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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk yang tinggi merupakan salah satu tantangan besar 

yang dihadapi oleh wilayah perkotaan dalam kaitannya dengan pembangunan perkotaan. Pertumbuhan 

penduduk yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan hunian baru juga semakin meningkat setiap 

tahunnya. Meningkatnya kebutuhan akan hunian mengakibatkan zona perkotaan tumbuh secara tidak 

teratur dan horizontal, sehingga menimbulkan sebuah kota yang tersebar eksklusif dan inefisiensi 

(Vásquez, Alpuche, Marincic, & Ochoa, 2014). Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah fasilitas 

hunian belum mampu memenuhi penyediaan hunian bagi masyarakat sehingga menimbulkan backlog. 

Backlog adalah kuantitas rumah yang belum/tidak tertangani (South Hampshire Housing, 2005) dalam 

(Wied, 2012). Backlog terjadi karena meningkatnya jumlah populasi luar biasa namun tidak diimbangi 

dengan jumlah unit hunian yang mengakibatkan kepadatan penduduk tinggi, tingkat hunian yang 

rendah, kondisi penduduk kota yang buruk, dan rendahnya layanan infrastruktur dan tingkat 

kejahatannya tinggi (Ugochukwu & Chioma, 2015). Permasalahan yang terjadi akibat backlog pada 

umumnya adalah munculnya permukiman kumuh dan liar disebabkan masyarakat miskin tidak mampu 

untuk memenuhi kebutuhan papan karena harga lahan maupun rumah yang cukup tinggi. Selain harga 

lahan yang cukup tinggi, backlog juga diakibatkan karena tidak tersedianya lahan permukiman 

sehingga masyarakat membangun rumah di daerah yang tidak sesuai.  

Dengan permasalahan demikian, pemerintah berusaha untuk mengatasi permasalahan akan 

tingginya permintaan penyediaan fasilitas hunian khususnya di daerah perkotaan saat ini. Dalam 

menyelesaikan permasalahan hunian di perkotaan, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan 

hunian tersebut dengan membuat konsep pembangunan fasilitas hunian. Kendala yang dihadapi dalam 

mewujudkan konsepsi pembangunan fasilitas hunian yaitu terbatasnya ketersediaan lahan di perkotaan 

dan keterbatasan kemampuan MBR untuk menjangkau landed house, sehingga salah satu program 

yang dianggap mampu mengatasi permasalahan keterbatasan lahan dan kemampuan MBR untuk 

menjangkau fasilitas hunian adalah program rumah susun (Permatasari, 2012).  

Program rumah susun merupakan salah satu trend pembangunan yang dilakukan oleh beberapa 

negara untuk mengatasi backlog pada tataran perkotaan. Salah satunya adalah negara Taiwan. Negara 

Taiwan menjadikan rumah susun sebagai program untuk mengatasi permasalahan backlog. Program 
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rumah susun ini telah menyumbang sebanyak 32% jumlah rumah dari 6,38 juta rumah yang ada, 

dimana 32% dari total rumah tersebut adalah jumlah rumah susun. Diantara semua jenis perumahan 

yang ada di Taiwan, hanya rumah susun yang menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan 

demikian dapat dilihat bahwa rumah susun merupakan program yang sangat penting di Taiwan dalam 

mengatasi permasalahan backlog (Hsieh, 2009). 

Seiring dengan pembangunan rumah susun saat ini. Terdapat beberapa permasalahan dalam 

pembangunan dan pasca pembangunannya. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah dalam hal 

pengelolaannya. Pengelolaan rumah susun ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah maupun pihak 

terkait untuk menjaga keberlajutan dan kualitas bangunan. Hal ini dikarenakan pembangunan rusun 

biasanya tidak memperhatikan kualitas dan perawatan bangunan serta keberlanjutan pemanfaatan 

bangunan tersebut yang mengakibatkan penurunan kualitas bangunan (Hidayati, 2007).  

Masalah pengelolaan rumah susun kerap terjadi dibeberapa negara. Masalah pengelolaan 

rumah susun juga pada umumnya berbeda di setiap negara dikarenakan teknis pengelolaan di setiap 

negara juga berbeda. Salah satu negara yang memiliki masalah pengelolaan yaitu negara Taiwan. Pada 

tahun 1980-an, pengelolaan rumah susun di Taiwan dilaksanakan oleh sebuah perusahaan profesional 

pertama untuk menyediakan pelayanan pengelolaan khususnya pemeliharaan rumah susun, namun 

pada pertengahan 1990-an, terdapat masalah pada organisasi pengelolaan rumah susunnya sehingga 

mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah sengketa di antara penduduk serta timbulnya masalah 

keamanan. (Hsieh, 2009).  

Di Indonesia, pembangunan rumah susun juga merupakan program yang diselenggarakan 

untuk mengatasi permasalahan hunian, namun program rumah susun di Indonesia juga memiliki 

permasahan dalam pengelolaannya. Salah satu kota di Indonesia yang memiliki masalah pengelolaan 

rumah susun adalah Kota Semarang.  Kota Semarang memiliki 7 (tujuh) rumah susun sederhana sewa, 

yaitu: rumah susun Pekunden, rusunawa Bandarharjo, rusunawa Karangroto, rusunawa Plamongansari, 

rusunawa Kaligawe, rusunawa Kudu dan rusunawa Jrakah. Saat ini, permasalahan yang kerap terjadi 

pada rumah susun di Kota Semarang secara umum sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan penyediaan 

rumah susun, yaitu memberikan hunian yang layak, sehat, dan terjangkau untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR). Ketidaksesuaian itu antara lain kondisi bangunan mulai rusak, kualitas 

lingkungan menurun, dan penghunian tidak tertib seperti terjadi alih huni di bawah tangan, status 

hunian sewa tidak jelas lagi, pelanggaran terhadap pemanfaatan bangunan dan bagian bersama, 

perawatan bangunan hampir tidak ada, dan pelayanan prasarana umum yang kurang berfungsi 

(Hendaryono, 2010).  
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Permasalahan-permasalahan pengelolaan yang berkaitan dalam hal penghunian dikarenakan 

masyarakat masih beranggapan bahwa menghuni rumah susun merupakan bentuk budaya baru yang 

memerlukan waktu penyesuaian bagi masyarakat. Hal tersebut berpengaruh terhadap kondisi rumah 

susun yang menjadi kumuh setelah ditempati oleh penghuni. Selain itu, masalah lain yang terjadi adalah 

adanya penghuni yang memperjualbelikan hak penghuninya. Pada awal penghunian sudah diadakan 

seleksi sesuai dengan target sasasan, yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah, namun masih 

banyak penghuni yang memperjual-belikan atau mengontrakkan hak penghuniannya kepada orang-

orang yang tidak berhak. Hal ini dipicu oleh kebutuhan ekonomi para penghuni awal. Permasalahan 

pengelolaan ini dalam kurun waktu tertentu dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang 

berdampak terhadap kelayakan hunian rusun (Sitepu, 2006).  

