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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap penduduk memiliki hak asasi untuk bertempat tinggal sebagai kebutuhan dasar tak 

terkecuali bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (UU No. 1, 2011). Masyarakat berpenghasilan 

rendah yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memiliki maupun 

membeli rumah (Permenpera No.27, 2012). Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah yang 

dimaksud adalah masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

yang disediakan oleh perbankan atau yang biasa disebut dengan non-bankable. Fenomena yang 

terjadi saat ini adalah kurang tersedianya perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. 

Perumahan yang disediakan oleh pengembang dan pemerintah hanya mampu dijangkau oleh 

masyarakat berpenghasilan menengah dan atas. Kebutuhan perumahan yang terus meningkat tidak 

diimbangi dengan harga perumahan yang terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. 

Kebutuhan hunian di Indonesia sebanyak 800 ribu unit tiap tahun, sedangkan penyediaan 

perumahan oleh pasar perumahan formal hanya mampu menyediakan sebanyak 200 ribu unit tiap 

tahunnya. Penyediaan perumahan oleh pasar formal sebanyak 15% dari 200 ribu unit yang 

ditujukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (Perumnas, 2013). Kondisi tersebut 

menunjukkan adanya pembangunan rumah baru yang belum optimal, sehingga masyarakat 

berpenghasilan rendah tidak memiliki akses ke perumahan. 

Keterbatasan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah menyebabkan masyarakat 

memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan dengan swadaya. Pembangunan rumah swadaya di 

Indonesia biasa disebut dengan “Kampung”, sebuah rumah yang diinisasi sendiri oleh masyarakat 

Indonesia (Tunas & Peresthu, 2010). Perumahan swadaya terkait dengan rumah non formal dan 

ilegal dimana sebagian besar rumah swadaya jauh dari kesan memadai dan tidak layak huni. 

Kondisi perumahan swadaya tersebut memunculkan adanya pemukiman kumuh di perkotaan. 

Selain itu, perumahan swadaya juga dipengaruhi oleh sulitnya kepemilikan lahan yang menjadikan 

masyarakat berpenghasilan rendah lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan perumahannya 

secara swadaya dimana tidak memperhatikan persyaratan minimal penyediaan perumahan. 

Sulitnya kepemilikan lahan pembangunan perumahan menjadikan adanya keterbatasan 

akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah menyebabkan masyarakat 

berpenghasilan rendah sulit untuk memiliki rumah yang layak huni. Keterbatasan masyarakat 

berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah yang layak huni terkait dengan pembiayaan 

pembangunan perumahan. Menurut (Warnocka & Warnockc, 2008), perumahan merupakan 
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pengeluaran terbesar yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Adanya kendala dalam 

pembiayaan perumahan tersebut diperparah dengan pasar perumahan yang kurang terjangkau bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah. Perumahan yang disediakan harus affordable (terjangkau) 

dengan penghasilan yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Keterjangkauan 

perumahan dilihat dari pendapatan rumah tangga dimana mampu untuk menghabiskan lebih dari 30 

persen dari pendapatan mereka pada perumahan dan masih pendapatan yang cukup tersisa untuk 

memenuhi kebutuhan dasar lainnya (Stone, 1993). 

Salah satu hal yang akan dilakukan dalam perencanaan ini adalah strategi pembiayaan 

pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Semarang, khususnya 

Kecamatan Banyumanik.  

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk 

kurang lebih 1,5 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2012). Jumlah penduduk Kota Semarang, dari 

tahun 2008 ke tahun 2012 mengalami peningkatan dengan rata-rata 1,3 % (Badan Pusat Statistik, 

2012). Pertambahan penduduk yang terjadi di Kota Semarang berdampak pada peningkatan 

kebutuhan perumahan bagi penduduk di Kota Semarang. Tingginya kebutuhan akan rumah dengan 

pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan ketersediaan perumahan bagi masyarakat 

khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kekurangan jumlah rumah biasa disebut 

dengan backlog menjadikan Kota Semarang masih berpotensi untuk mengembangkan rumah atau 

membutuhkan lebih banyak rumah. Kekurangan jumlah perumahan tersebut menjadi peluang bagi 

developer untuk menyediakan rumah dengan harga tinggi mengikuti mekanisme pasar. Tingkat 

pendapatan yang rendah menjadikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat mengakses 

rumah tersebut sehingga mereka tinggal di rumah sewa. Masyarakat berpenghasilan rendah punya 

keterbatasan daya beli sehingga mereka membutuhkan sistem pembiayaan yang dapat membantu 

masyarakat tersebut dalam memiliki rumah. Masyarakat yang berpenghasilan rendah yang akan 

dibahas dalam kegiatan perencanaan ini adalah masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap. 

Masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak tetap kaitannya dengan keterbatasan akses untuk 

menjangkau perumahan formal yang disediakan pemerintah maupun swasta, sedangkan bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah tidak tetap terkait dengan statusnya yang tidak diakui oleh 

perbankan (non- bankable) sehingga mereka tidak memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan akan 

perumahan. 

Permasalahan terkait dengan pembangunan perumahan diperlukan adanya keterlibatan 

dari masyarakat berpenghasilan rendah itu sendiri. Masyarakat berpenghasilan rendah tidak 

memiliki kekuatan individu yang kuat, sehingga mereka harus bergabung menjadi suatu komunitas. 

Komunitas ini memiliki tujuan yang sama yaitu memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan 
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terjangkau. Komunitas yang terorganisir dengan baik dapat secara efektif dan efisien untuk 

mewujudkan tujuannya tersebut. 

Oleh sebab itu, studi tentang penyusunan perencanaan dan strategi dalam pembiayaan 

pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah penting dilakukan. Perencanaan 

pengadaan pembangunan perumahan juga mempertimbangkan adanya keterlibatan komunitas yang 

dapat menyelesaikan masalah keterbatasan akses pembiayaan bagi masyarakat yang berpenghasilan 

rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan hunian yang terjangkau.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Kebutuhan perumahan sangatlah penting tak terkecuali bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan daya 

beli, memiliki penghasilan yang tidak tetap dan tidak memenuhi persyaratan KPR perbankan (non-

bankable). Berdasarkan latar belakang tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi 

kebutuhan perumahannya dengan tinggal di rumah sewa. Kondisi tersebut memunculkan 

pertanyaan yaitu “Mengapa masyarakat berpenghasilan rendah mempunyai keterbatasan akses 

dalam memiliki rumah?” Keterbatasan akses masyarakat  berpenghasilan rendah dalam memenuhi 

kebutuhan perumahannya memunculkan pertanyaan yang selanjutnya yaitu “Bagaimana 

perencanaan pembangunan perumahan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat berpenghasilan 

rendah serta strategi pembiayaan pembangunan perumahannya?” 

Kecamatan Banyumanik dipilih sebagai sampel karena kecamatan tersebut merupakan 

salah satu daerah pemekaran dari perkembangan Kota Semarang, dimana hal ini menjadikan 

kecamatan tersebut cocok untuk di kembangkan menjadi kawasan permukiman bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah. Pemilihan lokasi di Kecamatan Banyumanik juga dikarenakan masih 

adanya masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah dikarenakan adanya 

keterbatasan daya beli dan mereka tinggal di rumah berstatus sewa. Kondisi yang ada tersebut perlu 

adanya penanganan yaitu adanya perencanaan pembangunan perumahan dan strategi pembiayaan 

agar masyarakat yang berpenghasilan rendah tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab 

itu, tugas akhir ini digunakan untuk menyusun perencanaan dan strategi pembiayaan pembangunan 

rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang melibatkan peran serta masyarakat. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan yang akan dicapai dari tugas akhir ini adalah merencanakan pembangunan 

perumahan dan merumuskan strategi pembiayaan pembangunan perumahan baru bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. 
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1.3.2 Sasaran 

Sasaran yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dalam tugas akhir perencanaan ini, 

meliputi: 

a. Mengidentifikasi dan merumuskan karakteristik masyarakat yang berpenghasilan rendah 

