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Satu dekade sudah, sejak pertamakalinya, pemerintah melalui Pusat 
Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) terus berupaya 
memenuhi ketersediaan hunian dengan menyalurkan dana pem-

biayaan perumahan lewat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas 
Pembiayaan Perumahan (FLPP). Per 26 Juni 2020, total dana yang disalurkan 
mencapai Rp51,48 triliun untuk membiayaai pembelian sebanyak 725.937 
unit rumah.

Kini, mimpi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperoleh 
fasilitas pembiayaan perumahan berbunga murah dalam jangka panjang 
kian terwujudkan. Skema subsidi perumahan FLPP hingga saat ini dinilai 
paling ideal oleh banyak pihak, dibandingkan menggunakan skema sub-
sidi  lainnya. 

Pembiayaan KPR berbunga rendah melalui FLPP ini dikelola dengan 
menggunakan metode  blended financing  yang bersumber dari APBN 
dan dikombinasikan dengan dana dari perbankan serta sumber lainnya. 
Skema subsidi FLPP berbeda dengan skema subsidi konvensional yang 
alokasi pendanaannya dapat habis jika sudah dicairkan. 

“Mimpi saya dulunya adalah 10 tahun setelah KPR FLPP diluncurkan, 
tagihannya bisa mencapai Rp100 triliun. Dengan dana bergulir setiap 
tahun Rp9-10 triliun. Jadi tak diperlukan lagi dana APBN,” cetus Suharso 
monoarfa, Menteri BPN/Kepala Bapennas, beberapa waktu lalu kepada 
Dirut PPDPP, Arief Sabaruddin lewat jaringan online. Ketika menjadi 
Menteri Perumahan Rakyat periode 2009-2011, Suharso yang mendesain 
dari awal kelahiran KPR FLPP.

Dan sejak akhir tahun lalu, untuk meningkatkan layanannya kepada 
masyarakat, mitra kerja baik bank pelaksana maupun pengembang 
perumahan KPR FLPP. PPDPP terus memperkuat sisi pengembangan 
teknologi dengan melahirkan aplikasi Sistem KPR Bersubsidi Perumahan 
(SiKasep). Dan tahun ini membangun Sistem Informasi untuk Pengembang 
alias SiKumbang.

“Pengembangan aplikasi SiKasep, Sikumbang dan aplikasi berbasis 
IT lainnya terus dikembangkan PPDPP, sehingga pembuat keputusan 
bisa memanfaatkan data ini. Mereka tinggal klik, data perumahan bisa 
tersaji dengan jelas,” ujar Arief Sabaruddin, bangga dalam beberapa kali 
kesempatan.

Semua aplikasi yang tengah dikembangkan oleh PPDPP tentu 
kita harapan makin mumpuni dari hari ke hari. Karena pada akhirnya 
pembangunan rumah subsidi akan sangat terpulang pada permintaan 
masyarakat. Inilah yang dinamakan MBR sebagai subyek penyaluran ban-
tuan pembiayaan perumahan.n

JALAN PANJANG MENJADIKAN MBR 
SUBJEK PEMBANGUNAN PERUMAHAN
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LAPORAN  UTAMA

Sepuluh tahun barangkali boleh dikatakan usia 
yang tanggung. Sepuluh tahun bukan waktu yang 
pendek, tapi mungkin juga belum layak dibilang 
panjang. Perbedaan pandangan soal panjang dan 

pendek itu tergantung bagaimana cara kita memandang, 
persepsi, juga konteks yang menaunginya.

Namun, sejatinya umur tidak semata dipandang 
dari tua-muda atau panjang-pendeknya waktu. Umur 
adalah tentang perjalanan. Nilai dari setiap perjalanan 
ialah progres dan pencapaian. Tidak harus menunggu 
usia panjang untuk bisa menghasilkan progres. Waktu 
yang pendek pun dapat menghasilkan pencapaian-pen-
capaian bila si pemilik usia memang fokus dan tekun me-
napaki perjalanannya.

