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rIngkasan
EksEkutIf

Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) jadi salah satu solusi atas 
masalah tempat tinggal bagi golongan ekonomi menengah ke bawah di 
DKI Jakarta. Ada total 23 rusunawa yang tersebar di lima wilayah DKI 

Jakarta yang dihuni oleh masyarakat umum maupun hasil relokasi. Namun menurut 
informasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI 
Jakarta, jumlah total tunggakan warga penghuni Rusunawa hingga Juni 2017 
mencapai Rp 32 milyar. 

Hal inilah yang menjadi latar belakang dilaksanakannya survei Potensi 
Pengembangan Perekonomian Di Rumah Susun DKI Jakarta oleh Dinas 
Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan 
diperolehnya data seputar kondisi perekonomian dan profil rumah tangga serta 
potensi sumber daya manusia penghuni rusun, diharapkan bisa dibuat kebijakan 
untuk meningkatkan kondisi perekonomian penghuni rusun agar tidak ada lagi 
tunggakan biaya sewa rusun. Survei dilakukan selama bulan Oktober-November 
2017 terhadap 1600 sampel responden yang tersebar di 23 rusunawa di DKI Jakarta.

Dari hasil survei, sebanyak 61% anggota rumah tangga penghuni rusun ternyata 
tidak bekerja. Hanya sekitar 36% yang bekerja dan mempunya penghasilan pasif. 
Selain itu, sebagian besar rumah tangga penghuni rusun (sebanyak 57%), jumlah 
orang yang bekerja atau mempunyai penghasilan pasif dalam satu rumah tangga 
hanya ada 1 orang. Dari segi pendidikan, hanya ada sekitar 43% anggota rumah 
tangga penghuni rusun yang mempunyai tingkat pendidikan SMA atau di atasnya. 
Ada pun rata-rata selisih antara pendapatan dan pengeluaran wajib per bulan 
penghuni rusun adalah Rp 1,5 juta rupiah. 

Bagaimana potensi sumber daya manusia pada sebagian besar penghuni 
rusun? Tercatat 75% anggota rumah tangga penghuni rusun ternyata tidak 
punya ketrampilan atau keahlian khusus yang bisa menunjang perkembangan 
perekonomian masing-masing. Dari angka yang punya keahlian, sebagian besar 
berkecimpung dalam bidang tata boga/kuliner. Sejauh ini, bidang pekerjaan 
terbesar yang menjadi sumber penghasilan para penghuni rusun adalah aktifitas 
jasa. Namun penghasilan ini cenderung mengalami penurunan sejak perpindahan 
penghuni ke rusun. Ini karena penghuni rusun kehilangan pasar tempat mereka 
menawarkan jasanya. Perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan perekonomian 
mereka kembali.
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Latar BELakang & 
tujuan

Semakin padatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh pertambahan lahan adalah masalah 
klasik permukiman di kota-kota besar, termasuk di DKI Jakarta. Sehingga, pembangunan hunian secara 
vertikal jadi solusi efektif dalam memanfaatkan ruang/lahan tanah yang terbatas. Semakin mahalnya 

harga hunian di DKI Jakarta membuat pilihan pemukiman untuk masyarakat golongan ekonomi menengah 
ke bawah jadi terbatas. Rumah susun dengan harga cicilan atau sewa yang relatif murah jadi jawabannya. 

Program penataan kota juga menyisakan masalah bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke 
bawah. Rumah susun lagi-lagi jadi solusi atas masalah ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan 
rumah susun sebagai program untuk menampung warga yang terkena relokasi atas program penataan kota.

Dilihat dari kepemilikannya, rumah susun di DKI Jakarta dibagi atas 2 kategori, yaitu Rusunami dan 
Rusunawa. Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik) adalah jenis rumah susun yang ditujukan untuk 
masyarakat golongan menengah ekonomi ke bawah yang belum mempunya tempat tinggal sendiri, bisa 
dimiliki dengan menggunakan fasilitas Kredit Perumahan Rakyat dengan sejumlah persyaratan tertentu. 
Sementara Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
golongan ekonomi menengah ke bawah yang belum mempunyai rumah tinggal sendiri dan masyarakat yang 
terkena program penataan kota dengan biaya sewa yang relatif murah. 

Menurut informasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, 
jumlah total tunggakan warga yang tinggal di Rusunawa hingga bulan Juni 2017 mencapai Rp 32 miliar. 
Sementara menurut survei terbatas yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017, didapatkan data demografi seputar warga penghuni 
Rusunawa. Salah satu hasil yang signifikan adalah kecilnya selisih rata-rata pendapatan warga penghuni 
Rusunawa dibandingkan rata-rata pengeluaran. Ini menunjukkan kondisi perekonomian warga penghuni 
Rusunawa yang rendah. 

Berdasarkan hal tersebut, dibuatlah survei Potensi Pengembangan Perekonomian Di Rumah Susun 
DKI Jakarta yang tujuannya adalah mendapatkan data/informasi yang lebih intensif dan detail mengenai 
kondisi perekonomian warga penghuni Rusunawa dan apa saja potensi pengembangannya di masa depan. 
Data tersebut akan dianalisa dan hasilnya bisa menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk 
mengatasi masalah rendahnya kondisi perekonomian warga penghuni Rusunawa di DKI Jakarta. Kebijakan 
ini diharapkan bisa meningkatkan kondisi perekonomian warga penghuni Rusunawa sehingga taraf hidup 
mereka meningkat.
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Survei dilakukan dengan metode wawancara selama 45-60 menit. Obyek survei menjawab satu demi satu 
pertanyaan dari surveyor. Kuesioner terbagi atas 9 blok yang rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Tempat Tinggal
2. Ringkasan
3. Keterangan Petugas
4. Keterangan Anggota Rumah Tangga
5. Keterangan Anggota Rumah Tangga Yang Bekerja
6. Keterangan Fasilitas Rusunawa
7. Pengeluaran dan Kebutuhan Rumah Tangga
8. Persepsi Terhadap Rusunawa dan Kenyataan & Harapan Terhadap 
Rusunawa
9. Catatan

Selain ingin memotret kondisi perekonomian warga penghuni 
Rusunawa, survei ini juga ingin mendapatkan data/informasi seputar 
potensi sumber daya para penghuni Rusunawa sehingga bisa dirumuskan 
kebijakan untuk kegiatan ekonomi yang sesuai dan diharapkan bisa 
meningkatkan kondisi perekonomian penghuni Rusunawa.

mEtoDE
pEnELItIan

Pada bulan November 2017, Pusat Pelayanan Statistik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan survei Potensi Pengembangan Perekonomian Di Rumah 
Susun DKI Jakarta. Survei secara kuantitatif dilakukan pada 1600 obyek survei dari 1600 unit di 

23 Rusunawa yang tersebar di lima wilayah yang ada di provinsi DKI Jakarta. Karena jumlah unit di tiap 
Rusunawa berbeda-beda, maka jumlah obyek survei pada tiap Rusunawa ditentukan secara proporsional 
untuk mendapatkan hasil yang representatif.

