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Abstract: Dilatarbelakangi fenomena bahwa Kota Cilegon tidak menghadapi kekurangan 
rumah melainkan kekuranglayakan hunian perumahan terutama di lingkungan yang dihuni 
oleh sektor informal. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk mengkaji karakteristik 
masyarakat pada lingkungan dengan kondisi seperti ini di dua lokasi terpadat di Kota 
Cilegon yaitu Kelurahan Jombangwetan dan Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang. 
Penelitian ini ditujukan guna memperoleh informasi untuk mengembangkan alternatif 
skema kelembagaan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
sektor di Kota  Cilegon. Metoda analisis yang dipergunakan adalah analisis deskriptif 
berdasarkan data primer melalui kuisioner yang disebarkan kepada masyarakat pada 
kelompok yang dimaksud pada penelitian, observasi lapangan untuk mengetahui kondisi 
fisik lingkungan perumahan, dan wawancara terstruktur kepada lembaga keuangan formal. 
Telaah terhadap kemampuan sosio ekonomi MBR sektor informal dan karakteristik 
Lembaga Keuangan yang ada menunjukkan bahwa masih diperlukannya dana bantuan 
guna mendorong terjadinya kegiatan perbaikan perumahan. Dana tersebut dapat berasal 
dari pemerintah atau lembaga dana lain perlu disalurkan melalui lembaga keuangan non 
bank yang dapat dipercayai oleh investor, terutama oleh masyarakat guna menyalurkannya 
kepada MBR berdasarkan kredit kelompok. Pemberian kredit kelompok ini diperlukan 
karena skim perbaikan rumah perlu dilakukan dengan cara self help. Dengan cara 
berkelompok maka sumber-sumber tenaga kerja perbaikan rumah lebih dapat dijamin 
keberadaannya. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengenali kendala 
kelembagaan yang menyebabkan pola-pola pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik 
MBR sektor informal belum berkembang baik di Indonesia.  

Keywords: kelembagaan, pembiayaan, MBR sektor informal.  
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I. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Kota Cilegon merupakan sebuah kota industri yang dimotori oleh industri baja Krakatau Steel dan 

menikmati kemajuan pesat dalam perekonomian. Kemajuan perekonomian ini diikuti pula oleh laju 
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pertumbuhan penduduk, baik secara alami maupun migrasi, yang berakibat kepada peningkatan 

kebutuhan akan perumahan dan permukiman. 

Secara umum wilayah Kota Cilegon terbagi dalam 3 (tiga) karakter yaitu wilayah industri, wilayah 

perdesaan dan wilayah perkotaan. Ketiga jenis wilayah ini memperlihatkan karakter yang berbeda-

beda, demikian pula dalam hal perumahan dan permukimannya. 

Tabel 1.1.  Kondisi Wilayah Kota Cilegon 

No Kecamatan 

Luas 

Wilayah 

(km²) 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Jumlah KK 

Jumlah 

Rumah 

(unit) 

 Wilayah Industri 95.04 117,033 25,702 20,314 

1. Kecamatan Pulomerak 19.91 41,801 9,846 7,293 

2. Kecamatan Grogol 23.28 36,680 6,817 6,771 

3. Kecamatan Ciwandan 51.85 38,552 9,039 6,250 

 Wilayah Perdesaan 59.70 127,872 31,304 29,017 

4. Kecamatan Purwakarta 15.23 32,291 9,710 11,060 

5. Kecamatan Citangkil 22.98 55,589 12,813 9,716 

6. Kecamatan Cibeber 21.49 39,992 8,781 8,241 

 Wilayah Perkotaan 20.71 91,008 17,850 18,462 

7. Kecamatan Cilegon 9.16 37,077 7,701 7,265 

8. Kecamatan Jombang 11.55 53,931 10,149 11,197 

 Kota Cilegon 175.45 335,913 74,856 67,793 

Sumber : BPS Kota Cilegon, 2005 

 

Kota Cilegon masih kekurangan jumlah rumah sebanyak 7,063 unit rumah atau sekitar 9.44%. 

Namun tidak demikian halnya dengan Wilayah Perkotaan. Di daerah ini justru  jumlah rumah lebih 

besar 3,43% atau 612 unit dari jumlah KK. 

Walaupun jumlah unit rumah pada wilayah perkotaan lebih besar dari jumlah kepala keluarga, yang 

berarti bahwa tidak ada keluarga yang tidak menempati rumah sendiri, tetapi kepadatan penduduk 

wilayah ini  4,394 jiwa/km2, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kedua wilayah lainnya. Kepadatan 

wilayah industri adalah 1,231 jiwa/km2, sedangkan  wilayah perdesaan 2,142 jiwa/km2. Kondisi 

kepadatan yang tinggi ini menggambarkan adanya kecenderungan wilayah perkotaan menjadi 

permukiman yang kumuh. 

Selain kepadatan tinggi, menurut pengamatan umum, bangunan rumah di wilayah ini juga tampak 

banyak yang kurang layak huni. Sementara mata pencaharian umumnya sektor informal, sebagaimana 

sebagian besar penduduk Kota Cilegon pada umumnya. Kondisi ini menggambarkan tingkat 

kemampuan finansial masyarakat yang terbatas dalam meningkatkan kualitas rumah dan 
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lingkungannya agar dapat mengurangi kecenderungan wilayah perkotaan menjadi permukiman yang 

kumuh. 

Peran pemerintah dalam pembangunan dan perbaikan lingkungan permukiman informal sangatlah 

diperlukan. Di Kota Cilegon sendiri pernah dilakukan “Bantuan Rehab Rumah Tidak Sehat bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah” dengan menggunakan anggaran pembangunan pemerintah 

daerah. Tetapi pembiayaan perumahan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah 

selayaknya tidak hanya bergantung pada sumber-sumber dari anggaran pembangunan pemerintah 

daerah saja. Sumber-sumber lain yang berasal dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank 

dan dari masyarakat sendiri perlu digali. 

Yang menjadi kendala utama untuk dapat menggali sumber pembiayaan perumahan bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah khususnya sektor informal umumnya terletak pada persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Persyaratan tersebut antara lain menyebutkan perlu adanya 

agunan dari MBR yang dapat dijaminkan kepada lembaga keuangan. Sedangkan sumber pembiayaan 

yang berasal dari masyarakat sendiri jumlahnya teramat kecil, karena penghasilan masyarakat pada 

kelompok ini masih jauh di bawah batas kebutuhan hidup yang layak. 

Perumahan sesungguhnya mempunyai arti yang sangat penting. Rumah dan lingkungan yang sehat 

akan berpengaruh baik terhadap kehidupan penghuninya. Kesehatan dan produktivitas warga akan 

menjadi lebih baik. Oleh karena itu seyogyanya dipikirkan bagaimana mengembangkan lembaga 

keuangan yang dapat diakses oleh MBR sektor informal. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dalam penelitian ini dipertanyakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakter masyarakat berpenghasilan rendah sektor informal mengelola 

pembiayaan untuk perbaikan perumahan mereka? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah sektor informal dalam 

menghadapi mekanisme lembaga keuangan formal? 

3. Pola kelembagaan pembiayaan seperti apa yang dapat diakses oleh MBR sektor informal 

untuk pembiayaan perbaikan perumahan? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui karakter masyarakat berpenghasilan rendah sektor informal mengelola 

pembiayaan untuk perbaikan perumahannya. 

2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah sektor 

informal dalam menghadapi mekanisme lembaga keuangan formal. 

3. Memberikan alternatif skema kelembagaan pembiayaan perumahan bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah sektor informal di Kota Cilegon. 
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1.3.2. Manfaat 

Selain dari tujuan seperti yang telah disebutkan diatas, diharapkan penelitian ini bermanfaat dan 

berguna di kemudian hari untuk: 

1. Memperluas wawasan pengetahuan tentang pembiayaan perumahan bagi sektor 

informal perkotaan. 

2. Menambah khasanah pengetahuan tentang kondisi perumahan di daerah khususnya 

kampung kota. 

3. Memperkaya informasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan perumahan 

dan permukiman khususnya di Kota Cilegon dan yang berkaitan dengan pembiayaan 

perumahan sektor informal. 

 

1.4. Metode Pemecahan Masalah 

1.4.1 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria berpenghasilan rendah 

dan bekerja pada sektor informal di Kecamatan Jombang khususnya pada Kelurahan Jombang Wetan, 

Masigit dan Sukmajaya. Jumlah yang memenuhi kriteria dalam populasi ini adalah lebih kurang 599 KK 

dari 858 KK yang tergolong KS I (Keluarga Sejahtera Tahap I). Diambil sejumlah itu dengan alasan 

bahwa kelurahan yang dijadikan daerah kajian hanya sebagian dari seluruh keluruhan di Kecamatan 

Jombang. 