Penggambaran seperti ini barangkali cukup mewa-
kili perjalanan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan 
Perumahan (PPDPP) yang bulan ini akan merayakan ulang 
tahunnya ke-10. PPDPP awalnya bernama Badan Layanan 
Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP), sebuah 
badan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 290/KMK.05/2010.

Lembaga ini terbentuk atau lahir tak lepas dari 
munculnya skema subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) 
model baru kala itu, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan (FLPP). Skema subsidi yang digagas Menteri 
Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa (kini Menteri PPN/
Kepala Bappenas) itu kemudian populer dengan sebutan 
KPR FLPP hingga saat ini.

PPDPP (ketika itu masih bernama) BLU PPP mulai 
mengelola dana subsidi FLPP yang berasal dari APBN 
2011 sebesar Rp2,6 triliun. Skema FLPP sendiri mulai 
berlaku 1 Oktober 2010 sekaligus menggantikan sistem 
lama yang sebelumnya dipakai yaitu subsidi selisih bunga 
(SSB) dan subsidi bantuan uang muka (SUM). 

Perbedaan utama pola subsidi KPR yang lama dengan 
FLPP terletak pada cara pemerintah memperlakukan 
anggaran subsidi. Ketika masih memakai pola SSB, pada 
saat anggaran yang digelontorkan untuk subsidi KPR 
terserap, maka dana itu akan habis. Sedangkan dengan 
FLPP, alokasi anggaran untuk subsidi itu diperlakukan 
sebagai dana investasi pemerintah untuk pembiayaan 
perumahan. 

Alhasil, dana itu bergulir. Tidak habis, bahkan terus 
berkembang dan pada saatnya nanti akan mening-
katkan dana subsidi FLPP. Dana inilah yang dalam 
praktiknya akan dikombinasikan (blended financing) 
dengan likuiditas bank pelaksana dan sumber dana lain 
sehingga memungkinkan masyarakat berpenghasilan 
rendah (MBR) mendapatkan suku bunga murah sepan-
jang masa KPR.

Pada titik itu peran PPDPP menjadi sentral. Karena, 
lembaga ini tidak hanya mendapat tugas utama menya-
lurkan, tapi juga sekaligus mengelola dana investasi 
pemerintah untuk pembiayaan rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR). Dalam bahasa formalnya, 
alokasi dana APBN disalurkan melalui PPDPP untuk 
pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR dengan pola 
pengelolaan dana bergulir. Penyalurannya bekerja sama 
dengan perbankan melalui FLPP dengan pola eksekuting.

Dimodali backlog tinggi
Menilik posisi dan tugasnya, barangkali tidak berle-

bihan bila dikatakan kehadiran PPDPP, sejak awal hingga 
usianya yang sudah satu dekade sekarang ini, membawa 
dua misi besar. Misi untuk negara dan misi untuk masya-
rakat, utamanya MBR. Dua misi itu yang mesti dijalankan 
seiring dan seirama. 

PERJALANAN 10 TAHUN 
MENGAWAL FLPP

PPDPP
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Untuk negara, sudah jelas, PPDPP punya posisi 
penting dalam upaya bangsa ini menyediakan (memfa-
silitasi) sektor papan bagi seluruh rakyatnya. Itu amanat 
konstitusi, karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H 
ayat (1) dengan tegas menyebutkan, “Setiap orang berhak 
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat…”.

Amanat itu kemudian diturunkan dalam UU No 
1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
dan UU No 20/2011 tentang Rumah Susun. Kedua un-
dang-undang itu secara prinsip memperjelas bahwa ne-
gara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan 
rumah bagi setiap orang terutama MBR. 

‘Modalnya’ memang tidak mengenakkan. Saat FLPP 
mulai digulirkan, saat PPDPP mulai bekerja pada 2010, 
angka ketidaktersediaan (backlog) rumah di Indonesia 
mencapai 13,5 juta (BPS). Artinya, tidak bisa tidak, peme-
rintah dan seluruh lembaganya yang terkait termasuk 
PPDPP harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan 
itu, setidaknya menurunkan angka backlog tadi. 

