
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Rumah Susun Sederhana Sewa yang disingkat Rusunawa merupakan suatu 

program dari pemerintah dalam upaya menyediakan hunian bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR), yang mana hunian ini disewakan kepada penduduk 

Kota Sukabumi yang belum memiliki rumah tinggal serta memenuhi syarat yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 

dalam memiliki tempat tinggal sendiri peluangnya hanya sedikit. Maka sudah 

selayaknya pemerintah menyediakan tempat tinggal bagi pemenuhan kebutuhan 

papan bagi MBR yang layak dihuni, nyaman, aman dan sesuai dengan penghasilan.  

Kota Sukabumi merupakan salah satu wilayah yang sudah memiliki dua 

bangunan Rusunawa, yaitu Rusunawa yang pertama dibangun di Cikundul 

Kecamatan Lembursitu pada tahun 2013 dan yang kedua dibangun di Sukakarya 

Kecamatan Warudoyong pada tahun 2015. Rusunawa tersebut dikelola oleh bagian 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Perumahan dan Permukiman Dinas 

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Petanahan (DPUPRPKP2) Kota Sukabumi.  

Penyelenggaraan Rusunawa di Kota Sukabumi diatur dalam Peraturan Daerah 

Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014. Dibentuknya peraturan tersebut adalah untuk 

menjamin terwujudnya Rusunawa yang layak huni dan terjangkau, meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang, mengurangi luasan dan mencegah 

timbulnya perumahan dan permukiman kumuh, mengarahkan pengembangan 



kawasan perkotaan, memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, memberdayakan para 

pemangku kepentingan, serta memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, 

kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.  

Rusunawa Cikundul merupakan Rusunawa pertama yang dibangun di kota 

Sukabumi dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menghuni Rusunawa 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Syarat Umum 

1. Berpenghasilan tetap 

2. Hanya untuk tempat tinggal/hunian, tidak sebagai tempat usaha/gudang. 

3. Lama tinggal penghuni minimal 6 bulan maksimal 3 tahun. 

b. Syarat Administrasi 

1. Fotocopy KTP Suami/Isteri 

2. Fotocopy Surat Nikah 

3. Fotocopy Kartu Keluarga 

4. Surat Keterangan Penghasilan 

5. Surat Keterangan Belum Mempunyai Rumah (Asli Dari RT, RW, 

Kelurahan) 

6. Surat Pernyataan Diatas Materai Rp. 6.000,- 

7. Surat Permohonan Menghuni 

8. Pas Foto Suami Isteri Ukuran 4x6 Cm. 

Awal sasaran pembangunan Rusunawa Cikundul adalah Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) seperti pemulung atau pegawai TPA yang semula 



tinggal dikawasan permukiman kumuh perkotaan yang akan ditata kembali dan 

kebanyakan dari mereka berkerja disektor informal dengan pendapatan strata bawah 

menggunakan asumsi Kisaran Upah Minimum Kota (UMK) Sukabumi, Jawa Barat 

Rp. 600.000,00- pada tahun 2009, dengan penyediaan prasarana Rusunawa. Namun 

saat ini, pada tahun 2018  Upah Minimum Kota (UMK) Sukabumi, Jawa Barat 

kisaran Rp. 2.158.430,53-. Menurut PERMENPERA Nomor: 08/PERMEN/M/2006 

bahwa MBR adalah  keluarga/rumah  tangga yang berpenghasilan sampai dengan Rp. 

2.000.000,00- perbulan. 

Penetapan harga sewa untuk hunian diatur dalam Peraturan Walikota 

Sukabumi Tahun 2014 Nomor 2 Tentang Tarif Uji Coba Rumah Susun Sederhana 

Sewa di Kota Sukabumi yang harus dibayarkan oleh penghuni setiap bulannya. 

Adapun harga sewa hunian untuk Rusunawa Cikundul yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.1. 

Daftar Harga Sewa/Iuran Perbulan  

Rusunawa Cikundul 

Lantai Hunian Harga Sewa/Iuran Keterangan 

Lantai I Rp. 250.000,- 

 

3 Unit (diperuntukan untuk 

penyandang cacat, lansia, dan 

ibu hamil) 

Lantai II Rp. 200.000,- 24 Unit 

Lantai III Rp. 175.000,- 24 Unit 

Lantai IV Rp. 150.000,- 24 Unit 

Lantai V Rp. 125.000,- 24 Unit 

Sumber: Peraturan Walikota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 2 Tentang Tarif 

Uji Coba Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Sukabumi 

 Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pembahasan yaitu pada 

Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa Cikundul di Kota Sukabumi. 