1.4.2 Sample 

Besarnya jumlah populasi pada penelitian ini tidak memungkinkan untuk meneliti seluruhnya, tetapi 

dengan menggunakan apa yang disebut purposive sample. Alasan menggunakan teknik ini adalah 

karena dalam penelitian ini hanya dua kelurahan saja dijadikan sebagai sample yang mewakili 

populasi. Pemilihan kedua sample kelurahan ini didasarkan atas informasi dan keterangan yang 

diperoleh data sebagian data sekunder berupa buku tahunan “Cilegon Dalam Angka”. Jumlah sampling 

yang dipilih dengan menggunakan cara perhitungan Prof. Dr. Suharsimi Arikunto adalah lebih kurang 

60 KK atau berkisar 10% dari jumlah populasi. 

1.4.3 Metode Analisis 

Penentuan metoda analisis sangat penting artinya dalam membantu mengidentifikasi semua 

variabel, mekanisme serta pengaruhnya terhadap sistem kelembagaan yang akan dibentuk. Dari data 

dan informasi yang dikumpulkan melalui interview dan kuesioner ini diharapkan dapat menghasilkan 

suatu analisa yang tepat, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. 

Metoda yang digunakan pada penelitian ini adalah metoda analisis deskriptif. Alasan pemilihan 

karena dengan melakukan analisis deskriptif maka akan diketahui nilai sentral tingkat pengaruh 

terhadap sebaran data bidang kajian dari suatu kondisi yang mempengaruni kelembagaan dan 

pembiayaan. Metoda ini akan dilaksanakan melalui dua cara yaitu pertama, kuantitatif, untuk 
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menganalisis data dari sumber data primer dan kedua, kualitatif, ditekankan pada tinjauan data 

sekunder dan pengambilan kesimpulan sementara dari teori-teori yang berlaku. 

Untuk mendukung analisis deskriptif sebagai metoda analisis utama dalam penelitian ini, maka 

dilakukan pula identifikasi risiko dari setiap aktor pada lembaga keuangan yang telah ada. Identifikasi 

risiko ini dipakai sebagai antisipasi/counter terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk 

ditanggulangi sebagai kontingensi sepanjang masa perencanaan dan alokasinya terhadap pihak-pihak 

terkait. 

II. Hasil dan Pembahasan 

2.1. Hasil 

2.1.1. Gambaran Umum Pemerintahan Kota Cilegon 

Cilegon yang terletak di ujung Pulau Jawa pada awalnya merupakan wilayah bekas Kawedanan 

Serang. Kemudian pada tahun 1986 status Cilegon berubah dengan dikeluarkannya PP No.40 Tahun 

1986 tentang pembentukan Kota Administratif Cilegon. Menurut Pasal 33 PP No.40/1986 di atas, 

disebutkan bahwa Kota Administratif Cilegon berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Pemerintah Serang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun keuangan. Dalam 

perkembangannya, Kota Administratif Cilegon telah memperlihatkan kemajuan di berbagai bidang 

pelayanan sehingga dipandang telah mampu untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan 

dikeluarkannya UU No.15 Tahun 1999 tentang terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon pada tanggal 27 April 1999 maka resmilah Cilegon menjadi 

Kotamadya Cilegon yang untuk selanjutnya sesuai dengan UU no.22 Tahun 1999 disebut Kota 

Cilegon. 

 

2.1.2. Kondisi Keuangan Daerah 

Dalam era otonomi daerah, kemampuan keuangan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

seringkali menjadi tolok ukur kemandirian suatu daerah. Proporsi PAD Kota Cilegon terhadap APBD 

hingga saat ini masih relatif rendah yaitu < 31 % (narasumber: Bapeda Kota Cilegon), namun demikian 

terus menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Proporsi anggaran belanja terbesar sejak tahun 2002 

bergeser dari belanja non investasi ke arah belanja investasi. Pada tahun 2003, tercatat belanja 

investasi hingga mencapai 60% dari APBD. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan anggaran 

belanja daerah terfokus kepada pemenuhan kebutuhan publik, melalui belanja investasi (Anonim, 

Pemkot Cilegon 2004). 

 

2.1.3. Kondisi Perekonomian Kota Cilegon 

Kondisi perekonomian Kota Cilegon dapat dilihat dari potensi ekonomi yang dimilikinya. Menurut 

Bapeda Kota Cilegon, Kota Cilegon mempunyai potensi ekonomi yang hampir merata di semua 

kecamatan dengan sektor kegiatan yang berbeda, namun didominasi oleh kegiatan niaga dan jasa 

yang tumbuh akibat banyaknya permintaan barang dan jasa dari masyarakat yang bekerja di wilayah 

Kota Cilegon. 
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cilegon sebagai salah satu indikator perekonomian 

makro mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terutama di sektor tersier yang meliputi sektor 

perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, dan sektor jasa. 

PDRB tahun 2001 sampai dengan 2004 (Gambar 2.1) masing-masing sebesar Rp. 7.69 trilyun, Rp. 9.3 

trilyun, Rp. 10.06 trilyun, Rp. 11.31 trilyun, dan Rp. 13.01 trilyun (Anonim, Bapeda Kota Cilegon, 2006). 

 

       Sumber: Bapeda Kota Cilegon (2006) 

Gambar 2.1.  PDRB Kota Cilegon Tahun 2001-2005 

Sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cilegon pada tahun 2000 sampai dengan tahun 

2004 (Gambar 2.2) adalah sebesar 6.22 %, 7.43 %, 7.44 %, 7.03 %, dan 7.04 % (Bapeda Kota 

Cilegon,2005). Angka-angka LPE ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan angka LPE nasional 

yang hanya sebesar 3.5 % (Anonim, Pemkot Cilegon 2004). 

 

         Sumber: Bapeda Kota Cilegon (2005) 

Gambar 2.2.  LPE Kota Cilegon Tahun 2000-2004 

 

2.1.4. Karakteristik Masyarakat Berpenghasilan Rendah Sektor Informal 

Mengetahui karakter masyarakat berpenghasilan rendah sektor informal merupakan hal yang 

sangat penting dalam penelitian ini. Karakter utama yang digali adalah bagaimana mereka mengelola 

pembiayaan dalam upaya mengadakan perbaikan rumah untuk mencapai kondisi fisik rumah yang 

layak sesuai dengan kemampuan finansial yang mereka miliki. 
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Dalam pelaksanaan penelitian kuesioner disebarkan kepada responden yang merupakan 

masyarakat berpenghasilan rendah pada dua kelurahan di Kecamatan Jombang Kota Cilegon yaitu 

Kelurahan Jombang Wetan dan Kelurahan Masigit. Pada survey tahap ini diperoleh gambaran karakter 

masyarakat pada lokasi yang menjadi tempat penelitian dan merupakan sample yang menunjukkan 

gambaran umum karakter masyarakat Cilegon pada wilayah perkotaan. 

 

   Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.3.  Usia Responden 

Data tersebut menjelaskan kondisi masyarakat yang diteliti sebagian besar berusia 30 - 50 tahun, 

ini menunjukkan bahwa responden berada pada usia produktif. Tetapi rentang usia produktif ini tidak 

didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai, karena sebagian besar tingkat pendidikan responden 

adalah Sekolah Dasar. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.4. 

 

  Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.4.  Tingkat Pendidikan Responden 

Akibat dari rendahnya latar belakang pendidikan responden maka  pekerjaan yang umumnya 

mampu mereka geluti adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus seperti kuli cuci, kuli 

pasar, kuli bangunan, serta pedagang keliling atau pedagang klontong dan pedagang sayur di pasar. 

Sehingga tingkat penghasilan yang dapat mereka peroleh juga pada umumnya tidak cukup untuk 

menutupi kebutuhan sehari-hari. Jenis pekerjaan yang responden geluti ditunjukkan pada gambar 2.5 

di bawah ini: 
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        Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.5.  Jenis Pekerjaan Responden 

Tetapi 46.67% dari responden memiliki penghasilan tambahan baik yang didapat dari penghasilan 

isteri maupun pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh KK. Sehingga secara keseluruhan rata-rata 

dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan yang mereka peroleh. 

Penghasilan tambahan mereka peroleh dari jenis pekerjaan sebagaimana ditunjukkan gambar 2.6.: 

 

     Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.6.  Jenis Pekerjaan Tambahan Responden 

 

Masyarakat pada lokasi penelitian merupakan masyarakat yang cenderung homogen terutama 

dalam hal agama yang dianut, asal mula keturunan, tingkatan pendidikan, juga dalam kemampuan 

ekonomi. Pada penelitian ini pembahasan dilakukan berdasarkan karakteristik sosial dan karakteristik 

ekonomi. 

