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Di Tengah Wabah Covid-19

Layanan KPR FLPP Lewat
Aplikasi SiKasep Tetap Normal

S

ejak diluncurkannya pertamakali pada Desember 2019
lalu, aplikasi pintar SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi
Perumahan), tiga bulan pertama terlihat tren yang terus
naik. Sampai dengan 24 Maret 2020 jumlah calon debitur
terdaftar sudah mencapai 118.495 orang.
Terus naiknya pengguna SiKasep tentu tidak lepas dari
gencarnya sosialisasi yang dilakukan PPDPP (Pusat Pengelolaan
Dana Pembiayaan Perumahan). Sampai pertengahan Bulan Maret
2020 ini kegiatan sosialisasi yang dilakukan PPDPP mencapai
25 kali. Rangkaian kegiatan sosialisasi yang dilakukan tersebut
bekerjasama dengan 37 bank pelaksana penyalur KPR FLPP,
pemerintah daerah dan asosiasi perusahaan pengembang dari
pusat sampai daerah.
Untuk
mendukung
pemahaman
masyarakat
terhadap aplikasi SiKasep,
PPDPP juga menyediakan
sarana informasi Hotline
bebas pulsa dengan nomor
0–800–10-77377.
Layanan
Hotline beroperasi dari pukul
08.00 WIB sampai dengan
22.00 WIB selama hari kerja.
Namun seiring dengan
adanya himbauan dari pemerintah terkait dengan Social
Distancing dalam rangka meminimalisir penyebaran Virus
Covid-19 (Corona), PPDPP sementara waktu meniadakan
layanan informasi secara
tatap muka hingga adanya
kebijakan terbaru.
Layanan informasi terkait KPR FLPP maupun SiKasep saat ini
dapat dilakukan dengan menggunakan kanal Hotline maupun
email yang telah disediakan, yaitu hotline.ppdpp@gmail.com.
Layanan informasi pendukung juga dapat diperoleh melalui bank
pelaksana penyalur FLPP yang telah bekerjasama dengan PPDPP. n
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Bank Pelaksana Penyalur KPR
Sejahtera FLPP Tahun 2020
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SiKasep

Aplikasi Pintar Bikin Penyaluran
KPR FLPP Tepat Sasaran

S

Guna mendukung pemahaman masyarakat terhadap SiKasep PPDPP menyediakan sarana
informasi Hotline bebas pulsa di nomor 0–800–10-77377

ejak diluncurkannya aplikasi Sistem Infromasi KPR Subsidi
Perumahan (SiKasep) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) pada akhir Desember 2019 lalu, pengajuan rumah subsidi
melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
menjadi semakin mudah.
Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
pada tahun 2020 menetapkan target penyaluran bantuan pembiayaan
perumahan FLPP sebesar Rp11 Triliun yang terdiri dari Rp9 Triliun DIPA
2020 dan Rp2 Triliun dari pengembalian pokok.
“Terobosan pemerintah menciptakan aplikasi SiKasep dalam
penyaluran FLPP ini tidak lain adalah bentuk dukungan penuh pemerintah untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran FLPP
kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui aplikasi
SiKasep, maka penyaluran FLPP dapat terpantau dengan baik sesuai
kebutuhan masyarakat,” ujar Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin.
PPDPP telah memproyeksikan anggaran Rp11 Triliun tersebut dapat didistribusikan dengan baik kepada seluruh mitra bank pelaksana

Klasifikasi Permasalahan Dalam Pesan Masuk
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penyalur FLPP hingga akhir tahun
2020 dengan pertimbangan kuota
yang merata tiap bank pelaksana
sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan berdasarkan data yang disajikan pada aplikasi SiKasep.
PPDPP menilai selama ini masih
marak terjadi permasalahan seputar
perumahan berdasarkan aduan
yang diterima dari masyarakat.
Permasalahan tersebut disinyalir dilakukan oleh oknum-oknum yang
tidak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan rumah subsidi dari
pemerintah, seperti rumah yang tidak
memenuhi kriteria sesuai ketetapan
pemerintah, penyalahgunaan data
pribadi, dan lain sebagainya.
Melalui aplikasi SiKasep ini
pemerintah dapat lebih mudah
memantau sebaran maupun kebutuhan hunian berdasarkan data yang
diperoleh langsung dari masyarakat,
sehingga ke depannya dapat
menjadi acuan dalam membuat
suatu kebijakan. Hal ini juga
untuk mengantisipasi adanya over
ketersediaan rumah yang dibangun
di lokasi yang tidak sesuai dengan
harapan MBR.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Arief
Sabaruddin, bahwa ketersediaan
rumah yang disajikan pada aplikasi SiKasep diambil berdasarkan
data yang diajukan oleh para pengembang rumah FLPP melalui
aplikasi SiKumbang (SiKasep untuk
Pengembang).
“Adapun data yang harus diisi
oleh para pengembang bersifat real
time (terkini), antara lain seperti data

Kenaikan Hotline berdasarkan Laporan Hotline Bulan Januari, 2020.

rumah yg sudah terjual, dibangun, dan siap dijual. Selain
itu pengembang juga perlu untuk memperhatikan
aspek hukum terkait pembangunan perumahan,
seperti pemenuhan dokumen, asuransi, keterhunian,
maupun kelengkapan rumah seperti listrik dan air
bersih,” lanjutnya.
SiKasep mampu menjembatani masyarakat, pengembang, dan bank pelaksana dalam melakukan
proses bisnisnya sebagai jawaban atas kebutuhan
(demand) dan ketersediaan (supply) rumah.
SiKasep dapat memberikan kemudahan
dan keuntungan bagi seluruh pemangku
kepentingan.
Bagi bank pelaksana, pemanfaatan
host to host melalui aplikasi SiKasep tentunya
dapat mempermudah proses verifikasi. Hal
itu sudah dirasakan oleh Bank Jawa
Tengah ketika pertama kali di awal
tahun berhasil melakukan akad kredit
bersama sejumlah nasabahnya karena memanfaatkan fasilitas SiKasep.
Hanawijaya, Direktur Bisnis
Ritel dan Unit Usaha Syariah
Bank Jawa Tengah (Bank Jateng)
mengatakan menyambut positif
terobosan yang dilakukan PPDPP.
Menurutnya SiKasep mampu
mempercepat proses bisnis dan
ketepatan sasaran pengguna kredit
program seperti FLPP.

“Sejak beberapa tahun lalu kami sudah ikut sebagai bank pelaksana penyaluran KPR FLPP. Kami
merasakan banyak perbaikan sistem. Khusus aplikasi
SiKasep kami cukup responsif agar target yang kami
canangkan tercapai. SiKasep kan bisa membantu
proses verifikasi MBR-nya yang berhak dikarenakan
sudah terhubung langsung dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri hingga “lolos subsidi checking”.
Dan dilakukan sangat cepat, Kami berharap SiKasep
menjembatani apa yang sudah kami programkan
sehingga prosesnya makin efisien,” ujarnya.
SiKasep Membantu Penjualan
Di sisi lain, bagi para pengembang perumahan selaku penyedia perumahan,
aplikasi SiKasep ini juga mampu
mengurangi biaya operasional
maupun efektifitas penjualan
produknya. Pengembang yang
ingin mengajukan diri dalam
aplikasi SiKumbang wajib
terdaftar sebelumnya pada
Sistem Registrasi Pengembang (Sireng) melalui asosiasi pengembang yang
menaunginya.
Oleh karena itu, asosiasi
pengembang
memiliki
Arief Sabaruddin
Direktur Utama PPDPP
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tanggungjawab terharap kompetensi dan kualitas
anggotanya. Dengan kewajiban pelaku usaha perumahan mencantumkan data perumahannya pada
Aplikasi SiKumbang, maka kredibilitas pengembang
penyedia rumah subsidi dapat dipantau. Hal tersebut
bertujuan agar rumah yang dihuni oleh masyarakat
merupakan perumahan yang layak huni sesuai dengan
yang ditetapkan oleh pemerintah.
Proses bisnisnya juga dapat melibatkan peran
serta pemerintah daerah dalam hal perizinan daerah. Pemerintah Daerah tentu saja sebagai pihak yang
memahami betul kondisi dan kebutuhan masyarakatnya, selain itu Pemerintah Daerah memiliki andil

Komentar Netizen tentang SiKasep
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besar dalam memberikan perizinan terhadap para pengembang dalam membangun rumah.
Dengan rangkaian proses bisnis SiKasep tersebut,
penyaluran FLPP dapat dilakukan secara lebih cepat,
tepat, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan tujuan
utama pemerintah untuk menjadikan MBR sebagai
subyek, yaitu mempermudah MBR dalam mencari dan
menentukan rumah subsidi sesuai yang diharapkannya.
Terus Lakukan Sosialisasi
Sosialisasi SiKasep dan SiKumbang Dalam menyalurkan FLPP, PPDPP bekerjasama dengan 37 bank
pelaksana terdiri dari 10 bank nasional dan 27 Bank
Pembangunan Daerah (BPD), baik konvensional
maupun syariah. Dengan beragam alternatif bank
pelaksana yang tersedia, masyarakat dapat memilih
bank sesuai dengan yang diinginkan, begitu pula dengan para pengembang yang dapat secara leluasa
memilih kerjasama dengan berbagai bank pelaksana.
Sejak diluncurkannya aplikasi SiKasep dan SiKumbang, PPDPP telah berkali-kali lakukan sosialisasi
ke berbagai daerah di Indonesia agar masyarakat
maupun pengembang dapat memahami dengan
mudah pemanfaatan aplikasi tersebut. Tercatat per
pertengahan Bulan Maret 2020 ini kegiatan sosialisasi
yang dilakukan PPDPP mencapai 25 kali.
Rangkaian kegiatan sosialisasi yang dilakukan tersebut bekerjasama dengan bank pelaksana penyalur
FLPP maupun para asosiasi pengembang daerah
maupun pusat. PPDPP menekankan dalam perjanjian
kerjasama yang dilakukan bersama dengan bank pelaksana untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi,
termasuk dalam hal pemanfaatan aplikasi SiKasep dan
SiKumbang. Sedangkan bagi para pengembang, PPDPP
berharap asosiasi pengembang perumahan dalam
tingkat pusat (DPP) dapat secara aktif menyampaikan
informasi kepada anggotanya di daerah (DPD).
Untuk mendukung pemahaman masyarakat terhadap aplikasi SiKasep, PPDPP menyediakan sarana
informasi Hotline bebas pulsa dengan nomor 0–800–
10-77377 yang beroperasi dari pukul 08.00 WIB
sampai dengan 22.00 WIB selama hari kerja.
Namun seiring dengan adanya himbauan dari
pemerintah terkait dengan Sosial Distancing dalam
rangka meminimalisir penyebaran Virus Covid-19
(Corona), PPDPP sementara waktu meniadakan layanan informasi secara tatap muka hingga adanya
kebijakan terbaru. Layanan informasi terkait FLPP
maupun SiKasep saat ini dapat dilakukan dengan
menggunakan kanal Hotline maupun email yang
telah disediakan. Selain itu layanan informasi tersebut
juga dapat diperoleh melalui bank pelaksana penyalur
FLPP yang telah bekerjasama dengan PPDPP. n

Berdasarkan Pelayanan Langsung Masyarakat Bulan Januari, 2020.