Obyek survei adalah kepala rumah tangga dari penghuni Rusunawa atau anggota rumah tangga yang 
mempunyai tanggung jawab sebagai pengambil keputusan di dalam rumah tangga. Obyek survei dipilih 
secara acak dari rumah tangga dalam rumah susun. Obyek survei juga dipilih secara acak antara jenis 
penghuni umum dan jenis penghuni hasil relokasi. 
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PetA PenyeBArAn LokAsI surVeI dI 
23 rusunAwA dkI JAkArtA dAn 

JumLAh resPonden

PENJARINgAN (105), 
JAKARTA UTARA

DAAN MOgOT (77),
JAKARTA BARAT

FLAMBOYANT (73), 
JAKARTA BARAT

TAMBORA (118), 
JAKARTA BARAT

MUARA BARU (145),
JAKARTA UTARA

KAPUK MUARA (100),
JAKARTA UTARA

KARANg ANYAR (50),
JAKARTA PUSAT

JATIRAwASARI (12),
JAKARTA PUSAT

MARUNDA (222),
JAKARTA UTARA

JATINEgARA
KAUM (29),

JAKARTA TIMUR SEMPER (15),
JAKARTA UTARA

CAKUNg BARAT (44),
JAKARTA TIMUR

TIPAR CAKUNg (98),
JAKARTA TIMUR

RAwA BEBEK (43),
JAKARTA TIMUR

KOMARUDIN (61),
JAKARTA TIMUR

PULO
gEBANg (48),

JAKARTA TIMUR

PINUS ELOK (96),
JAKARTA TIMUR

PULO JAHE (18),
JAKARTA TIMUR

PULO 
gEBANg (73),

JAKARTA TIMUR

JATINEgARA BARAT (30),
JAKARTA TIMUR

CIPINANg BESAR SELATAN (70),
JAKARTA TIMUR

CIPINANg BESAR UTARA (23),
JAKARTA TIMUR

PONDOK BAMBU (20),
JAKARTA TIMUR
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Prioritas 
kebutuhan yang 
harus dipenuhi

PerILAku 
PenghunI 

rusun

Alasan tinggal 
di rusun

keterlibatan 
dalam kegiatan 
Pemberdayaan 

dalam rusun

keterliibatan 
dalam organisasi 
kemasyarakatan

total Pendapatan 
dalam 1 rumah 

tangga

kondIsI 
PerekonomIAn & 

ProFIL rumAh tAnggA 
PenghunI rusun

Banyaknya 
tanggungan 

dalam rumah 
tangga

tindakan 
saat sakit

Jumlah Anggota 
rumah tangga 
usia kerja yang 

Bekerja

Jumlah Anggota 
usia kerja yang 
Bekerja dalam 1 
rumah tangga

Jenis Penghuni 
(umum/relokasi)

Pendidikan 
Penghuni rusun

total 
Pengeluaran 
rutin & wajib 
dalam satu 

rumah tangga

tiga Bagian yang mendukung Potensi Pengembangan Perekonomian
di rumah susun
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PotensI sumBer dAyA 
PenghunI rusun

kepemilikan 
ketrampilan/

keahlian

minat ketrampilan

Bidang Pekerjaan

Akses tempat 
kerja

Jumlah Jam & 
hari kerja

Cara memperoleh 
Air minum

PotensI 
PengemBAngAn 

PerekonomIAn dI 
rumAh susun

Jarak tempat 
tinggal dengan

 sekolah terdekat

tempat membeli 
kebutuhan Pokok
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BAB
II

KONDISI 
PEREKONOMIAN 

& PROFIL 
RUMAH TANggA 

PENgHUNI RUSUN
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konDIsI 
pErEkonomIan & 
profIL rumah tangga 
pEnghunI rusun

Potret kondisi ekonomi penghuni rumah susun bisa dilihat dari banyak faktor. Yang paling dasar 
ada pada jumlah pendapatan dan pengeluaran tiap rumah tangga. Selain itu, profil rumah tangga 
juga bisa membantu memberi gambaran kondisi perekonomian secara keseluruhan. Profil ini 

mencakup tingkat pendidikan, jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, banyaknya tanggungan dalam 
rumah tangga, sampai jumlah pendapatan dan pengeluaran secara umum.

A. Jenis Penghuni & Lokasi rusun

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jenis penghuni rusunawa terbagi dua bagian besar yaitu 
penghuni hasil relokasi dari program pemerintah provinsi dan penghuni umum. Dari keseluruhan angka 
1626 sampel responden, lebih dari setengahnya, yaitu 60,64% adalah penghuni hasil relokasi.

JenIs PenghunI rusun

60,64%
Relokasi

39,36%
Umum
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JenIs PenghunI rusun BerdAsArkAn LokAsI rusun

Sementara, untuk detail jenis penghuni rusun berdasarkan lokasi rusunawa, bisa dilihat pada grafik berikut. 
Ada lima rusunawa yang sepenuhnya terdiri dari penghuni umum, yaitu rusunawa Cipinang Besar Utara, 
Cipinang Muara, Jatirawasari, Pondok Bambu dan Semper.

Cakung Barat

Cipinang Besar selatan

Cipinang Besar utara

Cipinang muara

daan mogot

Flamboyan

Jatinegara Barat

Jatinegara kaum

Jatirawasari

kapuk muara

karang Anyar

reLokAsI

58,14%

77,92%
0%
0%

7,79%

79,57%

0%
45%

39,47%

41,86%

22,08%
100%

22,08%

2,44%

92,21%

20,43%

6,90%
100%
55%

60,53%

umum

97,56%

93,10%

komarudin

marunda

muara Baru

Penjaringan

Pinus elok

Pondok Bambu

Pulo gebang

Pulo Jahe

rawa Bebek

semper

tambora

tipar Cakung

93,44%

69,30%

94,33%

4,96%

98,96%

0%

66,67%
11,11%

95,24%

0%

84,43%

19,39%

6,56%

30,70%

5,67%

95,04%

1,04%

100%

33,33%
88,89%

4,76%

100%

15,57%

80,61%



18 POTENSI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DI RUMAH SUSUN DKI JAKARTA 2017

B. Penghuni rusun yang memiliki Pendidikan smA ke Atas

Tingkat pendidikan tidak bisa dilepaskan dari gambaran kondisi perekonomian penghuni rusun. Dari 
6223 anggota keluarga penghuni rusun yang berusia di atas 3 tahun, sekitar 95% masih bersekolah atau 
pernah bersekolah. Hanya sekitar 5% yang tidak atau belum pernah bersekolah.

PArtIsIPAsI sekoLAh

JenJAng PendIdIkAn terAkhIr

tidak/belum 
pernah 

bersekolah

tidak 
bersekolah 

lagi
masih 

bersekolah

5%67%27%

Dari total 5908 orang yang masih bersekolah atau pernah bersekolah, jenjang pendidikan terakhir 
terbanyak adalah SMA atau sederajat, yaitu sekitar 37%. Di bawahnya ada SD atau sederajat sekitar 29% dan 
SMP atau sederajat sekitar 22%.

tk/
BA/
rA/

PAud 

smA/
smALB/

mA/
smk/

PAket C 

sd/
sdLB/
mI/

PAket A

d1/
d2/
d3

d4/
s1

s2/s3smP/
smPLB/

mts/
PAket 

B

4,35%

29,21%
22,88%

37,59%

1,86% 3,84% 0,27%
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JenJAng PendIdIkAn terAkhIr

IJAsAh tertInggI yAng dImILIkI

Kalau melihat level SMA sebagai patokan, maka ada total 43,57% yang memiliki jenjang pendidikan SMA 
atau di atasnya. Sementara sisanya, yaitu 56,43% punya jenjang pendidikan di bawah SMA.

Level pendidikan terakhir para anggota keluarga rumah tangga penghuni rusun tidak menjamin 
kepemilikan ijasah. Hampir 22% orang ternyata tidak memiliki ijasah. Untuk info selengkapnya soal 
kepemilikan ijasah bisa dilihat pada grafik berikut.

43,57%
= > SMA

88%
MEMILIKI

IJASAH

56,43%
< SMA

22%
TIDAK

MEMILIKI
IJASAH

tIdAk 
PunyA 
IJAzAh

smA/
smALB/

mA/smk/
PAketC

sd/sdLB/
mI/PAket A

d1/d2/
d3

d4/s1 s2/s3smP/
smPLB/

mts/
PAket B

21,77% 19,00% 20,41%
34,09%

1,86% 2,64% 0,24%

totAL kePemILIkAn IJAsAh
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C. Banyaknya tanggungan dalam rumah tangga

 Jumlah tanggungan dalam rumah tangga menentukan jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh 
penghuni rusun secara keseluruhan. Rata-rata banyaknya anggota rumah tangga penghuni rusunawa adalah 
4 orang, yang jumlahnya mencapai sekitar 30%. Sementara itu ada 21% rumah tangga yang mempunyai 3 
orang sebagai tanggungan dan sebanyak 19% yang mempunyai 5 orang tanggungan.

orang

orang

orang orang orang

orang orang

orang orang

2,70%

30,79%

4,06% 1,72% 1,11%

orang

0,43%

19,85% 8,05%

9,77% 21,51%

JumLAh tAnggungAn dALAm rumAh tAnggA
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d. keluhan sakit & tindakan yang dilakukan

 Keluhan sakit pada anggota keluarga penghuni rusun dan tindakan yang mengikutinya menentukan 
biaya perawatan yang harus dikeluarkan tiap rumah tangga. Berikut frekuensi kemunculan keluhan sakit 
dalam rentang waktu sebulan terakhir.

keLuhAn sAkIt dALAm sAtu BuLAn terAkhIr

tIndAkAn sAAt sAkIt dALAm seBuLAn terAkhIr

Sementara itu, tindakan yang dilakukan penghuni rusun saat sakit beragam. Berobat jalan jadi tindakan 
terbanyak yang dilakukan, yaitu sebesar 63% sementara 30 persen memilih untuk mengobati sendiri.

