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PENILAIAN KUALITAS SARANA PRASARANA
LINGKUNGAN DI RUSUNAWA KALIGAWE, KOTA
SEMARANG
Megy Utya Khairunisa, Nany Yuliastuti*)
Abstract
Kaligawe Flats is one of the social housing in Semarang that located in Kaligawe
Village. The provision of this social housing is to decrease the slum area in Semarang and
provide a housing for low income people from Semarang City. Along with the passage of time
quality of facilities and infrastructure in the area called rusunawa quality decline. This can be
seen from some of the damage that occurred. The purpose of this research is to find the
existing facilities and infrastructure in Kaligawe Rusunawa area, Semarang City. This study
uses a quantitative approach by analyzing the quality and existing facilities. Therefore, the
residents of Rusunawa need to be more active in the maintenance which is accompanied by
an effort to perform maintenance that is done regularly and periodically to increase the level
of facilities and infrastructure quality in Kaligawe Falts.
Keywords :Kaligawe Flats, environment facilities, environment infrastructure.
Abstrak
Rusunawa Kaligawe merupakan salah satu hunian sewa di Kota Semarang yang
terletak di Kelurahan Kaligawe. Penyediaan hunian ini merupakan upaya untuk mengatasi
permasalahan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Kaligawe Semarang dan
dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berasal dari Kota Semarang.
Seiring dengan berjalannya waktu, kualitas sarana dan prasarana di kawasan rusunawa
tersebut mengindikasikan penurunan kualitas. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kerusakan
yang terjadi. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi kualitas sarana dan prasarana yang
terdapat di kawasan Rusunawa Kaligawe, Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan menganalisis kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana
yang ada. Oleh karena itu, penghuni rusunawa perlu lebih aktif dalam upaya pemeliharaan
rusunawa yang dibarengi dengan usaha pemerintah untuk selalu melakukan perawatan dan
pemeliharaan rusunawa yang dilakukan secara rutin dan berkala agar mengantisipasi
terjadinya penurunan kualitas sarana dan prasarana di kawasan Rusunawa Kaligawe.
Kata Kunci :Rusunawa Kaligawe, prasarana lingkungan, sarana lingkungan
Pendahuluan
Rumah
merupakan
sebuah
kebutuhan dasar (basic need) yang harus
menjadi prioritas dalam pembangunan.
Fungsi dasar dari rumah sendiri adalah
sebuah tempat untuk berlindung dari
gangguan alam dan binatang. Sejalan
dengan
adanya
perkembangan
peradaban, maka fungsi rumah menjadi
berkembang sebagai sumber rasa aman
dan nyaman. Dalam hal ini, apabila
dilihat dari aspek sosial, maka rumah

