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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Konteks Penelitian 

 

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai 

tempat tinggal yang  layak  huni,  sarana  pembinaan  keluarga,  

cerminan  harkat  dan  martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 

Pengertian perumahan adalah kump ulan rumah sebagai bagian dari 

permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi  

dengan  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  umum  sebagai  hasil  upaya 

pemenuhan rumah yang layak huni. Kemudian pengertian Kawasan 

Permuki man adalah  bagian  dari  lingkungan  hidup  di  luar  kawasan  

lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 

tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan  dan  penghidupan  (UU  

No.1  th  2011  tentang  Perumahan dan Kawasan Permukiman). 

Developer atau pengembang perumahan adalah suatu perusahaan 

yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai 

jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu kesatuan lingkungan 

pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana lingkungan dan 

fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya (Pasal 

5  ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa developer itu adalah 
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perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan perumahan. 

Developer sendiri dapat dibagi 2 (dua) yakni developer perumahan 

bersubsidi dan developer perumahan biasa atau non subsidi. Developer 

perumahan bersubsidi adalah developer yang menerima bantuan subsidi, 

artinya standar harga perumahan yang diberikan terjangkau, dan 

dikhususkan bagi kalangan menengah ke bawah. Hal ini  dilakukan 

pemerintah agar dalam pelaksanaan pembangunan sosial dapat merata 

dan setiap strata kalangan masyarakat dapat menikmati dan 

berkesempatan memiliki tempat tinggal. Dan dalam penelitian ini akan 

difokuskan pada perumahan subsidi dimana hal ini berkaitan dengan 

program kebijakan pemerintah. Pengembang rumah subsidi dianjurkan 

membangun rumah yang tentunya masuk dalam kategori subsidi, 

spesifikasi bangunannya yakni tidak lebih dari 36 M2 dengan luas tanah 

maksimal 200 M2. Di kota Gorontalo sendiri Developer – Developer aktif 

yang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terkahir membangun rumah subsidi 

antara lain : 

Gambar. 1.1 
Daftar Perusahan Pengembang Perumahan Subsdi Di Kota Gorontalo 

No Nama Perusahaan Nama Perumahan 

1 PT. Ikay Perum Elivar Damai 

2 PT. Dwi Putri Utama Mandiri Griya Dulomo Indah 

3 PT. Mitra Graha Persada Perum Dulomo Permai 

4 PT. Universal Semesta Bintang Belle Olando 

5 CV. Griya Solaria Perum Solaria Indah 

Sumber : Bank BTN KC. Gorontalo Tahun 2018 
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Pertambahan penduduk daerah kota Gorontalo mengakibatkan 

kebutuhan sarana dan pasarana perkotaan semakin meningkat 

terutama kebutuhan perumahan. Mengingat pengadaan perumahan 

daerah perkotaan sangat terbatas, masalah pemenuhan  kebutuhan  

perumahan  sampai  saat  ini  masih  sulit  dipecahkan, terutama bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah. Di lain pihak, kebutuhan 

perumahan  (backlog) daerah kota Gorontalo selalu meningkat dengan 

pesat. 

Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat 

MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli 

sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh 

rumah (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 11) Tahun 2011 Tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman). Adapun yang termasuk dalam 

kategori MBR untuk pemanfaatan fasiilitas KPR Subsidi yakni, 

masyarakat yang benar-benar belum memiliki rumah, berdomisili 

didaerah kota gorontalo atau disekitarnya, memiliki penghasilan 

setinggi-tingginya adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) baik dari 

kalangan berpengasilan tetap (Fix Income) ataupun tidak 

berpenghasilan tetap (Non Fix Income) , memiliki motivasi untuk 

menempati rumah yang akan difasilitas KPR Subsidi.  

Tradisi adalah kompleks yang mencakup pengetahuan,kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat istiadat serta lain-lain yang berkait an 

dengan kemampuan dan kebiasaan manusia sebagai anggota 
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masyarakat. Selo Soemardi seperti dikutip Purwanto S.U,(2007) 

mengemukakan, bahwa kebudayaan adalah semua hasil cipta, karsa rasa 

dan karya manusia dalam masyarakat . Sedangkan menurut Mursal Est 

en, (1992) tradisi adalah kebiasaan kebiasaan turun menurun sekelompok 

masyarakat berdasarkan nilai budaya masy arakat yang bersangkutan. 

