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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap warga Rusunawa Jatinegara Barat 

mengenai relokasi dan dampaknya terhadap penghidupan dapat diambil beberapa poin penting antara 

lain: 

1. Adanya perubahan dan dampak pada aset-aset warga 

 Aset Sumber Daya Manusia 

Pada aset sumber daya manusia tidak terjadi peningkatan dari 

kemampuan/keterampilan warga meskipun sudah ada pelatihan-pelatihan. 

Keterikatan yang kuat dengan lokasi asal (dimana banyak masyarakat yang menjadi 

buruh serabutan pada lokasi asalnya serta konsumen yang lebih banyak) membuat 

warga yang memiliki kemampuan/keterampilan khusus kurang dapat meoptimalkan 

kemampuannya untuk meningkatkan pendapatan maupun kesejahteraan 

keluarganya. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu luas hunian dan peraturan 

pengelola; perubahan lokasi dan penurunan konsumen serta tidak adanya program 

pelatihan berkelanjutan dan berdampak pada kesulitan untuk beradaptasi di 

Rusunawa Jatinegara Barat. 

 Aset Fisik dan Lingkungan 

Pada aset fisik dan lingkungan cenderung memiliki perubahan yang baik. Pada akses 

terhadap fasilitas kesehatan terjadi perubahan berupa kondisi akses yang menjadi 

lebih baik dikarenakan ada di Rusunawa Jatinegara Barat sendiri adapun dampak 

yang dirasakan antara lain rasa tenang, efisiensi waktu dan penekanan biaya 

transportasi. Pada akses terhadap fasilitas perekonomian menjadi lebih buruk 

dikarenakan jarak yang menjadi lebih jauh ditunjang dengan kondisi perekonomian 

dan hunian yang memberikan dampak pada pola belanja, waktu dan penambahan 

biaya transportasi. Pada akses terhadap fasilitas pelayanan sosial tidak ada 

perubahan namun ada dampak yang dirasakan oleh laki-laki yang beragama islam 

karena lamanya menunggu lift membuat rasa malas saat sholat berjamaah. Pada 

keamanan fisik cenderung menjadi lebih baik ditandai dengan bangunan yang 

menjadi permanen dan lingkungan yang lebih baik namun tidak semua dampaknya 

positif. Dampak yang dirasakan pada keamanan fisik antara lain munculnya rasa 
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aman atas lingkungan, rasa tidak nyaman pada hunian dan ketidaknyamanan atas 

status kepemilikan unit. 

 Aset Sumber Daya Alam 

Pada aset sumber daya alam cenderung mengalami perubahan yang positif yaitu 

hilangnya salah satu potensi bencana alam berupa banjir namun dampak yang 

ditimbulkan tidak semuanya positif selain munculnya potensi menabung karena 

sudah tidak adanya lagi bahaya banjir disertai juga dengan rasa khawatir jika terjadi 

bencana lain akibat bangunan vertikal sseperti gempa dan kebakaran. 

 Aset Sosial 

Pada aset sosial yaitu keamanan sosial tidak terjadi perubahan besar yang dirasakan 

responden namun memiliki dampak munculnya sikap individualis, munculnya rasa 

aman dan nyaman dikarenakan ribut antar warga menjadi berkurang dan 

kelembagaan yang lebih mendukung seperti adanya koperasi simpan pinjam dan 

karang taruma. Pada kekerabatan menjadi lebih buruk akibat rendahanya interaksi 

dan munculnya sifat individualis akibat sistem acak dan bentuk fisik Rusunawa 

Jatinegara Barat namun tidak memiliki dampak. Pada kelembagaan cenderung 

menjadi lebih baik yaitu lebih aktif serta munculnya koperasi dan karang taruna, 

dampak yang terjadi antara lain penambahan pengetahuan, adanya tempat simpan 

pinajm, kemalasan mengitui acara dikarenakan sudah terlalu sibuk memenuhi 

kebutuhan dan acaranya yang dimulai terlambat serta munculnya rasa aman atas 

perkembangan remaja karena adanya karang taruna. 

 Aset Finansial 

Pada aset finansial terjadinya perubahan berupa pendapatan yang tetap maupun 

menurun namun mengalami peningkatan pengeluaran. Hal ini berdampak 

munculnya strategi, kehilangan potensi menabung, munculnya rasa khawatir akan 

keberlanjutan tempat tinggal serta munculnya peluang usaha. 