memiliki fungsi sebagai status simbol
dan parameter kemakmuran (Cahyono
& Sudaryatmo, 2002). Rumah juga tidak
lepas dari unsur lingkungan. Hubungan
antara manusia, tempat tinggal dan
lingkungan merupakan suatu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan karena pada
hakikatnya manusia merupakan sebuah
bagian dari lingkungan. Hal ini juga
berlaku
sebaliknya,
hunian
dan
lingkungan nantiya akan dibentuk serta
diubah oleh manusia selama manusia
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tersebut menjalani kehidupannya. Tanpa
adanya tempat tinggal, maka manusia
tidak akan dapat hidup dengan layak dan
semestinya (Sastra M & Marlina, 2006),
namun, kendala yang kerap terjadi di
negara berkembang dalam usaha
pemenuhan kebutuhan perumahan
adalah tingginya kebutuhan perumahan
dan banyaknya masalah yang dihadapi
oleh negara berkembang tersebut.
Pertambahan jumlah penduduk
tersebut selalu mengalami peningkatan
yang cukup tinggi. Di sisi lain,
peningkatan permintaan lahan baru juga
didorong oleh fenomena urbanisasi.
Fenomena urbanisasi terjadi karena
tidak tersedianya lapangan kerja yang
memadai di kawasan pedesaan. Sejalan
dengan kondisi tersebut, daerah
perkotaan yang menjadi tujuan untuk
melakukan migrasi dirasa belum cukup
mampu untuk melayani permintaan
pekerjaan oleh para pendatang dalam
jumlah yang cukup besar. Push factor
yang terjadi di daerah pedesaan dapat
dikatakan jauh lebih tinggi daripada pull
factor yang ada di daerah perkotaan.
Fenomena ini menyebabkan peningkatan
jumlah penduduk pendatang yang
berasal dari daerah pedesaan yang tidak
mendapatkan
pekerjaan
menjadi
masyarakat yang tergolong dalam
masyarakat
berpenghasilan
rendah
(Ramadona, 2011).
Melihat kondisi tersebut, tanpa
adanya kesempatan kerja yang tersedia
maka akan sulit bagi masyarakat
berpenghasilan rendah untuk dapat
mempertahankan hidupnya. Dalam
menentukkan prioritas tentang rumah,
masyarakat berpenghasilan rendah akan
cenderung memilih lokasi rumah yang
dekat dengan tempat kerja dan yang
dapat memberikan kesempatan kerja.
Selanjutnya, yang menempati prioritas
kedua adalah status kepemilikan rumah,
dan disusul dengan kualitas rumah yang
menjadi prioritas terakhir dalam
menentukan hunian (Ramadona, 2011).
Melihat faktor dan keterbatasan yang
dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan
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rendah, maka mendorong mereka untuk
melakukan pembangunan rumah di
tanah yang ilegal seperti pinggiran jalur
kereta api, sempadan sungai dan lainlain. Selain itu, permasalahan yang
dihadapi oleh pembangunan perumahan
perkotaan meliputi luas lahan yang
semakin sempit, harga tanah dan bahan
material yang akan semakin meningkat,
serta kebutuhan masyarakat yang akan
selalu meningkat.
Hal ini dapat
mempengaruhi kualitas dan kuantitas
perumahan,
dan
bahkan
akan
menimbulkan munculnya beberapa titik
yang
tergolong
dalam
kawasan
permukiman kumuh (Keman, 2005).
Kawasan tersebut biasanya tidak
dilengkapi dengan sarana dan prasarana
yang memadai, kondisi jalan yang buruk,
tidak tersedianya MCK yang memadai,
bangunan yang cenderung tidak teratur,
dan saluran pembuangan dan drainase
yang buruk. Padahal, rumah dikenal
sebagai sarana untuk memenuhi
kebutuhan
dasar
akan
tempat
berlindung dan memiliki dampak besar
terhadap kualitas hidup, kesehatan,
keselamatan, keamanan, kesejahteraan
serta produktivitas manusia (Ibem &
Azuh, 2011).
Berdasarkan kondisi tersebut,
maka perlu adanya upaya pembangunan
hunian
yang
dikhususkan
bagi
masyarakat berpenghasilan rendah yaitu
dengan
melakukan
pembangunan
rusunawa. Berdasarkan UU No 20
Tahun 2011 tentang Rumah Susun
menyatakan bahwa rumah susun
merupakan bangunan gedung bertingkat
yang dibangun dalam suatu lingkungan
yang terbagi dalam bagian-bagian yang
distrukturkan secara fungsional, baik
dalam arah horizontal maupun vertikal
dan merupakan satuan-satuan yang
masing-masing dapat dimiliki dan
digunakan secara terpisah, terutama
untuk tempat hunian yang dilengkapi
dengan ruang bersama dan tanah
bersama. Rumah susun merupakan
hunian vertikal yang dijadikan sebagai
solusi
penanganan
permasalahan
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perumahan dan permukiman kumuh
(Dirjen
Cipta
Karya,
2012).
Pembangunan rusunawa memiliki tujuan
untuk mencapai target Sustainable
Development Goals (SDGs) yang ke-11
dan diawali pada tahun 2003 dengan
pembangunan yang tersebar di seluruh
wilayah
Indonesia.Tujuan
adanya
pembanguan rumah susun, yakni untuk
memenuhi kebutuhan hunian yang layak
huni dan nyaman bagi MBR serta untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna
lahan perkotaan dengan meperhatikan
kelestarian sumber daya alam demi
terwujudnya lingkungan perumahan
yang serasi dan seimbang.
Salah satu daerah yang dijadikan
sebagai sasaran pembangunan rumah
susun adalah Kota Semarang. Rumah
susun yang dibangun pertama kali di
Kota Semarang pada tahun 1900-an
yaitu Rusun Pekunden dan Rusun
Bandarharjo. Namun seiring dengan
berjalannya waktu, penurunan kualitas
hunian terjadi di rumah susun tersebut.
Beberapa kerusakan bangunan terjadi di
Rumah Susun Bandarharjo, seperti
kondisi atap yang bocor, fasilitas yang
tidak memadai, dinding yang mulai
retak, penurunan konstruksi bangunan
sebesar 0,5 m karena secara rutin
terendam genangan air rob, kerusakan
saluran air dan keretakan lantai dasar
yang terjadi di Blok B. Keretakan lantai
dasar ini diduga disebabkan oleh air rob
yang selalu menggenang. Sebanyak
47,83%
penghuni
Rumah
Susun
Bandarharjo menyatakan bahwa hunian
tersebut kurang layak untuk ditinggali.
Selanjutnya, penurunan kualitas hunian
juga terjadi di Rumah Susun Pekunden.
Kerusakan
yang
terjadi
berupa
keretakan yang terjadi pada jembatan
penghubung
antar
blok,
kolom
penyangga bangunan, kondisi balok kayu
kuda-kuda yang mengalami pelapukan,
dan pipa air bersih yang tidak terawat.
Sebanyak 85% penghuni Rumah Susun
Pekunden menyatakan bahwa hunian
tersebut kurang layak. Selain itu
perilaku penghunian juga tidak tertib
serta terjadi alih huni di bawah tangan,

