Bedah Rumah itu toh mba. Beberapa kali juga Tim 

Pelaksana harus mendatangi rumah calon penerima bantuan untuk memfoto dan 

melakukan survei. Selanjutnya setelah Proposal diserahkan ke Pemerintah Pusat, 

calon penerima bantuan ini harus sabar menunggu keputusan disetujui atau 

tidaknya mendapatkan Bantuan Bedah Rumah ini. Biasanya lumayan lama 

waktunya mba sekitar 6 bulan hingga satu tahun kalau tidak salah.  Kita sudah 

menginformasikan juga pada alon penerima mba karenakan yang mengajukan 

bantuan ini banyak sekali, jadi mau tidak mau data yang kami serahkan juga harus 

ikut mengantri. 

 

Peneliti : Berapa jumlah bantuan yang diberikan kepada penerima ? 

 

Bapak Udin : Kurang lebih Rp. 10.000.000,00 tergantung pada kerusakan 

rumahnya mbak. 

 

Peneliti :  Bagaimana teknis pembentukan tim pelaksana ? 

 

Bapak Udin : Tim pelaksana bedah rumah yang ada di Desa Hargorejo 

khusunya untuk Padukuhan Sindon dibentuk berdasarkan kesepakatan dan 

pemilihan anggota hasil rapat mbak. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh 

Kepala Desa Hargorejo dengan mengundang saya selaku Kepala Dukuh, Ketua 

RT dan RW Sindon serta warga lainnya. Untuk siapa saja anggota yang menjadi 

tim pelaksana bedah rumah ini tergantung pada siapa saja yang ikut rapat tersebut. 

Peneliti : Apa saja tujuan dari pembentukan tim pelaksana itu pak ? 



 

Bapak Udin : Tujuan pembentukan Tim Pelaksana di setiap Padukuhan ini 

tujuannya memang untuk mengurusi setiap persyaratan-persyaratan berkas mba. 

Warga kami yang mendapatkan Bantuan Bedah Rumah ini kan tidak semuanya 

berpendidikan tinggi kan, jadi pasti tidak semua bisa membaca apabila kami cuma 

memberikan persyaratan itu dalam bentuk selebaran. Jadi disitulah gunanya Tim 

Pelaksana ini mba untuk membantu para penerima dalam melengkapi berkas-

berkas yang menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Selain 

Persyaratan kami sebagai Tim Pelaksana juga mengurusi semua kebutuhan 

bangunan yang dibutuhkan selama pengerjaan renovasi rumah dilakukan atau 

membelikan semua bahan bangunan. 

 

Bapak Suparjo Ketua RT Kriyan 

Tanggal 22 Maret 2017 

 

Peneliti : Berapa jumlah dana yang diberikan untuk satu penerima itu pak ? 

 

Bapak Suparjo : Jumlah dana itu biasanya berbeda-beda setiap rumahnya mbak, 

tergantung pada kerusakan rumahnya juga seberapa parah. Tetapi angka tersebut 

tidak jauh dari Rp. 10.000.000,00 paling kalaupun ada lebihan sedikit.  

 

Peneliti : Biasanya dalam bentuk apa ya pak dana itu diberikan kepada 

warga yang mendapat bantuan tersebut ? 

 

Bapak Suparjo : Dana yang kami berikan itu sudah dalam bentuk bahan bangunan 

mbak. Sehingga mereka tidak harus repot-repot lagi mencari bahan bangunan 

sendiri. Selain bantuan dari Pemerintah, biasanya mereka yang dapat bantuan itu 

juga diberikan sumbangan oleh tetangga sekitarnya.  

 

Peneliti : Kalau boleh tau bantuan yang diberikan oleh tetangga-tetangga 

itu apa saja ya pak ? 

 

Bapak Suparjo : Bantuannya seperti beras, gula atau memberi makanan untuk para 

pekerja itu mbak. Selain makanan ada juga yang memberikan bantuan bahan 

bangunan seperti waktu Bapak Damari itu dia mendapatkan kayu kelapa untuk 

atap rumah dan ada juga yang memberikan semen untuk menambahkan bahan 

bangunan. Oh iya ada juga yang memberikan bantuan berupa tenaga secara ikhlas 



mbak. Mereka biasanya 1 atau 2 hari ikut gotong royong membangun rumah yang 

sedang dibedah tersebut. 