Begitu pula dengan permasalahan yang terjadi pada rumah susun sederhana sewa di Kota 

Semarang yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(DISPERKIM) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Semarang (UPTD). Pengelolaan rumah susun 

di Kota Semarang saat ini telah terjadi permasalahan dilihat dari kondisi fisik bangunan yang kumuh 

dan masalah pada proses penghuniannya seperti keterlambatan penghuni membayar sewa, 

pengalihtanganan hak sewa dan ketidaktepatan sasaran penghuni. Permasalahan rumah susun yang 

terjadi dikarenakan kurang optimalnya pengelolaan rumah susun yang dilakukan oleh pihak pemerintah 

(Disperkim dan UPTD) maupun pihak paguyuban pengelola masing-masing rumah susun di Kota 

Semarang, maka akan diteliti bagaimana pengelolaan rumah susun di Kota Semarang yang 

menyebabkan terjadinya permasalahan dalam pengelolaan rumah susun dan selanjutnya akan 

dilakukan penilaian optimasi terhadap pengelolaan rumah susun sederhana sewa di Kota Semarang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pengelolaan rusunawa yang dilakukan oleh UPTD saat ini sudah menjangkau seluruh 

rusunawa di Kota Semarang, namun pengelolaan yang dilakukan oleh pihak UPTD harus diperhatikan 

agar pengelolaan rusunawa dapat berjalan dengan optimal. Pengelolaan rumah susun yang optimal 

sangat penting diperhatikan agar keamanan dan kenyamanan penghuni serta kualitas bangunan hunian 

tetap terjaga. Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan yang optimal, tahapan dalam manajemen 

pengelolaan harus dilakukan yaitu, planning (tahap perencanaan), organizing (tahap 

pengorganisasian), actuating (tahap pelaksanaan), controlling (tahap pengawasan/pengendalian) 

(Terry, 2006). Tahapan yang paling penting dalam pengelolaan rusunawa adalah tahap pelaksanaan 

(actuating) atau dalam Permenpera No. 14 Tahun 2007 disebut sebagai tahap operasionalisasi (ketata-
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laksanaan). Tahap ini mencakup hal–hal yang berkaitan dengan penghunian seperti kelompok sasaran, 

tata tertib penghunian, hak dan kewajiban, pengaturan bagian dan benda bersama, perawatan dan 

pemeliharaan, kelembagaan pengelola urusan administratif dan keseharian rumah susun.  

Saat ini, pengelolaan rusunawa yang dikelola oleh UPTD Kota Semarang masih terdapat 

permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi: kondisi fisik rusunawa yang kurang 

terawat dan dipelihara dilihat dari semakin menurunnya kualitas fisik bangunan rumah susun, 

kurangnya pembiayaan untuk pemeliharaan dan perbaikan rusunawa, terjadinya pelanggaran terhadap 

aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti proses penghunian yang tidak sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku, penerbitan perjanjian sewa menyewa atau perpanjangannya; 

menunggaknya biaya sewa rusunawa dan adanya pengalihtanganan hak sewa serta ketidaktepatan 

sasaran penghuni, Hal ini terjadi dikarenakan lemahnya tahap controlling yang dilakukan oleh pihak 

pemerintah. Selain itu, kinerja kelembagaan (organizing) pemerintah daerah dinilai sangat rendah, 

sehingga pengelolaan beberapa rusunawa khususnya rusunawa Bandarharjo di Kota Semarang 

dilaksanakan oleh warga melalui pengurus RT dan tidak ada komunikasi yang baik dengan pemerintah 

daerah (Hendaryono, 2010). Selain masalah proses pengelolaan, masalah fisik rusunawa juga harus 

diperhatikan yaitu ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dan keterjangkauan penghuni 

mengakses PSU harus perlu diperhatikan, khususnya kemudahan dalam mencapai moda transportasi 

seperti angkutan umum, sehingga mempermudah penghuni dalam melakukan aktivitas sehari-hari.  

Berdasarkan dari kondisi permasalahan pengelolaan rusunawa Kota Semarang tersebut, maka 

peneliti merasa perlu melakukan studi untuk mengidentifikasi pengelolaan rumah susun sewa Kota 

Semarang dan dapat merekomendasikan optimasi pengelolaan rusunawa di Kota Semarang, sehingga 

berdasarkan rumusan permasalahan tersebut maka diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian 

yaitu : “Bagaimanakah penilaian optimasi pengelolaan rumah susun sederhana sewa di Kota 

Semarang?” 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari kegiatan penelitian yang diharapkan sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah 

adalah untuk menilai optimasi pengelolaan rumah susun sederhana sewa di Kota Semarang. 
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1.3.2 Sasaran 

Adapun tahapan-tahapan sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Identifikasi dan analisis karakteristik penghuni rusunawa. 

2. Identifikasi aspek regulasi dan kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan rusunawa 

3. Identifikasi bentuk, peran dan fungsi pengelola rusunawa 

4. Analisis penilaian optimasi pengelolaan rusunawa meliputi organizing (tahap pengorganisasian), 

actuating (tahap pelaksanaan), controlling (tahap pengawasan/pengendalian). 

5. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait 

penilaian optimasi pengelolaan rumah susun sederhana sewa di Kota Semarang 

 

1.3.3 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk memberikan masukan bagi pihak Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman dan UPTD Rumah Susun Kota Semarang sebagai pemegang kebijakan, 

pengelola dan pemilik rusunawa. Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam hal 

pengelolaan rumah susun sederhana sewa bagi pemerintah Kota Semarang agar rusunawa dapat 

dikelola dengan baik. Dengan pengelolaaan yang baik, rusunawa dapat bermanfaat sesuai dengan 

tujuan awal pembangunannya. 

2. Sebagai acuan atau wawasan bagi lembaga non profit (non-pemerintah) yang melakukan 

pengelolaan di bidang rusunawa agar dapat mengelola rumah susun dengan optimal. 

3. Bagi masyarakat penghuni rusunawa dapat dijadikan sebagai masukan dan pembelajaran agar ikut 

berpartisipasi dalam hal pengelolaan, karena peran dari penghuni sangat berpengaruh untuk 

mencapai pengelolaan yang optimal. 

4. Sebagai pembelajaran dan juga sebagai bahan kajian ilmiah bagi peneliti dalam pengelolaan 

rusunawa yang optimal. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan kajian penelitian. Ruang lingkup penelitian ini 

mencakup ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah membatasi wilayah 

pada lokasi penelitian sedangkan ruang lingkup materi merupakan penjelasan mengenai batasan 

substansi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. 
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1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah rumah susun sederhana sewa di Kota Semarang. 