2. Program relokasi yang dialami Kampung Pulo lebih kearah penataan permukiman kumuh 

dan penegakan zonasi 

Berdasarkan hasil penelitian, warga yang mengalami relokasi cenderung tidak menjadi lebih 

baik dibandingkan kondisi di Kampung Pulo yang dapat dilihat pada Gambar 4.23. 

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa kondisi aspek-aspek pada aset finansial 

dan sumber daya manusia cenderung menjadi lebih buruk walau ada peningkatan-

peningkatan pada aspek-aspek dari aset yang lain namun bentuk dodekgon bukan merupakan 

bentuk yang ideal/sempurna. Tidak adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap 

kondisi penghidupan warga ini terutama pada aset sumber daya manusia dan finansial dapat 
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mengakibatkan kemiskinan sosial yang lebih tinggi walau kemiskinan tempat cenderung 

berkurang. Kemiskinan sosial yang lebih tinggi ini dapat terjadi karena ketergantungan 

mayoritas masyarakat yang berasal dari informal dan ketergantungan mereka yang tinggi 

pada lokasi asalnya. Jika kedepannya program relokasi masih seperti ini akan mengakibatkan 

kemiskinan dan kesenjangan yang lebih parah di Provinsi DKI Jakarta. 

5.2 Rekomendasi 

 Berdasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan dapat dibuat rekomendasi yang dibagi 

menjadi dua yaitu pemerintah maupun warga Rusunawa Jatinegara Barat. 

1. Pihak Pemerintah 

 Jangka Pendek 

Rekomendasi untuk jangka pendek berupa pemberian ganti rugi, pelatihan berkala, 

kejelasan status kepemilikan rusun kedepannya. Bentuk rekomendasi untuk jangka 

pendek secara jelasnya sebagai berikut: 

a. Pemberian Ganti Rugi 

Pada kasus relokasi ini tidak disertai oleh ganti rugi tanah atau bangunan 

dari pemerintah. Hal ini mengakibatkan warga tidak memiliki pilihan selain 

pindah ke Rusunawa Jatinegara Barat. Dengan kondisi relokasi seperti ini 

membuat warga merasa terpaksa dipindah selain itu dengan tidak adanya 

ganti rugi mengakibatkan warga sulit untuk membuka usaha baru akibat 

minimnya modal terutama bagi warga yang berjualan di ruamh ataupun 

mata pencahariannya hilang akibat relokasi. Jika ganti rugi dengan 

mengikuti luhan lahan dan bangunan dinilai pemerintah mahal dapat 

dilakukan dengan pemberian ganti rugi dengan nominal yang sama kepada 

setiap KK. 

b. Pelatihan Berkala 

Salah satu bentuk pendampingan adalah adanya pelatihan berkala guna 

menambah maupun meningkatkan softskills warga. Hal ini bertujuan agar 

warga dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri dan membantu warga 

dalam beradaptasi denga kondisi pasar di lingkungan baru. 

c. Kejelasan Status Kepemilikan Rusun Kedepannya 

Saat ini warga berstatus menyewa Rusunawa Jatinegara Barat dengan surat 

perjanjian dua tahun dan membuat warga menjadi was-was akan 

keberlanjutan tempat tinggal mereka. Ada baiknya dilakukan perumusan 

apakah status Rusunawa Jatinegara Barat akan selamanya berstatus 

rusunawa atau dapat menjadi rusunami. Jika dapat menjadi rusunami dapat 
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dirumuskan persayaratan dan kondisi agar dapat menjadi rusunami. Selain 

itu, jika tidak menjadi rusunami dapat diperjelas bagaimana mekanisme 

perpanjangan dan apa saja yang menjadi patokan pihak UPRS untuk 

memperpanjang masa sewa. 