Pelan tapi pasti, angka backlog itu bisa diturunkan. 
Masih menurut data BPS, pada 2015, backlog berkurang 
menjadi 11,4 juta rumah. Kini, 10 tahun kemudian, semes-
tinya backlog sudah bisa ditekan lagi sampai di bawah 10 
juta rumah.

Menjadikan MBR sebagai subjek
Adapun misi Untuk masyarakat, PPDPP ialah pemain 

utama dalam orkestrasi negara dalam penyediaan 
rumah-rumah layak dan terjangkau (affordable housing) 
bagi MBR. Tidak hanya pemenuhan secara kuantitas, tapi 
juga memperhatikan kelayakan mutu atau kualitasnya. 
Era PPDPP bukanlah era ketika pemerintah sekadar me-
nyediakan rumah yang terjangkau, tapi meminggirkan 
soal kualitas.

Kini, kualitas bahkan menjadi prioritas pertama, 
tak lagi hanya menjadi pemanis. “Harapannya PPDPP 
sekarang ini memprioritaskan kualitas yang meningkat, 
sebelum kita bicara kuantitas,” ujar Direktur Utama PPDPP 
Arief Sabaruddin dalam Focus Group Discussion (FGD) 
daring di Jakarta, bulan lalu.

Namun, peningkatan kualitas bukan menjadi satu-
satunya fokus PPDPP. Seiring dengan penambahan 
usianya, concern PPDPP untuk menjadikan MBR sebagai 
subjek dalam pembiayaan perumahan subsidi, kian 
terlihat terang. Masyarakat memang tak boleh lagi diang-
gap sekadar sebagai objek dari sebuah program atau 
kebijakan. Masyarakat semestinya diberikan kesempatan 
mengambil peran dari tahap awal hingga akhir.

Prinsip itulah yang mungkin juga menjadi alasan 
diluncurkannya Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan 
(SiKasep) oleh PPDPP, tahun lalu. Dengan SiKasep, 
MBR tak hanya menjadi objek. Merekalah subjek yang 
sebenarnya, posisi mereka sejajar dengan pengembang 
dan perbankan. 

Seperti pernah dikatakan Arief Sabaruddin, SiKasep 
lahir untuk memudahkan masyarakat dalam menemukan 
rumah yang mereka inginkan, memudahkan pengem-
bang dalam memasarkan rumah subsidi, dan memudah-
kan perbankan dalam memverifikasi calon debitur yang 
akan membeli rumahnya.

“Aplikasi SiKasep adalah tool untuk memudahkan 
bukan menyulitkan,” tegasnya.

SiKasep dan semua pencapaian yang sudah diraih 
PPDPP hingga saat ini mungkin bisa menggambarkan 
‘perjalanan penuh pelayanan’ yang sudah dilakukan 
PPDPP. Semuanya akan menjadi modal bagi lembaga itu 
mengarungi tantangan ke depan yang sudah tentu akan 
semakin berat. 

Sepuluh tahun bisa jadi sebuah usia yang tanggung. 
Tetapi, bagi PPDPP, anggap saja itu 10 tahun itu umur 
yang masih muda. Dengan merasa masih muda, itu 
artinya PPDPP punya simpanan produktivitas tinggi un-
tuk menghasilkan lebih banyak lagi karya, terobosan, 
prestasi di masa mendatang.n

Arief Sabaruddin
Direktur Utama PPDPP

REALISASI PENYALURAN KPR FLPP 2020

KETERANGAN UNIT RUPIAH PERSENTASE

Total Realisasi Pencairan FLPP
T.A 2020 72,760 7,366,317,235,050 70.99

Total Realisasi FLPP
Tahun 2010 - 2020 (Bulan Berjalan) 728,362 51,733,181,459,153

Nilai presentase dibandingkan target 2020

Data per 30 Juni 2020
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Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan 
Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan, 

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Bank BNI 
sebagai salah satu bank pelaksana BUMN lakukan 
diskusi streaming terkait Dampak Pandemi Corona 
Virus Diseasse (COVID-19) terhadap pembiayaan peru-
mahan, terutama bagi Masyarakat Berpengasilan Ren-
dah (MBR). 