Kota Semarang  memiliki  7 (tujuh) rumah susun sederhana sewa yang dikelola oleh Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman melalui UPTD Rumah Susun. Adapun rumah susun yang dikelola oleh 

pihak Disperkim dan pihak UPTD Rumah Susun Kota Semarang yaitu: rusunawa Bandarharjo, rumah 

susun Pekunden, rusunawa Karangroto, rusunawa  Plamongansari, rusunawa Kaligawe, rusunawa 

Kudu dan rusunawa Jrakah. Pada Penelitian ini, ruang lingkup wilayah pengelolaan rusunawa yang 

dibahas tidak hanya unit bangunan rumah susun, tetapi membahas kondisi di sekitar rumah susun yaitu 

seperti prasarana dan sarana rumah susun, kaitannya dengan ketersediaan dan pelayanannya. Misalnya, 

ketersediaan sarana ketersediaan sarana olahraga, taman, hingga pelayanan air, listrik dan sebagainya 

untuk kebutuhan sehari-hari penghuni rusunawa. Berikut merupakan peta persebaran lokasi rumah 

susun sederhana sewa di Kota Semarang yang dikelola oleh UPTD Rumah Susun Kota Semarang. 

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2011 

Gambar 1.1 

Peta Persebaran Rumah Susun di Kota Semarang 
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Keterangan : 

1. Rusunawa Jrakah terletak di Kelurahan Jerakah, Kecamatan Tugu. 

2. Rusunawa Bandarharjo terletak di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara 

3. Rusunawa Kaligawe terletak di Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari 

4. Rusunawa Kudu terletak di Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk 

5. Rusunawa Karangroto terletak di Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk 

6. Rusun Pekunden terletak di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah 

7. Rusunawa Plamongansari terletak di Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan 

 

1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi yang dibahas pada penelitian “Penilaian Optimasi Pengelolaan Rumah 

Susun di Kota Semarang” ini hanya akan membahas substansi mengenai pengelolaan rusunawa yang 

optimal. Pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan pasca huni yang meliputi tahap 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, maka ruang lingkup materi yang dibahas pada 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Membahas mengenai aspek penghuni rusunawa dengan mengidentifikasi dan menganalisis 

karakteristik penghuni rusunawa yaitu dilihat dari aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek fisik 

rusunawa. Aspek ekonomi membahas mengenai mata pencaharian penghuni dan tingkat 

penghasilan penghuni rusunawa. Aspek sosial membahas mengenai tingkat pendidikan, lama 

huni, jumlah penghuni dalam satu unit rusunawa, kegiatan penghuni dalam memelihara dan 

memperbaiki rusunawa dan aspek fisik rusunawa membahas mengenai kondisi fisik bangunan 

rusunawa serta ketersediaan dan kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) rusunawa. 

2. Membahas mengenai model dan bentuk organisasi pengelola rusunawa Kota Semarang berupa 

adanya organisasi pengelola rusunawa yang dibentuk, membahas struktur organisasi dari 

pemerintah (Disperkim dan UPTD) hingga ke pihak pengelolaan disetiap rusunawa. 

3. Membahas aspek regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yaitu membahas keberadaan peraturan 

dan regulasi yang mengatur pengelolaan rusunawa dan kesesuaian atau bermuatan sama dengan 

peraturan payung di atasnya yaitu Permenpera No.14 tahun 2007. Dalam peraturan ini mencakup 

hal–hal yang berkaitan dengan penghunian seperti kelompok sasaran, tata tertib penghunian, hak 

dan kewajiban, pengaturan bagian dan benda bersama, perawatan dan pemeliharaan, kelembagaan 

pengelola urusan administratif dan keseharian rumah susun. 
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4. Membahas mengenai peran dan fungsi masing-masing pengelola, baik dari pihak pemerintah 

maupun dari pihak pengelola disetiap rusunawa. dari setiap rusunawa, menganalisis hubungan 

antar organisasi di dalam pengelolaan rusunawa. Dalam hal peran dan fungsi organisasi dapat 

berupa pengelolaan teknis prasarana dan sarana, pengelolaan persewaan, pembinaan penghuni, 

pengelolaan administrasi dan keuangan serta pemeliharaan dan perawatan rumah susun.  

 

1.5 Posisi Penelitian dalam Perencanaan Wilayah dan Kota  

Penelitian ini berkaitan erat pada salah satu bidang perencanaan wilayah dan kota yaitu 

perumahan dan permukiman. Dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota, salah satu bidang yang 

dipelajari adalah perumahan dan permukiman. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu 

bidang yang paling dominan dalam pembangunan kota. Pembangunan kota khsusunya dalam bidang 

perumahan dan permukimana tentunya harus dikelola dengan baik. Dalam penyelenggaraan 

perumahan dan permukiman terdapat teori dan konsep dasar mengenai manajemen pembangunan. 

Dalam manajemen pembangunan terdapat pemahaman dasar mengenai konsep manajemen yaitu 

meliputi planning, organizing, actuating dan controlling serta strategi pewujudan rencana-rencana 

pembangunan meliputi strategi pada aspek manajemen pelaksanaan program, pengawasan, dan 

kelembagaan. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan posisi penelitian dalam perencanaan 

wilayah dan kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil olahan, 2018  

Gambar 1.2 

Posisi Penelitian dalam Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota 
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1.6 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian bertujuan untuk membandingkan penelitian-penelitian yang sudah 

pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini. Dengan ini dapat 

diketahui perbedaan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya sehingga menghindari 

terjadinya plagiatisme. Hal yang penting diketahui untuk membandingkan setiap penelitian pada 

keaslian penelitian tersebut adalah metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil penelitian 

(output). 

Pada penelitian ini, penelitian akan mengkaji mengenai penilaian optimasi pengelolaan 

rumah susun sederhana sewa di Kota Semarang ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan rusunawa Kota Semarang. Dengan 

mengetahui apa saja faktot yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan kemudian dapat 

dirumuskan konsep pengelolaan yang lebih baik guna menjaga keberlangsungan rusunawa agar 

sesuai dengan tujuan awal pembangunannya. Dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

masukan bagi pihak Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman dan UPTD Rumah Susun Kota Semarang sebagai pemegang kebijakan, pengelola 

dan pemilik rusunawa. Masukan ini  sebagai bahan pertimbangan dalam hal pengelolaan rumah 

susun sederhana sewa bagi pemerintah Kota Semarang agar rumah susun dapat dikelola dengan 

baik.  

Penelitian mengenai kajian penilaian optimasi pengelolaan rumah susun sederhana 

sewa di Kota Semarang ini sepanjang observasi di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota 

Fakultas Teknik Univeristas Diponegoro belum ditemukan oleh penulis, namun sebelumnya 

sudah dilakukan penelitian terkait dengan rumah susun. Beberapa penelitian terkait rumah susun 

yang sudah pernah dilakukan antara lain : 

- Erna Sulistiyowati tahun 1999 meneliti mengenai faktor penentu kebutuhan rusun 

berdasarkan Inpres No. 5 tahun 1990 di Kota Semarang dengan motode penelitian analisis 

kualitatif, kuantitatif, komparatif dan deskriptif dan hasil penelitian mengetahui faktor 

penentu kebutuhan rusun dengan memperhatikan Inpres No. 5 tahun 1990 tentang 

peremajaan Kota Semarang dan menentukan prioritas dari faktor peremajaan.  

