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Biaya hidup yang terjangkau serta kualitas hunian yang layak dan sehat 
seharusnya dirasakan oleh penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 
Kaligawe Kota Semarang yang didirikan bertujuan untuk membantu masyarakat 
berpenghasilan rendah, jika tidak maka seiring dengan waktu masyarakat tersebut akan 
menyingkir dan memilih untuk pindah dan mengalihkan kepemilikannya. Itulah salah 
satu yang disinyalir menjadi penyebab banyaknya bantuan rusunawa akhirnya berpindah 
ke tangan orang yang tidak berhak mendapatkannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui efektivitas bantuan Rusunawa Kaligawe mencakup ketepatan mekanisme 
perolehan, ketepatan tujuan, ketepatan sasaran dan dampak yang ditimbulkan terhadap 
kondisi ekonomi penghuninya. 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan datanya meliputi dokumentasi, 
observasi dan wawancara. Metode analisis data adalah analisis deskriptif persentase. 
Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah kepala keluarga penghuni Rusunawa 
Kaligawe Kota Semarang yang berjumlah 384 kepala keluarga dan diambil sampel 
sebanyak 79 kepala keluarga.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran mekanisme perolehan 
Rusunawa Kaligawe Kota Semarang yang dilakukan menunjukkan masih adanya 
ketidaksesuaian dengan ketentuan yaitu mengenai pengajuan permohonan melalui 
perantara dan SK resmi sebagai penghuni yang belum kunjung diterima penghuni. 
Rusunawa Kaligawe Kota Semarang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah 
layak dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kota Semarang telah tercapai 
sesuai dengan 7 dari 8 kriteria berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 
829/Menkes/SK/VII/1999 yang diteliti dan secara garis besar sesuai dengan kriteria 
rumah yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah menurut Turner. Rusunawa 
Kaligawe Kota Semarang dinilai telah tepat sasaran dengan persentase ketepatan sebesar 
91,14% namun dilihat dari tingkat pendapatan penghuninya namun berdasarkan tingkat 
kepemilikan harta,barang dan aset penghuni dinilai tidak tepat sasaran karena banyak 
penghuni yang memiliki harta,barang dan aset yang tidak mencerminkan masyarakat 
miskin yaitu sebesar 75,94%. Rusunawa Kaligawe Kota Semarang belum berdampak 
pada peningkatan pendapatan penghuninya, yang terlihat adalah dampak terhadap tingkat 
pengeluaran pemenuhan kebutuhan pokok yang sebagian besar dengan persentase 
48,10% cenderung mengalami kenaikan hanya 27,89% yang mengalami penurunan 
sedang sisanya sebesar 24,01% tidak mengalami perubahan atau tetap. Dampak terhadap 
peningkatan harta, barang dan aset bernilai ekonomi penghuninya juga terbilang masih 
kecil yaitu 26,58%. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Mmasih terdapat ketidaksesuaian 
pelaksanaan ekanisme perolehan Rusunawa Kaligawe dengan ketentuan yang berlaku. 
Bantuan Rusunawa Kaligawe dinilai tepat sasaran dan tujuan namun dampak ekonomi 
yang ditimbulkan belum dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya yang 
menjadikan Rusunawa Kaligawe dinilai tidak efektif. 
 