Sumber: Berdasarkan Laporan Media Sosial PPDPP, Januari 2020

U

Penerapan Sosial Distancing
Pada Layanan Informasi SiKasep

ntuk mendukung pemahaman masyarakat terhadap aplikasi SiKasep, PPDPP menyediakan
sarana informasi Hotline bebas pulsa dengan
nomor 0–800–10-77377 yang beroperasi dari pukul
08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB selama hari kerja.
Namun seiring dengan adanya himbauan dari
pemerintah terkait dengan Sosial Distancing dalam
rangka meminimalisir penyebaran Virus Covid-19
(Corona), PPDPP sementara waktu meniadakan laya-

nan informasi secara tatap muka hingga adanya
kebijakan terbaru.
Layanan informasi terkait FLPP maupun SiKasep
saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan
kanal Hotline maupun email yang telah disediakan,
yaitu hotline.ppdpp@gmail.com. Layanan informasi
pendukung juga dapat diperoleh melalui bank
pelaksana penyalur FLPP yang telah bekerjasama
dengan PPDPP. n
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Terapkan WFH, Penyaluran
KPR FLPP Tetap Lancar

U

PPDPP tel ah mel akuk an pemberl akuan W ork From Home (WFH)
dengan menggunak an dukungan aplik asi Hangout Meet.

sai resmi disampaikan melalui pidato Presiden
di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat
pada tanggal 15 Maret 2020 lalu terkait Social
Distancing (pembatasan interaksi), Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera
menindaklanjutinya melalui Surat Edaran Nomor 04/
SE/M/2020 tertanggal 16 Maret 2020 tentang Penanganan
Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Selanjutnya sebagai salah satu unit organisasi yang
bernaung di Kementerian PUPR, Badan Layanan Umum
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)
tentu saja mematuhi kebijakan presiden tersebut dengan
menerapkan pegawainya yang merupakan Aparatur Sipil
Negara (ASN) untuk bekerja di rumah masing-masing
menggunakan interaksi online, dengan tetap mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal tersebut
sesuai yang disampaikan pada SE Menteri pada huruf I
butir 2 bahwa pelayanan publik secara tatap muka sedapat
mungkin dialihkan kepada layanan online.
Pada tanggal 18 Maret 2020 PPDPP telah melakukan
uji coba Pemberlakuan Work From Home (WFH) dengan
menggunakan dukungan aplikasi Hangout Meet. Dari hasil
dari uji coba tersebut, PPDPP menyatakan diri siap untuk
menerapkannya pada tanggal 19 Maret 2020.
Dan pemberlakukan mekanisme kerja WFH di PPDPP
akan diperpanjang hingga 2 April 2020 mendatang. Hal itu

10
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dengan mempertimbangkan efektivitas, produktivitas dan
efisiensi sistem kerja.
“Yang dibatasi hanyalah interaksi fisik saja, tapi kami
pastikan penyaluran FLPP tidak terhambat sama sekali” ujar
Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin.
Meskipun WFH telah diterapkan, penyaluran FLPP
tidak memiliki hambatan, dan berjalan sebagaimana
biasanya. Tercatat di hari pertama penerapan WFH, PPDPP
berhasil menyalurkan dana bantuan FLPP sebesar Rp43,9
Miliar yang diperuntukkan kepada 434 debitur. Capaian
hari pertama tersebut menunjukkan bahwa pengalihan
aktifitas kerja dari kantor ke rumah sama sekali tidak mengganggu kinerja PPDPP.
Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin dalam evaluasi
hari pertama penerapan WFH menyampaikan bahwa penerapan WFH di PPDPP berjalan 100% sesuai dengan instruksi
Presiden RI.
“Ini adalah habit baru, penandatanganan surat pun
dapat dilakukan dari rumah. Tidak ada batas ruang, batas
waktu, dan batas tempat. Diharapkan mekanisme seperti ini
tetap dipertahankan selama diberlakukannya WFH”.
Tidak menutup kemungkinan, Arief Sabaruddin juga
memandang ke depannya apabila pandemic Virus Corona di
Indonesia telah usai, sistem kerja WFH di beberapa bidang
dapat terus diterapkan dengan mempertimbangkan efektivitas, produktivitas dan efisiensi sistem kerja. n

TOP 10 PERUMAHAN PILIHAN USER SiKasep
		
No	

Nama Perumahan	Jumlah

1

LOGAM BANGUN SETIA 2

791

2

PESONA KAHURIPAN 2

602

3

GRAND CIKARANG CITY 2

573

4

PERMATA MUTIARA MAJA

445

5

BUKIT CILEGON ASRI

268

6

GRIYA SUTERA BALARAJA

246

7

CITRA MAJA RAYA

243

8

Arafah Residence

219

9

PESONA PRIMA CIKAHURIPAN 6

192

Cempaka Putih

189

10

TOP 10 PROVINSI PILIHAN USER SiKasep
No	Agn Propinsi	
1

Number of Records

JAWA BARAT

28,892

2

BANTEN

8,740

3

JAWA TIMUR

7,724

4

SULAWESI SELATAN

7,232

5

JAWA TENGAH

7,015

6

SUMATERA SELATAN

5,854

7

SUMATERA UTARA

5,553

8

RIAU

4,734

9

KALIMANTAN SELATAN

4,479

KALIMANTAN BARAT

4,403

10

TOP 10 BANK PILIHAN USER SiKasep
		
no	nama (SiKasep_ref_bank)

Number of Records

1

BANK BTN

47,839

2

BANK BNI

13,780

3

BANK BTN SYARIAH

10,093

4

BANK BRI SYARIAH

6,224

5

BANK MANDIRI

3,590

6

BANK BRI

3,115

7

BANK ARTHA GRAHA

2,582

8

BPD JAWA BARAT DAN BANTEN

2,404

9

BPD JAWA TIMUR SYARIAH

982

BPD SULAWESI SELATAN

941

10
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Implementasi Host to Host SiKasep

P

Antara PPDPP Dengan
Bank Pelaksana

usat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
(PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Divisi Teknologi Informasi (TI) melaksanakan System Integration Testing
(SIT) dan User Acceptance Testing (UAT) Implementasi Host
to Host bersama bank pelaksana.
Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 30-31
Januari 2020 di Yogyakarta itu dibuka oleh Direktur
Utama PPDPP, Arief Sabaruddin yang didampingi Direktur Operasi, Martanto Boedi Joewono bersama Kepala
Divisi Teknologi Informasi, Moch. Ihsan. Acara tersebut
dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima) Pejabat/Pelaksana Bank
Pelaksana yang mempunyai kewenangan dalam Bidang
Teknologi dan Bisnis KPR FLPP.
Ke-35 bank pelaksana itu adalah: Bank BTN, Bank BTN
Syariah, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BRIAgro, Bank
BNI, Bank Mandiri, Bank Artha Graha Internasional, Bank
BJB, Bank BJB Syariah, BPD NTT, BPD Kalteng, Bank Nagari,
Bank Nagari Syariah, BPD DIY, BPD Jambi, BPD Jambi
Syariah, BPD Sulsel, BPD Sulselbar Syariah, BPD Sulteng,
BPD Sumselbabel, BPD Sumselbabel Syariah, BPD Jateng,
BPD Jateng Syariah, BPD Jatim, BPD Jatim Syariah, BPD
Papua, BPD Riau Kepri, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Aceh
Syariah, BPD Kalsel, dan BPD Kalsel Syariah.
Dalam sambutan dan arahannya, Direktur Utama
PPDPP menyampaikan bahwa tujuan dari acara tersebut
adalah untuk memastikan Aplikasi SiKasep efektif.
“Alasan kami dalam pembuatan Aplikasi ini adalah
untuk menciptakan penyaluran FLPP yang akuntabel,

12
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transaparan dan sangat efektif untuk Perumahan dan
Permukiman” ujarnya.
Arief juga menyampaikan bahwa dalam beberapa
pekan terakhir ini, PPDPP merasakan tingginya antusias
masyarakat dalam penggunaan Aplikasi SiKasep, dengan
banyaknya MBR yang datang ke kantor untuk melakukan
pengaduan terkait Aplikasi SiKasep.
Kegiatan ini bertujuan untuk mereview jalur koneksi
yang telah dikembangkan antara PPDPP dengan bank
pelaksana terkait pengembangan Aplikasi SiKasep.
“Tidak hanya Aplikasi SiKasep ataupun Sikumbang,
namun kita juga sedang menunggu SiPetruk (Sistem Pemantauan Struktur)” ungkap Martanto.
Kehadiran SiPetruk berdasarkan Peraturan Menteri
PUPR Nomor 21 tahun 2016 yang diperbarui dengan
Permen PUPR Nomor 26 tahun 2016 yang diperbarui
dengan Permen PUPR nomor 20 tahun 2019 tentang
kemudahan dan atau bantuan perolehan rumah bagi
MBR.
Dalam setiap pembangunan rumah yang telah
dibangun oleh para pengembang, harus mendapat
pengesahan dari MK (Manajemen Konstruksi). MK melakukan pemantauan dan pengawasan, dengan tahap awal
adalah struktur bangunannya, dimana yang selama ini
mungkin terabaikan.
Bagi bank pelaksana lainnya yang belum mengajukan
pencairan, PPDPP ingin menelusuri permasalahan tersebut dengan melihat sistem SiKasep yang ada pada masing-masing Bank Pelaksana.n

T

Aplikasi SiKasep
Selalu “Update”

erus melakukan perbaikan dan berbenah diri.
Itulah yang dilakukan oleh PPDPP dalam meningkatkan pelayanan ke masyarakat.
Semenjak diluncurkan Sistem Informasi
KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) per 19 Desember
2019 lalu, animo masyarakat terhadap aplikasi ini
sangat tinggi. Hal ini terlihat dengan jelas dari jumlah
masyarakat yang mengakses aplikasi ini.
Untuk terus meningkatkan pelayanan, kini masyarakat bisa melakukan perbaikan data sendiri jika
melakukan kesalahan dalam memasukkan data di
aplikasi SiKasep. Untuk itu SEGERA kunjungi playstore
dengan mencari “SiKasep” dan tekan tombol “update”

Catatat:
Tombol edit data ini dapat berfungsi dengan kondisi:
1. Status pada aplikasi masih pada tahap 1. 2. 3
(maksimal lolos subsidi checking).
2. Belum dilakukan set follow-up oleh bank pelaksana
(status 4).
3. Maksimal melakukan edit data adalah 3 kali.
Apabila 2 kondisi diatas tidak terpenuhi, maka
akan ada notifikasi yang menyatakan bahwa data
sudah tidak dapat diedit.