12,68%
YA

5,80%
RAwAT INAP

63,94%
BEROBAT 

JALAN

30,26%
MENgOBATI

SENDIRI

87,32%
TIDAK
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e. Jumlah Anggota rumah tangga usia kerja yang Bekerja dan memiliki 
Penghasilan Pasif

Faktanya, mayoritas penghuni rusunawa ternyata tidak bekerja, dan persentase totalnya mencapai sekitar 
61%. Hanya sekitar 36% penghuni rusunawa yang bekerja dan memiliki penghasilan pasif.

F. Jumlah Anggota rumah tangga yang Bekerja dalam satu rumah tangga

Jumlah anggota rumah tangga yang bekerja bisa menentukan besarnya pendapatan dalam satu rumah 
tangga. Dilihat dari jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, sebagian besar rumah tangga penghuni 
rusun (sekitar 57%) hanya punya satu anggota rumah tangga yang bekerja. Sementara hanya sekitar 30% 
rumah tangga yang punya dua orang yang bekerja. Selengkapnya bisa dilihat di grafik berikut.

JumLAh AnggotA rumAh tAnggA yAng BekerJA dAn PunyA 
PenghAsILAn PAsIF

JumLAh AnggotA rumAh tAnggA yAng BekerJA

0
1
2
3
4
5
6

0,37%
57,59%
30,67%
8,97%
1,78%
0,43%
0,18%

Bekerja Pensiunan tidak bekerja

35,24% 2,04% 45%
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g. total Pendapatan dalam satu rumah tangga

Pendapatan rumah tangga penghuni rusun bisa memberikan gambaran kondisi perekonomiannya. 
Rata-rata, total pendapatan dalam satu rumah tangga adalah    Rp 4.682.184. Untuk lebih jelas rincian total 
pendapatan di tiap lokasi rusun, bisa dilihat di grafik berikut.

rata-rata total Pendapatan Penghuni rusun Per Bulan

rp 4.682.184
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rAtA-rAtA totAL PendAPAtAn menurut LokAsI rusunAwA (rP)

Cakung Barat

Flamboyan

karang Anyar

Pinus elok

semper

5.363.605 

5.565.325 

4.166.842

3.527.083 

3.895.238 

Jakarta timur

Jakarta utara Jakarta Barat

Jakarta Pusat

3.861.308 

 3.935.860 

 4.071.475 

4.973.810 

 5.507.886 

6.600.000

 3.266.207 

3.803.636

4.117.188 

 4.307.143 

9.677.742 

 4.566.667 

5.089.957

6.147.861

 5.665.463

 4.868.917 

 5.561.653 

3.946.310 

Cipinang Besar 
selatan

Jatinegara Barat

komarudin

Pondok Bambu

tambora

Cipinang Besar 
utara

Jatinegara kaum

marunda

Pulo gebang

tipar Cakung

Cipinang muara

Jatirawasari

muara Baru

Pulo Jahe

daan mogot

kapuk muara

Penjaringan

rawa Bebek



25POTENSI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DI RUMAH SUSUN DKI JAKARTA 2017

h. total Pengeluaran rutin dan wajib dalam satu rumah tangga

Selain jumlah pendapatan, jumlah pengeluaran juga memainkan peran penting dalam memberikan 
gambaran kondisi perekonomian para penghuni rusun. Rata-rata, satu rumah tangga mengeluarkan Rp 
3.128.737 per bulannya untuk memenuhi kebutuhan rutin dan wajib. Data lebih detail tentang rata-rata 
pengeluaran rutin dan wajib untuk tiap lokasi rusun bisa dilihat di grafik berikut.

rata-rata total Pengeluaran rutin & wajib Per Bulan

total rata-rata selisih Pendapatan dan Pengeluaran wajib

rp 3.128.737

rp 1.553.447
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rAtA-rAtA totAL PengeLuArAn rutIn & wAJIB menurut 
LokAsI rusunAwA (rP)

Cakung Barat

Flamboyan

karang Anyar

Pinus elok

semper

 4.000.465 

3.152.856 

2.550.237 

 2.633.797 

3.519.810 

1.782.551

2.027.419 

3.125.344 

3.979.000

3.532.952

 2.461.000 

2.826.362 

3.278.195 

3.104.188 

3.166153 

6.322.613 

2.605.056 

2.360.894 

4.903.972 

3.274.090 

2.807.433

4.087.118 

 3.865.131 

Cipinang Besar 
selatan

Jatinegara Barat

komarudin

Pondok Bambu

tambora

Cipinang Besar 
utara

Jatinegara kaum

marunda

Pulo gebang

tipar Cakung

Cipinang muara

Jatirawasari

muara Baru

Pulo Jahe

daan mogot

kapuk muara

Penjaringan

rawa Bebek

Jakarta timur

Jakarta utara Jakarta Barat

Jakarta Pusat
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I. total Pengeluaran Penghuni rusun Berdasarkan Jenis Pengeluaran wajib 
Bulanan

Untuk mengetahui jumlah pengeluaran rumah tangga penghuni rusun untuk tiap kebutuhan wajib 
bulanan, bisa dilihat di grafik berkut. Pengeluaran terbanyak (sekitar 37%) ada pada pembelian bahan 
pangan mentah siap saja, Sementara itu, di bawahnya ada pengeluaran untuk transportas (sekitar 12%) dan 
pembayaran cicilan hutang sebesar sekitar 11%

total Pengeluaran Berdasarkan Jenis Pengeluaran wajib

rp 243.261 rp 116.386

rAtA-rAtA 
PengeLuArAn 
BIAyA sewA 
rusun

Beli bahan 
pangan 

mentah & 
siap saji

Biaya
transportasi 

umum/pribadi 

Bayar
cicilan/hutang 

3 bulan 
terakhir

Pengeluaran 
lainnya

Bayar sewa unit 
rusunawa

Pengeluaran 
pendidikan

Bayar listrik Beli susu Bayar air 
bersih

Rata-Rata 
Pengeluaran

Beban Tiap Item

Iuran organisasi 
kemasyarakatan (RT, 

Rw, dll)

rAtA-rAtA 
PengeLuArAn 
BIAyA AIr

1,
18

1,
21

4

38
9,

05
6

12
.4

3%

37
.7

3%

36
3,

19
4

11
.6

0%

27
6,

75
6

8.
84

%

24
3,

26
1

7.
77

%

22
2,

79
0

7.
12

%

20
2,

70
2

6.
47

%

12
6,

01
9

4.
03

%

 1
16

,3
86

 

3.
72

%

9,
28

4 

0.
30

%
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J.  rata-rata Penggunaan gas dalam rumah tangga 

Data penggunaan gas untuk tiap rumah tangga bisa digunakan untuk melihat adanya indikasi melakukan 
proses produksi atas usaha di dalam rusun. Ada pun penghuni rusun yang memiliki pengeluaran tabung gas 
lebih dari 30 tabung gas selama sebulan adalah mereka yang berwirausaha, di antaranya yaitu Penyediaan 
Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum dan Industri Pengolahan.

rAtA-rAtA PenggunAAn 
gAs dALAm rumAh tAnggA 

Per BuLAn
7 tABung gAs (3kg)

rP 58.879

PenggunAAn gAs 
mAksImum dALAm rumAh 

tAnggA Per BuLAn
90 tABung

k. rata-rata Penggunaan Beras dalam rumah tangga

 Data penggunaan beras dalam rumah tangga seperti dipaparkan berikut ini juga bisa digunakan untuk 
melihat adanya indikasi melakukan proses produksi atas usaha di dalam rusun dan beban untuk makanan 
seluruh anggota rusun sehari-hari.

rAtA-rAtA PenggunAAn BerAs dALAm rumAh tAnggA Per BuLAn 
22 LIter
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BAB
III

POTENSI 
SUMBER DAYA 

YANg DIMILIKI 
DAN PERILAKU 

PENgHUNI 
RUSUN
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potEnsI sumBEr 
Daya yang DImILIkI 
Dan pErILaku 
pEnghunI rusun

Sumber daya manusia adalah unsur penting dalam pengembangan perekonomian. Besar kecilnya 
potensi pengembangan perekonomian ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. 
Sumber daya manusia yang berkualitas di antaranya melingkupi ketrampilan yang dimiliki dan minat 

untuk menguasai ketrampilan tertentu.
Bagian ini akan memaparkan sejumlah fakta mengenai ketrampilan yang dimiliki oleh penghuni rumah 

susun, jenis ketrampilan yang dimiliki serta minat terhadap penguasaan ketrampilan tertentu. Bidang 
pekerjaan penghuni rumah susun saat ini serta lama waktu bekerja juga jadi data pendukung untuk melihat  
peluang potensi pengembangan usaha dan ketrampilan.