 

2.1.5. Karakteristik Sosial 

Setiap unit rumah idealnya dihuni oleh 1 (satu) kepala keluarga, tapi kondisi pada lokasi penelitian 

menunjukkan adanya penggunaan rumah yang dihuni oleh lebih dari 1 keluarga sebanyak 26.67%. Hal 

ini menunjukkan suatu kondisi sosial yang menyebabkan interaksi dan kualitas fisik rumah yang tidak 

terlalu baik. Keadaan tersebut ditunjukkan pada gambar 2.7. 
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          Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.7.  Jumlah KK yang Menghuni setiap Unit Rumah 

 

Rumah tangga responden dengan prosentase 45% adalah keluarga yang memiliki anggota 

keluarga sejumlah 3-4 jiwa, menujukkan bahwa unit rumah yang ditempatinya dihuni oleh 1 KK. 

Sebanyak 45% lainnya adalah keluarga yang memiliki anggota keluarga sejumlah 5-8 jiwa, ini 

menunjukkan sebagian dari jumlah tersebut untuk setiap unit rumah dihuni oleh lebih dari 1 KK. 

Sisanya sebanyak 3.33% merupakan keluarga tanpa anak dan 6.67% adalah unit rumah yang dihuni 

oleh lebih dari 2 KK atau 1 KK dengan anak banyak. 

 

            Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.8.  Jumlah Jiwa dalam Keluarga 

Tingkat pendidikan yang sangat rendah yaitu sebanyak 65% hanya mengenyam Sekolah Dasar, 

menyebabkan kesempatan bekerja yang dapat diperoleh oleh responden yaitu jenis pekerjaan yang 

tidak memerlukan keahlian dan tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini akan sangat berimbas 

pada besaran penghasilan yang dapat diperoleh, dan menyebabkan mereka menjadi masyarakat 

berpenghasilan rendah.  Latar belakang pendidikan ini harus diperhatikan sebagai salah satu acuan 

untuk menentukan metoda pendekatan pada kelompok masyarakat ini seperti ditunjukkan tabel 2.1 

berikut ini: 

Tabel 2.1.  Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga 

Kategori SD SMP SMA Total 

Frekuens

i 

39 9 12 60 

Ratio (%) 65 15 20 100 

        Sumber: Hasil olahan 
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2.1.6. Karakteristik Ekonomi 

Karakteristik ekonomi responden memberikan gambaran mengenai kondisi kemampuan finansial 

masayarakat yang ditinjau antara penghasilan dan pengeluaran. Hasil penelitian untuk masalah 

karakteristik ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

  Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.9.  Penghasilan Bulanan Responden 

Penghasilan pokok perbulan rata-rata sebagian besar masyarakat berada pada rentang 

penghasilan antara Rp. 600.000,- sampai dengan Rp. 900.000,-  sesuai dengan kategori Kementerian 

Perumahan Rakyat sebagai masyarakat berpenghasilan rendah. Tetapi rentang penghasilan seperti ini 

masih menunjukkan bahwa secara umum masyarakat memiliki kemampuan yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Dilihat dari pola pendapatannya responden merupakan kelompok masyarakat yang seperti MBR 

pada umumnya, memenuhi kebutuhan makannya dengan mengambil porsi 77.78% dari total 

pengeluaran bulanan keluarga terlepas dari nilai gizi yang mereka konsumsi. 

 

              Sumber : Hasil olahan  

Gambar 2.10.  Proporsi Pengeluaran Bulanan Masyarakat 

 

Gambaran perbandingan rata-rata penghasilan dan pengeluaran bulanan (seperti ditunjukkan 

dalam gambar 2.11, gambar 2.12, gambar 2.13, dan gambar 2.14), hal ini memperlihatkan masyarakat 

umumnya dapat menyisihkan sisa dari penghasilan untuk disimpan atau ditabungkan. Cara yang 

mereka lakukan adalah dengan cara menabung secara konvensional. Melalui cara inilah masyarakat 

dapat memenuhi kebutuhan yang jumlahnya cukup besar seperti memperbaiki rumah tempat 

tinggalnya. 
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        Sumber : Hasil olahan  

Gambar 2.11.  Penghasilan dan Pengeluaran Bulanan Masyarakat Kp.Telu 

 

 

         Sumber : Hasil olahan 

Gambar 2.12.  Penghasilan dan Pengeluaran Bulanan Masyarakat Kp.Gudang 
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        Sumber : Hasil olahan 

Gambar 2.13.  Penghasilan dan Pengeluaran Bulanan Masyarakat Kp.Tepure 

 

 

        Sumber : Hasil olahan 

Gambar 2.14. Penghasilan dan Pengeluaran Bulanan Masyarakat Kp.Terate Udik 

Cara menabung yang konvensional ini tidak dapat menjadi suatu sumber finansial untuk menangani 

biaya perbaikan rumah yang cukup besar. Karena untuk dapat mengumpulkan dana sejumlah yang 

diperlukan memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh sisa penghasilan yang dapat 

disisihkanpun hanya sekitar Rp.100.000,-/ bulan. 
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Secara umum tidak terdapat batasan pada penghasilan berapa responden dapat menyisihkan 

sebagian penghasilannya untuk menabung, karena kemampuan responden untuk menabung lebih 

tergantung pada pola hidup yang mereka jalani. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa semakin tinggi 

penghasilan yang mereka peroleh, maka semakin besar pula pengeluarannya. Oleh karena besaran 

penghasilan yang dapat ditabung bergantung pada pola pengeluaran bulanan responden. 

Dalam proses membiayai perbaikan rumahnya 91.67% responden menggunakan sumber 

pembiayaan dari tabungan, hibah atau warisan. Hal ini terkait dengan terbatasnya pengetahuan 

mereka akan sumber lain berupa pinjaman untuk memenuhi kebutuhan perbaikan rumah dari lembaga 

keuangan yang ada di lingkungan mereka. 

 

     Sumber : Hasil olahan 

Gambar 2.15.  Cara Masyarakat Membiayai Perbaikan Rumah 

 

Menabung secara konvensional bagi responden merupakan cara yang paling aman dalam 

mengumpulkan dana untuk perbaikan rumah mereka. Kondisi ini juga menunjukkan rendahnya tingkat 

pengetahuan responden akan keuntungan menggunakan jasa lembaga keuangan dalam membantu 

pembiayaan yang diperlukan. 

Untuk keperluan perbaikan selanjutnya, 48.33% responden berminat untuk mengajukan kredit pada 

lembaga keuangan formal. Sedangkan sisanya 51.67% tidak mau mengajukan kredit pada lembaga 

keuangan formal. 

Alasan responden tidak mau mengajukan kredit adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 

2.16. Hal ini memberikan penjelasan bahwa kepercayaan responden terhadap bentuk pinjaman atau 

kredit pada lembaga keuangan formal sangat kurang. 
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Alasan Tidak Mengajukan Kredit

12.90%

48.39%

32.26%

6.45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

tidak punya barang jaminan

khaw atir barang jaminan hilang

tidak sanggup bayar cicilan

jangka w aktu cicilan pendek

 

     Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.16.  Alasan masyarakat tidak melakukan pinjaman 

Kecilnya respon masyarakat terhadap pola pembiayaan perumahan yang menggunakan cara 

pinjaman atau kredit disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut: 

1. tidak memiliki barang yang dapat digunakan sebagai agunan atau jaminan; 

2. memiliki kekhawatiran barang yang dijaminkan tidak kembali; 

3. tidak sanggup membayar cicilan; dan 

4. jangka waktu pengembalian terlalu pendek. 

Alasan masyarakat yang tidak melakukan pinjaman atau kredit karena khawatir barang yang 

dijaminkan tidak dapat kembali menunjukkan pengetahuan mereka terhadap masalah finansial ini 

sangat kurang. Latar belakang pendidikan masyarakat memang sangat menentukan seberapa jauh 

mereka mengetahui keuntungan yang dapat diperoleh jika menggunakan pembiayaan melalui pinjaman 

atau kredit ini, serta risiko apa saja yang harus dihadapinya. Di samping itu pengetahuan masyarakat 

terhadap lembaga keuangan yang ada juga tidak memadai. 

 

            Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.17. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepercayaan pada Lembaga Keuangan 

Formal 
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2.1.7. Karakteristik Hunian 

Analisis proses penghunian rumah pada responden ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter dan 

kondisi umum rumah yang dihuni. Hal ini perlu untuk mengkaji tingkat kelayakan rumah. Karena tingkat 

kelayakan akan menunjukkan seberapa besar kebutuhan untuk perbaikan rumah yang harus dilakukan 

serta seberapa jauh pihak pemerintah daerah dan lembaga keuangan terkait dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut secara teknis dan finansial. 