sehingga menyebabkan status hunian
menjadi tidak jelas. Pemeliharaan dan
perawatan bangunan tidak berjalan
dengan baik di lingkungan rumah susun
tersebut,
menyebabkan
pelayanan
sarana dan prasarana umum kurang
berfungsi (Hendaryono, 2010). Seiring
dengan kondisi tersebut, maka perlu
adanya upaya agar kondisi serupa tidak
terjadi di Rusunawa Kaligawe yang
dibangun pada tahun 2005 dengan tiga
tahap pembangunan dan sudah mulai
dapat dihuni pada tahun 2010 ini.
Kualitas sebuah hunian dapat
diidentifikasi dari kondisi fisik bangunan
rusunawa yang dilengkapi dengan sistem
prasarana, sarana, dan utilitas yang
melayani penghuni dan lingkungan
rusuanwa.
Pentingnya penilaian mengenai
hunian yang berangkat dari kualitas
hidup
ini
dimaksudkan
untuk
mengantisipasi
permasalahan
yang
sebelumnya terjadi di Rumah Susun
Bandarharjo dan Pekunden. Selain itu,
dalam melakukan perencanaan, kualitas
hidup merupakan aspek penting yang
harus dipertimbangan (Myers, 1988).
Gambaran
Umum
Rusunawa
Kaligawe
Kawasan Rusunawa Kaligawe
terletak di wilayah yang strategis karena
dekat dengan Jalan Raya Kaligawe yang
merupakan
jalan
arteri
primer
penghubung Kota Semarang dengan
Kabupaten Demak. Selain itu, rusunawa
ini juga memiliki kemudahan akses
karena dekat dengan Jalan Tol JangliKaligawe. Di sisi lain kawasan Rusunawa
Kaligawe juga dekat dengan pusat Kota
Semarang dan Kawasan Industri
Terboyo. Rusunawa Kaligawe Semarang
juga dilengkapi oleh beberapa fasilitas
umum dan fasilitas sosial yang
mendukung dan menunjang aktivitas
penghuni
rusunawa.
Tersedia
puskesmas, Rumah Sakit Islam Sultan
Agung, Pasar Waru, sarana peribadatan,
serta sarana pendidikan. Beberapa
fasilitas pelayanan tersebut terletak
dekat dengan Rusunawa Kaligawe,
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masyarakat