A. ketrampilan

Dari total jumlah 4948 anggota keluarga penghuni rumah susun berusia di atas 13 tahun, lebih dari 
75% menyatakan tidak memiliki ketrampilan atau keahlian khusus yang bisa mendukung peningkatan 
perekonomian keluarga. Hanya sekitar 25% anggota keluarga yang menyatakan memiliki ketrampilan khusus.

kePemILIkAn ketrAmPILAn AnggotA keLuArgA PenghunI rumAh susun

75,40%
tIdAk

24,60%
yA

4948
orang
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Dari jumlah 1217 anggota keluarga penghuni rumah susun yang menyatakan memiliki ketrampilan atau 
keahlian khusus ini, sebesar 23% punya ketrampilan di bidang tata boga atau kuliner, sementara sekitar 15% 
punya keahlian khusus di bidang bisnis atau dagang dan sekitar 9% punya keahlian mengemudikan kendaraan.

JenIs ketrAmPILAn yAng dImILIkI AnggotA keLuArgA 
PenghunI rusun

31

23,03%

9,29%

9,05%

tAtA BogA/
kuLIner

6,91%
LAInnyA

mengemudIkAn
kendArAAn

oLAhrAgA

15,38%
BIsnIs/dAgAng

6,91%
tAtA BusAnA

4,52%

5,76%

4,03%

2,30%

PERMESINAN/
OTOMOTIF

KOMPUTER 
(HARDwARE/
SOFTwARE)

KECANTIKAN/
TATA RIAS

ELEKTRONIK/
KELISTRIKAN

4,44%
KESENIAN

3,37%

TATA RUANg/
ARSITEK/

BANgUNAN

1,81%
MENgAJAR/

PENDIDIKAN

1,64%
AgAMA

0,82%
PENgOBATAN/

KESEHATAN

0,49%

BERCOCOK TANAM/
PERTANIAN/

PERKEBUNAN

0,33%
BETERNAK/
PERIKANAN
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ketrAmPILAn/keAhLIAn yAng PALIng dImInAtI PenghunI rusun

B. mInAt

Sebanyak 11,5% anggota keluarga penghuni rusun yang sudah punya ketrampilan maupun yang belum 
punya ketrampilan menyatakan punya minat terhadap bidang tata boga/kuliner, sebanyak 6,3 persen 
menyatakan minat di bidang olahraga, dan sekitar 5,6% menyatakan berminat punya ketrampilan di bidang 
bisnis/dagang.

Di sisi lain, bidang yang paling tidak diminati adalah beternak/perikanan, pengobatan/kesehatan dan 
bercocok tanam/pertanian/perkebunan.

6,33%

11,51%
tAtA BogA/

kuLIner

57,31%
LAInnyA

oLAhrAgA

5,62%
BIsnIs/dAgAng

2,41%
tAtA BusAnA

1,68%

1,96%

1,62%

1,80%

PERMESINAN/
OTOMOTIF

KOMPUTER 
(HARDwARE/
SOFTwARE)

KECANTIKAN/
TATA RIAS

ELEKTRONIK/
KELISTRIKAN

2,21%
KESENIAN

1,03%

TATA RUANg/
ARSITEK/

BANgUNAN

0,65%
MENgAJAR/

PENDIDIKAN

1,50%
AgAMA

0,18%
PENgOBATAN/

KESEHATAN

0,20%

BERCOCOK TANAM/
PERTANIAN/

PERKEBUNAN

0,12%
BETERNAK/
PERIKANAN

3,86%
mengemudIkAn

kendArAAn
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C. BIdAng PekerJAAn

Saat ini, 2398 anggota keluarga penghuni rumah susun mempunyai pekerjaan di bidang yang bervariasi. 
Sekitar 35% bekerja di bidang aktifitas jasa, sementara sebanyak 19% bekerja di bidang perdagangan besar 
dan eceran; termasuk reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, dan sekitar 8,2% bekerja di bidang 
pengangkutan dan pergudangan.

35,92%

2,63%

2,09%

8,01%

8,22%

2,21%

6,51%

1,67%

19,27%

2,42%

2,17%

2,84%

1,96%

0,88%

0,58%

0,67%

0,79%

0,58%

0,54%

0,04%

BIdAng PekerJAAn AnggotA keLuArgA 
PenghunI rusun

Aktivitas Jasa Lainnya

Industri Pengolahan

Pengangkutan dan Pergudangan

Perdagangan Besar dan eceran; reparasi dan 
Perawatan mobil dan sepeda motor

Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan makan 
minum

Pertanian, kehutanan dan Perikanan

konstruksi

Aktivitas keuangan dan Asuransi 

Aktivitas Profesional, Ilmiah dan teknis

Aktivitas kesehatan manusia dan Aktivitas sosial 
kesenian, hiburan, dan rekreasi

Pendidikan

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan 
Jaminan sosial wajib

Informasi dan komunikasi
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, 

Pengelolaan dan daur ulang sampah, dan 
Aktivitas remediasi

Pengadaan Listrik, gas, uap/Air Panas 
dan udara dingin

real estat

Aktivitas Penyewaan dan sewa guna usaha tanpa 
hak opsi, ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan 

Penunjang usaha Lainnya

Pertambangan dan Penggalian

Aktivitas rumah tangga sebagai Pemberi kerja

Aktivitas Badan Internasional dan Badan ekstra 
Internasional Lainnya
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d. Akses ke temPAt kerJA

Jarak tempuh antara rumah dengan tempat bekerja bisa menunjukkan ketersediaan waktu luang para 
penghuni rumah susun dalam kaitannya dengan potensi pengembangan usaha dan ketrampilan. Ilustrasi di 
bawah ini memperlihatkan bahwa jarak yang paling dominan ditempuh oleh anggota rumah tangga ke lokasi 
bekerja kurang dari atau sama dengan 2 km. Tepatnya ada 583 orang dari 2404 orang (sekitar 24%) memilih 
jawaban ini. Tak jauh di bawahnya yaitu sebanyak 23% menjawab kalau lokasi bekerja berjarak 2-5 km dari 
rumah. Hal ini berarti bahwa rata-rata jarak tempuh yang mereka jalani setiap hari untuk bekerja tidak terlalu 
jauh dari lokasi tempat tinggal.

Ada pun alat transportasi yang paling banyak digunakan para penghuni rusun ke tempat bekerja adalah 
sepeda motor pribadi. Lebih tepatnya, ada sekitar 55,7 persen menggunakan motor pribadi untuk menuju 
tempat kerja. Selain itu, sebanyak 20,12% mengaku mencapai tempat bekerja tanpa kendaraan alias berjalan 
kaki, sementara sekitar 13,3% menggunakan kendaraan umum dengan rute tertentu yang telah disediakan 
oleh pemerintah. Selengkapnya bisa dilihat pada grafik berikut.
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23,05%
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19,68%
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> 10 - 25 km

15,27%
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JArAk temPAt tInggAL PenghunI rusun ke temPAt kerJA

JenIs trAnsPortAsI PenghunI rusun ke temPAt BekerJA
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JumLAh JAm kerJA PenghunI rusun Per hArI

e. JumLAh JAm kerJA Per hArI

Jumlah jam kerja penghuni rusun juga menjadi gambaran ketersediaan waktu luang yang mereka miliki 
setiap harinya. Rata-rata setengah (tepatnya 50,5%) dari penghuni rusun yang bekerja menghabiskan 8 jam 
kerja tiap harinya. Di urutan kedua, ada yang bekerja sebanyak 10 jam per hari yaitu sebanyak 12%, sementara 
ada 10,9% yang bekerja selama 12 jam, dan sekitar 9,6% yang bekerja selama 9 jam per harinya.