Tradisi memperlihatkan bagaiman anggota masyarakat bert ingkah  laku, 

baik dalam kehidupan yang bersifat gaib at au keagamaan. Di dalam 

tradisi diat ur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang 

lain atau satu. 

Bagi Daulima, (2009) Mendirikan rumah bagi masyarakat Gorontalo 

merupakan suatu proses ritual dan kegiatan penting dalam kehidupan 

karena akan menent ukan keberlangsungan hidup si penghuni rumah 

dimana pada proses pendiriannya ada serangkaian tahapan kegiatan 

yang harus dilalui. Langkah pertama ketika akan mendirikan rumah 

adalah menghubungi pemuka adat terdekat yang di dalam strata sosial 

masyarakat adat memiliki tanggung jawab dan kedudukan serta panutan 

bagi masyarakat yang biasa disebut tamomayanga unt uk membicarakan 

hal-hal yang berkenaan dengan kesiapan pemilik rumah sert a penentuan 

hari baik dan waktu yang tepat berdasarkan hitungan bulan di langit . 

Selain itu dilakukan juga perhitungan dengan mencocokkan antara nama 

penghuni rumah (kepala rumah t angga) dengan penanggalan dan 

catatan yang dimiliki oleh ta momayanga tersebut. 

Ukuran luasan rumah diambil berdasarkan kelipatan -kelipatan 
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yang menghasilkan makna kebaikan berdasarkan ukuran yang dibagi at 

as delapan bagian t adi. Set elah semua rit ual ini dilak sanakan 

dimulailah pekerjaan pembangunan rumah secara bergotong royong 

(mohuyula) yang dipandu oleh t a momayanga. Set elah pekerjaan 

membangun rumah selesai dan siap unt uk dihuni, dilakukan lagi 

serangkaian rit ual motita’e to bele bohu yait u rangkaian upacara 

menaiki rumah baru, pert ama dengan menggantungkan pisang masak 

sat u t andan tepat di pint u masuk ruang t amu (bagi set iap orang yang 

masuk diw ajibkan mengambil pisang t ersebut ), kemudian menyediakan 

aneka penganan ut amanya sejenis  kue  onde -onde  yang  kesemuanya 

mengandung  makna suatu  harapan  agar kehidupan  penghuni  rumah  

selamanya  manis  lak sana  manisnya  pisang  dan  aneka penganan t 

ersebut . 

Perkembangan rumah di Gorontalo semakin hari semakin 

beragam. Didasark an atas kebutuhan maka perubahan jenis hunian 

menjadi hal penting. Alim Niode (2007) dalam kajiannya menyat akan 

bahwa  masyarakat  Goront alo  pada zaman  dulu  hidup  secara  

berpindah-pindah  at au di sebut nomaden. Sebelum mengenal papan at 

au kayu, mereka menggunakan dahan pohon sebagai tempat t inggal 

yang dikenal dengan sebut an w ombohe. Dengan adanya alat -alat 

pemot ong kayu, maka mereka mulai membangun  rumah  yang bert 

iang  namun  masih  beralas t anah  dan  berdinding dedaunan yang di 

sebut bele hut a-huta, kemudian digant i dengan bambu yang dibelah -
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belah yang dikenal dengan bele tolot ahu. Seiring dengan perkembangan 

zaman, maka perkembangan teknologi pun mulai merubah pola pikir dan 

periku masyarakat . Rumah yang aw alnya menggunakan bambu digant i 

dengan papan mulai dari Bele Yilandongo, Bele Kanji,  Bele Dupi, Bele Lo 

Tidulu, Banthayo Po Bo’ide Sampai Iladia. 