Forum live streaming ini diselenggarakan oleh 
kanal berita Berita satu pada 19 Mei 2020 dengan tajuk 
“Relaksasi KPR dan Antisipasi Risiko NPL”. Selain Direktur 
Utama PPDPP, Arief Sabaruddin, acara yang dibawakan 
oleh langsung oleh Direktur Pemberitaan Berita Satu 
Media Holdings, Primus Yustisio, juga menghadirkan 
narasumber berkompeten lainnya seperti: Teguh Su-
pangkat, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Heliantopo, Direktur 
Sekuritas dan Pembiayaan PT sarana Multigriya Finan-
sial (PT. SMF); serta Ryan Kiryanto selaku ekonom PT 
Bank Negara Indonesia (BNI).

Mengiringi tema diskusi, Primus sampaikan dua 
hal yang disorot dalam pembiayaan perumahan 
terdampak COVID-19, yaitu angsuran dan pasokan, 
apakah terdapat perubahan yang menyebabkan perlu 
dilakukannya relaksasi untuk mengantisipasi tim-
bulnya NPL (Non Performing Loan).

Arief Sabarudin jelaskan bahwa pemerintah saat ini 
memberikan bantuan pembiayaan perumahan melalui 
tiga jenis, yaitu Subsidi Selisih Bunga (SSB), Bantuan 
Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), 
dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Terkait dengan pandemi  COVID-19 yang sedang 
terjadi saat ini, PPDPP telah melakukan pemetaan 
dan identifikasi debitur MBR FLPP yang terdampak 
COVID-19, hanya tinggal menunggu payung hukum 
terhadap proses relaksasi, dikarenakan biaya relaksasi 
yang diberikan membutuhkan petunjuk teknis guna 
pedoman bagi bank penyalur FLPP. Lanjutnya, Arief 
Sabaruddin sampaikan Saat ini Kementerian PUPR 
hanya tinggal menunggu tindak lanjut dari Kemen-
terian terkait, yaitu Kementerian Keuangan dan Ke-
menterian Koordinator Bidang Perekonomian.

RELAKSASI KPR DAN 
ANTISIPASI RISIKO NPL 
TERDAMPAK COVID-19 
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Terkait hal tersebut Heliantopo menyampaikan PT 
SMF salah satu mitra kerja pendamping PPDPP saat ini 
mengalokasikan KPR Program bantuan Pembiayaan 
Perumahan dengan PPDPP sebesar 25%:75%, besar-
nya anggaran mengikuti dari anggaran PPDPP. Kebu-
tuhan demand akan KPR yang bersifat program 
bantuan pembiayaan pemerintah saat ini masih masih 
cenderung tetap.

PT SMF sampaikan tetap optimis dikarenakan 
hunian merupakan kebutuhan pokok, terutama bagi 
masyarakat menengah ke bawah “Kami optimis, ka-
rena ini kebutuhan dasar. Untuk pendampingan KPR 
Program milik PPDPP kami selalu siap” ujar Heliantopo.

Terkait kebijakan relaksasi, Teguh Supangkat, me-
wakili OJK menjelaskan terkait aturan sudah jelas, tiap 
perbankan diminta menyusun petunjuk teknis terkait 
relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan,

Teguh sampaikan saat ini potensi KPR sangat luar 
biasa, hingga saat ini kondisi KPR untuk hunian masih 
relatif bagus, dengan NPL masih di bawah 3%, justru 
yang mulai naik adalah KPR ruko, berkisar 5%. “Selain 
dari sisi potensi kualitasnya, pertumbuhannya KPR 
saat ini relatif stabil, berkisar 6% sampai 7% per tahun, 
masih positif” ujar Teguh menambahkan.

