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BAB VI 

KESIMPULAN 
 

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). Perumahan yang disediakan oleh pengembang dan 

pemerintah hanya mampu dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan menengah dan atas. 

Keterbatasan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah yang layak huni terkait 

dengan pembiayaan pembangunan perumahan. Menurut (Warnocka & Warnockc, 2008), 

perumahan merupakan pengeluaran terbesar yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang. 

Keterbatasan pasar dalam menyediakan perumahan yang terjangkau menyebabkan masyarakat 

berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan perumahannya secara swadaya (non formal). 

Pengadaan perumahan secara swadaya (non formal) identik dengan pemukiman kumuh dimana 

tidak memperhatikan persyaratan minimal penyediaan perumahan. Oleh sebab itu, penelitian ini 

memiliki tujuan untuk merencanaan pembangunan perumahan baru yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat berpenghasilan rendah serta menyusun strategi pembiayaan perolehan perumahan bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah. 

Pembangunan rumah di Kecamatan Banyumanik direncanakan memiliki fungsi hunian 

yang menukung penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebutuhan ruang yang 

akan dibangun di kawasan perencanaan adalah penyediaan ruang dengan fungsi hunian, sarana 

pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan, sarana pemerintahan, sarana peribadatan, 

persampahan, ruang terbuka hijau dan sirkulasi. 

Lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan 

Banyumanik dipilih tidak jauh dari lokasi rumah tinggal sewanya. Hal ini disebabkan, masyarakat 

berpenghasilan rendah memiliki lokasi pekerjaan di sekitar Kecamatan Banyumanik. Penyediaan 

lahan pembangunan perumahan menggunakan konsep Lisiba yang berdiri sendiri. Berdasarkan 

hasil skoring, terpilih lokasi di Jalan Kalipepe yang memiliki luas 15,6 Ha dengan skor 102 

sehingga potensial untuk dibangun perumahan. 

Setelah lokasi terpilih, akan dilakukan analisis perencanaan perumahan yang 

menghasilkan zoning kawasan. Zoning kawasan peruntukan pembangunan perumahan 

menunjukkan bahwa hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah diletakkan di lokasi dengan 

aksesibilitas yang rendah. Selain itu, juga disebabkan adanya harga lahan yang lebih murah 

sehingga masyarakat berpenghasilan rendah bisa menjangkau lahan tersebut.  
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Zoning kawasan menunjukkan adanya peruntukan lahan yang nantinya digunakan untuk 

merencanakan tapak secara lebih detail berupa siteplan. Pola jalan yang direncanakan pada 

kawasan Kalipepe Asri Regency menggunakan pola grid, hal ini disebabkan adanya kemudahan 

dalam pengadaan lahan. Selain itu, pola grid merupakan pola yang sangat efektif dab efisien dalam 

penataan kapling (Kwanda, 2000). 

Masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Banyumanik yang menjadi sampel 

dalam kegiatan perencanaan pembangunan perumahan yang telah dilakuan sebelumnya adalah 

masyarakat yang belum memiliki rumah dan tinggal di rumah berstatus sewa. Berdasarkan hasil 

kuesioner, penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Banyumanik sebanyak 93 

orang dengan 79 orang memiliki penghasilan dibawah Rp 2.000.000,- lalu sebanyak 14 orang 

memiliki penghasilan antara Rp 2.000.000,- - Rp 3.500.000,- dan sisanya sebanyak 7 orang 

memiliki penghasilan diatas Rp 3.500.000,- dimana tergolong masyarakat berpenghasilan 

menengah ke atas. Jenis pekerjaan yang dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan 

Banyumanik menunjukkan bahwa sebanyak 97% bekerja di sektor informal dan pegawai swasta, 

sebanyak 2% bekerja sebagai PNS dan sisanya sebanyak 1% bekerja sebagai TNI/Polri dengan 

lokasi kerja yang tidak jauh dari huniannya. Masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan 