Sementara itu, dilihat dari jumlah hari bekerja dalam seminggu, sebanyak 48,2% penghuni rusun 
menyatakan bekerja sebanyak 6 hari dalam seminggu. Di bawahnya, yaitu sebanyak 30,8% bekerja sebanyak 
tujuh hari dalam seminggu, dan sebanyak 16% bekerja 5 hari dalam seminggu. Hanya 1% yang menyatakan 
cuma bekerja sehari atau dua hari dalam seminggu. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata penghuni rusun 
sangat aktif bekerja.

1 JAm

O,08%

2 JAm 3 JAm

4 JAm

2,25%

5 JAm

2,54%

6 JAm

3,58%

7 JAm

3,21%

8 JAm

50,54%

9 JAm

9,62%

10 JAm

12,03%

11 JAm

1,83%

12 JAm

10,99%

13 JAm

0,46%

14 JAm

o,75%

15 JAm

o,50%

16 JAm

o,21%

17 JAm

o,04%

o,46% o,92%
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JumLAh hArI kerJA PenghunI rusun dALAm sAtu mInggu

CArA PenghunI rusun memPeroLeh AIr mInum

F. CArA memPeroLeh AIr mInum

Air minum adalah salah satu kebutuhan pokok harian yang tak bisa diabaikan. Apakah rusun sudah 
memfasilitasi para penghuni agar bisa memperoleh air minum berkualitas baik? Dari hasil survei, ternyata 
sebagian besar penghuni rusun (tepatnya 92,1%) memperoleh air minum dengan cara membeli. Ini 
membuktikan bahwa fasilitas air minum di dalam rusun belum memadai untuk memenuhi kebutuhan 
penghuni rusun. Hanya sekitar 7,8% yang menyatakan tidak membeli air minum alias memasak dengan air 
yang tersedia di rusun.

48,42%
0,46% 0,58%

16,03% 30,81%

1,29%

2,41%
6 hArI

1 hArI 2 hArI

5 hArI 7 hArI

3 hArI

4 hArI

92,13% 7,87%
memBeLI tIdAk 

memBeLI
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PAsAr PedAgAng 
keLILIng

suPermArket LAInnyA

62,36% 8,49%

1,17% 0,49%

27,49%
wArung/toko 
keCIL terdekAt

temPAt memBeLI keButuhAn Pokok

LokAsI temPAt memBeLI keButuhAn Pokok

 g. temPAt memBeLI keButuhAn Pokok

Selain dari cara memperoleh air minum, efektifitas fasilitas di rusun bisa juga dilihat dari ketersediaan 
tempat untuk membeli kebutuhan pokok. Dari hasil survei, sebagian besar penghuni rusun membeli kebutuhan 
pokok di pasar, yaitu lebih dari 62%. Ini menunjukkan banyak penghuni yang memanfaatkan fasilitas pasar 
di dekat rusun sebagai tempat membeli kebutuhan pokok sehari-hari. warung atau toko kecil terdekat ada di 
posisi kedua dengan angka sekitar 27%. Pedagang keliling jadi pilihan ketiga dengan angka 8,9%. Sementara 
hanya sekitar 1% penghuni yang berbelanja di supermarket.

h. LokAsI temPAt memBeLI keButuhAn Pokok

Saat ditanya tentang lokasi tempat membeli kebutuhan pokok sehari-hari, hampir 51% penghuni rusun 
menjawab kalau mereka membelinya di luar rusun. Sementara sisanya, yaitu sekitar 49% menjawab membelinya 
di dalam rusun. Meskipun angkanya tidak terpaut jauh, tetapi data ini membuktikan kalau fasilitas di dalam 
rusun belum sepenuhnya memadai dalam memenuhi kebutuhan pokok harian bagi penghuni rusun.

dI dALAm 
rusunAwA 49,02%

dI LuAr 
rusunAwA 50,98%
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I. JArAk temPAt tInggAL dengAn sekoLAh terdekAt (tk/sd/smP/smA)

 Jarak rusun dengan sekolah terdekat juga menjadi faktor penting efektifitas fasilitas yang ditawarkan 
oleh rusun kepada para penghuni. Dari hasil survei, sebagian besar penghuni, yaitu sebesar 83,5% menjawab 
kalau jarak tempat tinggal dengan sekolah terdekat hanya kurang dari 1 km. Ini membuktikan kalau fasilitas 
rusun yang memprioritaskan jarak dekat dengan sekolah sudah cukup efektif. Posisi sekolah yang dekat dengan 
rusun ini terbukti membawa kemudahan bagi penghuni rusun.

J. PerILAku PenghunI rusun

Khusus di bagian ini, penghuni rusun diberikan pertanyaan seputar alasan tinggal di rusun dan kegiatan 
pemberdayaan atau kegiatan organisasi yang pernah diikuti di rusun. Penghuni boleh menjawab lebih dari 
satu pilihan jawaban yang diberikan. 

i. Alasan tinggal di rusun

Dari hasil survei, yang menjadi alasan terbesar para penghuni mau pindah ke dan tinggal di rusun adalah 
karena adanya program relokasi pemerintah dari tempat tinggal lama. Ada sekitar 61,5 persen penghuni 
memilih jawaban ini. Sementara itu, angka yang juga cukup besar, yaitu lebih dari 50% menjawab pindah 
ke rusun karena ingin merasakan hidup yang layak. Sebagian penghuni rusun, yaitu sekitar 31% menjawab 
bahwa alasan pindah ke rusun adalah adanya fasilitas jarak rusun yang dekat dengan sekolah terdekat atau 
tempat bekerja atau tempat mencari nafkah/usaha. Data selengkapnya bisa dilihat pada ilustrasi berikut.

83,52% (<1 km)

14,64% (1-5 km)

1,85% (> 5 km)
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ALAsAn PenghunI tInggAL dI rusun

JArAk

reLokAsI dArI 
temPAt tInggAL 

yAng LAmA 
oLeh PemerIntAh

LAInnyA

JArAk temPAt 
tInggAL dekAt 

dengAn sekoLAh 
AtAu temPAt 
BekerJA AtAu 

temPAt menCArI 
nAFkAh/usAhA

61,50%

30,96%

50,12%

19,80%

IngIn hIduP 
yAng LeBIh 

LAyAk

LeBIh dekAt 
dengAn 

keLuArgA

31,24%
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ii. keterlibatan dalam kegiatan Pemberdayaan dalam rusun

Sejauh apakah para penghuni rusun terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan di dalam 
rusun? Diperoleh data bahwa sebanyak 67% penghuni rumah susun ternyata hampir tidak pernah mengikuti 
kegiatan yang diadakan. Bisa disimpulkan kalau penghuni kurang berminat terhadap kegiatan tersebut atau 
kurangnya sosialisasi kegiatan tersebut kepada seluruh penghuni rusun.

kegIAtAn PemBerdAyAAn yAng PernAh dIIkutI

tIdAk PernAh

67,06%

21,08%

PenyuLuhAn kesehAtAn

17,89%

PemAsArAn hAsIL kerAJInAn/
IndustrI rumAh tAnggA

4,43%

semInAr PendIdIkAn

4,12%

LAInnyA 1

5,53%

LAInnyA 2

1,11%

LAInnyA 3

0,18%

PeLAtIhAn ketrAmPILAn untuk 
usAhA (menJAhIt, memBuAt 

kerAJInAn, mesIn dLL) yAng 
dIAdAkAn oLeh PemerIntAh 
mAuPun LemBAgA/yAyAsAn 

non PemerIntAh
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kesehAtAn 
dLL