Adapun data yang dapat diedit adalah:
I.

Edit Data Pribadi
1. Nama Lengkap
2. No NPWP
3. Penghasilan
4. No HP

II.

Edit Password
1. Password (baru)
2. Konfirm password (baru)

III. Edit Lokasi Idaman
1. Provinsi
2. Kab/Kota
3. Kecamatan
IV. Edit Perumahan Pilihan
1. Provinsi
2. Kab/Kota
3. Kecamatan
4. Nama Perumahan
5. Nama Pengembang
V. Edit Pilih Bank
1. Pilih Bank
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Sosialisasi SiKasep

Bersama Pemangku Kepentingan
Seluruh Indonesia

S

ejak diluncurkannya aplikasi SiKasep dan SiKumbang, PPDPP telah berkali-kali lakukan
sosialisasi ke berbagai daerah di Indonesia agar masyarakat maupun pengembang dapat
memahami dengan mudah pemanfaatan aplikasi tersebut. Tercatat pertengahan Bulan Maret
2020 ini kegiatan sosialisasi yang dilakukan PPDPP mencapai 25 kali.
Rangkaian kegiatan sosialisasi yang dilakukan tersebut bekerjasama dengan bank pelaksana penyalur FLPP maupun para asosiasi pengembang daerah maupun pusat. PPDPP menekankan dalam
perjanjian kerjasama yang dilakukan bersama dengan bank pelaksana untuk menyelenggarakan
kegiatan sosialisasi, termasuk dalam hal pemanfaatan aplikasi SiKasep dan SiKumbang.
Sedangkan bagi para pengembang perumahan di tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP) dapat secara
aktif menyampaikan informasi kepada anggotanya sampai ke tingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD).

1. Sosialisasi SiKasep & SiKumbang Bersama
Asosiasi Pengembang dan Bank Pelaksana
PPDPP melakukan sosialisasi SiKasep (Sistem
Informasi KPR Subsidi Perumahan) dan SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang)
pada hari Senin (30/12/19) di Hotel Ambhara
Jakarta di depan bank nasional himbara dan
perwakilan dari asosiasi pengembang seluruh
Indonesia. Hadir dalam kesempatan tersebut,
jajaran Direksi PPDPP, Direktur Pelaksana Pe14
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rumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, bank pelaksana dan asosiasi
pengembang. Dalam kesempatan yang sama,
Direktur Operasi, Martanto didampingi oleh
Kepala Divisi Teknologi Informasi, Moch Ihsan
menjelaskan secara detail mengenai aplikasi
SiKumbang yang butuh dukungan dari pengembang yang merupakan bagian dari Aplikasi
SiKasep. n

2. Sharing Session PT. SMF dalam
Mengenal SiKasep
Direktur Utama PT. SMF Ananta
Wiyogo yang didampingi Direktur
Manajemen Risiko dan Operasional,
Heliantopo bersama dengan jajaran
staf Divisi Teknologi Informasi PT
SMF, melakukan kunjungan kerja
ke PPDPP untuk melakukan sharing
session tentang SiKasep, (3/1). Kegiatan itu membahas bagaimana
sistem SiKasep bekerja dalam melakukan indentifikasi pengguna yang
mengajukan permohonan rumah
subsidi secara online. n
3. Kick off Meeting Implementasi Aplikasi
SiKasep
Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur
Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian
PUPR, Direktur Perencanaan Perumahan
Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, Deputi Komisioner BP Tapera,
PT SMF, 37 Bank Pelaksana Penyalur Dana
FLPP Tahun 2020 dan 19 DPP Asosiasi
Pengembang Perumahan dan Direksi
PPDPP. Pertemuan ini merupakan yang
kedua dilakukan setelah sebelumnya pada
tanggal 30 Desember 2019 telah diadakan
pertemuan yang sama dengan skala yang
lebih kecil. n

4. Sosialisasi dengan
Anggota APERSI
PPDPP bersama Asosiasi
Pengembang Perumahan
dan Permukiman Seluruh
Indonesia (APERSI) mengadakan sosialisasi kepada
para pengembang yang
tergabung sebagai anggota hari Rabu, (15/01) di
Jakarta. Hadir lebih dari
180 pengembang yang
merupakan anggota dan
perwakilan dari DPD Apersi
seluruh Indonesia. n
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5. Sharing Session Bersama Stakeholder
di Kota Makassar
Kegiatan dilakukan pada tanggal
21 Januari 2020 di Hotel Arya Duta,
Makassar. Acara dihadiri oleh pemerintah
provinsi Sulawesi Selatan, kota Makassar,
Bank Pelaksana dan DPD Asosiasi Pengembang di Sulawesi. n

6. Sosialisasi SiKasep di Medan
SiKasep hadir menemui pengembang
yang tergabung dalam asosiasi REI (Real
Estate Indonesia) dan asosiasi Himpera
(Himpunan Pengembang Perumahan
dan Permukiman) di kota Medan, Kamis – Jumat (6-7/2). Pertemuan yang
dihadiri oleh 300 orang peserta ini, tak
hanya dihadiri oleh pengembang yang
tergabung dalam asosiasi tersebut tetapi
juga Bank Pelaksana yang menyalurkan
dana FLPP di provinsi Sumatera Utara. n

7. Pemangku Kepentingan di Banjarbaru Sambut Baik Keberadaan
SiKasep
Di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Kamis 13 Februari 2020 kegiatan diselenggarakan di Aula Gawi
Sabaratan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Bekerjasama dengan BPD Kalsel dan
pemerintah kota setempat. Hadir
menyampaikan paparan dari unsur
Kementerian PUPR, Direktur Umum dan
Hukum PPDPP, Monhilal didampingi
Kepala Divisi Pemasaran PPDPP dan tim
teknis Divisi Teknologi Informasi PPDPP.
Sedangkan dari pihak tuan rumah, hadir
Wakil Walikota Banjarbaru, Darmawan
Jaya Setiawan; Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah; dan Direktur Utama
BPD Kalsel, Agus Syabarudin. n
16
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8. Bank BJB lakukan Sosialisasi
SiKasep
Bersama Bank BJB Cabang Tasikmalaya, Jawa Barat PPDPP melakukan
sosialisasi SiKasep. Kegiatan ini
dibarengi dengan kegiatan akad
massal. Acara yang dihadiri oleh
Direktur Layanan PPDPP, Agusny
Gunawan. Pimpinan Divisi KPR
bank BJB Tasikmalaya, Yusuf Saadudin, serta Group Head Bank BJB
bersama dengan beberapa cabang
Bank BJB. Serta pihak pengembang.
Diantaranya
PT.
Kahuripan
Jaya Perkasa, PT. Mega Mutiara
Galunggung, PT. Bahtera Madya
Property, PT. Mustika Putri Jaya, PT.
Nusantara Banua Utama dan caloncalon debitur. n

9. Sikasep di Sumedang Bersama Asperumnas

Kegiatan berlangsung pada tanggal 28 Februari 2020 di Hotel Asri Plaza Sumedang. Acara
yang di inisiasi oleh Asosiasi Pengembang
dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS)
ini melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang,
Bank Pelaksana penyalur FLPP baik nasional
maupun daerah, dan DPW ASPRUMNAS

Jawa Barat. Acara ini dihadiri oleh Perwakilan
Bupati Sumedang Asisten Daerah Bidang
Perekonomian, Direktur Utama PPDPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) yang didampingi Direktur
Layanan PPDPP Kementerian PUPR, Bank Mitra
Penyalur FLPP kabupaten Sumedang, dan
Dewan Pimpinan Wilayah ASPRUMNAS Jawa
Barat. n
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Pengembang Minta
SiKasep Berjalan Optimal

Kalangan Pengembang berharap aplikasi SiKasep bisa berjalan optimal sepanjang waktu. Jangan sampai
hal teknis itu menghambat proses akad kredit.

P

enggunaan aplikasi Sistem KPR Sejahtera
FLPP (SiKasep) dan SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) diakui oleh
beberapa pengembang masih mengalami
sejumlah kendala di lapangan. Karena itu Pusat
Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)
terus berupaya melakukan perbaikan.
Sebelumnya, sejumlah asosiasi menyebut
penggunaan kedua aplikasi tersebut masih sulit
digunakan. Kesulitan muncul saat mendaftarkan diri,
mengubah data, hingga lokasi yang tak terdeteksi.
Selain itu, dalam penggunaan kedua aplikasi tersebut, pengembang juga mengharapkan adanya
masa transisi, pengalihan secara keseluruhan ke
aplikasi akan menyulitkan konsumen apalagi yang
sudah tinggal akad.

18
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Endang Kawidjaya, Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan
Rakyat (Himperra) menyebutkan bahwa beberapa
hal teknis yang harus dibenahi. Misalnya seperti
koneksi aplikasi terkendala. Dimana tiba-tiba datanya hilang.
Ia mengaku tak paham, apa sebabnya. Apakah
karena sistem komputer, atau ada kesalahan
di konsumennya ketika mengisi persyaratan di
kolom-kolom yang ada di SiKasep. Atau mungkin
karena jaringannya lelet karena pas diwaktu yang
sama banyak yang akses. Karena itu terpaksa harus
mendatangkan tenaga informasi dari kantornya.
“Nah, setelah dicek oleh tim IT, ternyata hanya
karena ukuran gambarnya kegedean. Hal teknis itu
yang harus dibenahi dan disosialisasikan bersama,”
usul Endang.