Tabel 2.2.  Status Kepemilikan 

Uraian 
Kel. Jombangwetan Kel. Masigit 

Jml Bobot  
Kp.Telu Kp.Gudang Kp.Tepura Kp.Terate 

Status 

kepemilikan 

rumah: 

      

milik 11 11 15 14 51 85.00 % 

sewa 4 4 0 1 9 15.00 % 

Total responden     60 100.00 % 

      Sumber : Hasil olahan 

 

Status kepemilikan rumah memberikan gambaran bahwa responden tidak memiliki kesulitan dalam 

hal pengadaan rumah, karena dengan komposisi sebesar 85% status kepemilikannya adalah milik 

sendiri dan 41.82% diantaranya diperoleh dari warisan keluarga. 

 

        Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.18.  Usia Rumah 

Usia rumah sebagian besar diatas 10 tahun (55%), hal ini memberikan arti bahwa secara fisik pada 

usia ini rumah tersebut sudah memerlukan perbaikan yang cukup besar. Karena kondisi fisik bangunan 

rumah seperti itu, maka diperlukan biaya yang cukup besar untuk dapat melakukan perbaikan. Di 

samping itu kelengkapan fasilitas utama hunian berupa MCK juga sebagian besar belum terpenuhi 

secara layak, sehingga perlu juga untuk diadakan pembuatan MCK pada rumah-rumah tersebut. 

Keadaan fasilitas MCK ini ditunjukkan pada gambar 2.19: 
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    Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.19.  Fasilitas MCK pada Rumah 

 
Penggunaan material lantai pada sebagian besar rumah responden adalah semen, hal ini berarti 

secara teknis lantai rumah masih memenuhi syarat. Hanya 5% yang harus segera diperbaiki karena 

masih berlantai tanah. 

 
     Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.20.   Penggunaan Material Rumah Responden 

 
Gambar 2.21 menunjukkan bahwa luasan rata-rata rumah yang dihuni responden adalah 63.1 m2 

atau berkisar antara 45-100 m2. Rumah dengan luasan rata-rata 63.1 m2 pada dasarnya secara teknis 

memenuhi syarat luasan untuk dihuni. Tetapi yang menjadi masalah adalah karena penghasilan dan 

latar belakang pendidikan responden yang sangat terbatas menyebabkan pengetahuan mereka untuk 

merawat dan membiayai perbaikan rumah tidak memadai. Akibatnya kondisi fisik rumah yang mereka 

huni dalam keadaan yang kurang layak secara teknis. 

 

 
      Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.21.  Luasan Rumah Responden 
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Berdasarkan hasil penelitian, besaran penghasilan bulanan secara umum menunjukkan satu 

indikator terhadap keberadaan kondisi fisik rumahnya seperti ditunjukkan pada gambar 2.22 berikut ini: 

NR Penghasilan Pengeluaran 
Usia 

Rumah 

Luas 

Rumah 

Jml 

AK 
Fisualisasi 

A7 500.000 500.000 
10 

tahun 
50 m² 4 

 

 

 

 

 

A 

11 
500.000 490.000 

15 

tahun 
120 m² 4 

 

 

 

 

 

A 

12 
500.000 490.000 7 tahun 60 m² 5 

 

 

 

 

 

NR Penghasilan Pengeluaran 
Usia 

Rumah 

Luas 

Rumah 

Jml 

AK 
Fisualisasi 

B4 1.500.000 1.385.000 1 tahun 54 m² 5 

 

 

 

 

 

D3 500.000 380.000 3 40 m² 3 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.22.  Perbandingan antara Penghasilan dengan Kondisi Fisik Rumah 

Keterangan: NR    =  Nomor Responden 

  Jml AK      =  Jumlah Anggota Keluarga 
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2.2. Pembahasan 

2.2.1. Perkiraan Kemampuan Meminjam 

Besaran pengeluaran rata-rata masyarakat yang diteliti adalah sebesar Rp. 811.000,-/bulan dengan 

rata-rata penghasilan Rp. 873.000,-/bulan. Dengan kemampuan menyisihkan penghasilan bulanan 

rata-rata sebesar Rp. 62.000, maka diperkirakan masyarakat dapat memperoleh kredit dengan tingkat 

suku bunga kredit umum sebesar 14% dan jangka waktu mencicil selama 5 tahun adalah sebesar Rp. 

2.554.226,- dengan rumus perhitungan sebagai berikut: 

P = A ( P/A, i, n ) ; A = 

= 

P/A = 

 

 Rp.   62.000,-/ bulan 

Rp. 744.000,-/ tahun 

3,4331 ;  i =  14% 

               n =  5 tahun 

P =  Rp. 744.000,-  x  3,4331   =    Rp. 2.554.226,- 

 

Kemampuan menabung responden ditunjukkan oleh gambar 2.23.: 

 

     Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.23.  Kemampuan Menabung Responden per Bulan 

 

Berdasarkan kelompok kemampuan menabung dari responden, besaran kredit yang dapat 

diperoleh oleh responden adalah sebagai berikut: 

1. Perhitungan kredit melalui lembaga perbankan dengan tingkat suku bunga normal antara 14% 

- 18% pertahun. 

a. Responden dengan kemampuan menabung per bulan kurang dari Rp. 50.000,- 

(Kelompok B) dengan rata-rata Rp. 20.000,- adalah: 

Kredit = A ( P/A, i, n ) ; A = 

= 

P/A = 

 

Rp.   20.000,-/ bulan 

Rp. 240.000,-/ tahun 

3,4331 ;  i =  14% 

               n =  5 tahun 

Kredit = Rp. 240.000,-  x  3,4331   =    Rp. 823.944,- 

b. Responden dengan kemampuan menabung per bulan antara Rp. 50.000,- sampai 

dengan Rp. 100.000,- (Kelompok C) dengan rata-rata Rp. 76.000,- adalah: 
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Kredit = A ( P/A, i, n ) ; A = 

= 

P/A = 

 

Rp.   76.000,-/ bulan 

Rp. 912.000,-/ tahun 

3,4331 ;  i =  14% 

               n =  5 tahun 

Kredit = Rp. 912.000,-  x  3,4331   =    Rp. 3.130.987,- 

 

c. Responden dengan kemampuan menabung per bulan lebih dari Rp. 100.000,- (Kelompok 

D) dengan rata-rata Rp. 169.000,- adalah: 

Kredit = A ( P/A, i, n ) ; A = 

= 

P/A = 

 

Rp.    169.000,-/ bulan 

Rp. 2.028.000,-/ tahun 

3,4331 ;  i =  14% 

               n =  5 tahun 

Kredit = Rp. 2.028.000,-  x  3,4331   =    Rp. 6.962.326,- 

 

2. Perhitungan kredit melalui perbankan dengan subsidi pemerintah sehingga tingkat suku 

bunganya adalah 10% pertahun. 

a. Responden dengan kemampuan menabung per bulan kurang dari Rp. 50.000,- 

(Kelompok B) dengan rata-rata Rp. 20.000,- adalah: 

Kredit = A ( P/A, i, n ) ; A = 

= 

P/A = 

 

Rp.   20.000,-/ bulan 

Rp. 240.000,-/ tahun 

3,7908 ;  i =  10% 

               n =  5 tahun 

Kredit = Rp. 240.000,-  x  3,7908   =    Rp. 909.792,- 

 

b. Responden dengan kemampuan menabung per bulan antara Rp. 50.000,- sampai 

dengan Rp. 100.000,- (Kelompok C) dengan rata-rata Rp. 76.000,- adalah: 

Kredit = A ( P/A, i, n ) ; A = 

= 

P/A = 

 

Rp.   76.000,-/ bulan 

Rp. 912.000,-/ tahun 

3,7908 ;  i =  10% 

               n =  5 tahun 

Kredit = Rp. 912.000,-  x  3,7908   =    Rp. 3.457.209,- 

 

c. Responden dengan kemampuan menabung per bulan lebih dari Rp. 100.000,- (Kelompok 

D) dengan rata-rata Rp. 169.000,- adalah: 

Kredit = A ( P/A, i, n ) ; A = 

= 

P/A = 

 

Rp.    169.000,-/ bulan 

Rp. 2.028.000,-/ tahun 

3,7908 ;  i =  14% 

               n =  5 tahun 

Kredit = Rp. 2.028.000,-  x  3,7908   =    Rp. 7.687.742,- 
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3. Perhitungan kredit melalui lembaga keuangan koperasi dengan tingkat suku bunga rata-rata 

adalah 2% - 2.5% perbulan. 

a. Responden dengan kemampuan menabung per bulan kurang dari Rp. 50.000,- 

(Kelompok B) dengan rata-rata Rp. 20.000,- adalah: 