Dari sisi perbankan, Ryan Kiryanto menggambar-
kannya secara piramida, dominan pengajuan yang 

ada saat ini pada BNI memang masih kepada MBR. 
Namun dengan kondisi COVID-19 yang melanda saat 
ini, diakuinya dalam proses assessment calon debitur  
lebih berhati-hati, karena jangan sampai ke depannya 
mengalami kendala, terutama terhadap kemampuan 
angsuran.

“Hampir semua segmen yang terdampak 
COVID-19, tidak mengenal kasta. Kepada pekerja 
formal yang di luar skenario sebelumnya, seperti 
pariwisata, cukup terpukul dan perlu menerima res-
trukturisasi” Ujar Ryan.

Berbicara mengenai backlog, Arief jelaskan saat 
ini PPDPP telah mengakomodir data kebutuhan 
hunian melalui Aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR 
Subsidi Perumahan). Aplikasi yang diluncurkan pada 
19 Desember 2019 lalu tersebut dapat mengakomodir 
kebutuhan hunian dengan konsep supply and demand 
dan dapat mengakomodir antrian pengajuan hunian 
bersubsidi bagi MBR.

Pemerintah melalui PPDPP pada tahun 2020 ini 
menempatkan anggaran penyaluran FLPP sebesar 
11 triliun yang terdiri dari Rp9 Triliun DIPA 2020 dan 
Rp2 Triliun dari pengembalian pokok, untuk 102.500 
unit rumah, sehingga jika digabungkan dengan PT 
SMF, mencapai Rp14 triliun untuk sektor pembiayaan 
perumahan.n

Teguh Supangkat, Deputi Komisioner Pengawas
Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Heliantopo, Direktur Sekuritas dan Pembiayaan
PT Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF)

Ryan Kiryanto, selaku ekonom 
PT Bank Negara Indonesia (BNI)

“SAAT INI POTENSI KPR SANGAT LUAR BIASA, HINGGA SAAT INI 
KONDISI KPR UNTUK HUNIAN MASIH RELATIF BAGUS, DENGAN NPL 

MASIH DI BAWAH 3%, JUSTRU YANG MULAI NAIK ADALAH KPR 
RUKO, BERKISAR 5%. “SELAIN DARI SISI POTENSI KUALITASNYA, 
PERTUMBUHANNYA KPR SAAT INI RELATIF STABIL, BERKISAR 6% 

SAMPAI 7% PER TAHUN, MASIH POSITIF”
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Pandemi virus Corona Virus Disease (COVID-19) 
yang masih berlangsung hingga saat ini me-
maksa pemerintah menerapkan pola kerja Work 
From Home (WFH). Namun wabah COVID-19 

tidak serta merta mengendurkan kinerja layanan 
Falitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

Jauh-jauh waktu sebelumnya PPDPP telah mem-
persiapkan kehadiran era Revolusi Industri 4.0, dimana 
layanan FLPP yang tidak lagi dibatasi oleh waktu, 
tempat dan ruang. Sejak Agustus 2016 PPDPP telah 
meluncurkan sistem e-FLPP  bersama dengan Menteri 
PUPR. Melalui sistem tersebut, pengujian dan pencairan 
yang diajukan oleh bank pelaksana dilakukan secara 
online dan otomatis.

Kemudian pada Desember 2019 PPDPP meluncur-
kan aplikasi SiKasep, yang merupakan media dimulai-
nya Revolusi Industri 4.0 untuk layanan KPR bersubsdi 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 
kehadiran generasi Milenial. Dengan aplikasi Sikasep, 
MBR dapat mencari dan menentukan rumah idaman 
cukup dari gadget pribadi tanpa harus keluar rumah, 
kapanpun dan dimanapun.