Tuti Mugiastuti, General Manager SPS Group,
salah satu pengembang perumahan bersubsidi
juga berharap aplikasi SiKasep berjalan optimal.
Jangan sampai hal teknis itu menghambat proses
pelaksanaan akad kredit.
Karena itu ia berharap hal itu harus segera
dibenahi. Apalagi sistem SiKasep ini berskala
nasional. Ada tren waktu dimana suatu waktu akan
banyak terjadi akad kredit. Seperti diakhir bulan
atau akhir tahun.
“Marketing itukan ada target dan biasanya
akhir bulan. Masyarakat ingin cepat akad kredit
tapi kita tak bisa berbuat apa-apa karena semua
berjalan dengan sistem komputer. Itu juga terkait
kelangsungan usaha,” harap Tuti.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama Pusat
Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)
Arief Sabaruddin menyebut bahwa memang kedua
aplikasi tersebut masih perlu sejumlah perbaikan
agar penggunaannya bisa lebih optimal.
“Salah satu yang banyak terkendala itu penamaan perumahan dalam database bank dan
PPDPP, sehingga solusinya kita perlu menyiapkan
coding dari pengembang, perumahan bahkan rumah yang akan di KPR-kan,” katanya
Adapun untuk masa transisi, PPDPP menyebut
hanya memberikan masa transisi kepada konsumen yang sudah mendapat Surat Penegasan
Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K).
Arief menyebut, agar ke depannya
bisa lebih optimal PPDPP akan
melakukan sejumlah perbaikan
dan memberikan sejumlah solusi
yang selama ini dianggap sulit oleh
pengembang, antara lain menyalakan
GPS apabila foto gagal karena tidak
ada koordinat.
Kemudian, jika foto gagal diunggah
karena koordinat tidak sesuai dengan
kelurahan/desa yang menerbitkan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), PPDPP
sudah menambahkan fitur test/cek
foto. Selain itu, untuk mempermudah,
pengembang juga harus memastikan diri
sudah terdaftar di Sistem Registrasi Pengembang
(Sireng).
Kemudian, bagi yang salah memasukkan
data nama pengembang dan perumahan, bisa
meminta PPDPP untuk melakukan edit data lewat

sambungan telepon. Kesulitan lain yang dialami
juga bisa disebabkan karena koneksi putus pada
saat pengembang mengunggah data.
“Itu hanya terjadi di waktu tertentu, atau saat
server Badan Layanan Umum [BLU] sedang drop,
sehingga data tidak muncul di SiKasep. Kalau begini memang harus tunggu server normal dan harus mengulang proses dari awal,” pungkasnya.n

“Salah satu pengembang
perumahan bersubsidi
juga berharap aplikasi
SiKasep berjalan optimal.
Jangan sampai hal teknis
itu menghambat proses
pelaksanaan akad kredit.”

Tuti Mugiastuti, General Manager SPS Group
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Wapres Ma’ruf Amin
Buka Gelaran IPEX 2020

P

usat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
(PPDPP) mewakili Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali membuka
stand pameran yang menyediakan informasi terkait
program KPR FLPP pada gelaran Indonesia Properti
Expo (IPEX) edisi ke-38 yang diselenggarakan di Balai
Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Senayan,
Sabtu (15/2/2020). Peresmian ajang ini dibuka oleh
Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik
Indonesia, Sofyan Djalil.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin
menyampaikan dalam sambutannya bahwa capaian
program satu Juta rumah dalam dua tahun terakhir,
yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2019, sudah dapat
mencapai angka di atas 1 juta unit. “Namun demikian,
kita tidak boleh cepat berpuas diri karena capaian
tersebut masih perlu ditingkatkan.” Menurut Wapres
angka tersebut harus terus ditingkatkan karena laju
pertumbuhan keluarga baru terus meningkat. Katanya
disela-sela sambutannya dalam peresmian IPEX 2020.
Usai prosesi peresmian pagelaran IPEX yang diselenggarakan oleh Bank BTN, Wapres Ma’ruf Amin

20
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didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik
Indonesia, Sofyan Djalil, bersama Direktur Utama Bank
BTN, Pahala N. Mansury dan juga Direktur Layanan
PPDPP, Agusny Gunawan menyempatkan berkunjung
ke sejumlah stand pameran.
Dalam sambutannya Direktur Utama Bank BTN,
Pahala mengatakan untuk mencapai target, strategi
yang diterapkan Bank BTN salah satunya dengan aktif
menggelar pameran yang mempertemukan konsumen dengan pengembang, seperti IPEX kali ini yang
melibatkan 105 pengembang, dengan setidaknya
kurang lebih 650 proyek hunian, mulai dari hunian
tapak, vertikal dengan desain minimalis dan modern
berlokasi strategis, seperti di kawasan berbasis Transit
Oriented Development yang tersebar di Jabodetabek
yang saat ini digandrungi generasi milenial.
Ajang IPEX kali ini adalah kegiatan pameran pertama PPDPP di tahun 2020 ini sejak diluncurkannya
Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) pada
akhir tahun lalu. Sehingga ini merupakan kesempatan
baik bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah subsidi
FLPP untuk mengunjungai stand pameran PPDPP juga
yang berlokasi di Hall B, JCC Senayan. n

STAKEHOLDER

PPDPP Integrasikan Data
Perumahan Dengan PT. SMF

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin (tengah kiri) usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan
Direktur Utama PT. SMF, Ananta Wiyogo (tengah kanan)

D

alam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas penyaluran dana FLPP, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR), melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melakukan perjanjian
kerja sama dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF)
Persero, dengan melakukan penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) terkait operasional pelaksanaan
program KPR FLPP yang menggunakan aplikasi SiKasep
pada Jumat, (13/3) di Swissbel Hotel, Dago, Bandung.
Selain melakukan penandatanganan MoU, pada
kesempatan ini juga dilakukan rapat yang membahas
tentang teknis perjanjian kerjasama dan sistem integrasi
antara Divisi Teknologi Informasi (TI) PPDPP dengan
PT. SMF. Hadir pada kegiatan ini jajaran direksi PPDPP
diantaranya, Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin;
Direktur Layanan PPDPP, Agusny Gunawan; dan Direktur
Operasi PPDPP, Martanto Boedi Joewono. Adapun Direksi
PT. SMF yang hadir diantaranya Direktur Utama PT. SMF,
Ananta Wiyogo; Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan
PT. SMF, Heliantopo dan Direktur Manajemen Resiko dan
Operasional PT. SMF, Trisnadi.
“Dengan hadirnya aplikasi SiKasep, Pemerintah memastikan berada di pihak masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR), hal ini sesuai dengan amanat Undangundang Dasar (UUD) Pasal 28 H Ayat 1 yang menjamin
kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat.
“Dengan adanya MoU antara PPDPP dan PT. SMF

diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan
akurasi pelaksanaan program KPR Sejahtera FLPP dalam
mengimplementasikan penerapan aplikasi SiKasep,” ucap
Arief Sabarrudin.
Di waktu yang sama, Direktur Sekuritisasi dan
Pembiayaaan PT. SMF, Heliantopo, mengamini sambutan
Direktur Utama PPDPP dengan menyampaikan peribahasa tentang pentingnya kerjasama dalam mensukseskan
program ini, “bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh, oleh
karena itu kita harus bersama-sama untuk mensukseskan
program pemerintah ini” ujarnya.
Adapun Martanto, selaku Diretur Operasi PPDPP
berharap, adanya pendandatanganan MoU dan rapat
pembahasan prosses integrasi ini dapat membawa efek
terhadap meningkatnya angka realisasi penyaluran dana
FLPP yang lebih tepat sasaran dan berlangsung secara
efisien dan lebih produktif.
Kepala Divisi TI PPDPP, Moch. Ihsan dalam
laporannya menyampaikan kesiapan timnya dalam
mendukung penerapan penggunaan aplikasi SiKasep
dan SiKumbang agar lebih mudah dan sederhana.
“Mudah-mudahan dalam waktu satu bulan ini, proses integrasi data segera tercapai,” ujarnya. Dalam
kesempatan yang sama Moch. Ihsan juga memberikan
sosialisasi secara teknis kepada tim TI PT. SMF terkait
penggunaan aplikasi SiKasep & SiKumbang yang kini
sudah mulai digunakan dalam proses pengajuan KPR
FLPP. n
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PPDPP Jajaki Kerjasama dengan
BPKH dan BPJS-TK

P

usat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sesuai dengan Peraturan Menteri
PUPR nomor 14 tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan
Perumahan (PPDPP), mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan
perumahan, serta pengembangan strategi bisnis
dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana
bergulir pembiayaan perumahan.
“Saat ini PPDPP tidak hanya melaksanakan tugas
mengelola dan menyalurkan dana FLPP saja tetapi
sudah melakukan pengembangan strategi bisnis
dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana
bergulir pembiayaan perumahan,” ungkap Direktur
Utama PPDPP, Arief Sabaruddin menegaskan.
Mulai tahun 2020, PPDPP telah mengubah
proses bisnis dengan menjadikan MBR sebagai
subjek. Dengan adanya aplikasi SiKasep (Sistem
Informasi KPR Subsidi Pengembang) ini peta
dan suplly dan demand perumahan sangat jelas,
sehingga PPDPP berupaya untuk melakukan
peningkatan sumber pembiayaan perumahan
dari sumber yang lain. “Saat ini kami sedang
menjajaki kerjsama dengan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dan BPJS-TK (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan).
Dengan upaya ini diharapkan pemerintah melalui
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PPDPP mampu menjawab tingginya permintaan
akan rumah subsidi,” ujarnya Arief lebih lanjut.
Hal ini sesuai dengan UU No.1 Tahun 2011
Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
yang berbunyi “Pendanaan adalah penyediaan
sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran
pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.
Dari pertemuan yang dilakukan oleh Kepala
Divisi Kerjasama PPDPP, Umi Hardinajati dengan
Asisten Deputi Bidang Optimalisasi Aset BPJS -TK, Edy
Subagyo pada minggu ke-5 Januari lalu, pihak BPJSTK tertarik dengan kerjasama yang dimaksud. “Pihak
BPJS-TK meminta dibuatkan skema dan hitungan
yang lebih detil terkait imbal hasil yang didapat dari
kerjasama ini,” ujar Umi menjelaskan.
Saat ini alokasi dana yang dikelola oleh BPJS
-TK sebanyak lebih kurang dari Rp300 triliun. Sesuai
dengan aturan yang ada, dana investasi yang boleh
digunakan untuk mendukung program penyediaan
perumahan bagi peserta paling tinggi hanya 30%
dari total dana jaminan sosial hari tua.
Sama dengan BPJS-TK, pihak BPKH juga menyambut baik niat dari PPDPP untuk bekerjasama. Kedua pihak sepakat untuk membuat skema
dan hitungan terkait dengan risk and return yang
didapatkan dari kerjsa sama ini.
“Dalam waktu dekat kami akan mengagendakan
kembali pertemuan BPKH dan BPJS-TK dengan
direksi PPDPP untuk membicarakan lebih lanjut,
masalah ini,” ungkap Umi mengakhiri. n