Sumber: Hasil observasi, 2018

Sumber: Google earth, 2015

Gambar 1
Site Plan Rusunawa Kaligawe
Rusunawa Kaligawe memiliki
luas sebesar 18 ha, yang tediri dari 7 TB
(Twin Block), meliputi Blok A, B, C, D, E,
F, dan G. Masing-masing TB memiliki
luas unit yang berbeda yaitu unit dengan
tipe 21 dan 24. Jumlah unit dengan tipe
21 sebanyak 288 unit, sedangkan unit
dengan tipe 24 sebanyak 384 unit. Unit
dengan tipe 21 terletak di Blok A, B dan
C. Sedangkan unit tipe 24 terletak di
Blok D, E, F, dan G. Untuk blok dengan
tipe 21 terdiri dari 4 lantai, dimana
lantai pertama merupakan ruang
bersama. Selanjutnya, untuk blok
dengan tipe 24 terdiri dari 5 lantai, yang
lantai pertama juga dipergunakan
sebagai ruang bersama. Twin Block A, B,
dan C masing-masing terdiri dari 96 unit
dan jumlah unit untuk setiap lantainya
sebanya 32 unit. Sedangkan pada Twin
Block D, E, F, dan G terdiri dari 96 unit
dan setiap lantai terdapat 24 unit.
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Gambar 2
Twin Block C Rusunawa Kaligawe
Rumah Susun Sederhana Sewa
Kaligawe merupakan rusunawa yang
dapat dikatakan terletak di kawasan
yang strategis karena terletak tidak jauh
dari pusat kota dan dekat dengan jalan
tol Kaligawe-Jangli serta Jalan Raya
Kaligawe. Penghuni Rusunawa Kaligawe
berasal dari beberapa daerah di Kota
Semarang dan ada juga yang berasa dari
wilayah sekitar Kelurahan Kaligawe.
Mayoritas penghuni biasanya bekerja
sebagai buruh pabrik, pedagang kaki
lima, dan pengumpul barang bekas.
Metoda Analisa
Pendekatan
penelitian
yang
digunakan untuk menjawab pertanyaan
penelitian adalah pendekatan kuantitatif.
Pendekatan kuantitatif merupakan suatu
pendekatan penelitian melalui proses
menemukan
pengetahuan
dengan
menggunakan data berupa angka guna
menganalisis keterangan yang ingin dikaji
(Kasiram, 2008). Penelitian dengan
menggunakan metode kuantitatif juga
disebut sebagai metode positivistik,
yaitu penelitian berdasarkan kaidahkaidah ilmiah / teori yang secara nyata,
objektif, dan terstruktur (Sugiyono,
2013).
Pengumpulan data merupakan
suatu proses yang sangat penting dalam
sebuah penelitian melalui proses
pengadaan
data
primer
untuk