Kendati menggunakan pola kerja WFH, produk-

tifitas layanan FLPP yang dilakukan PPDPP tidak 
menurun. Bahkan layanan FLPP yang dilaksanakan 
secara WFH tersebut dinilai lebih efisien dan lebih 
produktif. Proses pencairan yang semula dilaksanakan 
kurang dari tiga hari, saat ini dapat dilaksanakan dalam 
hitungan jam saja. Karena proses pengujian dapat 
dilakukan dimana saja dan kapan saja, tidak terhambat 
oleh petugas atau pejabat yang sedang melaksanakan 
dinas.

Menurut Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP, 
dengan adanya penerapan WFH tersebut pengelolaan 
kelembagaan di PPDPP dapat lebih efisien dan mampu 
meningkatkan produktifitas kerja pegawainya. 

“Kami dapat lebih mengefisiensikan anggaran 
operasional kantor, seperti kegiatan sosialisasi, rapat 
dengan pihak eksternal maupun internal, dapat dilak-
sanakan secara online dengan teleconference. Tentu saja 
ini sebuah penghematan yang cukup besar” ujarnya.

Peluang berikutnya datang ketika melaksanakan 
sosialisasi Keputusan Menteri (Kepmen) 242/
KPTS/M/2020 pada tanggal 31 Maret 2020 lalu. Dimana 
kegiatan sosialisasi tersebut digelar oleh PPDPP melalui 
teleconference. Tencatat 100 peserta bergabung meme-

NEW NORMAL & PENERAPAN
POLA KERJA WFH YANG DITERAPKAN PPDPP SELAMA KONDISI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR 

(PSBB) PADA DASARNYA EFEKTIF DILAKUKAN DAN JUSTRU LEBIH EFISIEN. 

REVOLUSI INDUSTRI 4.0 PPDPP

10  |  BULETIN GRIYA SEJAHTERA
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nuhi forum digital tersebut yang terdiri dari perwakilan 
Bank pelaksana penyalur FLPP dan para perwakilan 
asosiasi pengembang,

Era Baru, New Normal
Sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang mulai 

mengambil langkah New Normal terhadap Pandemi 
COVID-19. PPDPP telah menerapkan protocol New 
Normal.

Menurut Arief Sabaruddin PPDPP nantinya akan 
menerapkan pola kerja semi Work From Home, yaitu 
dengan melakukan Flexy Work atau hadir bekerja di 
kantor secara bergiliran sesuai dengan kebutuhan. 
Sejauh ini PPDPP sedang merancang dan menyiapkan 
konsep pola kerjanya, nantinya pegawai yang hadir 
tiap hari di kantor selama new normal hanya sekitar 
50% dari jumlah keseluruhan, selebihnya tetap bekerja 
dari rumah.

Pola kerja WFH yang diterapkan PPDPP selama 
kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 
dasarnya efektif dilakukan dan justru lebih efisien, 
karena cukup menghemat biaya operasional. Selain 
itu Arief juga menilai produktifitas kerja PPDPP selama 
WFH juga lebih baik.

“Selama WFH berlangsung, PPDPP terbukti tidak 
hanya dapat mempertahankan produktifitas kerjanya, 
malah justru lebih meningkat. Bisa jadi ke depannya 
PPDPP tidak terlalu membutuhkan operasionalisasi 
yang besar” ujar Arief menjelaskan.

Meskipun penyaluran FLPP terus berjalan selama 
pandemi COVID-19 berlangsung, Arief Sabarudin tidak 
menampik bahwa saat ini minat masyarakat dalam 
mencari rumah sedang menurun. Hal tersebut tampak 
dari database management control PPDPP, data yang 
bersumber dari aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR 
Subsidi Perumahan) tersebut menunjukkan adanya 
tren penurunan pengajuan user SiKasep selama pan-
demi COVID-19 berlangsung.

“Jika dalam kondisi normal (sebelum COVID-19), 
rata-rata tiap harinya masyarakat yang mendaftarkan 

diri sebagai user mencapai tiga ribu calon debitur, 
namun saat ini tidak sampai seribu user per harinya, 
menurun hingga sepertiga dari kondisi normal” ujar 
Arief. 