15,68%

iii.  keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan

Hasil survei juga menunjukkan rendahnya keterlibatan penghuni rusun terhadap kegiatan organisasi 
kemasyarakatan yang ada di rusun. Ini dibuktikan dari sekitar 935 dari 1626 orang yang menyatakan tidak 
pernah mengikuti kegiatan organisasi di dalam rusun. Angka ini mencapai 57% dari keseluruhan penghuni 
rusun.

iv. Prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi

Saat ditanya seputar prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi, para penghuni rusun mempunyai prioritas 
kebutuhan yang berbeda-beda. Tetapi untuk urutan prioritas kebutuhan, sebagian besar penghuni rusun 
menjawab kalau di urutan teratas adalah pemenuhan keperluan sehari-hari yang mencakup makan, listrik dan 
air. Tiga hal ini terbukti sangat penting untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Untuk data selengkapnya bisa 
dilihat di ilustrasi berikut.

keterLIBAtAn dALAm orgAnIsAsI kemAsyArAkAtAn

urutAn PrIorItAs keButuhAn yAng hArus dIPenuhI

kePerLuAn 
sehArI-hArI 

(mAkAn, LIstrIk, 
AIr)

BAyAr 
sewA 

rumAh/
rusun

30,05%

tIdAk 
PernAh

rt

rw

kegIAtAn 
orgAnIsAsI 

1
kegIAtAn 

orgAnIsAsI 
2

kegIAtAn 
orgAnIsAsI 

3

57,47% 33,50% 12,05% 0,80%13,76% 0,25%

BAyAr sekoLAh/
keButuhAn AnAk

14,18%40,09%
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BAB
IV

KEPUASAN 
PENgHUNI 

ATAS 
LAYANAN 
DI RUSUN
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kEpuasan pEnghunI 
atas Layanan DI 
rumah susun

Berbagai layanan hadir di rumah susun. Sejauh mana para penghuni menunjukkan kepuasan terhadap 
sejumlah layanan tersebut? Dalam survei, para responden diminta untuk menyampaikan kenyataan dan 
harapan mereka terhadap layanan rumah susun ini melalui 34 pernyataan dalam skala angka 1 sampai 

5. Rangkaian pernyataan ini dikelompokkan atas 5 bagian besar, yaitu:

 1. Pelatihan/workshop
 2. Fasilitas Rusunawa
 3. Lingkungan dan Sosial Rusunawa
 4. Pelayanan Kesehatan
 5. Umum

harapan & kenyataan Berdasarkan Pengelompokan Layanan

Secara umum, berikut hasil kenyataan dan harapan penghuni terhadap layanan di rumah susun berdasarkan 
lima kelompok layanan yang tersebut di atas.

kenyAtAAn dAn hArAPAn  BerdAsArkAn PengeLomPokAn LAyAnAn

A
PrIorItAs utAmA

KENYATAAN

Pelatihan workshop

Fasilitas Rusunawa

Lingkungan Rusunawa
Umum

Fasilitas Kesehatan

H
A

RA
PA

N

4.65

4.60

4

3
5

2

1

4.55

4.50

4.45

3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80

C
PrIorItAs rendAh

d
BerLeBIhAn

B
PertAhAnkAn
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A. Prioritas rendah terhadap Pelatihan/workshop  

Dari gambar, terlihat bahwa pelatihan/workshop merupakan prioritas yang rendah untuk dilakukan 
pengembangan. Penghuni rusun menganggap bahwa pengadaan pelatihan/workshop tidak terlalu penting. 
Namun demikian, penghuni rusun memiliki kecenderungan menilai “biasa saja” mengenai kegiatan pelatihan/
workshop ini. Hal ini dapat dijadikan evaluasi mengenai pelaksanaan pelatihan/workshop yang telah diadakan, 
apakah sudah dirasakan oleh semua warga rusun, atau apakah pemilihan tema dan topiknya sudah sesuai 
dengan minat atau kebutuhan penghuni rusun.

B. harapan terhadap Pembenahan Fasilitas rumah susun

Kenyataan yang dirasakan penghuni rusun terhadap fasilitas rusun cenderung menyatakan “biasa saja”. Tapi 
di sisi lain, harapan penghuni rusun sangat besar terhadap fasilitas rusun yang disediakan oleh pengelola rusun. 
Pola ini menunjukkan bahwa penghuni rusun sebenarnya sudah cukup puas akan fasilitas rusun yang telah 
disediakan, namun penghuni rusun menganggap masih perlu dilakukan perbaikan kembali terkait fasilitas 
rusun. Dengan kata lain, perlu dilakukan pembenahan kembali terhadap fasilitas rusunawa.

C. kepuasan tinggi terhadap Lingkungan sosial, Pelayanan kesehatan
dan umum

Dari gambar terlihat bahwa kelompok pernyataan lingkungan sosial, pelayanan kesehatan dan umum ada di 
bagian pojok kanan atas yang menandakan bagian yang sangat baik dan perlu dipertahankan. Ini menunjukkan 
bahwa para penghuni rusun umumnya sudah sangat puas dengan ketiga layanan tersebut di atas pada rusun 
yang mereka tempati.
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harapan dan kenyataan Berdasarkan masing-masing Pernyataan  

Kalau gambar pertama menyatakan hasil berdasarkan 5 kelompok besar pernyataan, maka gambar kedua 
berikut menyatakan hasil kenyataan dan harapan berdasarkan masing-masing pernyataan. Ada total 34 
pernyataan yang bisa dilihat dalam tabel berikut.

tABeL keterAngAn mAsIng-mAsIng PernyAtAAn

no PernyAtAAn

PeLAtIhAn/workshoP

FAsILItAs rusunAwA

1

5

3

7

10

14

12

16

18

8

Pelatihan/workshop ketrampilan usaha yang diadakan untuk penghuni rusunawa rutin dilaksanakan 

Pelatihan/workshop ketrampilan usaha bermanfaat untuk penghuni rusun dalam meningkatkan perekonomian 
rumah tangga

Setiap rumah tangga penghuni rusunawa mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan/workshop 
ketrampilan usaha yang diadakan

Dukungan yang dilakukan setelah (pasca) diberikan pelatihan/workshop ketrampilan usaha (misalnya hal 
pemasaran, kerjasama, dll) sudah cukup baik

Fasilitas kelistrikan di dalam rusunawa sudah baik

Lokasi rusunawa dekat dengan akses pasar/toko/sentra belanja pangan dan non pangan

Fasilitas aula atau tempat berkumpul di dalam rusunawa  sudah memadai

Lokasi rusunawa dekat dengan akses  pemerintahan 
(kelurahan/kecamatan/walikota)

2 Pelatihan/workshop ketrampilan usaha  telah disosialisasikan secara merata untuk penghuni rusunawa  

6 Pelatihan/workshop terkait bisnis dalam jaringan (online) dibutuhkan oleh penghuni rusunawa

9 Fasilitas air bersih di rusunawa sudah baik

4 Pelatihan/workshop ketrampilan usaha yang diadakan telah sesuai dengan kebutuhan bagi penghuni rusunawa

Fasilitas  sanitasi (saluran pembuangan air dan wc) dalam rusunawa sudah baik

11 Fasilitas penerangan sekitar rusunawa sudah baik

15 Lokasi rusunawa dekat dengan akses Rumah Sakit/Pelayanan Kesehatan di tingkat kota

13 Rusunawa mempunyai fasilitas bermain untuk anak

Lokasi rusunawa  strategis untuk membuka tempat usaha 

17 Lokasi rusunawa dekat dengan akses tempat bekerja atau mencari nafkah
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no PernyAtAAn

19

25

21

27

23

Bangunan rusunawa aman bagi anak-anak

Setiap penghuni rusunawa mudah mendapatkan pelayanan kesehatan di dalam rusunawa 

Keamanan lingkungan  rusunawa terjaga baik

Penyuluhan kesehatan yang diberikan untuk penghuni rusunawa dari pihak pemerintah maupun lembaga non 
pemerintah rutin dilakukan (minimal satu bulan sekali) dilaksanakan di dalam rusunawa

Kehidupan sosial antar penghuni rusunawa rukun dan saling menghormati dengan baik

20 Kebersihan lingkungan di dalam rusunawa terjaga

26 Pelayanan kesehatan untuk penghuni rusunawa sudah cukup baik

22 Kegiatan organisasi kemasyarakatan di dalam rusunawa berjalan

28 Sosialisasi kegiatan penyuluhan kesehatan di dalam rusunawa sudah baik 

24 Setiap penghuni rusunawa saling mendukung untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga masing-
masing

LIngkungAn dAn sosIAL rusunAwA

PeLAyAnAn kesehAtAn

29

31

32

34

33

Nilai sewa yang ditentukan telah sesuai dengan fasilitas rusunawa yang diberikan

Cara pembayaran sewa rusunawa relatif mudah

30 Pembayaran sewa rusunawa perlu dilakukan secara rutin setiap bulan

Program subsidi pangan bagi penghuni rusunawa rutin dilakukan minimal satu kali dalam sebulan.