- Musrifah tahun 1999 meneliti mengenai tingkat pemenuhan kebutuhan prasarana lingkungan 

rusun Kalisari berdasarkan presepsi penghuni terhadap standar pemenuhan kebutuhan dengan 

menggunakan analisis kualitatif, deskriptif, komporatif dan diskriminan dan hasil penelitian 

mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan prasarana lingkungan secara normatif dan 

subjektif.  
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- Baiq Elnny tahun 2005 meneliti tentang pengenaan pajak dan bangunan pada rusun pekunden 

di Kota Semarang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan hasil penelitian 

mengetahui efektifitas pengenaan PBB pada rusun Pekunden sehingga di ketahui model 

terbaik dasar pengenaan pajak.  

- Andi Rizal Umbara tahun 2003 meneliti tentang relokasi permukiman kumuh nelayan dengan 

rumah susun Kedaung, Kelurahan Sukamaju, Bandar Lampung dengan metode penelitian 

kualitatif dan hasil penelitian menemukan faktor penyebab kegagalan relokasi permukiman 

kumuh nelayan ke rusun di Kota Bandar Lampung.  

- Muhlisun meneliti tentang pengaruh pembangunan rumah susun sederhana sewa dan 

kebijakan pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan 

rendah di perumnas Klender dengan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dan 

hasil penelitian KESMAS berpenghasilan rendah di Perumnas Klender Jakarta Timur dapat 

ditingkatkan melalui upaya peningkatan peran dan fungsi pembangunan Rusunawa dan 

Kebijakan Pemda.  

- Riza meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghuni baru untuk memilih 

tinggal di rumah susun klender Jakarta Timur dengan metode penelitian diskriptif kuantitatif, 

diskriptif kualitatif dan hasil penelitian menemukan nilai masing-masing faktor yang 

berpengaruh terhadap penghuni rumah susun yang berasal dari kawasan peremajaan untuk 

memilih tetap tinggal di rusun. 

- Mokh Subkhan meneliti mengenai Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Cengkareng 

Timur dengan metode penelitian diskriptif kuantitatif, diskriptif kualitatif dan hasil penelitian 

Menentukan faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan dengan mengkaji 

pola pengelolaan lingkungan permukiman rusunawa yang dikelola pemerintah di rusunawa 

Cengkareng. 

- Nur Aini Ashfihani meneliti mengenai efektifitas pengelolaan rusun di Kota Semarang 

dengan metode penelitian kuantitatif dan deskriptif serta hasil penelitian mengkaji efektifitas 

pengelolaan rusun di Kota Semarang dilihat dari peran serta penghuni dalam mengelola 

rumah susun yang dikaitkan dengan peran pemerintah dan kebijakan terkait. 

Untuk lebih jelasnya, perbedaan penelitian oleh peneliti saat ini dengan penelitian yang sudah 

dilakukan dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini : 
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TABEL I.1  

KEASLIAN PENELITIAN 

No. Peneliti Judul Metode Penelitian Lokasi Output 

1 Erna 

Sulistiyowati, 

1999, Tugas 

Akhir S1 PWK, 

Undip 

Identifikasi Faktor Penentu 

Kebutuhan Rusun Berdasarkan 

Inpres No.5 Tahun 1990 di Kota 

Semarang 

Analisis kualitatif, 

kuantitatif, 

komparatif dan 

deskriptif 

Kota 

Semarang 

Mengetahui faktor penentu 

kebutuhan rusun dengan 

memperhatikan Inpres No. 5 tahun 

1990 tentang peremajaan Kota 

Semarang dan menentukan prioritas 

dari faktor peremajaan 

2 Musrifah, 

1999, Tugas 

Akhir S1 PWK, 

Undip 

Studi Tingkat Pemenuhan 

Kebutuhan Prasarana 

Lingkungan Rusun Kalisari 

Berdasarkan Presepsi Penghuni 

Terhadap Standar Pemenuhan 

Kebutuhan 

Analisis kualitatif, 

deskriptif, 

komporatif dan 

diskriminan 

Kota 

Semarang 

Mengetahui tingkat pemenuhan 

kebutuhan prasarana lingkungan 

secara normatif dan subjektif 

3 Baiq Elnny 

Susanti, 2005, 

Tugas Akhir S1 

PWK, Undip 

Pengenaan Pajak dan Bangunan 

pada Rusun Pekunden di Kota 

Semarang 

Kualitatif Kota 

Semarang 

Mengetahui efektifitas pengenaan 

PBB pada rusun Pekunden sehingga 

di ketahui model terbaik dasar 

pengenaan pajak 

4 Andi Rizal 

Umbara, 2003, 

Thesis S2 

PWK, Undip 

Kajian Relokasi Permukiman 

Kumuh Nelayan ke Rumah 

Susun 

Kedaung, Kelurahan Sukamaju, 

Bandar Lampung 

Kualitatif Kota Bandar 

Lampung 

Menemukan faktor penyebab 

kegagalan relokasi permukiman 

kumuh nelayan ke rusun di Kota  

Bandar Lampung 

5 Muhlisun Pengaruh Pembangunan Rumah 

Susun Sederhana Sewa dan 

Kebijakan Pemerintah Daerah 

Terhadap Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah di 

Perumnas Klender 

Diskriptif 

kuantitatif, 

diskriptif kualitatif 

Jakarta Timur KESMAS berpenghasilan rendah di  

Perumnas Klender Jaktim dapat 

ditingkatkan melalui upaya 

peningkatan peran dan fungsi 

pembangunan Rusunawa dan 

Kebijakan Pemda 

6 Riza A, Thesis 

S2 PWK, 

Undip 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penghuni baru 

untuk memilih tinggal di rumah 

susun klender Jakarta Timur 

Diskriptif 

kuantitatif, 

diskriptif kualitatif 

Kota Jakarta Menemukan nilai masing-masing 

faktor yang berpengaruh terhadap 

penghuni rumah susun yang berasal 

dari kawasan peremajaan untuk 

memilih tetap tinggal di rusun 

7 Mokh 

Subkhan, 

Pengelolaan Rumah Susun 

Sederhana Sewa Cengkareng 

 Analisis kualitatif, 

kuantitatif 

Kota Jakarta Menentukan faktor yang 

menyebabkan menurunnya kualitas 

lingkungan dengan mengkaji pola 
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sumber : Berbagai Sumber, 2018 

 

 

1.7 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir pada penelitian ini didasari oleh adanya hipotesis penelitian bahwa aspek 

pengelolaan yang tidak optimal berpengaruh terhadap tujuan awal pembangunan rusunawa. Dengan 

pengelolaan yang kurang baik dapat menurunkan kualitas hunian sehingga berpengaruh terhadap 

kehidupan masyarakat yang menghuni rumah susun. Menurunnya kualitas hunian ini dapat dilihat 

dari kondisi fisik bangunan yang mulai rusak.  