Kredit = A ( P/A, i, n ) ; A = 

P/A = 

 

Rp.   20.000,-/ bulan 

25,4888 ;  i =  2% 

                 n =  36 bulan 

Kredit = Rp. 20.000,-  x  25,4888   =    Rp. 509.776,- 

 

b. Responden dengan kemampuan menabung per bulan antara Rp. 50.000,- sampai 

dengan Rp. 100.000,- (Kelompok C) dengan rata-rata Rp. 76.000,- adalah: 

Kredit = A ( P/A, i, n ) ; A = 

P/A = 

 

Rp.   76.000,-/ bulan 

25,4888 ;  i =  2% 

                 n =  36 bulan 

Kredit = Rp. 76.000,-  x  25,4888   =    Rp. 1.937.148,- 

 

c. Responden dengan kemampuan menabung per bulan lebih dari Rp. 100.000,- (Kelompok 

D) dengan rata-rata Rp. 169.000,- adalah: 

Kredit = A ( P/A, i, n ) ; A = 

P/A = 

 

Rp.    169.000,-/ bulan 

25,4888 ;  i =  2% 

                 n =  36 bulan 

Kredit = Rp. 169.000,-  x  25,4888   =    Rp. 4.307.607,- 

 

2.2.2. Analisis Pembiayaan Perumahan Sektor Informal 

Peran pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam hubungannya dengan sifat dan 

kemampuan MBR sektor informal memperbaiki rumahnya untuk melihat terfasilitasinya kebutuhan MBR 

akan biaya perbaikan. 

Secara umum, lembaga terbagi dalam dua jenis yaitu lembaga formal dan lembaga non formal. 

Lembaga formal merupakan lembaga yang berbadan hukum. Lembaga formal ini terdiri atas tiga sektor 

yaitu: (1) sektor publik, dengan ciri utama profit yang diperoleh tidak langsung, tapi merupakan dampak 

jangka panjang yang dapat menimbulkan benefit; (2) sektor privat, dimana sektor ini merupakan sektor 

yang menghasilkan profit secara langsung, (3) lembaga sukarela (voluntary sector). Lembaga ini 

biasanya bekerja tidak atas dasar mengejar keuntungan, melainkan untuk kepentingan bersama. 

Misalnya lembaga yang didasarkan atas keanggotaan atau kelompok pengguna, contohnya koperasi. 

Lembaga non formal adalah lembaga-lembaga yang terdapat pada masyarakat yang dibentuk 

secara sukarela dan lazimnya tidak berbadan hukum, misalnya arisan bahan bangunan dan koperasi 

tanpa badan hukum. Di Bandung misalnya, Ibu Atikah merupakan tokoh yang dikenal sebagai 

pengorganisasi arisan perbaikan rumah. 

Lembaga non formal ini merupakan lembaga yang paling mudah diakses oleh masyarakat sektor 

informal, karena tidak memberikan banyak persyaratan. Disamping itu di masyarakat sendiri terdapat 
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perorangan yang menyediakan pinjaman yang sangat mudah diakses oleh MBR sektor infromal 

meskipun dengan bunga yang sangat tinggi. 

2.2.2.1. Peran Pemerintah 

World Bank menempatkan peran pemerintah secara keseluruhan dalam memberikan arahan 

pembangunan perumahan melalui strategi pemberdayaan atau enabling strategy. Instrumen utama dari 

strategi tersebut, meliputi: 

a. Mengembangkan hak kepemilikan. Memberikan jaminan atas status kepemilikan dan 

penggunaan rumah maupun lahan yang dilengkapi dengan peraturan yang benar-benar 

dilaksanakan. Instrumen ini dilengkapi dengan program pendaftaran rumah dan lahan untuk 

memberikan kejelasan status kepemilikannya. 

b. Membentuk sistem pendanaan dengan kredit. Untuk menciptakan persaingan antara lembaga-

lembaga perkreditan yang sehat dan menciptakan cara-cara yang inovatif agar dapat 

memberikan akses yang lebih besar pada masyarakat berpenghasilan rendah untuk 

pembiayaan pembangunan perumahan. 

c. Merasionalkan subsidi. Untuk meyakinkan bahwa program-program subsidi layak dan dalam 

skala yang terjangkau, dengan sasaran yang jelas, terukur, transparan dan tidak menimbulkan 

distorsi pada pasar perumahan. 

Pandangan World Bank tersebut secara umum telah pula dijalankan di Indonesia, misalnya di 

Indonesia diakui adanya hak kepemilikan tanah dan rumah yang diikuti oleh dibangunnya sistem 

pemilikan rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah. Sedangkan subsidi dilakukan secara terbatas antara 

lain melalui subsidi suku bunga bagi KPR Rumah Sangat Sederhana. 

Dalam berbagai pernyataannya pemerintah selalu menggarisbawahi bahwa pada dasarnya 

kebutuhan perumahan masyarakat harus dipenuhi oleh masyarakat sendiri, sementara pemerintah 

lebih berperan sebagai pencipta iklim. Namun dalam banyak hal pengertian sebagai pencipta iklim 

seringkali belum terumuskan dengan jelas. 

Dalam menghadapi isu perumahan informal di kampung perkotaan, pemerintah sebenarnya sudah 

melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitasnya. Pada dekade 80an pemerintah pusat 

banyak menyelenggarakan program-program perbaikan kampung di sejumlah perkotaan di seluruh 

Indonesia. Melalui program ini antara lain dilakukan semenisasi gang-gang atau jalan lingkungan, 

perbaikan drainase, pengadaan air bersih dan lain sebagainya. 

Pengadaan infrastruktur perumahan dan permukiman menurut Turner memang selayaknya 

dilakukan oleh pemerintah. Sementara pembangunan dan perbaikan rumahnya dapat dilakukan oleh 

masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Upaya 

perbaikan rumah pun sudah difasilitasi oleh pemerintah nasional melalui proyek-proyek dana bergulir. 

Melalui proyek ini daerah yang menerima proyek diharapkan mampu mengembangkan dana yang 

diterima secara bergulir sehingga akan semakin banyak warga yang mendapat kesempatan 

memperbaiki rumahnya. Perguliran dana itu diharapkan berada di tangan kelompok masyarakat yang 

bersangkutan. Proyek semacam itu juga dilakukan untuk pengembangan usaha kecil dan mikro, 

sebagaimana dilakukan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). 
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Di Kota Cilegon sendiri fasilitasi perbaikan lingkungan dan sanitasi lingkungan dilakukan melalui 

kegiatan Jamban Keluarga serta Perbaikan Jalan dan Drainase Lingkungan. 

Tabel 2.3.  Program yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cilegon 

Penerima 

Bantuan
Nilai Bantuan

Penerima 

Bantuan
Nilai Bantuan

Penerima 

Bantuan
Nilai Bantuan

Penerima 

Bantuan
Nilai Bantuan

1
Jamban 

Keluarga
140       98,000,000   600       98,000,000   685       98,000,000   232       98,000,000   

2
Ventilasi & 

Pencahayaan
80         80,000,000   80         80,000,000   80         80,000,000   120       80,000,000   

3 Semenisasi 80         44,000,000   80         44,000,000   100       44,000,000   150       44,000,000   

Jumlah 300       222,000,000 760       222,000,000 865       222,000,000 502       222,000,000 

TA 2005 TA 2006

No Jenis Kegiatan

TA 2003 TA 2004

 

Sumber: Bappeda Kota Cilegon  

 

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah selama tahun anggaran 2003 sampai 

dengan 2006 ini baru dapat membantu memperbaiki 2.427 unit rumah dari total kebutuhan rumah yang 

harus mendapat perbaikan sebanyak 23.903 unit atau dengan kata lain tingkat pencapaiannya baru 

mencapai 10,15% (sumber: Bappeda Kota Cilegon,2006). 

Sumber keuangan Pemerintah Daerah terbatas, sehingga hampir tidak mungkin menumpukan 

perbaikan perumahan sektor informal pada dana-dana pemerintah. Yang harus dilakukan oleh 

pemerintah adalah bagaimana dapat menggerakkan dana-dana yang ada di masyarakat agar dapat 

menjadi sumber pendanaan untuk fasilitasi perbaikan perumahan bagi sektor informal. 

Kota Cilegon merupakan sebuah kota industri. Keadaan ini menunjukkan banyaknya pihak swasta 

yang turut dalam pergerakan perekonomian kota. Keberadaan pihak swasta ini dapat dipergunakan 

untuk mendukung pembangunan kota khususnya pembangunan perumahan dan permukiman. Yang 

perlu digalakkan oleh pemerintah adalah mengembangkan insentif-insentif agar kekuatan swasta dapat 

dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan perumahan bagi MBR. 