Menurut informasi Badan Pusat Statistik Kota melalui situs resmi 

(https://gorontalokota.bps.go.id) Kota Gorontalo memiiki pertumbuhan 

kepadatan penduduk yang signifikan, data BPS Kota Gorontalo 

mencatat pertumbuhan penduduk di Kota Gorontalo mencapai 1.1% 

rata-rata pertahun, data ini merupakan data keseluruhan yang direkap 

pada setiap kecamatan, dan tidak menutup kemungkinan bisa 

mencapai 2% jika diakumulasi dengan penduduk pendatang dari 

daerah lain sebagai pekerja diarea komersil dan juga para masyarakat 

urban yang berasal dari daerah kabupaten di wilayah Provinsi 

Gorontalo yang ingin berkerja dan tinggal di daerah kota. Dengan 

adanya signifikasi pertumbuhan penduduk BPS mencatat kepadatan 

penduduk di Kota Gorontalo mencapai  2.453 Jiwa per km2. Seiring 

dengan perkembangan penduduk kawasan pemukiman sudah meulai 

melebar sampai dipinggiran kota yang berbatasan dengan kabupaten 

yang mengapit kota Gorontalo yakni Bonebolango dan Kabupaten 

Gorontalo. Lahan pertanian atau lahan tidur/kosong di Kota Gorontalo 

seolah di sulap menjadi kawasan – kawasan perumahan untuk 

mengimbangi kebutuhan rumah (Backlog) hal ini dapat dilihat dari 

https://gorontalokota.bps.go.id/


7 
 

jumlah KPR di kota Gorontalo. Data Bank BTN Cabang Gorontalo 

mencatat ada 159 Unit KPR Subsidi  khusus kota Gorontalo yang 

telah di realisasikan. Jumlah ini sangatlah sedikit jika dibandingkan 

dengan nilai pertumbuhan masyarakat di Kota Gorontalo. 

Sehingganya masyarakat mengambil alternatif untuk menggunakan 

KPR FLPP di dua kabupaten tersebut yakni Kabupaten Bonebolango 

dan Kabupaten Gorontalo yang lokasinya tidak jauh dari daerah Kota 

Gorontalo. 

Bank pelaksana KPR adalah bank umum, bank umum syariah, 

dan unit usaha syariah yang bekerjasama dengan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pelaksanaan 

program FLPP melalui kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama 

operasional (Permenpupera No. 21 Tahun 2014 BAB I Pasal 11). 

Dalam penelitian ini peniliti akan memilih Bank BTN Cabang Gorontalo 

sebagai objek pendudukung dalam melakukan penelitian dimana Bank 

BTN dikenal sebagai Bank yang paling banyak menyalurkan KPR, 

sehingga diperlukan untuk mendapatkan data-data masyarakat 

penerima KPR subsidi oleh pemerintah. Dalam hal penyaluran KPR 

Subsidi Bank BTN cabang Gorontalo tentunya sudah menetapkan 

kriteria calon debitur (nasabah kredit) yang dimasukkan dalam 

ketentuan atau persyaratan-persyaratan dalam pengajuan KPR 

Subsidi, dimana bank BTN berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian 

(prudential banking) dan Good Care Governance. Dalam pelaksanaan 
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proses kredit KPR subsidi Bank BTN tentunya memiliki beberapa 

tahapan proses, dimana semua proses itu tentunya sudah sesuai 

dengan Standart Operation Prosedure (SOP) yang dibuat oleh Bank 

BTN.  

Dalam konteks kepemilikan rumah, masyarakat Gorontalo pada 

umumya tidak mengenyampingkan hubungannya dengan kebudayaan 

Gorontalo, tingginya kepercayaan masyarakat Gorontalo terhadap 

tindakan adat dalam membangun rumah mempengaruhi  lalu lintas jual 

beli rumah melalui sistim KPR, dimana hal ini juga  mengkaitkan pihak-

pihak yang berhubungan seperti developer dan Bank pelaksana KPR. 