 

Peneliti : Untuk pemberian upah atau gaji bagi pekerjanya sendiri itu 

bagaimana pak ? 

 

Bapak suparjo : Masalah pemberian gaji itu biasanya kami hanya memberikan 

bagi pekerja yang memang kami suruh untuk membedah rumah dari awal sampai 

selesai. Ya gaji yang diberikan sesuai dengan upah buruh bangunan seperti 

biasanya yang ada di Hargorejo ini. Kalau untuk pekerja sukarela itu tidak kami 

berikan gaji mbak, wong ini juga kan ada keterbatasan dana. Kalau yang digaji 

banyak nanti malah kurang untuk membeli bahan bangunannya mbak. 

 

Peneliti : Disini sudah ada berapa rumah ya pak yang mendapatkan bantuan 

bedah rumah yang dananya berasal dari Dinas Sosial Kulon Progo ? 

 

Bapak Suparjo : Kalau selama saya menjabat sebagai Ketua RT ada sekitar 3 

rumah di RT Kriyan ini. Kalau dari dulu sekali saya kurang tau mbak, soalnya 

saja dulukan merantau kejakarta dan baru pulang tahun 2014 kemarin. Itu juga 

kayanya Cuma Bapak Damari yang mendapatkan bantuan bedah rumah yang 

dananya berasal dari Dinas Sosial. 

 

Peneliti : Oh begitu toh pak. Kalau perbedaan rumah keluarga Bapak 

Damari dan Ibu Ngadiem setelah dan sebelum dibedah kira-kira Bapak bisa 

menjelaskan tidak pada saya apa saja perbedaannya? 

 

Bapak Suparjo : Rumah keluarga Bapak Damari ini dulunya salah satu rumah 

yang memang masuk kategori benar-benar tidak layak huni.  Atap rumahnya itu 

sudah tua mba dan sudah tidak kokoh lagi mungkin bisa saya katakan kapan saja 

bisa ambruk itu. Karenakan penyangga atapnya atau kayu yang ada diatasnya itu 

sudah banyak yang rusak mba dan gentengnya juga sudah ada beberapa yang 

sering jatuh dan pecah. Sehingga dengan adanya Bantuan Program Bedah Rumah 

saya selaku Ketua RT di Dusun Kriyan jadi merasa sangat senang. Akhirnya 

sekarang mereka jadi bisa sedikit merasakan mempunyai rumah yang layak huni 

dan mereka sudah ndak usah hawatir lagi kebocoran atau tertimpa atap rumah 

yang rusak itu. 

 

 



Peneliti : Tujuan dari adanya program bedah rumah menurut bapak selaku 

salah satu pengurus atau tim pelaksana itu apa sih pak? 

Bapak Suparjo : Kami sebagai bagian dari Tim Pelaksana di Dusun ini pengennya 

melihat warga kami ini sejahtera semua punya rumah yang bagus-bagus semua 

mbak. Makanya saya usahakan yang punya rumah tidak layak huni ini supaya 

mendapatkan Bantuan Bedah Rumah. Sebenarnya  sasaran kami tidak hanya 

membedah rumahnya saja mba, tetapi juga pengennya warga yang tidak aktif 

dalam mengikuti kegiatan di Dusun ini kami rangkul semua dan apabila mereka 

mengalami kesulitan ya kami bantu. Tujuannya kan supaya mereka tidak merasa 

tidak diperhatikan dan supaya mereka mau ikut kegiatan dan mau membaur 

dengan warga lainnya. 

 

Ibu Ngadiem Istri Bapak Damari (penerima bantuan bedah rumah) 

Tanggal  22 Maret 2017 

 

Peneliti : Bagaimana perasaan ibu setelah mendapatkan bantuan ini? 