Riptek Vol. 12, No. I, Tahun 2018, Hal. 25-36

mendukung sebuah analisis penelitian.
Data yang dikumpulkan harus bersifat
valid dan validitas data tersebut dapat
dipengaruhi oleh alat ukur serta kualitas
pengambilan data. Berikut merupakan
teknik
pengumpulan
data
yang
digunakan dalam penelitian yaitu dengan
teknik pengumpulan data primer dan
sekunder. Teknik pengumpulan data
primer dilakukan dengan obervasi,
wawancara dan kuesioner, sedangkan
teknik pengumpulan data skunder
dilakukan dengan telaah dokumen dan
studi literatur.
Teknik analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis
statisik deskriptif dengan deskriptif
kuantitatif dan analisis skoring. Analisis
deskriptif kuantitatif merupakan sebuah
proses pengorganisasian, pengumpulan,
penyajian dan meringkas berbagai
karakteristik data yang kemudian akan
dilakukan berbagai metode statistik agar
dapat dihasilkan sebuah gambaran yang
menghasilkan kesimpulan tertentu.
Tujuan dari deskriptif kuantitatif adalah
upaya untuk membuat suatu data
mentah menjadi lebih berarti. Biasanya
pengumpulan dan penyajian data dalam
statistik deskriptif dalam bentuk tabel
(hasil tabulasi) atau grafik (gambar atau
chart). Sumber data yang diperoleh
didapatkan dari hasil kuesioner.
Kemudian dilakukan analisis skoring
atau pembobotan terhadap masingmasing variabel penelitian.
Analisis skoring atau pembobotan
ini dilakukan dengan cara memberikan
skor atau bobot terhadap indikator
yang digunakan dalam penelitian. Pada
penelitian ini kategori pembobotan yang
ditentukan terdiri dari tiga kelas yaitu
baik, sedang dan buruk. Pemilihan
model tersebut untuk memudahkan
responden dalam memahami berbagai
pertanyaan yang telah disediakan. Maka
dari itu, dalam penyajian alternatif
jawaban dibutuhkan pemberian skor
tertinggi dan terendah. Alat yang
digunakan dalam analsisi skoring ini
yaitu menggunakan Microsoft Excel
yang nantinya akan didapat data

mengenai total skor, modus, means, dan
persentase. Kemudian, untuk uji
validitas data akan menggunakan
metode, dan uji relibilitas data
menggunakan metode Alpha Cronbach.
Tahapan
ini
bertujuan
untuk
memastikan bahwa data yang digunakan
dalam penelitian merupakan data yang
valid. Selanjutnya, pembagian kategori
perlu dilakukan untuk mempermudah
dalam pemberian skor. Dalam penelitian
ini digunakan tiga kategori meliputi baik,
sedang, dan buruk. Berikut perhitungan
banyaknya interval kelas dengan
menggunakan rumus Stugers
Hasil dan Pembahasan
Analisis
Ketersediaan
Sarana
Prasarana
Lingkungan
di
Rusunawa Kaligawe
1. Sarana di Kawasan Rusunawa
Kaligawe
Sarana peribadatan merupakan salah
satu fasilitas dalam lingkungan hunian
rumah susun yang harus disediakan
dalam
perencanaan
pembangunan
rumah susun. Penyediaan fasilitas ini
berfungsi
untuk
mendukung
penyelenggaraan dan pengembangan
kehidupan khususnya untuk kebutuhan
rohani. Rusunawa yang baik adalah
rumah susun yang memiliki aksesibilitas
yang mudah untuk mencapai berbagai
fasilitas,
salah
satunya
sarana
peribadatan.
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Sarana
olahraga di
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Peribadatan
yang terdapat
di
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yang
terletakpada
masingmasingTwin

Sumber: Analisis Penyusun, 2018

Gambar 3
Sarana Peribadatan
Berdasarkan kondisi eksisting
sarana
peribadatan
di
Kawasan
Rusunawa Kaligawe dapat dikatakan
sudah tersebar cukup merata. Hal ini
dapat dilihat dari ketersediaan mushola
yang tersebar di setiap twin block dan
adanya masjid yang terletak dekat
dengan Kawasan Rusunawa Kaligawe.
Penilaian akhir untuk kondisi sarana
peribadatan menunjukkan kondisi yang
baik, dilihat dari jumlah total skor
sebesar 262 dengan nilai indeks sebesar
2,56. Sarana peribadatan di Rusunawa
Kaligawe memiliki akses yang cukup
baik karena dapat dicapai dengan
berjalan kaki.