Kota Semarang memiliki 7 (tujuh) rusunawa yang hasus dikelola dengan baik, namun dalam 

pengelolaannya terdapat beberapa masalah yang berdampak pada kondisi bangunan yang mulai 

berdegradasi lebih cepat dari seharusnya. Hal ini terjadi karena kurang optimalnya pengelolaan yang 

dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak terkait sehingga berdampak terhadap keamanan dan 

kenyamanan penghuni rumah susun. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait pengelolaan 

yang optimal terhadap aspek peghuni dan aspek pengelolanya. Aspek penghuni rumah susun meliputi 

karakteristik sosial, karakteristik ekonomi, dan karakteristik fisik rusunawa. Aspek pengelolaan 

meliputi pengelolaan teknis prasarana dan sarana, pengelolaan persewaan, pemasaran dan pembinaan 

penghuni, aspek pengelolaan administrasi dan keuangan. 

 

 

 

Thesis S2 

PWK, Undip 

pengelolaan lingkungan 

permukiman rusunawa yang 

dikelola pemerintah di rusunawa 

Cengkareng 

8. Nur Aini 

Ashfihani, 

2010, Tugas 

Akhir S1 PWK, 

Undip 

Efektifitas Pengelolaan Rusun di 

Kota Semarang 

Kuantitatif dan 

deskriptif 

Kota 

Semarang 

Mengkaji efektifitas pengelolaan 

rusun di Kota Semarang dilihat dari 

peran serta penghuni dalam 

mengelola rumah susun yang 

dikaitkan dengan peran pemerintah 

dan kebijakan terkait 

9 Boy 

Pardamean 

Mahulae, 2018, 

Tugas Akhir S1 

PWK, Undip 

Penilaian Optimasi Pengelolaan 

Rumah Susun Sewa Sederhana di 

Kota Semarang 

Analisis Kualitatif 

dan kuantitatif 

Kota 

Semarang 

Menemukan penyebab kurang 

optimalnya pengelolaan rusunawa 

dan merekomendasikan optimasi  

pengelolaan rumah susun sederhana 

sewa di Kota Semarang 
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Sumber : Penyusun, 2018   

GAMBAR 1.3 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Identifikasi Regulasi Pengelolaan Rusunawa   

- Pengelolaan Teknis Prasarana dan Sarana 

- Pengelolaan Persewaan dan Pemasaran dan 

pembinaan penghuni 

- Pengelolaan administrasi dan keuangan 

Penilaian Optimasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota 

Semarang 

Ketersediaan 

Prasarana dan 
sarana 

Faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan rusunawa Kota Semarang 

Kesimpulan dan Rekomendasi berdasarkan hasil studi pengelolaan rusunawa Kota Semarang 

- kelompok sasaran 

- tata tertib penghunian 

- hak dan kewajiban 

- pengaturan bagian dan benda bersama 

- perawatan dan pemeliharaan 

- kelembagaan pengelola urusan 

administratif dan keseharian rumah 

susun. 

Analisis Karakteristik Penghuni Rusunawa Analisis Pengelolaan terhadap Regulasi  Analisis Peran dan Fungsi Pengelola Rusunawa 

Identifikasi Aspek Pengelola Rusunawa 

Analisis Skoring Pembobotan 

dan Deskriptif Kualitatif 

Peran dan fungsi pengelola rusunawa 

Pengelolaan rusunawa 
Bentuk Organisasi Pengelolaan 

Rumah Susun 

Identifikasi Karakteristik Penghuni Rusunawa 

Analisis Distribusi Frekuensi 

dan Deskriptif Kualitatif 

Aspek sosial 

Aspek ekonomi 

Kondisi fisik 
rusunawa 

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa kurang optimal 

Research Question : 

“Bagaimanakah optimasi pengelolaan rumah susun sederhana sewa di Kota Semarang?” 
 

Tujuan : 

Menilai Optimasi Pengelolaan Rumah Susun Sewa di Kota Semarang 

Masalah  

Pertanyaan 

Penelitian 

Tujuan 

 Penelitian 

 Kurangnya pembiayaan untuk operasionalan seperti 

biaya pemeliharaan dan perbaikan rusunawa 

 Ketidaktaatan penghuni terhadap aturan seperti 
keterlambatan membayar uang sewa, adanya 

pengalihtanganan hak sewa dan ketidaktepatan sasaran 
penghuni. 

 Penurunan kualitas lingkungan rumah susun 

 

Meningkatnya kebutuhan 

akan rumah bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah 

Keterbatasan lahan 

di perkotaan 

Pembangunan 

rusunawa 

Pengelolaan rusunawa 

Meningkatnya jumlah penduduk 

setiap tahunnya 

Latar Belakang  

 Lemahnya kontrol pemerintah dalam 
pengelolaan rusunawa 

 Kinerja kelembagaan dinilai kurang optimal 

 Kurangnya komunikasi yang baik antara pihak 

pengelola rusunawa dengan pihak pemerintah 
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1.8 Metode Penelitian  

Penelitian tentang penilaian optimasi pengelolaan rumah susun sewa di Kota Semarang ini berfokus 

pada peran dan fungsi pengelola. Optimalnya pengelolaan rumah susun sewa akan dinilai dari 

pelaksanan peran dan fungsi masing-masing pengelola, maka akan dilakukan pendekatan dan metode 

yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. 

  

1.8.1  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dapat dibagi menjadi 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan 

pendekatan kuantitatif. Menurut Lodico, Spaulding dan Voegtle dalam Emzir (2011) penelitian 

kualitatif disebut juga penelitian interpretif atau penelitian lapangan yaitu suatu metodologi yang 

dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam seting pendidikan, 

sedangkan pendekatan kuantitatif menurut Emzir (2009) adalah suatu pendekatan penelitian yang 

secara primer menggunakan paradigma postpositivist (seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi 

kepada variabel, hipotesis dan pertanyaan spesifik, menggunakan pengukuran dan observasi, serta 

pengujian teori) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, menggunakan strategi seperti eksperimen 

dan survei yang memerlukan data statistika, maka pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen-

instrumen formal dan memiliki sifat mengukur, biasanya menggunakan teori-teori, model atau rumus 

yang berkaitan dengan penelitian. 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian “Penilaian Optimasi Pengelolaan Rumah 

Susun Sederhana Sewa di Kota Semarang” adalah pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif 

digunakan karena memiliki maksud untuk mengkonstruksikan hubungan antar fenomena yang dapat 

menggunakan statistik untuk mengetahui hubungan antar fenomena (Sugiyono, 2005). Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menilai optimasi pengelolaan rumah susun sederhana sewa Kota Semarang. 