Secara faktual ditemukan dilapangan ada beberapa masalah yang 

ditemukan seperti, Pihak developer kesulitan mendapatkan pembeli 

yang merupakan penduduk asli Gorontalo untuk membeli rumah ready 

stock (sudah terbangun sebelum dijual), alasanya adalah mereka ingin 

membeli rumah yang dari awal masih kondisi lahan kosong dengan 

tujuan akan dilakuakn ritual adat yang dikenal dengan  Payango. Disisi 

lain developer mengejar pembangunan rumah yang harus dibangun 

dan diselesaikan sebagai bentuk komitmen dengan Bank pelakasana 

KPR. Perusahaan pengembang yang bersifat sistemis akan sulit 

beradaptasi, berhubung dengan orientasi profit dengan pencapaian 

goals/target market. Pihak pengembang mengalami hambatan dalam 

menyesuaikan desain rumah modern/minimalis dalam konteks 

pendekatan dan penerapan tradisi Payango, dimana desain adalah 
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salah satu faktor pendukung untuk menarik minat user/calon pembeli 

serta adanya resiko kerugian akibat batal akad kredit KPR disebabkan 

penolakan kredit oleh Bank Pelaksana KPR. 

Berdasarkan uraian  yang telah disebutkan tersebut, maka 

penulis ingin mengangkat tema Tesis ini dengan judul “Implementasi 

Kebijakan Program Rumah Subsidi Pemerintah Dalam Pendekatan 

Tradisi “Payango” Di Kota Gorontalo”  yang  akan  menjelaskan 

mengenai   implementasi  kebijakan   Rumah Subsidi dan penerapan 

tradisi Payango untuk memiliki rumah pada kawasan perumahan di Kota 

Gorontalo. 

1.2. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

kebijakan rumah subsidi ditemukan dalam tahapan implmentasi mengalami 

sedikit permasalahan yang akan diukur melalui metode proses kajian 

implementasi yakni  

1. Tepat kebijakan, tepat pelaksanan, tepat target, tepat lingkungan, tepat 

proses. dimana masih ditemukan adanya kebijakan yang kurang tepat 

dengan kondisi penerapannya, demikian juga target penerima manfaat 

yang belum maksimal,  

2. Selanjutnya ditemukan juga adanya faktor penghambat dan 

pendukung laiinya dalam proses implementasi program subsidi 

pemerintah,  

3. Dan yang terakhir  sedikit hambatan dalam dalam proses 
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penyalurannya sebab harus mengikuti prosesi kebudayaan “Payango” 

Gorontalo. 

Berdasarkan uraian mengenai kebijakan KPR Bersubsidi, maka 

peneliti membentuk suatu pokok permasalahan yang ada dalam 

penelitian ini yakni bagaimana implementasi kebijakan program rumah 

subsidi  dalam pendekatan tradisi payango selama tahun 2015 sampai 

dengan 2017 di Kota Gorontalo. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pokok permasalahan 

yang telah dipaparkan tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis 

melalui penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan KPR 

subsidi pemerintah di kota Gorontalo dalam kajian implementasi 

yakni tepat kebijakan, tepat pelaksanan, tepat target, tepat 

lingkungan, tepat proses.  

2. Mengetahui dan menganalisis apek - aspek yang mendukung 

atau menghambat implementasi kebijakan KPR Subisdi 

Pemerintah di Kota Gorontalo. 

3. Mengetahui Pendekataran tradisi “Payango” dalam penerapan 

program kebijakan rumah subsidi pemerintah di kota Gorontalo.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian terdiri dari  : 

1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi dan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan 

kalangan akademis dalam mengembangkan wawasan terkait 

dengan implementasi kebijakan khususnya bidang perumahan, 

yakni kebijakan untuk kalangan Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR), dan upaya pelestarian budaya dengan dengan 

adanya pendeketan budaya adat Payango pada penelitian ini. 
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2. Manfaat  praktis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  

masukan instansi  pemerintah  tentang   pelaksanaan   kebijakan,   

khususnya bagi bagi Kementerian Perumahan Rakyat, Pemerintah 

Kota Gorontalo, PT Bank Tabungan Negara sebagai bank pihak 

penyelenggara kebijakan rumah subsidi, dan Developer terkait 

yang tergabung dalam REI,  APERSI,  Perumnas  khususnya 

berlokasi di Kota Gorontalo. 