 

Ibu Ngadiem : Saya sangat senang dan bersyukur sekali mbak sudah 

mendapatkan bantuan ini. Terimakasih banyak kepada pemerintah yang masih 

mau memperhatikan orang yang tidak punya seperti kami ini. 

 

Peneliti : Dulu saat mendapatkan bantuan kira-kira berapa jumlah dana 

yang diterima ibu ? 

 

Ibu Ngadiem : Kurang lebih Rp.10.000.000,00 mbak. 

 

Peneliti : Ibu menerima bantuan tersebut masih dalam bentuk uang atau 

bagaimana bu ? 

 

Ibu ngadiem : Dulu yang saya terima itu sudah dalam bentuk bahan-bahan 

seperti pasir, semen dan masih banyak lainnya mbak.   

 

Peneliti : Selain mendapatkan bantuan berupa bahan bangunan ada yang 

memberikan bantuan lain tidak bu ? 

 



Ibu Ngadiem : Iya ada mbak, dulu kalau tidak salah Pak RW dan RT nyumbang 

beras 5 Kg. Selain pak RW dan Pak RT ada tetangga-tetangga saya juga yang 

memberikan sumbangan beras, gula teh dan makanan untuk pekerjanya itu. 

 

Peneliti : Pekerja bangunannya itu kira-kira diberikan gaji tidak ya bu ? 

 

Ibu Ngadiem : Iya diberi mbak, tapi bukan saya yang memberi gaji itu. Dari sana 

(tim pelaksana) yang menggajinya, kita tinggal ngasih makan buat pekerja itu 

mbak. 

 

Peneliti : Dengan bantuan sebesar Rp. 10.000.000,00 itu apakah sudah 

cukup bu buat ibu dan keluarga untuk merenovasi rumah itu ? 

 

Ibu Ngadiem : Kalau dibilang cukup atau tidak cukup saya sih bilangnya cukup-

cukup aja mba. Tapi ya memang ada sedikit-sedikit yang kita tambahi sendiri.  

 

Peneliti : Kira-kira ibu nambah berapa itu bu dulu? 

 

Ibu Ngadiem : Ya adalah mba tapi memang tidak banyak. 

 

Peneliti : Kalau untuk perbedaannya sendiri setelah rumah ini dibedah ada 

tidak ya bu ? 

 

Ibu Ngadiem : Dulu rumah saya ini kan banyak yang pecah gentengnya karena 

banyak yang jatuh kena tikus dan kucing yang berkeliaran diatas ituloh mbak. 

Selain genteng, kayu atapnya itu banyak yang sudah rusak juga mungkin memang 

sudah terlalu lama dan waktunya ganti juga. Ya Setelah dapat bantuan ini saya 

bersyukur bangetlah mba karena genteng-gentengnya yang pecah itu diganti atap 

rumahnya juga diperbaiki. Jadi sekarang kalau musim hujan saya sekeluarga tidak 

takut kebocoran lagi. Rumah saya jadi sedikit lebih bersih sekarang. Dulukan 

rumah ini masih ada ruangan yang temboknya kayu yang dipasang sejadinya. Jadi 

pasti dilihat juga tidak rapih, apalagi ini lantainya dulu masih tanah jadi ya kotor 

banget rasanya rumah saya ini mbak. Tapi sekarang setelah dapat bantuan ya jauh 

lebih mending jadinya. Apalagi kamar mandi saya juga sudah diperbaiki jadi lebih 

enak lagi mba. 

 



Ibu Ngadiem Istri Bapak Damari  

Tanggal 28 Maret 2017 

 

Peneliti : Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus persyaratan 

pengajuan bantuan, dari pertama kali disurvei sampai bantuan itu ibu dapatkan ? 

 

Ibu Ngadiem : Dari pertama kali disurvei sampai dapat bantuan itu lumayan 

lama mba. Saya lupa pastinya berapa bulan kalau tidak salah mungkin ada sekitar 

1 tahunan. Kalau saya tidak salah itu juga mbak. Itu rumah kami disurvei 

beberapa kali dulu sampai akhirnya dapat bantuan ini. 