Oleh karena itu, diperlukan identifikasi dan analisis terhadap pengelolaan rumah susun sederhana sewa 

di Kota Semarang dengan pendekatan deskriptif yang dilengkapi dengan data-data kuantitatif. Adapun 

data-data kuantitatif yang mendukung dalam mencapai tujuan penelitian seperti jenis mata pencaharian, 

jumlah penghasilan, jumlah KK, jumlah penghuni, lama tinggal, tingkat pendidikan dan lain 

sebagainya. 
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1.8.2 Teknik Pengumpulan Data  

Tahap ini merupakan upaya dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan pada penelitian. Pada 

penelitian ini, data dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang langsung diperoleh dari kondisi lapangan yang ada dan bersumber pada responden 

serta bersifat empirik, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian literatur, arsip, 

buku, dokumen atau data yang dikeluarkan oleh instansi yang dapat dipertanggungjawabakan 

kevalidannya.  

Berdasarkan jenis datanya, proses pengumpulan data penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) 

metode yaitu metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder. Metode 

pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara, kuesioner dan oberservasi, sedangkan 

metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara telaah dokumen, survei instansi dan kajian 

literatur. 

a. Metode Pengumpulan Data Primer 

Metode pengumpulan data primer antara lain sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan proses untuk mendapatkan keterangan dari responden terkait 

pengelolaan rumah susun sederhana sewa di Kota Semarang. Metode ini dilakukan dengan cara 

tanya jawab secara langsung kepada responden dengan menggunakan alat panduan wawancara. 

Wawancara akan dilakukan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota 

Semarang, pihak UPTD Rumah Susun Kota Semarang dan organisasi pengelola yang ada di 

setiap rumah susun sederhana sewa di Kota Semarang. Sebelum melakukan wawancara, 

peneliti akan mengurus terlebih dahulu surat izin penelitian agar mempermudah dalam 

memperoleh data pada saat wawancara kepada pihak terkait. Pada saat akan melakukan 

wawancara, adapun data yang akan diperoleh yaitu data penghuni, kelengkapan dan tingkat 

pelayanan PSU, peraturan dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan rumah susun, bentuk 

lembaga pengelola rusunawa, struktur organisasi pengelola rusunawa serta peran dan fungsi 

pengelola rumah susun sederhana sewa Kota Semarang. Wawancara akan dilakukan terlebih 

dahulu kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pihak UPTD Rumah Susun 

kemudian kepada pihak pengelola di masing-masing rumah susun sederhana sewa Kota 

Semarang.  

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
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dijawabnya (Sugiyono,2012). Kuesioner ini ditujukan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kota Semarang, UPTD Rumah Susun Kota Semarang, pihak pengelola setiap 

rusunawa dan penghuni rumah susun yang merupakan pengguna dari bangunan rumah susun. 

Pihak Dinas yang akan menjadi responden adalah Kepala Dinas dan Staff Bagian Sarana, 

Prasarana dan Utilitas Umum. Pihak UPTD yang akan menjadi responden adalah kepala 

UPTD, Ka Sub Bag Tata Usaha dan staff pengadministrasi Keuangan. Data yang akan 

diperoleh dari UPTD dan pihak pengelola adalah untuk mengetahui peran dan fungsi 

pengelola, menilai pengelolaan yang dilakukan oleh pihak UPTD dan masing-masing 

pengelola rumah susun seperti tingkat pelayanan sarana dan prasarana. Data yang diperoleh 

dari penghuni adalah untuk mengetahui informasi mengenai sosial ekonomi penghuni. Selain 

itu, kuesioner ini juga bertujuan untuk  

3. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan. Pengamatan ini 

bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik dan nonfisik pada pengelolaan rumah susun. 

Kegiatan pengelolaan yang dimaksud seperti kegiatan pemeliharaan dan perawatan, 

ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana rumah susun, kondisi fisik bangunan serta 

mengamati aktivitas penghuni rumah susun. 

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Metode pengumpulan data sekunder sebagai berikut : 

1. Telaah Dokumen  

Telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data sekunder melalui dokumen terkait 

pengelolaan rumah susun yang akan diolah dan akan disajikan untuk keperluan data penelitian. 

Dokumen ini merupakan data yang berasal dari instansi UPTD Rumah Susun Kota Semarang 

dan pihak pengelolaan disetiap rusunawa Kota Semarang.  
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1.8.3 Teknik Pengolahan Data  

Pengolahan data pada penelitian ini adalah pengolahan data kuantitatif. Data-data yang yang 

telah dikumpulkan kemudian akan dilakukan analisis. Pada penelitian ini, data akan diklasifikasikan 

karena sebagian besar data berhubungan dengan komunikasi (kuesioner dan wawancara) sehingga 

perlu penelaahan agar mempermudah dalam menganlisis data. Pada pengolahan data meliputi 

transformasi data (coding),  penyajian dan pengeditan data. 

1. Transformasi data (coding) 

Transformasi data atau coding adalah pemberian kode-kode untuk data yang mempunyai jenis 

yang sama atau disebut dengan pengkategorian data. Kode ini bertujuan untuk memberikan 

identitas data  berupa huruf atau angka agar mempermudah pada saat menganalisis data. 

Pemberian kode yang akan dilakukan pada saat survei seperti W untuk wawancara, K untuk 

kuesioner, O untuk observasi, T untuk telaah dokumen. dan untuk penilaian optimaasi pengelolaan 

rumah susun sederhana sewa menggunakan angka 1 untuk pengkategorian kurang optimal, 2 

untuk pengkategorian cukup optimal, dan 3 untuk pengkategorian sudah optimal. 

2. Penyajian data 

Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, gambar, peta, maupun deskriptif untuk 

memudahkan dalam pembacaan hasil olahan data. Tabel yang disajikan merupakan tabel frekuensi 

dengan mendeskripsikan karakteristik pengelolaan rumah susun sesuai variabel yang telah 

ditentukan seperti jumlah penghuni tiap rusunawa, mata pencaharian penghuni, harga sewa setiap 

rusunawa dan lain sebagainya. Kemudian akan dilakukan editing untuk melihat ada tidaknya 

kesalahan data, seperti ketidakcocokan data yang diperoleh dari survei lapangan dengan data-data 

sekunder yang telah diperoleh. 

 

1.8.4 Teknik Sampling 

Sampel penelitian merupakan sebagian dari populasi yang mampu mewakili seluruh 

karakteristik populasi pada penelitian penilaian optimasi pengelolaan rumah susun sederhana sewa 

Kota Semarang. Menurut Sugiyono (2012), populasi yang dimaksud adalah objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan sesuai dengan kebutuhan penelitian pada wilayah penelitian.  Pada penelitian ini, 

sampel penelitian membantu peneliti dalam menentukan jumlah responden yang dibutuhkan. 

Responden pada penelitian ini adalah Disperkim, UPTD Rumah Susun dan Paguyuban pengelola 

rusunawa. Penghuni rumah susun akan diambil beberapa sampel yang diharapkan nanti dapat mewakili 

seluruh jumlah penghuni rumah susun.  
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Teknik sampling dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : probability sampling dan 

nonprobability sampling. Menurut Sugiyono (2014), probability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi untuk dipilih menjadi sampel 

penelitian, sedangkan nonprobability sampling merupakan teknik pengambilan sampling yang 

tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. Pada penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah probability 

sampling dan jenis probability sampling yang digunakan adalah simple random sampling karena 

pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memerhatikan strata yang ada, sehingga anggota 

populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. 