PPDPP, Kemenkeu, SMF dan BTN Bahas Dinamika
Dana Talangan FLPP Tahun 2019

P

usat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)
tahun 2019 lalu berhasil menyalurkan dana KPR FLPP
lebih dari 100%. Fakta tersebut disebabkan adanya
permohonan melebihi dari ketersediaan kuota FLPP yang
disediakan. Atas kondisi tersebut, dalam rangka mendukung
percepatan program satu juta rumah, maka dibutuhkan ekstra
kuota FLPP dengan mekanisme dana talangan yang dibiayai
oleh PPDPP dan PT. SMF melalui Bank BTN.
Tercatat, hingga tutup tahun 2019, Bank BTN berhasil
merealisasi dana talangan FLPP sebanyak 14.580 unit dengan
nilai plafond 1,9 trilyun dan nilai FLPP 1,4 trilyun, dengan
sebaran realisasi terbesar di wilayah Jawa Barat, Sulawesi
Selatan dan Jawa Timur. Selanjutnya, rencana pembayaran
dana talangan kepada Bank BTN akan dilakukan berdasarkan
hasil reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pem-

bangunan (BPKP) terhadap Bank BTN dalam dua tahap, tahap
pertama berupa pembayaran pokok berdasarkan hasil reviu
dokumen dan tahap kedua berdasarkan hasil reviu lapangan
berupa pembayaran cost of fund.
Oleh karenanya, dalam rangka memastikan semua kelengkapan dokumen dan persyaratan pembayaran dana
talangan yang telah disalurkan oleh Bank BTN, PPDPP bersama
dengan Kementerian Keuangan, PT. SMF dan juga Bank BTN
melakukan rapat persiapan reviu pada Kamis, (20/2) di Hotel
Royal Krakatau, Cilegon. Dalam rapat ini juga dibahas isu-isu
terkait hasil temuan BPKP pada reviu sebelumnya. Diantaranya
temuan terkait adanya indikasi aktivitas jual/beli atau pengalihan kredit rumah subsidi antar MBR dan juga temuan rumah subsidi KPR FLPP yang memiliki tanah lebih (hook).
Masih dalam rangkaian kegiatan yang sama di hari
berikutnya, Jum’at (21/2) didampingi tiga pengembang perumahan FLPP yang berbeda, seluruh peserta rapat melakukan
kunjungan ke tiga lokasi perumahan FLPP yang menerima
dana talangan tahun 2019 melalui BTN KC Cilegon. Kegiatan
ini sendiri langsung dipimpin oleh Direktur Utama PPDPP,
Arief Sabaruddin, dengan didampingi Direktur Umum dan
Hukum PPDPP, Monhilal; serta Direktur Keuangan PPDPP,
Arief Rahman Hakim; dan juga Direktur Operasi PPDPP,
Martanto Boedi Joewono; adapaun pihak lainnya adalah
Direktur Utama PT. SMF, Ananta Wiyogo serta Perwakilan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian
Keuangan dan juga Bank BTN KC Cilegon. n

BNI Akad Kredit Massal FLPP Sebanyak 2.046 Debitur

P

T Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bersama
PPDPP melalui KPR Sejahtera BNI FLPP, melaksanakan
Akad Kredit Massal sebanyak 2.046 unit rumah
yang dipusatkan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada
Rabu, (26/2). Kegiatan akad kredit massal tersebut selain
dilaksanakan di Kota Ngawi, juga dilaksanakan secara serentak
di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Barabai, Kotabaru Pulau Laut,
Kuala Kapuas, Muara Teweh, Palangkaraya, Pangkalanbun,
Sampit, Pontianak, Sambas, Sintang, Singkawang, Ketapang,
Balikpapan, Samarinda, Bima, Mataram, Kupang, Singaraja,
Pekanbaru, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Dumai,
Padang, Rengat, Payakumbuh, Solok, Bukit Tinggi, Medan,
Banyuwangi, Blitar, Brawijaya, Jember, Kediri, Lumajang,
Malang, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Situbondo, dan
Tu-lungagung.
GM Divisi Penjualan Konsumer Bank BNI Wiwi Suprihatno dalam sambutannya mengatakan bahwa kuota
penyaluran tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Tahun
ini Bank BNI menargetkan menyalurkan sebanyak 12.000
unit rumah subsidi FLPP. Tahun 2018 berhasil menyalurkan
KPR FLPP senilai Rp.914 miliar atau sebanyak 7.214 unit
rumah dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 senilai
Rp.1,263 triliun atau sejumlah 9.743 unit rumah.

Hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PUPR, Eko Djoeli
Heripoerwanto, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana
Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin, didampingi Direktu Layanan PPDPP, Agusny Gunawan; Direktur
Manajemen Resiko BNI, Osbal Saragi Rumahorbo; GM Divisi
Manajemen Produk Konsumer, Donny Bima; SVP Hubungan
Kelembagaan, Hermita; Head of Region BNI Malang, Beby
Lolita Indriani; Pemprov Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten
Ngawi, Regulator dan Otoritas Jasa Keuangan, dan Asosiasi
Pengembang diantaranya REI, HIMPERA, APERSI, APERNAS
Jaya. n
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PEMBIAYAAN

TERDAMPAK CORONA

PEMERINTAH BERI INSENTIF
PERUMAHAN RAKYAT Rp 1,5 T
Pemerintah telah menyepakati beberapa stimulus ekonomi sebagai upaya menyokong ekonomi di tengah
risiko perlambatan imbas wabah virus corona. Salah satu stimulus tersebut diantaranya adalah
tambahan untuk subsidi pembiayaan perumahan terkait pemilikan rumah sebesar Rp 1,5 triliun.

H

al tersebut dijelaskan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Basuki
Hadimuljono setelah menghadiri kegiatan di gedung parlemen Senayan.
Ia menjelaskan bahwa subsidi tersebut akan
direalisasikan pada April mendatang.
“Alokasinya Rp 800 miliar untuk subsidi selisih
bunga (SSB) dan Rp 700 miliar untuk subsidi
bantuan uang muka (SBUM),” kata dia di Gedung
Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2). Kesepakatan terkait tambahan subsidi ini telah dibuat dalam
rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Stimulus ini diyakini efektif dalam mendukung ekonomi. Sebab, terdapat ratusan industri
yang terkait dengan perumahan.
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“Jadi itu menggerakkan ekonomi lainnya.
Bangun-bangun itu kan harus beli paku, papan,
semen, besi, jadi menggerakkan sekitar 150-an
industri,” kata dia.
Pada kesempatan berbeda, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan bahwa nantinya bank
penyalur KPR akan menalangi dulu. “Tahun
depan baru akan dibayarkan oleh pemerintah
kepada bank penyalur,” ujarnya.
Kalangan dunia usaha mengaku lega. Artinya jika SSB kembali diperlakukan maka kuota
subsidi dianggap lebih dari cukup.

Junaidi, Ketua Umum DPP
Apersi menghitung akan ada sebanyak 330 unit kuota subsidi untuk tahun 2020.
“Sudah aman. Persoalan terkait kuota sudah lebih dari cukup.
Pengembang jadi bisa lebih tenang bekerja membangun rumah
buat MBR,” ucapnya.
Hal yang sama juga diamini
oleh Totok Lusida, Ketua Umum
DPP Realestat Indonesia. Menurut
beliau persoalan kuota sudah
hampir selesai. Ia berharap pengembang lebih fokus bekerja
menyediakan rumah karena pembiayaannya sudah disiapkan.
Endang Kawidjaja, Ketua
Umum DPP Himppera yang sebagian besar anggotanya juga
menyediakan rumah bersubsidi
berharap tidak ada lagi persoalan
baru terkait pembiayaan.
“Biar kami bisa fokus menyediakan rumah yang layak bagi
konsumen. Tinggal proses seleksi
konsumen di lapangan yang harus
diperhatikan perbankan. Sehingga
lebih banyak MBR yang bisa

mendapatkan KPR subsidi,” harap
Endang.
Sebagai informasi, skema
SSB sebenarnya cukup diminati
konsumen. Hal itu, terlihat dari
angka realisasi yang mencapai lebih dari 550 ribu unit selama lebih
dari tiga tahun lalu.
Nah jika kemudian kembali
berlaku maka tahun ini, ada beberapa skema yang bisa digunakan.
Yakni Subsidi Bantuan Uang Muka
(SBUM) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT),
dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP). Terakhir Tapera
(Tabungan Perumahan Rakyat)
yang kabarnya akan meluncur tahun ini.
Kendati beragam skema,
namun tidak ada perbedaan
manfaat yang diterima MBR
baik menggunakan skema FLPP
maupun Subsidi Bunga Kredit Perumahan. Manfaat yang diterima
adalah KPR dengan suku bunga
5% per tahun (efektif atau anuitas)
sepanjang masa pinjaman atau paling lama 20 tahun.n

Eko Djoeli Heripoerwanto
Dirjen Pembiayaan
Infrastruktur Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR)

Perumahan Martubung - Sumatera Utara.
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PT Bank Pembangunan Jawa Tengah

Revitalisasi Konsep
Penyaluran KPR FLPP

T

idak ingin punya target muluk. Namun realistis. Bagaimana bisa menjalankan bisnis
proses-nya dengan baik. Sehingga target yang
sudah dicanangkan PT Bank Pembangunan
Jawa Tengah atau Bank Jateng bisa terpenuhi. Tahun
ini dengan aset 71,86 triliun itu menargetkan sebanyak
300 unit rumah bersubsidi dalam skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP) bisa terserap. Unit syariah dan konvensional, masing-masing 150 unit.
Karena itu perseroan menjalankan beberapa
starategi. Diantaranya melakukan revitalisasi konsep
penyaluran KPR FLPP. Untuk lebih fokus kepada target
market yaitu ASN (Aparatur Sipil Negara) dan karyawan
pabrik disekitar kawasan industri. Perseroan melirik
daerah-daerah pertumbuhan baru. Seperti: Solo
Raya, Purwokerto, Unggaran, Kabupaten Semarang,
Magelang dan Blora. Alasannya, pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
Sedangkan untuk non FLPP, Bank Jateng sedang
mendesain jenis pembiayaan yang tepat untuk pasar
di Jawa tengah, yaitu KPR dengan plafon Rp 400 jutaRp500 juta per unit.
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“Kami sedang merancang bisnis modelnya untuk
KPR komersial. Kami tidak mau kejadian beberapa
tahun lalu, NPL komersialnya tinggi. Sesuai pesan
menejemen, sekarang fokus dulu ke KPR FLPP yang
pasar dan potensinya sudah sangat jelas,” terang Hanawijaya, Direktur Bisnis Ritel dan Unit Usaha Syariah PT
Bank Pembangunan Jawa Tengah.
Menurut pengakuan Hanawijaya, berdasarkan data
yang didapatkan dari PT Sarana Multigriya Finansial
(SMF), di Jawa Tengah, angka backlog-nya sampai 400
ribu unit. Jika melihat angka itu dan dibandingkan
dengan target yang dicanangkan Bank Jateng maka
tentu tidak terlalu sulit merealisasikannya.
Apalagi ada sekitar 450 ribu nasabah ASN yang
merupakan anchor client, yang gajinya dibayarkan
lewat perseroan.
“Jadi potensinya besar sekali. Kami mau perkuat
masuk di pasar perumahan bagi ASN dari kabupaten
maupun propinsi. Maka ada 35 kabupaten kota. Ada
puluhan stakeholder yang bisa kami layani untuk kegiatan perumahan ini,” ujarnya.
Selain itu perseroan juga melakukan kerja sama
dengan asosiasi perumahaan. Seperti REI, Apersi dan
Himperra.