(sasaran penerima manfaat) dari perencanaan dan strategi pembiayaan pembangunan 

perumahan yang akan dirumuskan; 

b. Menganalisis kebutuhan ruang dan fasilitas yang sesuai dengan sasaran penerima manfaat 

yang telah dirumuskan; 

c. Mengidentifikasi dan menentukan lokasi rencana pembangunan perumahan yang sesuai 

dengan sasaran penerima manfaat yang telah dirumuskan; 

d. Merencanakan desain tapak dan biaya konstruksi pembangunan perumahan bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah; 

e. Mengidentifikasi potensi dan peluang pembiayaan pembangunan perumahan bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah yang telah di identifikasi; 

f. Merumuskan konsep dan strategi pembiayaan pembangunan perumahan bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup studi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ruang lingkup wilayah, ruang 

lingkup materi dan ruang lingkup perencanaan. Berikut adalah penjelasan ruang lingkup dalam 

menyusun “Perencanaan dan Strategi Pembiayaan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.” 

  

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah yang diambil dalam kegiatan perencanaan dan strategi 

pembiayaan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berbasis komunitas di 

Kota Semarang adalah Kecamatan Banyumanik. Kecamatan Banyumanik dipilih sebagai sampel 

karena kecamatan tersebut merupakan salah satu daerah pemekaran dari perkembangan Kota 

Semarang, dimana hal ini menjadikan kecamatan tersebut cocok untuk di kembangkan menjadi 

kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemilihan lokasi di Kecamatan 

Banyumanik juga dikarenakan ada masalah yang menarik untuk diteliti, yaitu masih adanya 

masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah dikarenakan adanya 

keterbatasan daya beli. Berikut ini adalah peta ruang lingkup wilayah Kecamatan Banyumanik. 
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1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi yang akan dikaji dalam studi ini terkait dengan pembangunan 

perumahan, LISIBA, pembiayaan pembangunan perumahan, masyarakat berpenghasilan rendah 

serta konsep community based. Masyarakat berpenghasilan rendah menjadi objek kegiatan 

perencanaan dalam studi ini. Masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dimaksud adalah 

masyarakat yang memiliki keterbatasan akses dalam memiliki rumah. Masyarakat berpenghasilan 

rendah terdiri dari masyarakat yang berpenghasilan rendah baik yang tetap maupun yang tidak 

tetap. Masyarakat berpenghasilan rendah tetap kaitannya dengan  keterbatasan akses untuk 

menjangkau perumahan formal yang disediakan pemerintah maupun swasta, sedangkan bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah tidak tetap terkait dengan statusnya yang tidak diakui oleh 

perbankan sehingga mereka tidak memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan. 

Kegiatan perencanaan ini memiliki 2 (dua) keluaran yaitu perencanaan pembangunan 

perumahan dan strategi pembiayaan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah. Ruang lingkup materi dalam kegiatan perencanaan pembangunan perumahan yaitu: 

a. Penggunaan lahan peruntukan permukiman di kawasan budidaya sesuai dengan Permen 

PU No.41 Tahun 2007 tentang pedoman kriteria teknis kawasan budidaya; 

b. Pemilihan lokasi dengan konsep Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang sesuai dengan 

Permenpera edisi Desember 2005 tentang petunjuk teknis kawasan siap bangun dan 

lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri; 

c. Perencanaan pembangunan perumahan dengan konsep hunian berimbang 1:2:3 sesuai 

dengan Permenpera No.10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman dengan hunian berimbang; 

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahandi perkotaan; 

e. Pedoman Rumah Inti Tumbuh (RIT) – Rumah Sederhana Sehat (RSS) sesuai dengan 

Permenpera tentang pedoman umum rumah sederhana sehat dan pedoman teknis rumah 

sederhana sehat (rumah tembok). 

Sedangkan ruang lingkup materi dalam kegiatan perencanaan pembiayaan  pembangunan 

perumahan terdiri dari: 

a. Pembiayaan pembangunan perumahan dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

(BSPS) sesuai dengan Permenpera No.6 Tahun 2013; 

b. Pembiayaan pembangunan perumahan dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan (FLPP) sesuai dengan Permenpera No.27 Tahun 2012; 
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c. Pembiayaan pembangunan perumahan dengan Bapertarum-PNS sesuai dengan 

Permenpera tentang pemberian pinjaman/pembiayaan  uang muka Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) bagi Pegawai Negeri Sipil; 

d. Pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana umum sesuai dengan Buku  Panduan  

Bantuan  PSU  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman TA 2013. 