Adapun alasan peneliti dalam memilih Rusunawa Cikundul dikarenakan ketertarikan 

peneliti  akan pertama kalinya dibangun Rusunawa di Kota Sukabumi sejak Tahun 

2013. Namun saat ini dalam segi pemeliharaan bangunan tersebut kurang terkelola 

dengan baik, dibuktikan dengan gambar berikut ini: 

 

  

  

          Sumber: Observasi Pribadi Peneliti ( 28 februari 2018) 

Gambar 1.1. 

Kondisi Rusunawa Cikundul Kota Sukabumi 

Tahun 2018 

 Gambar diatas merupakan Rusunawa Cikundul di Kota Sukabumi, yang sudah 

berdiri sejak tahun 2013 dan diresmikan oleh Walikota Sukabumi pada 01 April 

2013. Namun kondisi saat ini berbeda dengan awal pertama kali dibangun, dapat 

dilihat dari gambar berikut ini: 

 

 

 

 

Sumber: Facebook Danny Ramdhani (12 Juni 2014) 

Gambar 1.2. 

Kondisi Rusunawa Cikundul Kota Sukabumi Tahun 2014 



 Berdasarkan gambar diatas, antara kondisi bangunan Rusunawa Cikundul 

tahun 2018 dan 2014 terlihat perbedaannya antara lain: 

1. Bangunan yang terlihat kotor dengan dinding-dinding yang berlumut. 

2. Kurangnya fasilitas untuk menjemur pakaian, sehingga penghuni memilih 

untuk menjemur pakaian di sembarang tempat. 

3. Dinding yang mulai rusak, namun masih belum diberbaiki. 

 Dari hasil observasi awal, peneliti menemukan permasalahan bahwasannya 

dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Rusunawa di kota Sukabumi ini 

adalah sebagai berikut ini: 

1. Dalam hal ukuran dan tujuan (sasaran) kebijakan, yaitu: 

a. Ketidaksesuaian dengan tujuan kebijakan salah satunya adalah 

mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh. Namun yang 

terjadi dilapangan, bangunan Rusunawa yang kurang terkelola dengan 

baik saat ini terlihat kumuh dengan dinding-dinding yang berlumut. 

Dibuktikan dengan gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

   Sumber: Observasi Pribadi Peneliti (27 Maret 2018) 



 

Gambar 1.3. 

Bangunan Rusunawa Cikundul Tahun 2018 

b. Sasaran pembangunan hunian Rusunawa Cikundul belum jelas. 

Dibuktikan dengan tujuan awal adanya Rusunawa Cikundul  

diperuntukan bagi pemulung atau pegawai Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) Cikundul. Namun yang terjadi saat ini malah timbul 

ketidakjelasan apakah untuk masyarakat umum atau hanya bagi 

pemulung saja. 

2. Kurangnya sumber daya yaitu diantaranya: 

a. Sumber daya fasilitas fisik yaitu berupa tempat menjemur pakaian yang 

kurang memadai. Dibuktikan dengan pakaian yang dijemur 

disembarang tempat.  

 

 

 

 

                   Sumber: Observasi Pribadi Peneliti (27 Maret 2018) 

Gambar 1.4 

Kondisi Tempat Menjemur Pakaian 

Rusunawa Cikundul Tahun 2018 



b. Sarana dan Prasarana pendukung seperti transportasi yang sulit didapat. 

Dibuktikan dari keluhan salah satu penghuni yang sering kesulitan 

mendapatkan angkutan kota dan harus berjalan terlebih dahulu dari 

Rusunawa menuju jalan utama. 

 Dibuktikan pula dari salah satu artikel media online (Rosandiya, Rindi; 

2014; Rusunawa Cikundul Terbengkalai dan Sepi Peminat-Kota 

Sukabumi; Harian Ekonomi Neraca; melalui 

http://www.neraca.co.id.article/37617/kota-sukabumi-rusunawa-

cikundul-terbengkalai-dan-sepi-peminat diakses pada tanggal 17 

Februari 2018) menurut pemaparan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota 

Sukabumi bahwa keberadaan Rusunawa Cikundul tidak didukung 

dengan sarana serta prasarana yang memadai. Salah satunya mengenai 

transportasi umum, khususnya angkutan kota. Karena lokasi Rusunawa 

Cikundul terbilang sangat jauh dari pusat kota. 

c. Sumber Daya Manusia yang kurang saat ini pertugas dinas hanya 

berjumlah tiga orang, sehingga menyebabkan terbengkalainya kondisi 

Rusunawa  tersebut. 

d.  Kurangnya pengelolaan Rusunawa Cikundul dalam segi kebersihan 

maupun perbaikan kerusakan. Dibuktikan dengan Pegawai harian yang 

berada di Rusunawa yang hanya 6 orang dengan mengelola 99 unit 

yang ada, sehingga tidak terkelola dengan efektif. Dibuktikan pula 

dengan keluhan penghuni yang sering terjadi keterlambatan dalam 



memperbaiki kerusakan seperti kebocoran atap serta keluhan penghuni 

mengenai kotornya lingkungan Rusunawa Cikundul. 