2.2.2.2. Peran Lembaga Keuangan Formal 

Pada bagian ini diuraikan tiga lembaga keuangan perbankan yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

Cilegon Mandiri, Bank Jabar cabang Cilegon, dan Bank Tabungan Negara cabang Cilegon; serta dua 

lembaga keuangan non bank yaitu koperasi simpan pinjam dan pegadaian. 

1. Lembaga Keuangan Bank (Perbankan) 

Dalam menjalankan operasinya, perbankan menerapkan suatu syarat bagi konsumen berupa Risiko 

Kredit Konsumen (Retail Customer Credit Risk) yang memiliki sifat dasar terkait dengan 

ketidakmampuan debitur perorangan dalam menyelesaikan kreditnya. Batasan kredit yang diberikan 

kepada individu untuk tujuan konsumtif, adalah keharusan sumber pengembalian kredit tidak berasal 

dari obyek yang dibiayai (Ferry N. Idroes,2006). 

Dalam melakukan analisis kelayakan kredit konsumen, bank melakukannya dengan menggunakan 

analisis berikut ini: 

a. Anggaran Calon Debitur 

Kredit yang diberikan kepada individu, baik yang dijamin atau tanpa jaminan, memerlukan 

pemahaman tentang anggaran calon debitur (personal budget). Anggaran yang memuat tentang 
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sumber-sumber pendapatan serta dana yang diperoleh setiap bulannya dibandingkan dengan pos-pos 

pengeluaran akan memberikan gambaran berupa surplus dari calon debitur yang dapat dialokasikan 

untuk membayar cicilan pinjaman. Dalam praktek bank biasanya menetapkan bahwa jumlah cicilan 

pinjaman (installment) tidak lebih dari sepertiga total pendapatan. Angka ini tidak mutlak, namun 

maksudnya adalah agar debitur tidak terlalu berat untuk membayar cicilan pinjaman. 

Berdasarkan analisis terhadap karakteristik ekonomi responden diperkirakan bahwa rata-rata 

mempunyai kemampuan menabung sekitar Rp. 60.000,- per bulan, kurang dari 10% pendapatannya. 

Dilihat dari segi ketentuan prosentase cicilan, data ini tampak memenuhi syarat. Yang menjadi 

pertanyaan adalah bank hanya memberikan kredit dengan jumlah tertentu yang menyebabkan 

angsurannya tidak akan tercapai oleh kelompok sasaran ini. Misalnya BTN menerapkan minimal 

pinjaman Rp. 10.000.000,- yang angsuran perbulannya mencapai ratusan ribu rupiah yang tidak 

mungkin terjangkau oleh kelompok sasaran ini. 

b. Credit Scoring Models  

Informasi keuangan yang diperoleh bank dari rekening nasabah. Pembentukan credit scoring 

models didasarkan pada: data historis pembayaran nasabah terhadap utang terdahulu; jumlah 

pinjaman; jangka waktu; penambahan kredit; dan jenis kredit yang sedang digunakan. 

Masyarakat informal di lokasi penelitian belum mempunyai pengalaman kredit di bank sehingga 

mereka tidak memiliki data historis sebagai nasabah. Dengan kata lain mereka tidak mempunyai bukti 

tentang kemampuan dan kepatuhannya dalam mengangsur pinjaman. 

c. Credit Reference Agencies  

Credit reference agencies telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan 

kredit konsumen. Pemeringkat ini melakukan pengadministrasian catatan dari sejarah kredit 

perorangan dan perlu bagi semua kreditur potensial memiliki informasi ini. Pertumbuhan dari 

pemeringkat ini telah meningkatkan secara signifikan kompetisi kredit tanpa agunan dalam sejumlah 

pasar dimana mereka berada. Bank memanfaatkan referensi yang diberikan dalam keputusan untuk 

memberikan kredit. 

Masyarakat informal umumnya tidak mempunyai akses terhadap lembaga-lembaga lain yang dapat 

menjamin kebenaran data-data keuangan dirinya, tidak seperti pegawai formal. Kalaupun masyarakat 

informal tersebut menjadi anggota koperasi, koperasi ini belum tentu diakui sebagai lembaga yang 

dinilai absah sebagai penjamin oleh perbankan. 

d. Lifetime Consumption  

Keyakinan terhadap kemampuan membayar utang (debt service) individu dari waktu ke waktu 

memerlukan pendekatan melihat ke depan (forward looking). Pada gilirannya hal ini memerlukan 

analisis terhadap apa yang disebut profil pendapatan dan pengeluaran sepanjang hidup dari peminjam. 

Pinjaman terhadap debitur usia muda yang baru berkarir akan berbeda karakteristiknya dengan 

pinjaman kepada debitur berusia tua dan sudah mapan. Karakteristik terkait dengan jumlah pinjaman; 

jangka waktu; besarnya cicilan; persyaratan asuransi; dan sebagainya. 

Berdasarkan gaya hidup yang mereka jalani sehari-hari, kemampuan responden untuk membayar 

utang sebenarnya ada. Tetapi mereka tidak mempunyai alat-alat untuk membuktikannya. 
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e. Aktiva yang dimiliki Debitur 

Pendapatan dan pengeluaran adalah salah satu dari dimensi kesehatan keuangan seseorang; yang 

lainnya adalah kekayaan dan utang seseorang. Jika calon debitur memiliki kekayaan yang tersimpan 

dalam surat-surat berharga; deposito; logam mulia; properti; hingga kepemilikan perusahaan, maka 

akan memudahkan bagi bank untuk dapat menyetujui kreditnya. 

Persyaratan ini pada lokasi penelitian tidak dapat ditemukan. Karena responden merupakan 

masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki kekayaan yang tersimpan dalam bentuk-bentuk 

kekayaan tersebut. 

f. Peranan Asuransi 

Asuransi jiwa kredit serta asuransi kredit telah berperan besar dalam mendorong pertumbuhan 

angka kredit. Pengalihan risiko yang seharusnya ditanggung oleh bank dengan membayar premi telah 

menjadi strategi yang bijaksana yang dilakukan bank. Saat ini secara umum kredit konsumen telah 

dilindungi oleh asuransi. 

g. Pertimbangan dalam persetujuan kredit konsumen 

Pertimbangan bank dalam menyetujui kredit konsumen, pada umumnya mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut: 

 Pendapatan bersih setelah pajak individu atau pendapatan bersih setelah pajak 

individu atau pendapatan bersih setelah pajak gabungan (misalnya suami-istri). 

 Pendapatan setelah dikurangi pembayaran angsuran. 

 Berbagai pendapatan serta kemampuan untuk mendukung kelangsungan pembayaran 

dimasa datang. 

 Perlindungan terhadap ancaman ketidakpastian pendapatan dimasa yang akan datang 

dan kesediaan asuransi yang melindungi (misalnya: kematian, kesehatan, dan 

pengangguran). 

 Asuransi kerugian terhadap obyek yang dibiayai. 

 Rasio nilai kredit dengan nilai jaminan. 

Dari seluruh analisis risiko kredit konsumen, tidak ada satu unsur pun yang dapat dipenuhi oleh 

MBR sektor informal, hal ini menunjukkan tidak adanya keberpihakan dari perbankan terhadap MBR 

sektor informal tersebut. 

2. Lembaga Keuangan Non Bank 

Bentuk lembaga keuangan non bank yang dibahas dalam penelitian ini adalah koperasi simpan 

pinjam dan pegadaian. Karena kedua lembaga keuangan inilah yang banyak digunakan oleh 

responden. 

a. Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya 

kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum 

(Kasmir, 2003;6-7). Artinya para anggota koperasi simpan pinjam menyimpan uangnya yang 
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sementara belum digunakan. Kemudian oleh pengurus koperasi, uang tersebut dipinjamkan kembali 

pada anggotanya yang membutuhkan termasuk kepada masyarakat umum yang membutuhkan jika 

memungkinkan. 

Jenis koperasi seperti dijelaskan diatas, yang telah berdiri di Kota Cilegon sampai dengan tahun 

2005 adalah sebagaimana ditunjukkan tabel 2.4. Jumlah anggota koperasi sebanyak 25.616 orang 

dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Cilegon sebanyak 335.913 jiwa dalam skala kota hanya 

mencapai 7,63%. Ini menunjukkan bahwa keberadaan koperasi dalam pandangan masyarakat Kota 

Cilegon belum banyak berarti. Namun demikian dilihat dari jumlah simpanan yang ada di Kota Cilegon, 

tampaknya koperasi menjadi peluang yang cukup andal dalam menghimpun dana dari masyarakat. 