 

1.4.3 Ruang Lingkup Perencanaan 

Ruang lingkup perencanaan yang akan dilakukan pada kegiatan ini meliputi proses 

perencanaan yang ideal. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan perencanaan yang dilakukan dapat 

berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Siklus perencanaan ideal ditunjukkan dalam bagan berikut 

ini (Anderson, 1995). 

 
Sumber: Anderson, 1995 

 

Gambar 1.2 

Siklus Proses Perencanaan Ideal 
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Siklus perencanaan diatas, dapat diketahui bahwa perencanaan pada dasarnya memiliki 

siklus keberlanjutan. Sebuah perencanaan yang baik, idealnya mengikuti pola pada siklus 

perencanaan tersebut. Adapun tahapan dalam proses perencanaan yang baik (Anderson, 1995) 

yaitu:  

1. Identifikasi isu dan pilihan – pilihan 

2. Menetapkan tujuan dan sasaran, serta identifikasi prioritas; 

3. Mengumpulkan dan menginterpretasi data;  

4. Menyiapkan rencana; 

5. Merumuskan program untuk implementasi; 

6. Mengevaluasi dampak rencana dan program implementasi  dan melakukan penyesuaian 

seperlunya; 

7. Mereview dan menetapkan rencana; 

8. Mereview dan menetapkan program implementasi; dan  

9. Melaksanakan program implementasi dan melakukan monitoring dan evaluasi.  

Ruang lingkup perencanaan yang dibahas juga dalam kegiatan ini dapat dilihat dari 

tahapan pelaksanaan kegiatan dari tahap merumuskan kebutuhan ruang pembangunan perumahan, 

melakukan pemilihan lokasi pembangunan perumahan,  merencanakan LISIBA dengan konsep 

hunian berimbang 1:2:3 guna pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 

kota Semarang khususnya Kecamatan Banyumanik.  

 

1.5 Manfaat Kegiatan Perencanaan 

Kegiatan perencanaan mengenai “Perencanaan dan Strategi Pembiayaan Pembangunan 

Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang” 

memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah: 

a. Menyusun perencanaan pembangunan perumahan baru yang sesuai dengan needs 

assessment dari masyarakat berpenghasilan rendah; dan 

b. Menyusun strategi pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat 

berpenghasilan rendah dalam pembangunan perumahan. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

 
Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Gambar 1.3 

Kerangka Pemikiran 

 

1.7 Metode Perencanaan 

1.7.1 Pendekatan Perencanaan 

Metode yang digunakan dalam kegiatan perencanaan mengenai perencanaan dan strategi 

pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Banyumanik adalah 

metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif adalah merupakan penelitian yang 

menggunakan asumsi-asumsi pendekatan positivist (Prasetyo & Jannah, 2005). Metode kuantitatif 

merupakan penjabaran dari paradigma positivist yang digunakan oleh para penggagasnya di masa 

itu untuk meneliti masalah-masalah yang terjadi di sekelilingnya. Posotivisme bersumber dari 
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orientasi ilmu alam yang kajiannya diarahkan pada pengembangan teori, riset seoerti ini 

mendasarkan pada fakta yang dapat diamati secara langsung dan percaya bahwa membicarakan 

hanya ada satu realitas tunggal (Prasetyo & Jannah, 2005). Metode kuantitatif digunakan untuk 

mengetahui needs assesment dari masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan kebutuhan 

perumahan. Sedangkan, metode kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan 

berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup 

setempat (Miles & Huberman, 1992). Miles juga menyatakan bahwa data kualitatif membuat 

peneliti mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam 

lingkup pemikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. 

Selain itu, data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan 

penemuan yang tak terduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru, data tersebut 

membantu para peneliti melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal (Miles & 

Huberman, 1992). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui peluang-peluang pembiayaan 

yang dapat digunakan dalam pembangunan perumahan. Selain itu, metode ini digunakan untuk 

mengkonfirmasi potensi-potensi dalam pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah. 