Kehidupan rumah tangga lebih layak/baik ketika tinggal di rusunawa

Perekonomian rumah tangga lebih baik ketika tinggal di rusunawa

umum

Hasil dari harapan dan kenyataan berdasarkan masing-masing pernyataan bisa dilihat pada gambar 
berikut ini.
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kenyAtAAn dAn hArAPAn BerdAsArkAn mAsIng-mAsIng PernyAtAAn

18

6

7

4

17

33

9

3

1
5

2

24

16

34

22

29
11

14
27

281332

12

21 26
25 31

19 820
15

23
10

30

hA
rA

PA
n

kenyAtAAn

2.80

4.30

4.40

4.50

4.60

4.70

3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00

A. Perlunya evaluasi terhadap Peningkatan Perekonomian Penghuni  rusun

gambar di atas menunjukkan bahwa penghuni rusun cenderung menilai pelayanan pada rusun sudah 
cukup baik. Namun demikian, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi terkait penyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 17, 18, 24, dan 33. Penghuni rusun merasa perlu dilakukan evaluasi kembali terkait dengan peningkatan 
perekonomian mereka. Meskipun terdapat penghuni rusun yang meningkat tingkat perekonomiannya, namun 
masih terdapat penghuni rusun yang tingkat perekonomiannya tidak jadi lebih baik ketika tinggal di rusun. 

A
PrIorItAs utAmA

C
PrIorItAs rendAh

d
BerLeBIhAn

B
PertAhAnkAn
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B. Penghuni rusun yang Bekerja di sektor Jasa kehilangan Pasar

Perekonomian rumah tangga yang tidak lebih baik ketika tinggal di rusun dapat disebabkan karena 
penghuni rusun tersebut kehilangan pasar tempat mereka dapat menawarkan jasanya, namun penghuni rusun 
tidak memiliki keahlian lain yang dapat dijadikan alternatif untuk usaha. Kondisi tersebut banyak dialami 
oleh penghuni rusun yang memiliki pekerjaan di sektor jasa individu. Namun demikian, penghuni rusun yang 
bekerja di perusahaan atau instansi tertentu tidak terlalu merasakan dampak perubahan perekonomian ketika 
tinggal di rusun maupun bukan. 

C. Perlunya evaluasi Pelatihan/workshop yang sudah Pernah dilakukan

Persepsi terkait kondisi perekonomian berhubungan juga dengan persepsi adanya kegiatan pelatihan/
workshop yang selama ini sudah dilaksanakan di dalam rusun. Pemerintah atau pengelola rusun perlu terus 
mengevaluasi pelaksanaan pelatihan/workshop yang telah diadakan di dalam rusun. Pelaksanaan pelatihan/
workshop yang kurang efektif menyebabkan kegiatan tersebut tidak mampu menjawab permasalahan yang ada 
terutama terkait peningkatan perekonomian penghuni rusun. 

Pelatihan/workshop yang diadakan harus disosialisasikan secara merata bagi penghuni rusun dan penghuni 
rusun juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan/workshop tersebut. Pemerintah 
ataupun pengelola rusun perlu memetakan siapa saja yang perlu mengikuti pelatihan/workshop tersebut dan 
menyeleksi jenis pelatihan/workshop agar sesuai dengan kebutuhan penghuni rusun. 

d. Lokasi rusun, kegiatan organisasi rusun & kehidupan Lebih Layak di rusun

Penilaian penghuni rusun terkait pernyataan 16, 22, dan 34 sudah sangat baik terhadap pelayanan yang 
telah disediakan oleh pengelola rusun ataupun pemerintah. Penyataan tersebut terkait dengan lokasi rusun 
terhadap akses pemerintahan, kegiatan organisasi di dalam rusun, dan kehidupan yang lebih layak ketika 
tinggal di rusun.



50 POTENSI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DI RUMAH SUSUN DKI JAKARTA 2017



51POTENSI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DI RUMAH SUSUN DKI JAKARTA 2017

BAB
V

KESIMPULAN
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kEsImpuLan

1. kArAkterIstIk PenghunI rusun

Berdasarkan hasil eksplorasi di bab-bab sebelumnya, maka bisa 
ditarik kesimpulan mengenai karakteristik penghuni rusunawa seperti 
dalam poin-poin berikut ini. 

•Tidak terlihat adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi (berupa 
pendidikan, kesehatan, dan kepemilikan pekerjaan) antara penghuni 
relokasi dan umum.

•Karakteristik dari aspek pendidikan penghuni rusunawa di DKI 
relatif serupa, yakni mayoritas lulusan SMA, SMP, dan SD.

•Karakteristik dari aspek ekonomi (kapasitas dan beban ekonomi) 
penghuni rusunawa di DKI memiliki perbedaan yang cukup berarti 
antara rusunawa.

•Beban terbesar (3 besar) dalam pengeluaran rumah tangga rusunawa 
dalam per bulan adalah pembelian bahan pangan mentah dan siap saji, 
pengeluaran untuk transportasi, dan pembayaran cicilan/hutang.

•Rendahnya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat.
•Sebanyak 45% penghuni rumah tangga usia kerja di rusunawa tidak 

bekerja.
•Keterampilan dominan yang secara ahli dimiliki oleh penghuni 

rusunawa adalah Tata Boga/Kuliner dan Bisnis/Dagang. Sedangkan 
keterampilan dominan yang disukai oleh penghuni rusunawa adalah 
Tata Boga/Kuliner, Olahraga, dan Bisnis/Dagang.

•Alasan utama tinggal di rusunawa adalah relokasi dan ingin hidup 
lebih layak.

•Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan 
rendah, hal tersebut disertai pula dengan jarangnya kegiatan 
pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat rusunawa.

•Keterlibatan dalam organisasi cukup baik meskipun hanya di 
tingkat RT/Rw

•Harapan yang cukup tinggi namun bisa menjadi prioritas pertama 
untuk diwujudkan oleh seluruh stakeholders di antaranya :
- Perekonomian rumah tangga lebih baik ketika tinggal di rusunawa.
- Penghuni rusunawa saling mendukung untuk meningkatkan pere-
konomian rumah tangga masing-masing.
- Setiap rumah tangga penghuni rusunawa mendapat kesempatan yang 
sama untuk mengikuti pelatihan/workshop ketrampilan usaha yang 
diadakan.
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2. PerLunyA PengeLomPokAn (CLusterIng) 
rusunAwA untuk PrIorItAs ProgrAm

Selain gambaran umum karakteristik penghuni rusunawa di atas, 
upaya lain yang dapat dilakukan untuk memahami kondisi rusunawa 
adalah dengan mengelompokkan rusunawa yang relatif mirip 
berdasarkan indikator tertentu. Pengelompokkan rusunawa dibangun 
dari aspek-aspek ekonomi karena tujuan dari kegiatan ini memberikan 
formula peningkatan ekonomi penghuni rusunawa. Melalui pemetaan 
ini akan membantu dalam penentuan prioritas pemberian program 
kepada rusunawa.

Tiga faktor ekonomi yang menggambarkan kerentanan ekonomi 
penghuni rusunawa yang menjadi variabel penyusun kelompok 
rusunawa adalah sebagai berikut:

•Proporsi banyaknya penghuni rusunawa yang menunggak pembayaran
•Rata-rata proporsi banyaknya penghuni rusunawa yang tidak bekerja 
terhadap jumlah anggota rumah tangga usia kerja di dalam suatu ruta.
•Banyaknya rumah tangga yang memiliki penghasilan total ruta 
dibawah Rp1.500.000.