Tabel 2.4.  Jumlah Koperasi di Kota Cilegon Tahun 2005 

Kecamatan 
Jumlah 

Koperasi 

Jumlah 

Anggota 

Jumlah 

Simpanan 
Volume Usaha 

1. Pulomerak 49 3,586 2,034,057,864 6,308,575,388 

2. Grogol 41 3,074 1,743,478,169 5,407,350,332 

3. Ciwandan 67 4,867 2,760,507,101 8,561,638,027 

4. Purwakarta 38 2,818 1,598,188,322 4,956,737,805 

5. Citangkil 47 3,586 2,034,057,864 6,308,575,388 

6. Cibeber 29 2,049 1,162,318,779 3,604,900,221 

7. Cilegon 34 2,562 1,452,898,474 4,506,125,277 

8. Jombang 43 3,074 1,743,478,169 5,407,350,332 

Kota Cilegon 348 25,616 14,528,984,742 45,061,252,770 

Sumber: Kantor Koperasi dan Pertanian Kota Cilegon (2005) 

 

Di wilayah penelitian sendiri 70% responden merupakan anggota koperasi meskipun yang mengaku 

aktif hanya 5% saja. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan koperasi tampaknya perlu lebih 

disosialisasikan agar koperasi sebagai lembaga keuangan yang terjangkau oleh MBR dapat 

berkembang menjadi lebih kuat. 

 

  Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.24.  Keaktifan Responden pada Koperasi 
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Hasil kuisioner yang diisi responden pada penelitian, terkait hubungannya dengan koperasi dapat 

dilihat pada gambar 2.24. Keadaan ini menunjukkan bahwa pehamaman responden terhadap 

keuntungan adanya koperasi di wilayahnya tidak dipergunakan dengan baik. Tetapi sebenarnya 

potensi ini cukup baik yaitu sebanyak 70% responden telah menjadi anggota koperasi, tetapi hanya 5% 

saja yang aktif. 

b. Pegadaian 

Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman 

dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak 

pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah 

pinjaman. Sementara itu usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan oleh pemerintah (Kasmir, 

2003;7). 

Tabel 2.5.   Banyaknya Uang yang Dipinjam oleh Nasabah Pegadaian Cilegon Tahun 2005 

Bulan 
Nilai Pinjaman per-golongan 

Jumlah 
A B C D 

Januari 11,217,500 159,227,000 945,265,000 - 1,115,709,500 

Februari 10,608,000 156,324,000 1,133,170,000 20,300,000 1,320,402,000 

Maret 8,335,000 152,803,000 1,002,815,000 28,000,000 1,191,953,000 

April 9,817,000 168,781,000 1,130,370,000 - 1,308,968,000 

Mei 9,214,000 172,042,000 1,015,360,000 - 1,196,616,000 

Juni 9,872,500 160,008,000 1,189,955,000 46,000,000 1,405,935,000 

Juli 6,920,000 119,182,000 1,018,235,000 28,000,000 1,202,337,000 

Agustus 7,432,000 192,396,000 1,103,485,000 88,600,000 1,391,913,000 

September 8,670,500 167,126,000 1,120,690,000 56,650,000 1,353,136,500 

Oktober 6,734,000 165,331,000 1,236,285,000 - 1,408,350,000 

November 6,887,500 142,615,000 1,213,705,000 46,500,000 1,409,707,500 

Desember 5,951,500 175,207,000 1,561,810,000 39,650,000 1,782,618,500 

Jumlah 
2005 101,659,500 1,961,042,000 13,671,145,000 353,700,000 16,087,546,500 

2004 135,439,000 1,920,066,000 10,638,625,000 87,700,000 12,781,830,000 

Sumber: PERUM Pegadaian Kota Cilegon (2005) 

Tabel 2.5 menunjukkan berapa banyak masyarakat Kota Cilegon telah menggunakan jasa 

pegadaian dan berapa besar nilai uang yang dipinjam melalui pegadaian pada tahun 2004 dan 2005. 

Hasil kuisioner yang diisi responden pada penelitian, terkait hubungannya dengan pegadaian dapat 

dilihat pada gambar 2.25 dibawah ini: 



 
  Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)            
  Edisi 3 No. 1, Jan – Mar 2016, p.90 – 122 
  ISSN: 2355-4118    

116 
 

 

   Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.25.  Responden yang Menggunakan Jasa Pegadaian 

 

Gambaran tersebut menjelaskan bahwa 56.67% responden pernah menggunakan jasa pegadaian 

tetapi penggunaannya bukan untuk keperluan perbaikan rumah saja tetapi juga untuk keperluan jangka 

pendek lainnya sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.26: 

 

       Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.26.  Penggunaan Dana dari Pegadaian 

 

2.3. Analisis Skema Kelembagaan Pembiayaan Perumahan 

Karakteristik masyarakat sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya menunjukkan adanya 

kecenderungan responden untuk menabung dengan menyisihkan sebagian dari penghasilannya. 

Kemampuan untuk menabung ini merupakan suatu potensi masyarakat untuk dapat memperoleh dana 

bagi perbaikan rumahnya melalui sistem kredit. 

Secara umum, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan sejumlah dana dari lembaga keuangan 

non bank tidak menemui banyak kendala (sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 5.5). Dalam 

melakukan pinjaman, masyarakat sektor informal menginginkan persyaratan administrasi semudah 

mungkin. Mereka umumnya enggan berurusan dengan lembaga perkreditan formal dikarenakan 

banyak persyaratan administrasi yang belum atau kurang dimengerti seperti pengisian formulir aplikasi, 

pembukaan rekening/tabungan, persetujuan suami istri, surat bukti agunan, dan lainnya. Sebaliknya 

lembaga non formal mempunyai persyaratan yang sangat sederhana (cukup kuitansi pinjaman). 

Lembaga non formal ini seringkali juga mudah diakses secara fisik karena lokasi tempat beroperasinya 

berada dekat dengan lingkungan MBR. Tetapi yang menjadi masalah besaran pinjaman yang dapat 

diperoleh melalui lembaga ini sangat kecil dibandingkan kebutuhan mereka untuk memperbaiki 

rumahnya. 
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2.3.1. Penilaian atas Kebutuhan dan Kemampuan Masyarakat untuk Perbaikan Rumah 

Berdasarkan analisis terhadap kebutuhan perbaikan rumah diperoleh gambaran perbaikan rumah 

sebagai berikut: 

 

    Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.27.  Kebutuhan Perbaikan Rumah Responden 

Dari gambar tersebut di atas tampak bahwa bagian terbesar yang perlu diperbaiki adalah konstruksi 

atap. 

Perbaikan pekerjaan konstruksi atap membutuhkan besaran biaya sebesar 8%-10% dari total 

seluruh pekerjaan konstruksi bangunan rumah (SK DJCK No.332/KPTS/2003), harga satuan unit 

bangunan rumah Rp. 2.018.000,-/m2 (Peraturan Walikota Cilegon Nomor 30 Tahun 2006), dengan 

luasan rata-rata 63 m2 (sesuai hasil olahan penelitian) maka diperlukan biaya sebesar: 

Biaya 

Perbaikan 
= 63 m2 x Rp. 2.018.000,-/m2 x 8% = Rp. 10.170.720,- 

 

Berdasarkan penilaian atas kemampuan menabung atau menyisihkan penghasilannya  setiap bulan 

masyarakat dibagi atas 4 katagori: 

Tabel 2.6.  Kelompok Kemampuan Menabung 

No 
Kelompok Kemampuan 

Menabung 

Prosentase 

Jumlah 

Responen 

1 Tidak mampu menabung 13.33 % 

2 Kurang dari Rp. 50.000,- 36.67 % 

3 
Rp. 50.000,- s.d Rp. 

100.000,- 
20.00 % 

4 Lebih Rp. 100.000,- 30.00 % 

 Jumlah 100.00 % 

   Sumber: Hasil olahan 
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Perkiraan besaran kredit yang dapat diperoleh masyarakat berdasarkan kemampuan menabung, 

diasumsikan bahwa kemampuan menabung sama dengan kemampuan mencicil, adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.7   Perkiraan Kredit melalui Perbankan 

No 

Kemampuan 
mencicil  
Per bulan 
(Rp.) 

Masa 
Pengembalian 
Cicilan 

Besaran Kredit 
(Rp.) 

Keterangan 

1 20.000,- 5 tahun 820.000,- 
Tingkat suku 

bunga adalah 

14% per tahun 

2 76.000,- 5 tahun 3.130.000,- 

3 169.000,- 5 tahun 6.960.000,- 

        Sumber: Hasil Olahan 

Tabel 2.8.   Perkiraan Kredit dengan Subsidi 

No 

Kemampuan 
mencicil  
Per bulan 
(Rp.) 

Masa 
Pengembalian 
Cicilan 

Besaran Kredit 
(Rp.) 