 

Peneliti : Bu selain ibu merasa nyaman karena sekarang rumahnya sudah 

bersih dan rapih kira-kira perubahan apa lagi yang dirasakan ibu setelah rumah ini 

diperbaiki dan seperti sekarang ini ? 

 

Ibu Ngadiem : Perubahan yang saya rasakan ya dulukan waktu belum 

mendapatkan bantuan ini kami kadang merasa malu mbak sama sodara dan 

tetangga juga. Kadangkan ada yang datang kesini mba ya sekedar main atau 

gimana gitu. Melihat rumah kami yang berantakan, lantai masih tanah dan 

seadanya saja ya tidak enak sendiri aja gitu mba jadinya. Kalau sekarangkan ya 

mendinganlah ibaratnya walaupun belum bagus banget juga. Karenakan sekarang 

sudah lumayan rapih sedikit. Jadi ngga malu lagilah kalau ada yang kesini. 

 

Ibu Karminah (penerima bantuan bedah rumah) 

Tanggal 22 Maret 2017 

 

Peneliti : Bagaimana perasaan ibu setelah rumahnya dibedah  ? 

 

Ibu Karminah : Ya saya sangat senang mbak dan bersyukur dapat bantuan ini. 

 

Peneliti : Ibu dulu dapat bantuannya kira-kira berapa banyak ? 

 

Ibu Karminah : Kalau tidak salah Rp. 10.000.000,00 mbak. Tapi saya tidak 

pernah melihat uang itu, soalnya yang dikasih saya sudah dalam bentuk bahan 

bangunan. 



 

Peneliti : Pekerja bangunannya itu kira-kira diberikan gaji tidak ya bu ? 

 

Ibu Karminah : Iya diberikan mbak. Tapi yang memberikan gaji itu tim 

pelaksananya mbak bukan saya. Saya hanya memberikan makan untuk pekerjanya 

saja. 

 

Peneliti : Dengan bantuan yang diberikan Pemerintah itu apakah cukup 

untuk memperbaiki semua ruangan rumah ibu ? 

 

Ibu Karminah : Kurang mba, dulu saya nomboki 2jt untuk membuat teras didepan 

rumah ini. Soalnya saya ingin sekali memiliki teras depan untuk duduk-duduk. 

Uang 2jt itu saya pinjam ketetangga soalnya kepengen sekalian beres saya mbak. 

 

Peneliti : Ibu merasa ada perbedaan tidak sebelum rumah ini mendapatkan 

bantuan dan setelah rumah ini mendapatkan bantuan ? 

 

Ibu Karminah : Setelah rumah saya diberi Bantuan Program Bedah Rumah, 

banyak sekali perbedaannya. Tembok rumah saya yang dulunya hanya dari kayu 

sekarang diganti dengan batako. Jadi kelihatan bagus. Lebih rapih gituloh mbak. 

Terus sekarang rumah saya ada terasnya jadi bisa untuk duduk-duduk diluar. 

Rumah saya setelah diberi bantuan ini jadi lebih nyaman. Jadinya nyaman saja 

untuk di tempati mbak. Apalagi temboknya sudah memakai batako semua jadi 

kelihatannya lebih rapih dan bagus saja mba. 

 

Ibu Karminah  

Tanggal 22 Maret 2017 

 

Peneliti : Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus persyaratan 

pengajuan bantuan, dari pertama kali disurvei sampai bantuan itu ibu dapatkan ? 

 

Ibu Karminah : Lumayan lama mbak baru dapat bantuan ini, kurang lebihnya 9 

bulanan. Ya dulu saya sudah tidak sabar ingin melihat rumah itu setelah dibenahi 

seperti apa. Ya maklum lah mbak rumah saya yang dulu kan Cuma seadanya. 



Peneliti : Bu selain ibu merasa nyaman karena sekarang rumahnya sudah 

bersih dan rapih kira-kira perubahan apa lagi yang dirasakan ibu setelah rumah ini 

diperbaiki dan seperti sekarang ini ? 