Maka diperoleh tiga kelompok (cluster) yaitu kelompok prioritas 
1 yang merupakan kelompok paling rentan kondisi ekonominya, 
kelompok prioritas 2 yang merupakan kelompok kondisi ekonominya 
cukup, sedangkan prioritas 3 merupakan kelompok rusunawa yang 
kondisi ekonominya relatif lebih baik
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VArIABeL-VArIABeL Penyusun keLomPok (CLuster)

ProPorsI
menunggAk

nAmA rusun rAtA-rAtA 
ProPorsI yAng 
tIdAk BekerJA

PenghAsILAn 
rP <1.5 JutA

mArundA 0.7471

0.7390

0.8413

0.9945

0.7259

0.7241

0.8737

0.7067

0.7651

0.5716

0.5279

0.2957

0.3615

0.4114

0.3163

0.5100

0.4618

0.5642

0.2450

0.3053

0.2416

0.1161

0.4314

0.6657

0.5750

0.5588

0.5337

0.5460

0.5215

0.6432

0.5798

0.6112

0.5735

0.6053

0.5848

0.6023

0.5731

0.6413

0.5993

0.5486

0.5937

0.5442

0.5447

0.4695

0.5005

0.4683

33

2

1

6

3

4

3

4

6

2

1

1

1

1

1

5

4

5

1

1

2

1

1

CAkung BArAt

PuLo geBAng

PInus eLok

JAtInegArA BArAt

dAAn mogot

JAtInegArA kAum

muArA BAru

komArudIn

tIPAr CAkung

tAmBorA

FLAmBoyAn

CIPInAng BesAr utArA

JAtIrAwAsArI

semPer

kAPuk muArA

rAwA BeBek

CIPInAng BesAr seLAtAn

PenJArIngAn

PuLo JAhe

kArAng AnyAr

CIPInAng muArA

Pondok BAmBu
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hAsIL PengeLomPokAn (CLusterIsAsI) rusunAwA

rusunAwA CLuster

mArundA Prioritas 1

Prioritas 1

Prioritas 1

Prioritas 1

Prioritas 1

Prioritas 1

Prioritas 1

Prioritas 1

Prioritas 1

Prioritas 2

Prioritas 2

Prioritas 2

Prioritas 2

Prioritas 2

Prioritas 2

Prioritas 2

Prioritas 2

Prioritas 2

Prioritas 3

Prioritas 3

Prioritas 3

Prioritas 3

Prioritas 3

CAkung BArAt

PuLo geBAng

PInus eLok

JAtInegArA BArAt

daan mogot

JAtInegArA kAum

muArA BAru

komArudIn

tIPAr CAkung

tAmBorA

FLAmBoyAn

CIPInAng BesAr utArA

JAtIrAwAsArI

semPer

kAPuk muArA

rAwA BeBek

CIPInAng BesAr seLAtAn

PenJArIngAn

PuLo JAhe

kArAng AnyAr

CIPInAng muArA

Pondok BAmBu
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3. rekomendAsI PenIngkAtAn kAPAsItAs ekonomI mAsyArAkAt rusunAwA

Hasil eksplorasi mengenai karakteristik rusunawa baik dari segi kemampuan ekonomi maupun dari 
segi kapasitas masyarakat penghuni rusunawa mengantarkan pada rumusan strategi peningkatan kapasitas 
ekonomi masyarakat rusunawa. Sebelum sampai pada rumusan strategi, digunakan kerangka berfikir pada 
skema berikut untuk menyusun rumusan strategi tersebut. 

Secara umum, pemberian bantuan dari pemerintah kepada penghuni rusunawa baik berupa pelatihan, 
pendampingan, maupun bantuan modal akan lebih tepat jika diberikan secara terstruktur, terencana, dan 
kontinu. Langkah strategis yang bisa dilakukan untuk meningkatkan potensi ekonomi penghuni rusunawa 
adalah sinergi antara program pemerintah dengan rusunawa agar lebih efektif dan berkelanjutan. Salah 
satu program pemerintah yang sangat relevan untuk dihubungkan dengan program peningkatan ekonomi 
penghuni rusunawa adalah program OKE-OCE yang ada di setiap kecamatan.

Tim OKE-OCE yang ditujukan untuk melahirkan pengusaha-pengusaha baru bisa melakukan pendekatan 
khusus untuk penghuni rusunawa mengingat penghuni rusunawa punya karakteristik yang khas dibandingkan 
dengan masyarakat yang tinggal di luar rusunawa. Selain itu juga, besarnya tunggakan yang disebabkan oleh 
ketidakmampuan penghuni rusun dalam membayar sewa menjadi beban yang cukup besar bagi pemerintah 
Provinsi DKI

kerAngkA BerPIkIr PerumusAn strAtegI PenIngkAtAn kAPAsItAs 
ekonomI mAsyArAkAt

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, rumusan strategi peningkatan ekonomi penghuni rusunawa 
dilakukan dengan tiga tahapan yang tertuang pada skema 2. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah 
melakukan koordinasi dengan tim OKE-OCE kecamatan untuk menjelaskan mengenai urgensi memberikan 
perhatian khusus pada rusunawa. Atau bahkan menjadi pekerjaan OKE-OCE yang bersifat mandatori untuk 
membantu secara khusus penghuni rusunwa. Output dari koordinasi ini adalah tim OKE-OCE kecamatan 
bersedia memberikan perhatian khusus pada rusunawa yang ada di wilayah kecamatannya. 

Langkah kedua adalah perumusan program untuk rusunawa. Pada tahap ini tim OKE-OCE melakukan 
berbagai analisis untuk merancang program yang tepat diberikan kepada penghuni rusunawa. Salah satu 
rujukan utama yang akan digunakan dalam penyusunan program ini adalah hasil kegiatan survei peningkatan 
ekonomi rusunawa DKI Jakarta.

•Program One Kecamatan-
one Centre for enterpreneruship
(oke-oCe)

•Program khusus Rusunawa dari tim 
oke-oCe
•Memberi akses/penghubung antara 
rusunawa dan pengusaha

•Karakteristik masyarakat
•Kapasitas masyarakat
•Karakteristik wilayah
•Wilayah PrioritasProgrAm PemerIntAh

PenghunI rusunAwA

ProgrAm
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tAhAPAn ImPLementAsI kegIAtAn PenIngkAtAn ekonomI 
PenghunI rusunAwA

mAtrIks usuLAn ProgrAm dI setIAP keLomPok rusunAwA

di mana (rusunawa) siapa? Apa Programnya?

Prioritas 1

Prioritas 2

Prioritas 3

- Perempuan

Laki-Laki dan Perempuan

Laki-Laki dan Perempuan

- Laki-laki

- Laki-Laki dan Perempuan

Pelatihan tata boga untuk kelompok 
usaha bersama (arahnya untuk 
membuat katering).

Pelatihan menjahit

Pelatihan tata boga untuk untuk 
kelompok usaha bersama (arahnya 
untuk membuat katering)

Pelatihan security untuk penyiapan 
bekal kerja sebagai security.

Pelatihan pengembangan bisnis dan 
manajemen keuangan

Pelatihan pengembangan bisnis dan 
manajemen keuangan.

Pelatihan tata boga untuk kelompok 
usaha bersama (arahnya untuk 
membuat katering)

Setelah dilakukan  rancangan program maka selanjutnya adalah tahapan implementasi. Tahapan im-
plementasi dapat dilakukan secara bertahap terutama jika memiliki keterbatasan sumber daya atau ingin 
melakukan pilot project dalam membangun role model. Tahapan implementasi dapat dilaksanakan ses-
uai prioritas kelompok rusunawa yang telah ditentukan di atas. Secara umum, usulan program yang dapat 
dilakukan di masing-masing cluster rusunawa berdasarkan jenis kelamin dan usianya dapat dilihat pada 
tabel berikut

koordinasi
dengan unit kerja
oke-oCe

Penyusunan
Program Implementasi



Pusat Pelayanan statistik
dinas komunikasi, Informatika
dan statistik Pemerintah Provinsi dkI 
Jakarta


