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V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Secara keseluruhan pelaksanaan program pembangunan Rusunawa Keteguhan dalam 

pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat miskin di Kota Bandarlampung masuk 

dalam kategori efektif yaitu mencapai tingkat persentase sebesar 81,06%, maka 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pencapaian ketiga fokus analisis penelitian adalah sebesar 76,85% yang masing-

masing adalah : analisis ketepatan sasaran 89,44%,  analisis ketepatan lokasi 

diperoleh sebesar 77,78% dan analisis ketepatan Subsidi harga sebesar 63,33%. 

2. Pemerintah baru memenuhi kebutuhan rumah sebanyak 192 unit atau 17,83% dari 

total kebutuhan yang ada yakni 1077 unit, sehingga masih dibutuhkan 4 sampai 5 

unit bangunan rusunawa untuk memenuhi sisa kebutuhan yang ada yakni sebanyak 

885 unit rumah atau 82,17%. 

3. Pelaksanaan program pembangunan rusunawa belum tepat sasaran dikarenakan 

sebanyak 11 penghuni atau 5,73% bukan berasal dari wilayah pesisir 

Bandarlampung melainkan dari luar kota serta propinsi lain. 

4. Sampai saat ini wilayah pesisir yang menjadi sasaran utama pembangunan 

rusunawa belum ada perubahan yang signifikan dari kondisi sebelum dibangunnya 

Rusunawa Keteguhan,  karena penghuni yang berasal dari wilayah pesisir hanya 

mencapai 31,25% atau sebanyak 60 orang. 
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5. Kemampuan bayar penghuni masih mengalami hambatan terutama penghuni pada 

tingkat penghasilan sebesar Rp100.000,00 sampai Rp500.000,00 per bulan. 

Sedangkan kemampuan bayar yang paling baik berada pada penghuni yang 

berpenghasilan antara Rp1.100.000,00 sampai Rp2.000.000,00 per bulan. 

B. Saran 

Efektivitas pelaksanaan program pembangunan Rusunawa Keteguhan dalam 

pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat miskin di Kota Bandarlampung masih 

harus lebih ditingkatkan, di antaranya : 

1. Agar pemerintah dapat memenuhi kebutuhan rumah sebanyak 885 unit atau sekitar 

4 sampai 5 bangunan rusunawa sebagai realokasi masyarakat pesisir 

Bandarlampung yang terbilang kumuh tersebut. 

2. Agar pemerintah dapat menyediakan rumah susun sederhana milik (rusunami) dan 

membuat kesepakatan kepada penghuni yang akan menempati rumah tersebut 

untuk mengosongkan lokasi tinggal sebelumnya, sehingga wilayah kumuh pesisir 

menjadi bersih dan tertata.  

3. Agar UPT Rusunawa Keteguhan sebaiknya menetapkan tarif sewa yang lebih 

murah kepada masyarakat berpenghasilan Rp100.000,00 sampai Rp500.000,00, 

agar masyarakat lebih terbantu lagi dalam mengurangi pengeluarannya, karena 

pada tingkat penghasilan ini yang paling rendah kemampuan bayarnya. 

 