Ruangbersamaberupalapang
an,
tersediapadamasingmasingTwinBlockRusunawaK
aligawe.
Lapangantersebutberadapad
alantaidasar,
sehinggamasyarakatdapatde
nganmudahmengaksessaran
atersebut

Sarana
rekreasi
dan
ruangterbukahijau
yang terdapat di
RusunawaKaligawe
berupataman.

Sumber: Analisis Penyusun, 2018

Gambar 4
Sarana Olahraga dan Ruang
Terbuka di Rusunawa Kaligawe
2. Prasarana Lingkungan di Rusunawa
Kaligawe
Prasarana yang terdapat di Rusunawa
Kaligawe dapat dikatakan sudah cukup
lengkap. Prasarana yang tersedia antara
lain jaringan drainase, jaringan listrik,
jaringan sanitasi, jaringan air bersih,
jaringan
jalan,
dan
jaringan
persampahan.
Sedangakan
untuk
jaringan transportasi Lokal di Kawasan
Rusunawa Kaligawe, tidak tersedia, dan
kawasan tersebut belum dilewati oleh
transportasi umum.
Analisis Kualitas Sarana Prasarana
Lingkungan di Rusunawa Kaligawe
Berdasarkan analisis kualitas sarana dan
prasarana lingkungan di Kawasan
Rusunawa Kaligawe yang telah dilakukan
dapat diketahui bahwa :
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1. Kualitas Sarana Lingkungan sebagai
berikut :
Analisis kondisi sarana lingkungan
di Kawasan Rusunawa Kaligawe dinilai
berdasarkan jarak pencapaian sarana
terhadap hunian. Dalam penelitian ini
beberapa sarana yang menjadi indikator
adalah sarana yang tersedia di dalam
Kawasan Rusunawa Kaligawe antara lain
sarana peribadatan, olahraga, dan
rekreasi. Penilaian ini dilengkapi pula
dengan penilaian terhadap kualitas
sarana yang tersedia. Penilaian dibagi
menjadi tiga kategori yaitu buruk,
sedang dan baik. Berikut merupakan
pembahasan
masing-masing
hasil
penilaian sarana di Rusunawa Kaligawe.

Tabel 1
Kualitas Sarana di Rusunawa
Kaligawe
Indikator
Kualitas
Sarana
Peribadat
an
Kualitas
Sarana
olahraga
Kondisi
Sarana
Rekreasi

Baik

Cukup

Bur
uk

Nilai
Inde
ks

Kategori

20

15

2,56

Baik

186

40

9

2,58

Baik
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2. Kualitas Prasarana Lingkungan sebagai
berikut:
Analisis kualitas prasarana lingkungan di
Kawasan Rusunawa Kaligawe dinilai
berdasarkan kualitas prasarana yang
tersedia di rumah susun tersebut.
Dalam penelitian ini beberapa prasarana
yang menjadi indikator antara lain
prasarana jaringan jalan, air bersih,
sanitasi, persampahan dan drainase.
Penilaian ini dibagi menjadi tiga kategori
yaitu buruk, sedang dan baik. Berikut
merupakan pembahasan masing-masing
hasil penilaian prasarana di Rusunawa
Kaligawe.
Tabel 2
Kualitas Prasarana di Rusunawa
Kaligawe
Indikator

198

189

209. Pada dasarnya, dapat disimpulkan
bahwa ketersediaan sarana di Rusunawa
Kaligawe
telah
dapat
melayani
kebutuhan para penghuninya.