 

Ibu Karminah : Bedanya ya ada aja mba. Salah satunya ya seneng lihat rumah 

yang sekarang. Dan sudah tidak malu lagi kalaupun ada yang main kesini. Apalagi 

sekarang ada teras di depan rumah. Dari dulu banget saya itu ingin punya teras. 

Kan lumayan bisa untuk duduk-duduk. 

 

Ibu Sutinem Anak dari Ibu Dalimpen (penerima bantuan bedah rumah) 

Tanggal 22 Maret 2017 

 

Peneliti : Bagaimana perasaan ibu setelah mendapatkan bantuan ini? 

 

Ibu Sutinem : Ya senang mba. Soalnyakan rumah saya jadi bagus ga kaya dulu 

lagi. 

 

Peneliti : Dulu saat mendapatkan bantuan kira-kira berapa jumlah dana 

yang diterima ibu ? 

 

Ibu Sutinem : Bantuan yang saya tau itu kurang lebih Rp.10.000.000,00 mbak. 

Tapi saya kurang tau juga mbak, karena dulu almarhum ibu saya yang tau masalah 

itu. Sayakan dulu tidak tinggal disini soalnya dulu saya kerjanya agak jauh jadi 

kadang-kadang saja pulang. Mohon maaf ya mbak saya jadi jawab yang setau 

saya saja. 

 

Peneliti : Iya tidak apa-apa bu. Dulu almarhum ibu Dalimpen menerima 

bantuan tersebut masih dalam bentuk uang atau bagaimana bu ? 

 

Ibu Sutinem : Dulu yang saya tau  sudah dalam bentuk bahan-bahan seperti pasir, 

semen gitu. 

 

Peneliti : Pekerja bangunannya itu kira-kira diberikan gaji tidak ya bu ? 

 



Ibu Sutinem : Iya dikasih mbak. Tapi diak semuanya, karena ada juga yang 

ikhlas mau bantuin kaya tetangga-tetangga saya ini jadi yang digaji itu khusus 

pekerja yang ditugaskan oleh tim pelaksana. 

 

Peneliti : Dengan bantuan sebesar Rp. 10.000.000,00 itu apakah sudah 

cukup dulu itu bu ? 

 

Ibu Sutinem : Kurang si mbak, ini aja belum selesai semua toh 

pembangunannya. Masih ada yang belum dikasih kaya jendela ini kan belum ada 

semua. 

 

Peneliti : Kalau untuk perbedaannya sendiri setelah rumah ini dibedah ada 

tidak ya bu ? 

 

Ibu Sutinem : Iya ada mbak. Bedanya ya enak aja sekarang liat rumah itu agak 

sedikit lebih rapih dibanding dulu.  

 

Ibu Sutinem 

Tanggal 28 Maret 2017 

 

Peneliti : Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus persyaratan 

pengajuan bantuan, dari pertama kali disurvei sampai bantuan itu ibu dapatkan ? 

 

Ibu Sutinem : Dulu kan saya pulang pergi kerjanya mba dan waktu masih ada 

almarhum ibu beliau yang mengurusi jadi saya tidak tahu persis berapa lama 

waktu survei pertama sampai dapat bantuan ini. Tapi kalau saya tidak salah 

kayaknya sekita 8 bulanan mba waktunya. 

 

Peneliti : Bu selain ibu merasa bahwa sekarang rumahnya lebih rapih dari 

pada dulu, kira-kira perubahan apa lagi ya yang dirasakan ibu setelah rumah ini 

diperbaiki dan seperti sekarang ini ? 

 

Ibu Sutinem : Ya selain saya merasa senang juga, saya jadi merasa bahwa orang 

seperti kami yang tidak punya ini merasa diperhatikan oleh Pemerintah. Jadi saya 

sebisa mungkin ingin selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di 



Dusun ini. Karena saya merasa sangat dibantu sekali oleh Bapak Kepala Desa, 

Bapak Dukuh,  Bapak RT dan Bapak RW di Dusun Sindon ini. Terutama juga 

pada tetangga-tetangga saya yang sudah memberikan tenaganya dengan ikut 

membantu membangun rumah saya, serta tetangga saya yang sudah memberikan 

sumbangan berupa beras dan gula.  
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