 

1.7.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional dibutuhkan untuk memberikan batasan yang menjadi pembahasan 

dalam penelitian. Definisi operasional ini terkait dengan komponen penelitian yang digunakan 

dalam kegiatan penelitian dan perencanaan. Terdapat beberapa definisi yang digunakan dalam 

kegiatan perencanaan mengenai “Perencanaan dan Strategi Pembiayaan Pembangunan Perumahan 

bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Banyumanik,” diantaranya: 

1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

Masyarakat berpenghasilan rendah yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki 

keterbatasan dalam memiliki maupun membeli rumah (Permenpera No.27, 2012). 

Masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal ini menjadi objek penelitian dimana MBR 

tersebut mempunyai keterbatasan akses pembiayaan pembangunan perumahan. 

Komponen karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah sebagai responden meliputi 

identitas masyarakat berpenghasilan rendah, karakteristik sosial ekonomi, kepuasan 

terhadap sarana dan prasarana dan latar belakang bertempat tinggal. Berikut ini adalah 

bagan karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Banyumanik. 
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Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Gambar 1.4 

Komponen Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

 

2. Kebutuhan Ruang Perencanaan 

Analisis kebutuhan ruang dibuat dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar luas 

lahan yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok aktivitas yang direncanakan agar dapat 

berfungsi dan berjalan dengan baik, sehingga tercipta keberlangsungan aktivitas di 

kawasan perancangan. Kelompok aktivitas yang terdapat di kawasan perencanaan adalah 

aktivitas sebagai hunian, sarana sebagai penunjang kegiatan hunian, sirkulasi yang terdiri 

dari jaringan jalan dan drainase, serta ruang terbuka hijau. Kelompok aktivitas tersebut 

menjadi komponen dalam penyusunan kebutuhan ruang perencanaan. Berikut ini adalah 

bagan komponen kebutuhan ruang perencanaan pembangunan perumahan di Kecamatan 

Banyumanik. 

 
Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Gambar 1.5 

Komponen Kebutuhan Ruang 

 

3. Lokasi Pembangunan Perumahan 

Lokasi pembangunan perumahan akan direncanakan pada wilayah Kecamatan 

Banyumanik, hal ini dikarenakan responden yang menjadi sampel dalam kegiatan 

perencanaan ini adalah masyarakat yang tinggal di Kecamatan Banyumanik dimana 

mereka bekerja di sekitar rumah tinggalnya. Komponen dalam penentuan lokasi 

pembangunan perumahan terdiri dari kondisi topografi, hidrologi, rawan bencana, 

drainase, kawasan lindung, kawasan budidaya non pertanian dan penyangga, bukan 

sawah irigasi teknis, jarak tempuh ke pusat pelayanan, jaringan listrik, jaringan telepon, 

fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, analisis kemungkinan buangan sampah, dan 

harga lahan. Berikut ini adalah bagan komponen lokasi pembangunan perumahan di 

Kecamatan Banyumanik. 
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Sumber: Analisis Penyusun, 2014 
 

Gambar 1.6 

Komponen Pemilihan Lokasi Pembangunan Perumahan 

 

4. Rencana Desain Tapak Pembangunan Perumahan 

Rencana design tapak pembangunan perumahan merupakan design yang logis dan kreatif 

dalam pembangunan perumahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap 

perumahan. Rencana desain tapak pembangunan perumahan terdiri dari siteplan dan 

biaya konstruksi pembangunan perumahan dimana masing-masingnya memiliki 

komponen. Berikut ini adalah bagan komponen rencana design tapak pembangunan 

perumahan. 

 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Gambar 1.7 

Komponen Rencana Design Tapak 
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5. Konsep dan Strategi Pembiayaan Pembangunan Perumahan 

Perumahan merupakan pengeluaran terbesar yang membutuhkan pembiayaan jangka 

panjang (Warnocka & Warnockc, 2008). Pembiayaan pembangunan perumahan yang 

membutuhkan biaya yang besar sehingga diperlukan system pembiayaan jangka panjang 

seperti pinjaman atau kredit perumahan. Komponen yang termasuk dalam pembiayaan 

pembangunan perumahan adalah biaya konstruksi (bangunan dan lahan), dana subsidi, 

dana hibah, uang muka, bunga, jangka waktu pinjaman, besarnya angsuran. Berikut ini 

adalah bagan komponen pembiayaan pembangunan  perumahan. 