 

1.8.5 Ukuran Sampel 

Untuk menentukan banyaknya responden, peneliti melibatkan seluruh populasi yang ada yaitu 

pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, UPTD Rumah Susun dan pihak paguyuban 

pengelola masing-masing rumah susun. Responden yang akan dilibatkan kepada Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman adalah Kepala Dinas dan Staff Bidang Sarana Prasarana dan Utilitas Umum. 

Responden yang dilibatkan kepada pihak UPTD Rumah Susun adalah Kepala UPTD Rumah Susun, 

Ka Sub Bag Tata Usaha dan staff pengadministrasi keuangan. Responden yang dilibatkan kepada pihak 

pengelola masing-masing rumah susun adalah ketua paguyuban pengelolanya, sedangkan untuk 

penghuni, peneliti mengasumsikan untuk mengambil sampel penghuni sebanyak 1-2 penghuni disetiap 

blok rusunawa sebagai verifikasi pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pengelola, UPTD maupun 

pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Asumsi peneliti menentukan banyaknya sampel 

penghuni dikarenakan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah pihak pengelola, sehingga untuk 

jumlah sampel penghuni hanya sebagai verifikasi saja. 
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1.8.6 Kebutuhan Data 

Kebutuhan data akan disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari sasaran, variabel, bentuk data, 

sumber data, dan teknik pengumpulan data. Adapun tabel kebutuhan data yaitu sebagai berikut : 

 

TABEL I.2 

KEBUTUHAN DATA 

 

No Sasaran Variabel 
Primer Sekunder 

K W O T 

1 Mengidentifikasi 

Karakteristik 

Penghuni 

Aspek Ekonomi 

- Jenis mata pencaharian 

- Jumlah penghasilan 

 

 

 

  

 

 

 

Aspek Sosial 

- Jumlah KK 

- Jumlah penghuni 

- Lama tinggal 

- Tingkat Pendidikan 

- Asal daerah 

- Tempat bekerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek Fisik Rusunawa 

- Ketersediaan PSU 

- Tingkat pelayanan PSU 

  

 

 

 

 

 

 

2 Mengidentifikasi 

Aspek Pengelola 

Rusunawa  

Aspek Pengelola 

- Bentuk lembaga pengelola 

- Struktur organisasi pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Mengidentifikasi 

regulasi dan 

kebijakan 

pemerintah 

Aspek Regulasi dan Kebijakan Pemerintah 

- kelompok sasaran 

- tata tertib penghunian 

- hak dan kewajiban 

- pengaturan bagian dan benda bersama 

- perawatan dan pemeliharaan 

- kelembagaan pengelola urusan 

administratif dan keseharian rumah susun 
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4 Mengindentifikasi 

Peran dan Fungsi 

Pengelola 

Aspek Peran dan Fungsi Pengelola 

- Pemeliharaan dan Perawatan Rusunawa  

- Hubungan kerjasama antar pengelola 

rumah susun (pihak pemerintah, UPTD 

dan pihak pengelola disetiap rusunawa) 

- Sistem sewa menyewa 

- Tepat sasaran penghuni 

- Cara penyampaian informasi 

- Kontrol terhadap pelanggaran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 

 Keterangan : 

K : Kuesioner 

W : Wawancara 

O : Observasi 

T : Telaah dokumen 

 

 

1.8.7 Metode Analisis 

Analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian penilaian optimasi pengelolaan rumah 

susun sederhana Kota Semarang, yaitu dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dengan 

distribusi frekuensi dan skoring pembobotan. Pada metode analisis distribusi frekuensi ini akan 

menjabarkan data-data terkait dengan pengelolaan rumah susun sederhana sewa seperti: karakteristik 

penghuni berupa kondisi sosial, ekonomi, dan fisik hunian untuk melihat kondisi penghuni serta 

ketersediaan prasarana dan sarana rumah susun pada pengelolaan yang ada di setiap rusunawa. Analisis 

distribusi frekuensi dilakukan dengan perhitungan matematis dan dari analisis tersebut akan digunakan 

sebagai acuan melakukan analisis deskriptif, sedangkan metode analisis skoring pemobobotan 

digunakan untuk menilai optimasi pengelolaan rusunawa. Dengan mengindentifikasi dan menganalisis 

kondisi pengelolaan rusunawa sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Rusunawa yang ada akan 

diklasifikasikan sesuai dengan variabel penelitian. Setelah diklasifikasikan, maka akan dilakukan 

skoring untuk melihat rusunawa mana saja yang pengelolaannya sudah optimal, cukup optimal, 

ataupun kurang optimal. 
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1.8.8 Teknik Analisis 

Untuk mencapai sasaran pada penelitian penilaian optimasi pengelolaan rusunawa di Kota 

Semarang ini, maka digunakan teknik analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis 

distribusi frekuensi dan skoring pembobotan. Untuk mengidentifikasi karakteristik penghuni rusunawa, 

mengidentifikasi aspek pengelola rusunawa dan mengidentifikasi regulasi dan kebijakan pemerintah 

menggunakan teknik analisis distribusi frekuensi. Untuk analisis peran dan fungsi pengelola serta 

analisis penilaian optimasi pengelolaan rusunawa menggunakan teknik analisis skoring pembobotan. 

Berikut merupakan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

 

TABEL I.3 

TEKNIK ANALISIS 

 

No 
Sasaran 

Penelitian 

Teknik 

Analisis 
Uraian 

1 Identifikasi 

karakteristik 

penghuni 

rusunawa 

Distribusi 

frekuensi 

Karakteristik penghuni meliputi karakteristik sosial, ekonomi, dan 

karakteristik fisik rusunawa akan dianalisis dan akan digunakan untuk 

melihat kondisi penghuni serta ketersediaan prasarana dan sarana rumah 

susun pada pengelolaan rumah susun. 

2 Identifikasi 

aspek 

pengelola 

rusunawa 

Distribusi 

frekuensi 

Mengidentifikasi struktur organisasi pengelolaan rumah susun yang 

dibentuk, membahas struktur organisasi dari pemerintah (UPTD) hingga 

ke pengelola yang ada di setiap rusunawa. 