Keterangan 

1 20.000,- 5 tahun 900.000,- 
Tingkat suku 

bunga adalah 

10% per tahun 

2 76.000,- 5 tahun 3.450.000,- 

3 169.000,- 5 tahun 7.680.000,- 

         Sumber: Hasil Olahan 

Tabel 2.9.   Perkiraan Kredit melalui Koperasi 

No 

Kemampuan 
mencicil  
Per bulan 
(Rp.) 

Masa 
Pengembalian 
Cicilan 

Besaran Kredit 
(Rp.) 

Keterangan 

1 20.000,- 36 bulan 500.000,- 
Tingkat suku 

bunga adalah 

2% per bulan 

2 76.000,- 36 bulan 1.930.000,- 

3 169.000,- 36 bulan 4.300.000,- 

        Sumber: Hasil Olahan 

 
Berdasarkan perkiraan tersebut di atas, maka untuk melakukan perbaikan atap saja, mereka 

memerlukan paling tidak dua periode pinjaman. Tetapi mereka dapat memperoleh pinjaman untuk 

keperluan perbaikan lain yang memerlukan biaya sesuai dengan kemampuan mereka mencicil dan 

besaran kredit yang dapat diperoleh. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah lembaga keuangan 

perbankan dapat memberikan kredit sesuai dengan kemampuan mereka mencicil, dan berapa batas 

minimal kredit yang dapat diberikan. Dari fenomena empirik tentang kredit oleh lembaga keuangan 

formal, besaran kredit tersebut cenderung difasilitasi oleh lembaga keuangan non perbankan. Tetapi 

lembaga-lembaga keuangan non bank pada umumnya belum memberikan kredit perbaikan rumah. 

Diperkirakan kondisi seperti ini hanya dapat difasilitasi oleh kredit mikro. 
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2.3.2. Peluang Skema Alternatif 

Berdasarkan penilaian kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk perbaikan rumah, terdapat 

selisih antara kebutuhan dan kemampuan tersebut. Untuk dapat menutup selisih ini, diperkirakan dapat 

diselesaikan dengan cara sebagai berikut: 

1. Diberikan subsidi 

Pola pemberian subsidi dapat dibedakan menjadi dua katagori yaitu pola subsidi seluruhnya dan 

pola subsidi sebagian. Tetapi umumnya pola pemberian subsidi ini menimbulkan ketergantungan pada 

masyarakat penerima subsidi. 

2. Pengurangan ongkos konstruksi 

Cara ini dilakukan sehingga dana yang diperlukan untuk konstruksi tidak sebesar kebutuhan 

semula. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: 

a. Pendekatan self-help yaitu penerima bantuan kredit bersedia mengerjakan sendiri 

pelaksanaan konstruksinya dengan atau tanpa bantuan tenaga lain yang harus dibayar. 

Komponen terbesar dalam pelaksanaan konstruksi rumah adalah tenaga kerja yang 

mencakup sekitar 40% dari total kebutuhan biaya. Sehingga dengan pendekatan ini 

maka biaya yang perlu disiapkan hanya untuk bahan bangunan saja sebesar 60% dari 

total kebutuhan biaya. 

Di samping itu kredit melalui pola self-help ini diberikan kepada kelompok. Kelompok-kelompok 

inilah yang kemudian bertanggung jawab kepada lembaga keuangan dalam pengembalian kreditnya. 

b. Menekan biaya konstruksi, dalam hal ini perlu ada pengetahuan tentang teknik-teknik 

konstruksi yang hemat biaya. 

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa skema kelembagaan pembiayaan 

perumahan bagi MBR sektor informal adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 5.5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Sumber: Hasil olahan 

Gambar 2.28. Aternatif Skema Kelembagaan Pembiayaan Perumahan bagi MBR sektor informal di 

Kota Cilegon 

Pemerintah 

Lembaga Keuangan Non-Bank 

MBR sektor informal 

Pola Self Help 
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III. Kesimpulan dan Rekomendasi 

3.1. Kesimpulan 

1. Karakter Masyarakat Berpenghasilan Rendah Sektor Informal dalam Mengelola 

Pembiayaan Perumahan 

a. Hasil pengolahan terhadap responden memberikan gambaran mengenai karakter 

masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja pada sektor informal sebagai berikut: 

(1) berada pada usia produktif yaitu antara 30 tahun sampai dengan 50 tahun; (2) 

berlatar belakang pendidikan sebagian besar hanya sampai tingkat Sekolah Dasar; (3) 

menggeluti jenis pekerjaan kasar karena tidak memiliki keahlian khusus; (4) memiliki 

penghasilan rata-rata sebesar Rp. 873.000,-. 

b. pengeluaran rata-rata perbulan untuk setiap keluarga adalah sebesar Rp. 813.000,-. 

Dengan angka pendapatan dan pengeluaran seperti itu dinilai masyarakat 

berpenghasilan rendah yang bekerja pada sektor informal pada dasarnya memiliki 

kemampuan untuk menyisihkan sebagian penghasilan bulanannya. Tetapi mereka tidak 

punya kemampuan untuk mengelola finansialnya dengan baik. 

c. Status kepemilikan rumah yang mereka huni sebagian besar merupakan rumah milik, 

dengan luasan lantai rata-rata antara 45 m2 sampai dengan 100 m2, tetapi dengan 

kelengkapan sarana rumah berupa MCK yang kurang memadai. Demikian pula dengan 

kondisi fisik bangunan rumahnya, dengan usia rumah sebagian besar sudah lebih dari 10 

tahun, maka sudah diperlukan adanya perbaikan yang cukup struktural pada fisik rumah 

tersebut. 

d. Pembiayaan yang mereka gunakan untuk perbaikan rumahnya, umumnya diperoleh dari 

hasil menabung secara konvensional. Dengan latar belakang pendidikan tingkat Sekolah 

Dasar, menyebabkan pemahaman mereka pada keuntungan dan keamanan 

menggunakan jasa lembaga keuangan formal menjadi sangat kurang. Bahkan sebagian 

besar dari mereka menolak untuk mengajukan kredit, dengan alasan khawatir jika 

mengajukan kredit ke lembaga keuangan formal barang jaminan yang digunakan sebagai 

agunan kredit akan turut hilang. Dengan kata lain tingkat kepercayaan mereka terhadap 

lembaga keuangan sangat kecil. 

2. Kendala yang dihadapi Masyarakat dalam menghadapi Mekanisme Lembaga Keuangan 

Formal 

Persyaratan yang diberikan oleh lembaga keuangan khususnya bank pada umumnya tidak dapat 

dipenuhi oleh kelompok masyarakat yang bekerja pada sektor informal, karena persyaratan bank 

diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap (fix income). Perbankan yang memfasilitasi 

sektor informal, umumnya mengartikan informal sebagai penghasilan tidak tetap, tetapi dalam 

pembuktian lain tetap merujuk pada sektor formaml. Sehingga masyarakat pada sektor informal tidak 

terwadahi oleh sistem perbankan. Sedangkan lembaga keuangan non bank yang berada pada 

lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah ini tidak dapat memberikan kredit dalam jumlah besar 

yang dapat dipergunakan untuk keperluan perbaikan rumah. 
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3. Struktur Kelembagaan Pembiayaan Perumahan 

Berdasarkan hasil penelitian, struktur kelembagaan pembiayaan perumahan ideal yang diperlukan 

oleh masyarakat berpenghasilan rendah pada sektor informal adalah struktur kelembagaan yang dapat 

menghubungkan tiga komponen yang menjadi aktor yang diteliti. Dalam hal ini harus ada suatu 

lembaga formal yang dapat menjembatani masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan formal. 

Sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam pembentukan lembaga formal yang akan 

menjembatani kepentingan masyarakat terhadap mekanisme lembaga keuangan khususnya 

perbankan. 

 

3.2. Saran 

1. Pemerintah diharapkan dapat membuat suatu regulasi pembentukan lembaga formal yang 

menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan lembaga keuangan formal yang 

telah ada, serta sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembentukan lembaga formal ini. 

2. Sebagai suatu kajian yang bersifat akademis, penelitian ini dapat dilanjutkan ke tingkat yang 

lebih detail lagi dengan lebih menggali potensi dari masyarakat, dan kemungkinan kemudahan 

yang dapat diperoleh dari lembaga keuangan formal yang ada. 

3. Saran yang dapat diberikan kepada peneliti lainnya adalah agar lebih memperhatikan karakter 

dasar dari masyarakat juga karakter dari yang lebih rinci dari lembaga keuangan formal yang 

ada, sehingga dapat diperoleh suatu struktur kelembagaan yang lebih sempurna untuk 

kepentingan masyarakat. 
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