 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Gambar 1.8 

Komponen Pembiayaan Perumahan 

 

6. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat yang akan dibahas dalam  penelitian ini adalah partisipasi 

masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan perumahannya. Peran 

serta masyarakat tidak sesederhana apa yang dibayangkan, tetapi dituntut adanya 

keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahap, yaitu pengambilan keputusan, hal ini 

berarti terdapat pelimpahan kekuasaaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah 

(Panudju, 1999). 

 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam tahap pengumpulan data menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu kuantitatif dan 

kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui needs assesment dari masyarakat 

yang berpenghasilan rendah. Metode kuantitatif dilakukan menggunakan metode survey, dimana 

pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Sedangkan metode kualitatif dilakukan 

dengan wawancara mendalam teradap stakeholder terkait dengan pembiayaan perumahan. Selain 

itu, juga dilakukan studi literatur terkait dengan pembiayaan perumahan dan juga observasi 

lapangan guna mengetahui karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah. 
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1.7.4 Teknik Sampling 

Sampel penelitian yang akan digunakan dalam kegiatan “Perencanaan dan Strategi 

Pembiayaan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan 

Banyumanik” terdiri dari unit penelitian dan populasi penelitian. Teknik sampling adalah suatu 

cara untuk menentukan banyaknya sampel dan pemilihan calon anggota sampel, sehingga setiap 

sampel yang terpilih dalam penelitian dapat mewakili populasinya (representatif) baik dari aspek 

jumlah maupun aspek karakteristik yang dimiliki populasi. Teknik pengumpulan data primer 

dilakukan dengan beberapa cara yaitu observasi lapangan dan kuesioner guna mengetahui 

karakteristik MBR, serta wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terkait dengan peluang-

peluang pembiayaan pembangunan perumahan bagi MBR. Sedangkan teknik pengumpulan data 

sekunder dilakukan dengan beberapa cara yaitu kajian literatur dan telaah dokumen. Unit analisis 

dalam penelitian ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan daya 

beli dalam pemenuhan kebutuhan perumahan. Teknik sampling yang digunakan dalam kegiatan 

perencanaan ini adalah purposive sampling. Purposive sampling atau yang juga disebut dengan 

judgemental sampling yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, 

terutama orang-orang yang dianggap ahli (Prasetyo & Jannah, 2005). Penggunaan teknik sampling 

ini dipilih kelompok masyarakat yang tinggal di Kecamatan Banyumanik yang ditentukan 

sebanyak 100 sampel, hal ini diharapkan responden tersebut sudah sesuai dengan sasaran dari 

kegiatan perencanaan ini. 

 

 

1.7.5 Teknik Analisis 

Data mengenai “Perencanaan dan Strategi Pembiayaan Pembangunan Perumahan Berbasis 

Komunitas untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Banyumanik,” dipaparkan 

secara deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat 

dan informan juga disajikan dalam bentuk deskriptif. Data kualitatif tersebut selanjutnya diolah 

menggunakan teknik analisis SWOT sehingga diperoleh strategi sesuai dengan tujuan dari kegiatan 

perencanaan ini. 

Tahapan analisis data pada penelitian ini terbagi atas tiga tahapan. Adapun tiga tahapan 

tersebut yaitu proses pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan data yang sudah dirancang, 

proses pengolahan data (analisis), dan proses rekapitulasi data hasil pengolahan data, yang menjadi 

jawaban atas pertanyaan penelitian itu sendiri. Adapun kerangka analisis dalam penelitian ini 

dijelaskan melalui gambar berikut. 
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Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Gambar 1.9 

Kerangka Analisis 

 

Teknik analisis yang digunakan dalam “Perencanaan dan Strategi Pembiayaan 

Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Banyumanik, 

Kota Semarang,” meliputi: 

1. Analisis karakteristik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 

Analisis terhadap karakteristik Masyarakat Berpenghasilan Rendah digunakan untuk 

mengetahui needs assessment dari masyarakat tersebut dalam memiliki rumah. Teknik analisis 

yang digunakan dalam analisis ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. 

