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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

a. Tingkat kesiapan lahan untuk pemenuhan perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah di Kabupaten Semarang berada pada kategori agak siap.  

b. Hal ini dikarenakan dari empat komponen kriteria kesiapan lahan, terdapat dua kriteria yang 

dinilai siap yaitu ketersediaan lahan potensial dan adanya lokasi yang prioritas untuk dibangun. 

c. Terdapat beberapa lokasi yang berada pada prioritas I untuk dibangun perumahan subsidi 

berdasarkan angka backlog yakni Kecamatan Suruh, Kecamatan Bringin, Kecamatan 

Pringapus. Adanya backlog kepemilikan diseluruh Kecamatan di Kabupaten Semarang 

sebanyak 6083 KK, dianggap bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian 

sehingga hal ini menjadi kriteria yang dianggap paling penting.  

d. Selanjutnya, kriteria yang dianggap paling penting kedua yaitu dari segi ketersediaan lahan 

potensial. Lahan merupakan faktor penting dari segi penyediaan perumahan subsidi. Di 

Kabupaten Semarang lahan yang potensial untuk pemenuhan perumahan subsidi masih tersedia 

cukup luas untuk menampung besaran backlog yang ada yakni sekitar 338,08 Ha. 

e. Sedangkan, dari kriteria non fisik yakni prosedur perizinan dan regulasi terkait, serta program 

bantuan yang mendukung pemenuhan perumahan subsidi masih dianggap belum sepenuhnya 

siap. Dalam hal ini salah satunya karena kurang adanya keberpihakan pemerintah daerah 

kepada pengembang. Prosedur perizinan yang belum dipermudah dan program bantuan yang 

ada belum sepenuhnya maksimal pelaksanaannya dan perlu adanya pembenahan.  

f. Disisi lain, pihak pemerintah daerah dibatasi kewenangannya oleh pemerintah pusat untuk 

terkait penyediaan perumahan subsidi dan anggaran yang terbatas membuat apa yang mereka 

upayakan belum maksimal dalam pemenuhan perumahan subsidi.  

g. Sehingga untuk dapat menuju tingkat kesiapan lahan dengan kategori siap perlu adanya 

beberapa persiapan dan pembenahan terutama pada proses perizinan yang berlaku serta 

kebijakan dan regulasi terkait bantuan untuk pemenuhan perumahan subsidi. 
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5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan pelaksanaan penelitian mengenai kesiapan lahan dalam pemenuhan perumahan 

subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Semarang ini, dapat diberikan beberapa 

rekomendasi sebagai berikut. 

a. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya: 

• Pada penelitian yang memiliki tema serupa dengan penelitian ini, bisa mengkaitkan dengan 

preferensi masyarakat yang masuk dalam data backlog, agar dapat mengetahui dengan pasti 

seberapa besar masyarakat yang belum memiliki rumah dan membutuhkan serta menginginkan 

untuk memiliki rumah.  

• Identifikasi lebih dalam terkait program bantuan pemerintah lainnya sebagai pendukung 

pemenuhan perumahan subsidi 

• Bagi penelitian selanjutnya, untuk melakukan studi lebih mendalam terkait kesiapan lahan 

dengan melihat arahan pengembangan kawasan seperti kawasan industri. Karena hal tersebut 

akan berpengaruh pada demand kebutuhan akan rumah 

b. Rekomendasi untuk pemerintah: 

Berdasarkan dari penelitian ini, bahwa dalam kegiatan pemenuhan perumahan subsidi maka 

diperlukan intervensi dari pemerintah yaitu. 

• Dari hasil analisis didapatkan beberapa lokasi yang dianggap prioritas untuk kedepannya, 

dalam menyusun perencanaan lokasi-lokasi tersebut perlu diperhatikan untuk dapat menjadi 

pertimbangan lokasi pemenuhan perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

• Perlu adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap pelaku pembangunan, yaitu dengan 

membantu dalam penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan subsidi.  Dari hasil 

analisis, masih terdapat luasan lahan yang potensial yang perlu dijaga oleh pemerintah agar 

meminimalisir terjadinya spekulasi dan dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan perumahan 

subsidi. 

• Perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah pun tentunya 

harus berperan aktif dalam penyediaan perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah, antara lain pemberian kemudahan dalam perizinan, perintisan penyediaan land 

banking, dan penetapan zonasi untuk rumah subsidi. 