Banyumanik sebagian besar merasa biasa saja dengan kondisi prasarana sarana umum dan kondisi 

lingkungan hunian, hal ini disebabkan karena mereka tinggal disana dengan motivasi ingin 

mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak memperdulikan kondisi-

kondisi tersebut atau dengan kata lain mereka menerima saja kondisi tersebut. Alasan lain yang 

diutarakan masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di rumah sewa di Kecamatan Banyumanik 

adalah adanya keterbatasan daya beli untuk memiliki rumah. Selain itu, masyarakat berpenghasilan 

rendah di Kecamatan Banyumanik menunjukkan keinginannya untuk berpindah dari rumah tinggal 

sewanya dimana data tersebut menunjukkan proporsi sebesar 58%.  

Kemenpera memiliki beberapa program yang mendukung masyarakat berpenghasilan 

rendah dalam upaya menghuni rumah yang layak. Beberapa program yang diupayakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut adalah penyediaan rumah dengan Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya (BSPS), penyediaan rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 

penyediaan prasarana, sarana dan Utilitas (PSU). Program-program lain yang dapat berfungsi 

sebagai pendukung adalah adanya Program-program lain yang menjadi program pendukung adalah 

program bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), insentif perpajakan, serta 

pembiayaan uang muka yang terdiri dari Jamsostek, Bapertarum-PNS dan YKPP (Nurwanto, 

2011). Program-program pembiayaan pembangunan perumahan sesuai dengan kondisi masyarakat 

berpenghasilan rendah di Kecamatan Banyumanik.   
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Masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja sebagai PNS mendapat Bantuan Uang 

Muka yang berasal dari Bappertarum. Besarnya cicilan yang dikeluarkan sebesar Rp 1.289.916,- 

selama 5 tahun dan pada tahun ke-6 mengeluarkan biaya sebesar Rp 1.023.124,- selama 15 tahun 

berikutnya.  

Masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor informal dan pegawai swasta 

mendapatkan Bantuan Uang Muka yang berasal dari Jamsostek. Besarnya cicilan yang dikeluarkan 

sebesar Rp 1.405.415,- selama 5 tahun dan pada tahun ke-6 mengeluarkan biaya sebesar Rp 

972.082,- selama 15 tahun berikutnya.   

Masyarakat berpenghasilan rerndah yang bekerja sebagai TNI/POLRI mendapatkan 

Bantuan Uang Muka yang berasal dari Yayasan Kemanusiaan Pendidikan dan Perumahan (YKPP). 

Besarnya cicilan yang dikeluarkan sebesar Rp 1.266.665,- selama 5 tahun dan pada tahun ke-6 

mengeluarkan biaya sebesar Rp 1.033.332,- selama 15 tahun berikutnya. Berikut ini adalah tabel 

perolehan rumah sederhana tipe 36 bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan program FLPP 

dan BUM YKPP. 

Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan 

Banyumanik dengan skema pembiayaan BSPS yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan 

penghasilan dibawah UMR Kota Semarang. Masyarakat  dengan penghasilan tersebut diharuskan 

untuk memiliki tabungan sebesar Rp 25.000,- per hari/ Rp 625.000,- per bulan selama 2,5 tahun 

serta harus membayar cicilan sebesar  22.874.346,- akan dilakukan pinjaman sebesar  534.354,-

selama 5 tahun. Skema ini mengharuskan adanya peran serta masyarakat dalam memiliki rumah. 

Mekanisme pembiayaan perumahan melalui skema ini melibatkan adanya peran 

Pemerintah Kota yang memberikan bantuan pembebasan lahan dan bantuan subsidi lahan. 

Kemenpera dilibatkan dalam skema pembiayaan ini yang berperan sebagai penyalur bantuan 

konstruksi melalui skema BSPS. Peranan BPR sebagai lembaga mikro yang membantu pembiayaan 

perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah 

golongan ini membentuk kelompok dimana memiliki peranan yang sangat  penting dalam 

perolehan perumahan. 

 