2. Analisis kebutuhan ruang dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah 

Analisis kebutuhan ruang dan fasilitas merupakan analisis yang didapatkan dari hasil 

kuesioner terhadap masyarakat guna mengetahui kebutuhan ruang hunian bagi masyarakat tersebut 
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dan fasilitas apa yang harus ada sesuai dengan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah 

tersebut. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. 

3. Analisis pemilihan lokasi rencana pembangunan perumahan 

Analisis ini merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan lokasi perencanaan 

pembangunan perumahan dengan konsep Lisiba. Lokasi perencanaan yang dipilih mampu 

menampung sebanyak 1.000 unit rumah. Teknik analisis yang digunakan dalam menentukan lokasi 

pembangunan perumahan adalah analisis skoring. 

4. Analisis Perencanaan Perumahan 

Analisis ini berguna untuk merumuskan Perencanaan Perumahan bagi masyarakat 

Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Banyumanik. Teknik analisis yang digunakan dalam 

perencanaan perumahan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif.  

5. Analisis potensi  dan peluang pembiayaan pembangunan perumahan  

Analisis ini bertujuan untuk mencari potensi dan peluang pembiayaan pembangunan 

perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Analisis ini merupakan analisis yang 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah dengan 

kode berdasarkan sumber perolehan data wawancara dan data instansi. 

6. Analisis konsep dan strategi pembiayaan pembangunan perumahan 

Analisis ini bertujuan untuk merumuskan konsep dan strategi pembiayaan pembangunan 

perumahan bagi MBR Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Teknik analisis yang digunakan 

adalah  teknik analisis SWOT.  

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan proposal tugas akhir mengenai “Perencanaan 

dan Strategi Pembiayaan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di 

Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang” meliputi: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, 

ruang lingkup, yang meliputi ruang lingkup wilayah, materi dan perencanaan, manfaat 

kegiatan perencanaan, kerangka pemikiran, metode perencanaan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II KAJIAN UMUM PERMASALAHAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT 

BERPENGHASILAN RENDAH DI KECAMATAN BANYUMANIK, KOTA SEMARANG 

Bab ini menjelaskan mengenai permasalahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah yang terjadi di Kecamatan Banyumanik dan Kota Semarang yang mendukung 

untuk dilakukannya kegiatan perencanaan. 
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BAB III KAJIAN LITERATUR 

Bab ini menjelaskan mengenai kajian literatur yang terkait dengan perencanaan kawasan 

dengan Lisiba, Pembiayaan Pembangunan Perumahan, Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah serta konsep Community Based. Kajian literatur tersebut disesuaikan dengan 

judul tugas akhir yaitu perencanaan dan strategi pembiayaan pembangunan perumahan 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. 

BAB IV ANALISIS PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 

PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KECAMATAN 

BANYUMANIK 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis-analisis yang digunakan dalam kegiatan 

perencanaan dan strategi pembiayaan pembangunan perumahan bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah yang meliputi analisis karakteristik masyarakat berpenghasilan 

rendah, analisis kebutuhan ruang dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

berpenghasilan rendah, analisis pemilihan lokasi perumahan rencana pembangunan 

perumahan, analisis perencanaan perumahan, dan analisis potensi dan peluang 

pembiayaan pembangunan perumahan.  

BAB V KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN STRATEGI 

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT 

BERPENGHASILAN RENDAH DI KECAMATAN BANYUMANIK 

Bab ini menjelaskan mengenai output dari analisis perencanaan dan strategi pembiyaan 

pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya. Bab ini berisi konsep perencanaan pembangunan perumahan dan 

strategi pembiayaan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 

Kecamatan Banyumanik. 

BAB VI KESIMPULAN 

Bab ini menjelaskan hasil temuan yang didapat dalam kegiatan perencanaan dan strategi 

pembiayaan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 

Kecamatan Banyumanik. 

 

 

 

 