“Kami sudah bikinkan MoU dengan beberapa
pengembang anggota asosiasi itu. Sudah dilakukan
sejak 2018 lalu. Sekarang tinggal melanjutkan saja.
Termasuk untuk pembiayaan modal kerjanya. Namun
belum besar karena fokus kami adalah konsumernya,”
tambah Hanawijaya.
Akad Kredit Lewat SiKasep
Penguatan dukungan teknologi untuk menjawab
tuntutan kebutuhan bisnis dan operasional juga terus
dilakukan perseroan. Karena itu Bank Jateng sangat
mendukung kehadiran SiKasep dalam mendukung
percepatan dan ketepatan sasaran dalam penyaluran
KPR FLPP.
“Kami jalan duluan dengan SiKasep. Akad kredit
masal pertama itu, nasabahnya dari Bank Jateng. Ini
(SiKasep) terobosan bagus menurut saya dari pemerintah. Tujuannya agar KPR nya supaya lebih tepat
sasaran. Pasti ada hambatan lapangan pada awalnya.
Karena teknologi maka selalu akan ada perbaikan sistem. Itu biasa,” ungkapnya.
Seperti diketahui pada tanggal 27 Januari 2020
melalui aplikasi SiKasep sebanyak 14 debitur dari Bank
Jateng telah melakukan akad kredit KPR FLPP senilai
Rp1,372 Miliar. Nasabah yang akad kredit adalah
yang membeli perumahan di beberapa perumahan.
Seperti: Permata Karang Duren, Perumahan Griya
Salakbrojo, Perumahan Pondok Pesona, Perumahan
Harmoni Terra Lestari, dan Perumahan Alfa Residence
3 di beberapa kabupaten di Jawa Tengah.n

“Kami sedang merancang
bisnis modelnya untuk KPR
komersial. Kami tidak mau
kejadian beberapa tahun
lalu, NPL komersialnya
tinggi.”
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Perumahan Puri Arraya - Bogor

Kuartal I 2020

Tiga Bank Pelaksana Salurkan
Dana FLPP di Atas 50 Persen
Progress penyaluran tersebut menunjukkan bahwa proses bisnis penyaluran FLPP
tetap berjalan di tengah kebijakan Social Distancing .

B

adan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana
Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat
per tanggal 24 Maret 2020 realisasi Penyaluran
FLPP Kuartal I mencapai Rp1,052 triliun untuk 10.436 unit
rumah. Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010
hingga per 23 Maret 2020 adalah sebesar Rp45,419 Triliun
untuk 666.038 unit rumah.
Progress penyaluran tersebut menunjukkan bahwa proses bisnis penyaluran FLPP tetap berjalan di
tengah kebijakan Social Distancing yang diterapkan oleh
pemerintah saat ini. Nilai tersebut juga dapat menunjukkan bahwa kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) akan hunian dapat terus dipenuhi oleh
pemerintah.
Dalam Kuartal pertama di tahun 2020 ini PPDPP
mencatat 5 (lima) bank pelaksana yang telah melakukan
penyaluran tertinggi sejak Januari hingga 24 Maret 2020
ini, bank pelaksana tersebut antara lain: 1) Bank BTN
– 4.420 unit rumah; 2) Bank BNI – 1.925 unit rumah; 3)
BPD BJB – 961 unit rumah; 4) Bank Arthagraha – 390 unit
rumah; dan 5) BPD Jatim Syariah – 350 unit rumah.
“Jika dilihat dari kuota yang dialokasikan pada tahun
2020, saat ini telah terdapat tiga bank pelaksana dengan
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penyaluran lebih dari 60%, yaitu: BRI Agro:133 unit
(66,50%) ~ Rp 12.880.837.500 (60,01%); - Bank Jateng:90
unit (60,00%) ~ Rp 8.759.025.000 (54,41%); dan - Kalsel
Syariah: 233 unit (64,72%) ~ Rp 24.208.455.000 (62, 66%).”
ujar Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP.
Pemerintah melalui PPDPP pada tahun 2020 menetapkan target penyaluran bantuan pembiayaan perumahan FLPP sebesar Rp11 Triliun yang terdiri dari Rp9
Triliun DIPA 2020 dan Rp2Triliun dari pengembalian pokok.
Dalam menyalurkan FLPP, PPDPP bekerjasama dengan 37
bank pelaksana terdiri dari 10 bank nasional dan 27 Bank
Pembangunan Daerah (BPD), baik konvensional maupun
syariah. Dengan beragam alternatif bank pelaksana yang
tersedia, masyarakat dapat memilih bank sesuai dengan
yang diinginkan.
PPDPP memproyeksikan anggaran Rp11 Triliun tersebut dapat didistribusikan dengan baik kepada seluruh
bank pelaksana penyalur FLPP hingga akhir tahun 2020.
Alokasi penetapan kuota yang ditetapkan kepada tiap
bank pelaksana dilakukan secara merata sesuai dengan
kapasitas dan proporsi kebutuhan, berdasarkan data
yang disajikan pada aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi
Perumahan (SiKasep).

Aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi
Perumahan (SiKasep) diluncurkan PPDPP
pada akhir Desember 2019 lalu dan mulai
diberlakukan pada awal tahun 2020.
Ber-dasarkan data Management Control
PPDPP, terdapat peningkatan pengguna
Sikasep tiap harinya, hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sudah cukup
menguasai penggunaan aplikasi tersebut.
Tingginya antusiasme masyarakat
terhadap aplikasi SiKasep tercatat pada
database PPDPP per 24 Maret 2020
pukul 17.00 WIB, masyarakat yang telah
menggunakan aplikasi SiKasep mencapai
118.901 pengguna terdaftar sebagai calon debitur, yang diantaranya sejumlah
42.703 pengguna dinyatakan lolos subsidi
checking, sedangkan pengguna yang
dalam proses verifikasi bank pelaksana
mencapai 36.509 pengguna.
Melalui data tersebut Arief Sabaruddin sampaikan bahwa pemerintah saat
ini telah memiliki data realtime terkait
dengan sebaran kebutuhan rumah dan
sebaran supply ketersediaan perumahan.
“Perlu kami informasikan juga bahwa
keberadaan siKasep dan siKumbang tidak
mengubah kebijakan yang ada akan tetapi
lebih pada cara dan mengembalikan
kepada jalur yang benar sesuai dengan
UU PKP no. 1 tahun 2011, termasuk turunannya” ujarnya menambahkan.
Dessy Aryanti, sebagai salah satu
dari 14 pengguna aplikasi SiKasep yang
pertama kali berhasil memperoleh

FLPP mengungkapkan bahwa proses
dalam pengajuan permohonan FLPP
melalui aplikasi SiKasep terbilang cepat
dan mudah. Warga perumahan Sultan
Residence, Demak – Jawa Tengah ini
resmi menghuni rumah FLPP tersebut
dengan menggunakan BPD Jateng Syariah sejak 14 Januari 2020 lalu
“Prosesnya cepat, saya dibantu
pengembang juga. Setelah diminta
kumpulin berkas, mereka bantu masukin
data di SiKasep. Dari sistem itu (SiKasep)
saya bisa bisa mengetahui beli atau tidak,
dan banknya saya pilih sendiri” ujar Dessy
mengisahkan pengalamannya.
Sama halnya dengan Dessy, salah
seorang warga Semarang bernama
Suratnik juga menjadi salah satu dari
14 pengguna aplikasi SiKasep yang
melakukan akad pertama kali di tahun
2020. Wanita yang saat ini telah menempati rumah FLPP di Perumahan Permata
Karang Duren, Semarang ini mengisahkan
kemudahan perolehan rumahnya tersebut melalui aplikasi SiKasep.
“Saya memilih KPR FLPP karena
dibantu pemerintah, saya mengunduh
aplikasi SiKasep secara gratis di Playstore.
Tinggal masukin semua data dan informasi yang diperlukan, tidak ribet kok”
ujar Suratnik. Selang beberapa hari usai
pengajuan melalui aplikasi SiKasep,
pihaknya kemudian memperoleh panggilan dari bank pelaksana untuk melakukan proses administrasi lebih lanjut untuk
akad kredit. n

“Prosesnya cepat,
saya dibantu
pengembang
juga. Setelah
diminta kumpulin
berkas, mereka
bantu masukin
data di SiKasep.
Dari sistem itu
(SiKasep) saya bisa
bisa mengetahui
beli atau tidak,
dan banknya saya
pilih sendiri.”

Perumahan Kav In - Kalimantan Barat.
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Tiga Program Unggulan
Atasi Backlog Perumahan
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk
mengatasi masalah defisit atau backlog perumahan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kebutuhan
dan pasokan, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

U

ntuk mengatasi permasalahan tersebut sekaligus upaya mencapai target Program
Satu Juta Rumah, Kementerian PUPR telah
menyiapkan tiga program unggulan. Pertama, program pembangunan perumahan berbasis
komunitas. Kedua, pembangunan perumahan
skala besar yang terintegrasi Kotaku, dan Ketiga,
penyempurnaan skema perumahan untuk ASN/TNI/
Polri dan generasi milenial.
“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan
hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat
meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak,
sehat dan nyaman,” kata Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono
beberapa waktu lalu.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal
Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid
mengatakan ketiga program unggulan tersebut
nantinya akan terintegrasi dengan berbagai stake-
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holder perumahan sehingga capaian pembangunan perumahan bisa terlaksana dengan baik di
lapangan.
“Ketiga program tersebut akan kami laksanakan dan integrasikan pada 2020 karena kebutuhan
rumah masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya,” ujar Khalawi.
Perumahan Berbasis Komunitas
Program pertama yakni Program Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas. Program ini
diperuntukkan bagi komunitas profesi tertentu
dan belum pernah mendapatkan program subsidi
pembiayaan perumahan dari pemerintah. Dalam
pelaksanaannya, program ini akan terintegrasi
dengan program Bantuan Stimulan perumahan
Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dan bantuan
pembiayaan perumahan Kredit Pemilikan Rumah
dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Program kedua adalah pembangunan perumahan skala besar yang terintegrasi dengan
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan melibatkan pengembang besar. Dalam hal ini para
pengembang diharapkan dapat terlibat aktif dengan melaksanakan pembangunan dengan Pola
Hunian Berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.
“Program yang ketiga adalah proses finalisasi
skema penyediaan perumahan untuk Aparatur Sipil
Negara (ASN)/TNI/Polri serta skema perumahan
untuk generasi millenials. Kami juga sedang melakukan pembahasan tentang pokok-pokok perubahan dalam Revisi Peraturan Menteri PUPR tentang Hunian Berimbang,” ujar Khalawi.
Progres Program Satu Juta Rumah hingga akhir
2019 mencapai 1.257.852 unit. Sementara total
capaian pembangunan rumah selama lima tahun
mulai 2015 hingga 2019 berjumlah 4.800.170 unit
rumah. Dari angka capaian 2019 tersebut tercatat
pembangunan rumah untuk MBR jumlahnya sekitar 945.161 unit dan rumah untuk non MBR sekitar
312.691 unit rumah.n

“Ketiga program unggulan tersebut
nantinya akan terintegrasi dengan
berbagai stakeholder perumahan
sehingga capaian pembangunan
perumahan bisa terlaksana dengan baik
di lapangan. Ketiga program tersebut
akan kami laksanakan dan integrasikan
pada 2020 karena kebutuhan rumah
masyarakat yang terus meningkat setiap
tahunnya.”