 

 Jangka Panjang 

Rekomendasi yang diberikan untuk jangka panjang antara lain adanya pengawasan 

dan evaluasi mengenai program relokasi serta pengawasan dan perawatan pada 

Rusunawa Jatinegara Barat. 

a. Pengawasan dan Evaluasi mengenai Program Relokasi 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kondisi penghidupan warga 

cenderung menjadi lebih buruk pada aset SDM dan finansial yang 

merupakan dua aset yang sangat berpengaruh atas keberlanjutan hidup 

mereka. Melihat permasalahan ini maka diperlukan suatu pengawasan dan 

evaluasi atas dampak dan kemanjuan warga yang mengalami relokasi untuk 

mempermudah merumuskan kebijakan guna membantu para warga ini agar 

tidak semakin rentan dan membuat kemiskinan di perkotaan semakin tinggi 

dan dilakukan juga pada program relokasi lainnya. 

b. Pengawasan dan Perawatan pada Rusunawa Jatinegara Barat 

Kondisi hunian saat ini sebenarnya sudah mengalami beberapa perubahan 

seperti dinding yang mulai retak, lift yang sering mati, dll. Maka diperlukan 

pengawasan dan perawatan khusus pada Rusunawa ini agar pada penghuni 

juga dapat dengan nyaman untuk tinggal. 

 Program Relokasi Kedepannya 

Program relokasi di DKI Jakarta pada dasaranya masih akan dilakukan sehingga 

diperlukan pembelajaran agar program relokasi kedepannya lebih baik, antara lain 

sbb: 

a. Adanya pemantauan karakteristik penghidupan warga sebelum 

dilakukannya relokasi 

Pemantauan karakteristik penghidupan warga sebelum relokasi ini bertujuan 

agar pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan khusus terhadap tiap-

tiap kasus relokasi dikarenakan adanya perbedaan karakteristik penghidupan 

warga disetiap lokasi. Dengan mengetahui masing-masing karakteristik 

diharapkan agar warga yang mengalami relokasi kedepannya dapat 



87 

 

beradaptasi dengan baik dan mendapatkan dampak yang positif dan lebih 

baik dari lokasi asal; 

b. Persiapan adaptasi 

Persiapan adaptasi ini sangat diperlukan dikarenakan pada kasus relokasi 

Kampung Pulo sendiri warga banyak yang mengalami guncangan budaya 

akibat tempat tinggal mereka yang berubah dan berpengaruh juga kepada 

kondisi sosial mereka. Selain itu persiapan adaptasi juga diperlukan agar 

pada saat relokasi berjalan lancar; 

c. Adanya kepastian perubahan mata pencaharian 

Adanya kepastian perubahan mata pencaharian ini dilakukan jika 

pemerintah tidak dapat menemukan lokasi yang dapat mempertahankan 

karakteristik penghidupan mereka. Bentuk kepastian perubahan mata 

pencaharian ini dapat dibentuk dengan pemberian lapangan pekerjaan 

dengan penghasilan yang tetap perbulannya. Pendidikan warga yang 

mayoritas rendah memang tidak memungkinkan jika diberi pekerjaan yang 

sulit namun dapat diakali dengan pemberian pekerjaan seperti tenaga 

kebersihan kota; 

d. Mekanisme ganti rugi 

Ganti rugi merupakan salah satu hal yang krusial dalam masalah relokasi. 

Sebaiknya, pemerintah memberikan ganti rugi kepada warga yang direlokasi 

karena dana ganti rugi tersebut sebenarnya bisa membantu mereka dalam 

mencari penggantian mata pencaharian mereka yang hilang. 

2. Pihak Warga  

 Aktif mencari pengetahuan 

Warga diharapkan dapat aktif mencari pengetahuan/ilmu serta dapat membaginya 

dengan warga lain yang bertujuan menambah maupun meningkatkan kemampuan 

agar kondisinya menjadi lebih baik. 

 Optimalisasi fungsi koperasi 

Diharapkan kedepannya koperasi dapat menjadi tempat warga melakukan simpan 

pinjam. Dengan adanya koperasi ini secara tidak langsung akan memberikan 

bantuan warga guna memberikan bantuan modal sehingga warga dapat membuka 

maupun meningkatkan usahanya dengan lebih baik dan aman. 

 Adanya tim pengawas dan evaluasi program relokasi 

Pembentukan tim pengawas dan evalusi program relokasi ini bertujuan untuk 

mempermudah pekerjaan pemerintah dalam membuat kebijakan. Tim ini pun dapat 
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menambah informasi terkait keadaan eksisting di lapangan dan dapat dikomparasi 

dengan evaluasi yang dilakukan pemerintah. Evaluasi yang dilakukan warga sendiri 

dapat berupa kondisi perekonomian, mata pencaharian dan SDM serta kinerja UPRS 

selaku pengelola.  

 


