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LKPJ BUPATI SEMARANG TAHUN 2013 

 

Urusan Perumahan 

Menurut Pasal 28 H amandemen UUD 1945 dan UU No. 4 tahun 1992 bahwa rumah adalah salah 

satu kebutuhan dasar manusia yang dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Pembangunan perumahan tidak hanya bersifat pembangunan perumahan permukiman, misal 

pembangunan sarana air bersih, perbaikan fasilitas umum seperti pasar dan juga perbaikan 

lingkungan sehingga dapat tercipta perumahan permukiman yang sehat. 

1. Program dan Kegiatan 

Urusan perumahan pada tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah dengan program dan kegiatan sebagai berikut : 

a. Dinas Pekerjaan Umum 

1) Program pengembangan perumahan dengan kegiatan fasilitasi dan stimulasi 

pembangunanperumahan masyarakat kurang mampu. 

2) Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan : 

a) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 

b) Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 

c) Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman 

3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan kegiatan fasilitasi 

pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat. 

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dengan kegiatan : 

1) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 

2) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 

 

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Urusan Perumahan yang dilaksanakan oleh 2 SKPD tersebut menggunakan Anggaran Belanja 

Langsung Urusan sebesar Rp. 45.690.827.000 dan teralisasi sebesar Rp. 38.098.222.446.00 atau 

83,88 % (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). 

Capaian indikator kinerja Urusan Perumahan tahun 2013 dibandingkan dengan targetnya dalam 

RPJMD seperti dalam table berikut ini : 
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Tabel 1 

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2013 

 

No. Uraian 
Satu 

an 

Capaian 

2012 

Tahun 2013 

Target Realisasi % 

1. Persentase Rumah Tangga yang 

menggunakan air bersih 

% 83,85 89,43 89,75 100,36 

2. Persentase rumah tinggal 

bersanitasi 

% 42,27 47,32 47,60 100,59 

3. Rasio tempat pemakaman umum 

per satuan penduduk 

% 89,08 90,19 90,00 99,79 

4. Rasio rumah layak huni % 66,94 73,45 73,50 100,07 

5. Rasio permukiman layak huni % 69,34 73,25 73,50 100,34 

6. Lingkungan permukiman ha 20.325 20.620,00 20.950 101,60 

7. Lingkungan permukiman kumuh % 996 980,00 960 97,96 

8. Rumah tangga pengguna listrik % 99,00 99,00 99,00 100,00 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2013 

Indkator kinerja urusan perumahan ditunjukkan dengan tercukupinya kebutuhan air bersih dan 

sanitasi lingkungan. Di tahun 2013 sebanyak 89,75 % persentase rumah tangga yang 

menggunakan air bersih sedangkan tahun 2012 sebanyak 83,85 % atau meningkat sebesar 5,9 

%. 

Persentase rumah tinggal bersanitasi tahun 2013 sebesar 47,60 % atau meingkat 0,33 % 

dibanding tahun 2012 sebesar 47,27 %. 

Program Lingkungan Sehat Permukiman untuk Tahun 2013 terkait dengan pembangunan dan 

peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dalam 

terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sarana bagi masyarakat miskin dianggarkan 42 lokasi 

untuk sarana air bersih sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin serta terbangunnya 

sarana prasarana lingkungan sehat permukiman di 185 ruas jalan, 38 paket talud, paket 

drainase dan 1 paket saluran (APBD II), 43 Ruas Jalan, 4 pena lingkungan, 16 paket talud, 1 

paket drainase. Sedangkan untuk kegiatan fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar 

permukiman berbasis masyarakat pada tahun 2013 pada 31 BKM PNPM Perkotaan, 10 Desa 

PAMSIMAS regular desa HIK dan 3 desa APBD dan PPIP 15 Desa terdiri dari 3 dan reguler II 

sebanyak 12 Desa serta APBN Perubahan sebanyak 47 Desa. 

Pembangunan perumahan tidak layak huni dilaksanakan melalui Program Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat dengan dana APBN dan 

Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos RTLH) dari Kabupaten Semarang. BSPS 

Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan dalam satu tahap meliputi 5 desa di 2 kecamatan sebanyak 

….. unit. Adapun program Bansos RTLH sebanyak 500 unit yang tersebar di …. Kecamatan. 

3. Permasalahan dan Solusi 

a. Permasalahan 

Permasalahan yang terjadi terkait dengan urusan perumahan adalah sebagai berikut : 

1) Perencanaan urusan perumahan dan permukiman masih lemah, belum adanya 

dokumen kebijakan strategi tentang penataan ruang perumahan dan permukiman 

sebagai pengendali pembangunan perumahan permukiman. 
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2) Regulasi tentang perumahan masih lemah belum didukung dengan peraturan 

perundang – undangan yang jelas. 

3) Indikator capaian perumahan dan permukiman perlu ditetapkan bersama antar SKPD. 

4) Belum optimalnya kualitas pelayanan public perumahan dan permukiman. 

5) Belum lengkapnya infrastruktur dasar permukiman sehingga belum tercipta lingkungan 

yang sehat. 

6) Belum tersedianya sistem data dan informasi akurat yang meliputi data-data bencana. 

7) Kurangnya sarana dan prasarana untuk penanganan bencana dan penanggulangannya. 

b.  Solusi 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, dilakukan langkah – langkah sebagai 

berikut : 

1) Penyusunan dokumen kebijakan strategi Perumahan Permukiman. 

2) Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan. 

3) Standar Indikator Perumahan dan Permukiman perlu dirumuskan. 

4) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat. 

5) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. 

6) Perencanaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman serta perlunya 

koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait tersedianya data informasi 

bencana. 

7) Mengajukan permintaan saran dan prasarana untuk penanganan dan penanggulangan 

bencana.  