3 Identifikasi 

regulasi dan 

kebijakan 

pemerintah 

Distribusi 

frekuensi 

Mengidentifikasi kesesuaian terhadap regulasi dan kebijakan 

pemerintah yang telah ditetapkan 

4 Analisis peran 

dan fungsi 

pengelola 

Skoring 

pembobotan 

Menganalisis peran dan fungsi pengelola rumah susun, baik yang 

dilakukan oleh pihak pemerintah melalui UPTD maupun oleh pihak 

pengelola disetiap rusunawa 

5 Analisis 

penilaian 

optimasi 

pengelolaan 

rusunawa 

Skoring 

pembobotan 

Dari analisis pengelolaan rusunawa tersebut, maka dapat dilihat 

pengelolaan rumah susun sederhana sewa di Kota Semarang sudah 

optimal, kurang optimal atau belum optimal. 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 
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1.8.9 Analisis Data  

Analisis data pada penelitian ini diawali dengan kajian literatur. Adapun analisis data yang dilakukan 

yaitu analisis karakteristik penghuni dan analisis peran dan fungsi pengelola rusunawa. 

a. Analisis karakteristik masyarakat rumah susun sederhana sewa Kota Semarang dilakukan dengan 

distribusi frekuensi. Analisis karakteristik penghuni rusunawa yaitu dilihat dari aspek ekonomi, 

aspek sosial dan aspek fisik rusunawa. Aspek ekonomi membahas mengenai tingkat pendidikan, 

mata pencaharian dan kemampuan ekonomi penghuni rusunawa. Aspek sosial membahas 

mengenai kebiasaan penghuni rusunawa dan kesadaran penghuni rusunawa terhadap lingkungan 

sekitar serta sosialisasi antar penghuni rumah susun dan aspek fisik hunian rusunawa membahas 

mengenai prasarana, sarana dan utilitas rumah susun seperti ketersediaan dan kedekatan moda 

transportasi. Kemudian dari analisis tersebut akan digunakan sebagai masukan dalam melakukan 

analisis deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi penghuni, rumah susun dan 

ketersediaan sarana dan prasarana. 

b. Analisis aspek regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah mencakup hal–hal yang berkaitan dengan 

penghunian seperti kelompok sasaran, tata tertib penghunian, hak dan kewajiban, pengaturan 

bagian dan benda bersama, perawatan dan pemeliharaan, kelembagaan pengelola urusan 

administratif dan keseharian rumah susun. 

c. Analisis peran dan fungsi pengelola dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa Kota 

Semarang yaitu menganalisis hubungan antar organisasi di dalam pengelolaan rusunawa. Dalam 

hal peran dan fungsi organisasi dapat berupa pengelolaan teknis prasarana dan sarana, pengelolaan 

persewaan, pembinaan penghuni, pengelolaan administrasi dan keuangan. Analisis ini dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar peran dan fungsi pengelola terhadap pengelolaan rusunawa 

berdasarkan variabel yang telah dipilih. Analisis ini menggunakan metode pembobotan dan 

kemudian dideskripsikan sesuai dengan hasil pembobotan yang telah diketahui.  

d. Analisis Penilaian Optimasi Pengelolaan Rusunawa Kota Semarang digunakan sebagai parameter 

optimal terhadap pengelolaan yang telah dilakukan oleh pihak pengelola. Hal ini akan melibatkan 

penilaian langsung oleh penghuni terhadap pengelolaan. Penilaian ini bertujuan untuk 

memperkuat data yang diperoleh dari wawancara terhadap pihak pemerintah maupun pihak 

pengelola disetiap rusunawa. 
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1.8.10 Kerangka Analisis  

Kerangka analisis sangat diperlukan untuk menstrukturkan proses analisis pada penelitian Penilaian 

Optimasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Semarang. Adapun kerangka analisis 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 

Gambar 1.4 

Kerangka Analisis 

Analisis Pengelolaan Rumah Susun 

Sederhana Sewa Ditinjau dari aspek 

penghuni dan aspek pengelola 

 

- Karakteristik Sosial dan Ekonomi Penghuni  

- Kondisi Bangunan Gedung Rusunawa  

- Ketersediaan sarana dan parasarana rusunawa 

Identifikasi aspek penghuni rusunawa 

menggunakan teknik analisis distribusi 

frekuensi 

Identifikasi aspek regulasi pengelolaan 

rusunawa menggunakan teknik analisis 

distribusi frekuensi 

Sosial Ekonomi 

penghuni rusunawa 

 

Aspek regulasi 

pengelolaan rusunawa 

 

Manajemen pengelolaan 

rusunawa 

 

Identifikasi peran dan fungsi pengelola 

rusunawa menggunakan metode 

analisis kuantitatif dengan distribusi 

frekuensi dan skoring pembobotan 

 

Menggunakan metode analisis 

kuantitatif dengan distribusi 

frekuensi dan skoring pembobotan 

Penilaian Optimasi 

Pengelolaan Rusunawa 

Kota Semarang 

 

- Pengelolaan teknis prasarana dan sarana 

- Pengelolaan persewaan 

- Pembinaan penghuni 

- Pengelolaan administrasi dan keuangan 

- Kelompok sasaran 

- Tata tertib penghunian 

- Hak dan kewajiban 

- Pengaturan bagian dan benda bersama 

- Perawatan dan pemeliharaan 

- Kelembagaan pengelola urusan 

administratif dan keseharian rumah susun. 

Input Proses  Output 
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1.9  Sistematika Penulisan 

Gambaran umum untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian ini, maka sistematika 

pembahasan dibagi menurut bab - bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang penyusunan, perumusan masalah,tujuan dan sasaran, ruang 

lingkup materi dan ruang lingkup wilayah, keaslian penelitian, posisi penelitian dalam bidang ilmu 

perencanaan 

wilayah dan kota, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan dari laporan 

akhir penelitian Penilaian Optimasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Semarang 

BAB II KAJIAN LITERATUR RUMAH SUSUN, PENGELOLAAN RUMAH SUSUN, 

PEMELIHARAAN, ORGANISASI DAN OPTIMASI PENGELOLAAN RUSUNAWA 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian. Kajian literatur yang digunakan menjelaskan mengenai pengertian rumah susun, 

pengelolaan rumah susun sederhana sewa, peraturan dan kebijakan pemerintah terkait penyediaan 

rumah susun sewa dan pengelolaannya serta sintesa kajian literatur yang digunakan dalam penelitian.  

BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 

KOTA SEMARANG 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum pengelolaan rumah susun sederhana sewa Kota 

Semarang. Membahas mengenai peran dan fungsi pengelola rusunawa di Kota Semarang. 

Dicantumkan juga kondisi fisik dan non fisik rumah susun sederhana sewa. Selain data statistik, 

ditampilkan juga foto-foto penunjang terkait kondisi lingkungan rumah susun serta penghuni rusunawa 

di Kota Semarang 

BAB IV ANALISIS PENILAIAN OPTIMASI PENGELOLAAN RUMAH SUSUN 

SEDERHANA SEWA DI KOTA SEMARANG 

Dalam bab ini membahas mengenai analisis karakteristik penghuni rusunawa Kota Semarang, analisis 

kondisi fisik rusunawa di Kota Semarang,  analisis peran dan fungsi pengelola rusunawa Kota 

Semarang dan analisis penilaian optimasi pengelolaan rusunawa di Kota Semarang 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini membahas kesimpulan dari hasil penilaian pengelolaan yang dilakukan oleh pihak 

pengelola rusunawa, yaitu Disperkim, UPTD dan paguyuba. Dari hasil tersebut akan diketahui faktor 

penyebab kurang optimalnya pengelolaan rusunawa di Kota Semarang dan merekomendasikan 

pengelolaan yang optimal sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. 

 