Perumahan Puri Manado Permai - Manado.

Perumahan Griya Setia Nusa - Riau.
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PERSPEKTIF

MENGINTIP ALTERNATIF PEMBIAYAAN

PERUMAHAN MASA DEPAN

Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan menaikan harga jual rumah subsidi tiap tahun. Alasannya
kebijakan ini kontradiktif. Kenapa?

M

asa depan perumahan nasional khususnya untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus mendapat
perhatian banyak pihak. Salah satunya
soal keterbatasan anggaran subsidi perumahan dari
pemerintah. Terkait hal tersebut, beberapa asosiasi
pengembang mencoba memberikan beberapa masukan.
Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), misalnya. Asosiasi yang
menaungi pengembang rumah murah bagi MBR
itu memberikan beberapa usulan untuk mengatasi
terbatasnya dana subsidi pembiayaan perumahan
pada tahun depan.
“Sebagai pelaku pembangunan perumahan,
kami wajib mengusulkan inovasi yang bisa dilakukan
dan patut menjadi pertimbangan pemerintah agar
Program Sejuta Rumah yang menjadi salah satu
program strategis nasional berkelanjutan dan berjalan
baik,” ungkap Ketua umum DPP Himperra Endang
Kawidjaja.
Yang pertama, kata dia, Himperra mengusulkan
pemanfaatan dana BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK)
untuk program subsidi perumahan bagi anggota-nya.
Selama ini, sekitar 70% pembeli rumah subsidi skema
KPR FLPP ialah pekerja anggota BPJS-TK.
“Kalau 70% dari anggotanya itu bisa memanfaatkan dana program perumahan BPJS-TK, tentu akan
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lebih banyak lagi yang bisa memiliki rumah subsidi.
Soal mekanisme pendanaan, bisa saja lewat reimburse
perbankan,” usul Endang.
Usulan kedua ialah peningkatan pembanguan
rumah baru program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) berbasis komunitas. Himperra mengusulkan bagi kelompok sasaran upah minimum
regional (UMR) di bawah Rp2 juta, yang menjadi
tanggung jawab MBR hanyalah pembelian tanahnya
melalui perbankan, sedangkan bangunan rumah dibantu pemerintah. Ada potensi 21-30 ribu unit rumah
program BSPS berbasis komunitas.
Terakhir, Himperra mengusulkan pemerintah
mengalihkan dana subsidi energi gas (gas tabung hijau)
yang selama ini dianggap salah sasaran. Dialihkan ke
subsidi perumahan yang sifatnya pembiayaan (dana
bergulir).
“Informasi yang kami dapatkan sebanyak 40% dari
Rp75 triliun dana tersebut salah sasaran, dimanfaatkan
bukan untuk orang miskin. Nah, dana itu kami usulkan
bisa dimanfaatkan untuk subsidi perumahan,” terang
Endang.
Sementara itu Dwi Nurcahya, Ketua DPW
Apernas Jaya Kalimantan Tengah dalam paparannya
pada diskusi perumahan bersama pengembang
dan perbankan mengusulkan beberapa hal terkait
skema pembiayaan perumahan yang bisa dilakukan
pemerintah.

Pertama ia mengusulkan perubahan proporsi Penempatan Dana Antara Pemerintah dan Perbankan.
Misalnya penempatan Modal, 75% Perbankan: 25%
Pemerintah. Penempatan dana untuk harga terendah,
apabila asumsinya 30% dari Rp11 triliun terdistribusi ke
harga terendah, maka anggaran terdistribusi sebesar
Rp3,3T.
“Asumsinya apabila penempatan dana sebesar
100 juta per unit, maka tersedia kuota sebanyak 33 ribu
unit di sekmen harga terendah,” ujarnya.
Kemudian, Penempatan Modal, 25% Pemerintah:
75% Perbankan. Dengan pola ini maka menurutnya
apabila penempatan dana sebesar Rp 33.000.000
perunit, maka tersedia kuota sebanyak 233.000 unit.
“Dengan anggaran APBN yang sama apabila memakai skema lama anggaran Rp11 triliun hanya bisa
mendistribusikan kuota KPR subsidi sebanyak 102.000
unit, tapi dengan skema baru akan mendongkrak
kuota dari 102.000 ke 266.000 unit,” ulasnya.
Evaluasi Kebijakan Menaikkan Harga Rumah
Setiap Tahun
Ia juga meminta soal Kebijakan Menaikan Harga
Jual Rumah Subsidi Tiap Tahun di evaluasi. Alasannya
kebijakan ini kontradiktif.
“Kenyataannya apabila harga rumah naik secara
otomatis setiap tahun justru menjauhkan jangkauan
MBR itu sendiri. Apabila harga rumah naik terus dan
mencapai titik tertentu misalnya Rp 200 juta. Hal ini
justru akan memancing kalangan menengah untuk

Perumahan Marison Regency - Magelang.

memiliki rumah KPR subsidi karena kenaikan spek
yang signifikan. Untuk MBR sendiri akan sulit untuk
menjangkau angsuran rumah diharga tersebut karna
tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan di MBR,”
tambahnya.
Pada kesempatan itu Dwi juga mengusulkan
perlunya kebijakan Insentif Pajak Melalui Pembebasan PPN Untuk Harga Rumah Rp300 Juta Ke bawah.
Kebijakan tersebut tujuannya untuk menstimulus pertumbuhan pasar rumah di level menengah.
“Dengan adanya insentif pajak ini bukti pemerintah
punya perhatian terhadap industri properti dari kalangan MBR sampai kalangan menengah melalui
intervensi kebijakan subsidi dan kebijakan fiskal (pembebasan PPN untuk harga rumah Rp300 juta ke bawah),”
pungkasnya.n

USULAN SKEMA ALTERNATIF PERUMAHAN SUBSIDI
Bank Ambil Porsi Sebanyak 35%. Dari Porsi Flpp Yang 75 %. Sehingga Unit Bisa Tambah Dengan Jumlah Substansial. (+ 87,5%)

SUMBER

PORSI (%)

BUNGA (p.a.)

PPDPP

40

0.5

SMF

25

4.45

BANK

35

5.90

PPDPP

40

0.5

SMF

25

4.45

BANK

35

9.00

BLEND

MARGIN

FINAL

+	UNITS (%ASE)

3,3775

3,515

6,8925

87,5

4,4625

3,515

7,9775

87

SUBSIDI TERBATAS KPR 140 JUTA
TAHUN	

1

2

3

4

5

6 ~ 15

BUNGA FLPP

7

7

7

9

11

PASAR

SUBSIDI PENGEMBANG

2

0

0

0

0

0

BUNGA DI MBR

5

7

7

9

11

PASAR

1.110.000

1.260.000

1.260.000

1.420.000

CICILAN RP/BULAN

1.590.000

Sumber: Himperra
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ORGANISASI

Menteri PUPR Minta The HUD Institute
Terus Berikan Masukan Konstruktif

D

The HUD Institute harus bisa membuat dasar-dasar kebijakan perumahan
yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat

alam acara peringatan ulang tahun ke-9
Lembaga Pengkajian Perumahan dan
Pengembangan dan Perkotaan Indonesia
(LP P3I) atau lebih dikenal dengan The
Housing and Urban Development Institute (The HUD
Institute) Menteri Pekerjaan Umum Perumahan
Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta
untuk terus fokus mengawal berbagai program
pemerintah dalam menyediakan perumahan
rakyat.
Sebagai wadah berhimpun dan rumah besar
pemangku kepentingan Perumahan, Infrastruktur
Dasar, Permukiman dan Perkotaan, lanjut Basuki,
HUD harus bisa membuat dasar–dasar tentang
kebijakan perumahan yang lebih adil sehingga
diharapkan nantinya masyarakat dapat mengakses
perumahan yang lebih terjangkau, sebagai bagian
dari Program Sejuta Rumah.
“Dimasa mendatang The HUD Institute diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga
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nirlaba yang handal dan terkemuka di bidang
penelitian, pengkajian, pengembangan dan advokasi Rumah, Perumahan, Permukiman, Infrastruktur Dasar, dan Pengembangan Perkotaan,”
tambahnya, dalam acara peringatan hari jadi The
HUD Institite ke-9 di Jakarta.
Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif
Koto mengatakan bahwa, organisasi yang dipimpinnya sejak awal berdiri memang selalu
memberikan masukan yang konstruktif ke pemerintah.
“Misalnya masalah kesejahteraan sosial di
kawasan perkotaan yang bersifat multidimensi.
Karena itu dimensi Perumahan Rakyat, Permukiman, dengan pemenuhan hak bermukim secara
inklusif harus juga menjadi prioritas,” ujarnya.
The HUD Institute membagi lima kelompok
sasaran yang disebut sebagai kelompok rentan;
terbatas secara ekonomi serta sering tersisihkan
dalam kehidupan di kawasan perkotaan, Masya-

rakat Berpenghasilan Menengah
Bawah (MBMB), Masyarakat Berpenghasilan
Rendah–Formal
(MBRF), Masyarakat Berpenghasilan
Rendah–Non
Formal
(MBRNF), Keluarga Pra Sejahtera
(PS), dan Fakir Miskin (FM).
“Guna mewujudkan pemenuhan hak bermukim bagi lima kelompok sasaran di atas, diperlukan

upaya terobosan serta inovasi,
baik dari sisi penyediaan, sisi permintaan, dukungan finansial dan
termasuk juga berbagai model
kemitraan serta pemanfaatan aset
dalam penyelenggaraan; serta
memposisikan perumahan rakyat
sebagai kebutuhan masyarakat,”
pungkasnya.n

“Dimasa mendatang
The HUD Institute
diharapkan dapat
berkembang menjadi
lembaga nirlaba
yang handal dan
terkemuka di bidang
penelitian, pengkajian,
pengembangan
dan advokasi
Rumah, Perumahan,
Permukiman,
Infrastruktur Dasar,
dan Pengembangan
Perkotaan.”
Basuki Hadimuljono
Menteri Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat (PUPR)
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OPINI

Kebijakan Rumah Subsidi Dengan Mekanisme

Dua Harga Dan Dua Suku Bunga
Oleh: Dwi Nurcahya, Ketua DPW Apernas Jaya Kalimantan Tengah, Direktur PT Citra Mandiri Dwi Pratama