13

2,55

Baik

Rata-rata
Sumber: Analisis Penyusun, 2018

2,56

Baik

Dalam melakukan analisis kualitas
lingkungan perlu adanya analisis,
kompilasi dan perhitungan rata-rata
terhadap data untuk setiap indikator.
Melalui analisis data setiap indikator,
maka akan diketahui melalui grafik
seberapa baik kualitas sarana dari setiap
indikator yang digunakan. Berdasarkan
hasil penilaian kualitas sarana umum
yang dilakukan di Rusunawa Kaligawe
melalui kuesioner, pada Tabel 1 dapat
diketahui bahwa secara keseluruhan
kualitas sarana umum berada dalam
kategori baik dengan skor penilaian
sebesar 2,56 dan rata-rata skor sebesar

Kondisi
Jaringan
Jalan
Kondisi
Jaringan
Air
Bersih
Kondisi
sanitasi
Kondisi
drainase
Kualitas
Pelayana
n
Pengangk
utan
Sampah

Baik

Cukup

Bur
uk

Nilai
Inde
ks

Kategori

33

144

8

2,0

Sedang

27

100

32

1,7

Sedang

84

124

1

2,2

Sedang

174

54

6

2,5

Baik

60

128

7

2,1

Sedang

Rata-rata
Sumber: Analisis Penyusun, 2018

2,56

Baik

Dalam melakukan analisis kualitas
prasarana lingkungan, perlu adanya
analisis, kompilasi dan perhitungan ratarata terhadap data untuk setiap
indikator. Melalui analisis data setiap
indikator, maka akan diketahui melalui
grafik seberapa baik kualitas lingkungan
dari setiap indikator yang digunakan.
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Berdasarkan hasil penilaian kualitas
prasarana lingkungan yang dilakukan di
Rusunawa Kaligawe melalui kuesioner,
diketahui bahwa secara keseluruhan
kualitas lingkungan berada dalam
kategori cukup dengan skor penilaian
sebesar 2,16 dan rata-rata skor sebesar
196. Pada dasarnya, dapat disimpulkan
bahwa ketersediaan prasarana di
Kawasan Rusunawa Kaligawe sudah
dapat memenuhi kebutuhan penghuni,
namun melihat kualitas prasarana
tersebut berada dalam kondisi yang
perlu adanya peningkatan kualitas. Hal
ini disebabkan karena terjadi beberapa
kerusakan dan penurunan kualitas
pelayanan prasarana seperti pelayanan
air bersih, kualitas jaringan jalan dan
pengangkutan sampah yang hanya
dilakukan dua kali seminggu. Melihat
kondisi tersebut, maka perlu adanya
peningkatan
kualitas
prasarana
lingkungan di Rusunawa Kaligawe
dengan melakukan perbaikan maupun
pemeliharaan yang dilakukan secara
rutin dan berkala.
Kesimpulan
Menurut hasil analisis yang telah
dilakukan maka didapat gambaran
mengenai kualitas sarana prasarana
lingkungan di Rusunawa Kaligawe.
Penilaian ini dilakukan melalui empat
sasaran
antara
lain
menganalisis
ketersediaan sarana dan prasarana
lingkungan dan analisis kualitas sarana
prasarana lingkungan di Kawasan
Rusunawa Kaligawe. Melalui beberapa
analisis tersebut maka selanjutnya dapat
ditarik sebuah kesimpulan sebagai
berikut:
•

•
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diketahui bahwa secara keseluruhan
berada dalam kategori cukup
dengan skor penilaian sebesar 2,16
dan rata-rata skor sebesar 196.
Kualitas sarana umum berada dalam
kategori baik dengan skor penilaian
sebesar 2,56 dan rata-rata skor

•
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sebesar 209. Pada dasarnya, dapat
disimpulkan bahwa ketersediaan
sarana di Rusunawa Kaligawe telah
dapat melayani kebutuhan para
penghuninya.
Kualitas sarana dan prasarana di
Rusunawa Kaligawe memiliki jumlah
total skor sebesar 214 dengan nilai
indeks sebesar 2,29. Hasil penilaian
dengan nilai tersebut berada dalam
kategori cukup. Pemerintah Kota
Semarang telah menyediakan sarana
dan prasarana yang cukup memadai
namun masih terdapat beberapa
kerusakan yang terjadi beberapa
seperti
keretakan
bangunan,
kebocoran pada saluranair limbah,
kurang optimalnya pelayanan air
dari PDAM, sehingga menyebabkan
air terkadang tidak mengalir.
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