3. Karakteristik agen pelaksana yaitu kurangnya dukungan dari organisasi 

informal yang dilibatkan di Rusunawa, misalnya belum terbentuknya Forum 

Pengembangan Rusunawa yang berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi 

masyarakat dalam pengembangan Rusunawa. 

4. Sikap/kecenderungan (Disposisi) para pelaksana yaitu: 

a. Sikap pelaksana kebijakan yang acuh tak acuh terhadap keluhan dari 

penghuni. Dibuktikan dengan lamanya perbaikan kerusakan. 

b. Sikap pelaksana kebijakan yang kurang patuh terhadap aturan. 

Dibuktikan dengan petugas Rusunawa yang berjualan di lingkungan 

Rusunawa lebih tepatnya dilantai III. Sedangkan didalam Perda 

tercantum aturan bahwa diperbolehkan untuk berjualan hanya dilantai 

dasar. 

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yaitu diantaranya: 

a. Komunikasi yang kurang jelas (membingungkan) penghuni, yaitu 

dalam persyaratan atau ketentuan mengenai lamanya penghuni 

maksimal selama 3 tahun sampai penghuni memiliki rumah sendiri 

belum memiliki kejelasan atau aturan yang berlaku. Dibuktikan dengan 

adanya persyaratan yang tercantum di brosur namun kejelasan 

kebijakannya masih diragukan dan membingungkan (ambigu). 



b. Terjadinya miskomunikasi antara penghuni dan implementor 

dibuktikan dengan peraturan penghuni jika terlambat membayar uang 

sewa kemudian barang-barang penghuni dikeluarkan dari kamar 

sewanya, namun penghuni tidak mengetahui peraturan tersebut. 

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yaitu kurangnya dukungan dari 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan Rusunawa Cikundul 

seperti para pemulung yang lebih baik tinggal dirumah sendiri meskipun 

sudah tidak layak huni daripada tinggal di Rusunawa. Dibuktikan dengan 

sepinya peminat hunian Rusunawa Cikundul sehingga bangunan kosong 

selama dua tahun.  

Dari permasalahan Rusunawa Cikundul yang terjadi diatas, peneliti 

termotivasi untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan 

Rusunawa di kota Sukabumi dijalankan dengan studi kasus Rusunawa Cikundul 

sebagai Rusunawa pertama di Kota Sukabumi pada Tahun 2013. Serta 

mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan Rusunawa 

Cikundul di kota Sukabumi, serta sekaligus mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat dari implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

meneliti permasalahan ini dengan judul: 

“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana 

Sewa (Rusunawa) di Kota Sukabumi (Studi Kasus Rusunawa Cikundul)” 

 



1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian 

1.2.1 Fokus Masalah 

 Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji implementasi kebijakan Rusunawa 

di kota Sukabumi. Dan memfokuskan permasalahan untuk mengkaji Rusunawa 

Cikundul. 

1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian 

 Adapun pertanyaan pokok yang akan peneliti ajukan sebagai landasan untuk 

menentukan arah penelitian secara jelas dalam menginterpretasikan fakta data ke 

dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu, peneliti mengajukan pertanyaan pokok 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan rumah susun sederhana 

sewa (Rusunawa) Cikundul di Kota Sukabumi? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan 

penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Cikundul di Kota 

Sukabumi? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini dirancang sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan rumah susun 

sederhana sewa (Rusunawa) Cikundul di Kota Sukabumi. 



2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi 

kebijakan penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) 

Cikundul di Kota Sukabumi. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan serta 

pengetahuan peneliti dan pengembangan keilmuan mengenai ilmu 

administrasi publik yang berhubungan dengan implementasi kebijakan 

penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Cikundul di Kota 

Sukabumi. 

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada pihak 

implementor mengenai hasil dari implementasi kebijakan penyelenggaraan 

rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Cikundul di Kota Sukabumi, serta 

memberikan masukan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam 

implementasi kebijakan penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa 

(Rusunawa) di Kota Sukabumi. 

 