H

ampir tiap tahun dinamika tentang pembiayaan perumahan
bersubsidi untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)
terus terjadi. Pemangku kepentingan
yang terlibat dalam pembangunan dan
pembiayaan KPR subsidi (Pemerintah,
MBR, Pengembang, dan Perbankan)
sampai saat ini belum mendapatkan
sistem subsidi ideal yang bisa mengakomodir semua pihak. Malah ada
kebijakan yang pada akhirnya menjauhkan MBR itu sendiri dengan KPR
subsidi. Contohnya kebijakan menaikkan harga rumah subsidi secara simultan
setiap tahun.
Hal itu berdampak pada kenaikan
dana APBN yang harus disediakan. Serta
berpotensi terjadi ketidak tepat sasaran
subsidi untuk MBR. Akibat dari kenaikan
harga yang terus menerus daya angsur
MBR menurun. Selain itu dengan kenaikan harga yang terus menerus
memancing pengembang untuk selalu
menaikan spesifikasi unit rumah KPR
subsidi. Secara tidak langsung menarik
minat masyarakat non-MBR akan unit
rumah KPR subsidi.
Dari berbagai dinamika itu, maka
kami mencoba memberikan beberapa
solusi, agar kejadian di tahun 2019 tidak
terulang, dan juga perbaikan regulasi di
tahun – tahun berikutnya. Salah satunya
adalah usulah kebijakan Perbaikan Regulasi Melalui Mekanisme Dua Harga
Dan Dua Suku Bunga Untuk KPR Subsidi.

a)

Harga terendah (Rp 130.000.000)
dengan bunga 5%. Kebijakan ini
diperuntukan, untuk MBR, berpenghasilan di bawah Rp 4.000.000.
b) Harga ideal (Rp 153.000.000) dengan bunga 8%. Kebijakan ini
diperuntukan, untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR), berpenghasilan antara Rp 4.000.000 –
Rp 7.000.000.
Kenapa harus ada perbedaan harga
dan suku bunga?
Kenaikan harga rumah secara
simultan tanpa diimbangi dengan
batas maksimal MBR, berpenghasilan
di bawah Rp 4.000.000 semakin tidak
menjangkau kemampuan mengangsur
di perbankan.
Contoh simulasi Analisa dan
verifikasi KPR subsidi melalui bank BTN
yang menggunakan sistem skoring
dalam Analisa kelayakan pendapatan
debitur untuk mendapatkan fasilitas
KPR subsidi.
UMR Kabupaten Kotawaringin Timur
Provinsi Kalimantan Tenggah
Rp 2.991.946.
Skoring BTN = 27% x gaji bersih
Implementasi =
0,27 X Rp 2.991.946 = Rp 807.825
Dari data di atas menunjukan
rata – rata masyarakat Kotawaringin
Timur yang berpenghasilan UMK layak

Data tabel tiga tahun terakhir:

NO
TAHUN	
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HARGA RUMAH
(RP)

ANGSURAN
15 TH (RP)

ANGSURAN
20 TH (RP)

1.

2017

128 JUTA

961.605

802.506

2.

2018

135 JUTA

1.014.192

846.393

3.

2018

142 JUTA

1.066.780

890.280

4.

2019

153 JUTA

1.149.418

959.245

mendapat KPR subsidi dengan harga Rp 128.000.000
dengan jangka waktu 20 tahun dengan angsuran Rp
802.506. Hampir bisa dipastikan apabila unit yang
ditawarkan hanya di Rp 153.000.000 masyarakat
Kotawaringin Timur yang berpenghasilan UMK
tidak bakal terverifikasi sistem perbankan. Itu pun
asumsinya calon konsumen tidak punya angsuran lain
atau kredit lain. Bagaimana dengan masyarakat yang
punya angsuran atau kredit?
Dari dinamika di atas seharusnya kita lebih
bijak melihat dinamika dan realita masyarakat
berpenghasilan rendah, disini lah perlunya sebuah
kebijakan tentang ketentuan dua harga dan dua suku
bunga.
2. Dinamika kenaikan harga terus – menerus
dengan selisih ansuran dari tahun 2017 ke tahun 2019
sebesar Rp 187.817 makin menjauhkan MBR dengan
fasilitas subsidi, dan merangsang kalangan menengah
untuk turun ke KPR subsidi sehingga membuka ruang
penyalah gunaan subsidi, mengakibatkan anggaran
subsidi tidak tepat sasaran.
Apabila Batasan harga maksimal di Rp 153.000.000
dengan bunga 8% jangka waktu 15 tahun maka
angsuran perbulannya sekitar Rp 1.389.040. Apabila
kita pakai simulasi kebijakan dua harga dan dua suku
bunga, maka:
Dari tabel di atas terjadi jarak yang jauh antara
angsuran KPR subsidi harga terendah dengan harga
ideal, selisihnya sekitar Rp 427.395. Hal ini akan me-

misahkan dengan jelas MBR dengan penghasilan di
bawah Rp 4.000.000 dengan MBR yang berpengasilan
Rp 4.000.000 – Rp 7.000.000. Dengan adanya
perbe-daan harga dapat dipastikan ada perbedaan
spesifikasi dari dua unit rumah tersebut sehingga
tidak menarik untuk MBR yang berpenghasilan Rp
4.000.000 – Rp 7.000.000 untuk mengambil unit KPR
subsidi harga terendah yang diperuntukan untuk
MBR di bawah Rp 4.000.000.
Tapi apabila hanya diambil satu harga dan dua
suku bunga, ini akan membuka peluang untuk
praktek – praktek manipulasi data diperbankan agar
MBR berpenghasilan Rp 4.000.000 – Rp 7.000.000
mendapat fasilitas bunga untuk KPR subsidi MBR
yang berpenghasilan di bawah Rp 4.000.000,
karena menawarkan fasilitas unit dan harga yang
sama tapi skema bunga yang berbeda. Maka dari
itu dibutuhkan regulasi atau kebijakan dua harga
dan dua suku bunga berdasarkan penghasilan masyarakat.
Demikan gambaran solusi – solusi yang substansif
yang bisa mengikat semua pemangku kepentingan
yang terlibat dalam proses KPR subsidi diantaranya
Masyarakat, Perbankan dan Pengembang.
Semoga solusi yang kami tawarkan bisa diterima
dan diimplementasikan dengan langkah-langkah strategis pemerintah sebagai regulator. Hal itu agar kejadian
tahun 2019 tentang kehabisan kuota tidak terulang,
serta tepat sasaran subsidinya.n

NO

HARGA RUMAH (RP)

BUNGA (%)

PENDAPATAN (RP)

ANGSURAN 15 TAHUN (RP)

1

128 JUTA

5

KURANG 4 JUTA

961.605

2

153 JUTA

8

4 JUTA – 7 JUTA

1.389.000
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TESTIMONI
KEGIATAN

SiKasep dimata mereka

Kini, Dessy Pun Merasa Jauh Lebih Tenang
Dessy Aryanti (40
tahun),
menjulurkan
tangan
kanannya.
Disambut anak semata
wayangnya, Sekar Ayu
Kinanti (13 tahun). Singel
parent itu tersenyum.
Melepas pergi anaknya
sekolah. Dari rumahnya.
Rumah hasil kerja keras
bekerja sebagai buruh
di perusahaan obatobatan herbal.
Ia lemparkan pandangan ke jalan. Tak terasa air
matanya menggenang. Rona bahagia terlihat di wajah
ibu paruh baya itu. Ia masuk ke dalam rumah. Tak lama.
Sudah terlihat rapi jali. Siap berangkat ke pabrik. Begitulah
rutinitas yang dilakukan setiap hari.

Bedanya, dahulu langkahnya dimulai dari rumah
kontrakkan di Lamongan. Sekarang, dari rumah milik
sendiri. Salah satu unit di perumahan Sultan Residence, di
daerah Demak, Jawa Tengah itu, sudah resmi jadi miliknya
per 14 Januari 2020. Rumah tipe 36/60 itu dibelinya
seharga Rp 130 juta dengan KPR bersubsidi FLPP lewat
Bank Jateng Syariah.
Dessy membayar uang muka Rp 6,5 juta. Sisanya,
dicicil Rp 890 ribu setiap bulan untuk jangka waktu
selama 20 tahun.
“Prosesnya cepat. Saya dibantu pengembang juga.
Setelah diminta kumpulin berkas dan mereka bantu
masukin data di SiKasep. Praktis dan cepat. Dari sistem
itu saya jadi mengetahui apakah saya bisa beli atau
tidak. Bank-nya juga saya pilih sendiri. Pengembang dan
bank, banyak membantu sampai akhirnya proses akad
kredit,” kenangnya. Dessy senang dan kini mengaku lebih
tenang. n

Suratnik, Mimpi Bulan Madu Di Rumah Milik Sendiri
Belum ada perabotan di rumah berukuran 36 meter
persegi dengan luas tanah 70 meter persegi itu.
Maklum belum ditempati. Baru beberapa hari lalu
akad kredit.
“Saya mau bikin dapur dulu. Pelan pelan baru isi
perabotan, pindah. Sebelum nikah, mudah-mudahan
selesai. Bisa buat bulan madu,” ungkap Suratnik (50
tahun), sumringah.
Ibu satu anak itu berencana akan memboyong
calon suaminya, Suharno (50 tahun) ke rumah yang
baru dimilikinya itu, setelah menikah. Kini ia masih
tinggal di rumah milik orang tuanya.
Wanita yang bekerja di PT Surya Kencana, produsen pabrik kaleng itu membeli rumah di perumahan
Permata Karang Duren, Kabupaten Semarang dua
bulan lalu seharga Rp140 juta. Rumah itu sudah
memiliki ruang tamu. Dua kamar tidur, dan 1 kamar
mandi dilengkapi wc jongkok. Selain itu, sudah terpasang listrik 1.300 watt dan air bersih.
Dia mengaku, membeli rumah itu karena dekat
dari tempat kerjanya. Ia mencicil Rp 1,5 juta/bulan
selama 10 tahun. Nanti langsung auto debet dari
Bank Jateng.
‘’Saya memilih KPR FLPP karena dibantu pemerintah. Dibantu orang bank-nya, saya diminta
mengunduh aplikasi SiKasep secara gratis mela-
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lui playstore. Masukin data semua. Tidak ribet kok.
Tinggal masukin semua informasi yang diperlukan,”
tambahnya. Beberapa hari menunggu, ia dapat
panggilan untuk akad kredit. n
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Sebagai Antisipasi
Penyebaran Covid-19
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DAN PENGADUAN PPDPP
YANG BERALAMAT
DI RUANG LOBY KANTOR PPDPP
JL. PALATEHAN 2, NO. 27
KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
HINGGA WAKTU YANG BELUM
DITENTUKAN. DILAKUKAN SECARA ONLINE
MELALUI:
Email:

hotline.ppdpp@gmail.com
hotline:

0800 - 10 - 77377
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