Arief berpendapat kondisi tersebut terjadi dikare-
nakan kondisi perekonomian masyarakat, terutama 
MBR, sedang dalam kondisi terdampak COVID-19. 
Tidak menutup kemungkinan berdampak juga ke-
pada MBR yang telah menerima bantuan dan mulai 
kesullitan melakukan angsuran.

Guna mendukung rencana pemerintah terhadap 
restrukturisasi kredit pembiayaan perumahan ber-
subsidi terdampak COVID-19, Arief Sabaruddin 
menyampaikan bahwa jauh hari sebelumnya PPDPP 
telah berkoordinasi dengan bank pelaksana mitra 
kerjanya untuk mendata MBR KPR Sejahtera FLPP 
terdampak COVID-19 dan melaporkannya kepada 
PPDPP.

“Ketika kebijakan ini sudah berlaku, maka PPDPP 
pastikan dapat segera bertindak. Kami berharap kondisi 
ini dapat berlalu dan dapat kembali normal” ujar Arief 
menambahkan. Saat ini Kementerian PUPR hanya 
tinggal menunggu tindak lanjut dari Kementerian 
terkait, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian. n
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“POLA KERJA WFH YANG 
DITERAPKAN PPDPP SELAMA 

KONDISI PEMBATASAN SOSIAL 
BERSKALA BESAR (PSBB) PADA 
DASARNYA EFEKTIF DILAKUKAN 

DAN JUSTRU LEBIH EFISIEN, 
KARENA CUKUP MENGHEMAT 

BIAYA OPERASIONAL.”
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LAPORAN  UTAMA

Pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk 
menekan backlog hunian, terlebih dalam situasi 
pandemi COVID-19 (Corona Virus Diseasse) yang 
masih melanda hingga saat ini. Untuk mendukung 

new normal yang sedang diterapkan, Kementerian Pe-
kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini 
tengah mengedepankan konsep bisnis melalui teknologi 
informasi di bidang bantuan pembiayaan perumahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR, Basuki 
Hadimuljono pada saat halal bihalal virtual dengan 
asosiasi Pengembang Real Estate Indonesia (REI) dan BTN 
di Jakarta pada hari Kamis, 4 Juni 2020. 

Basuki menyampaikan bahwa inti dari konsep new 
normal adalah mengurangi kontak fisik, beralih dengan 
konsep digitalisasi. Begitu juga pada bidang hunian atau 
perumahan, Basuki menekankan agar seluruh pihak ter-
kait perlu segera melakukan penyesuaian, seperti dalam 
hal penandatanganan digital maupun transaksi akad 
perumahan.

Beberapa bulan sebelum Pandemi COVID-19 melan-
da Indonesia, Kementerian PUPR telah menyiapkan hal 
tersebut. Melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan 
Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian 
PUPR sejak awal tahun 2020 telah menerapkan aplikasi 

SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dan 
SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang), 
dimana melalui aplikasi tersebut pemerintah memperte-
mukan antara ketersediaan pasokan hunian (supply) dari 
pengembang dan kebutuhan hunian dari masyarakat (de-
mand) dengan memposisikan masyarakat sebagai subyek.

Lebih lanjut Menteri Basuki sampaikan aplikasi 
SiKasep tersebut dapat memenuhi kebutuhan para 
generasi milenials yang menginginkan kecepatan dan ke-
mudahan informasi dalam memilih dan membeli rumah 
yang mereka minati. 

“Dengan adanya aplikasi SiKasep diharapkan mem-
buat MBR tidak lagi menjadi objek, namun menjadi 
subjek penyediaan perumahan” ujar Menteri Basuki.

Menindaklanjuti pernyataan menteri PUPR tersebut, 
Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin, menyatakan 
bahwa PPDPP telah siap untuk menjalankan amanah 
yang disampaikan oleh Menteri PUPR. 

Sejak Senin 8 Juni 2020 lalu, sistem pada aplikasi 
SiKasep juga telah disinergikan secara Host to Host dengan 
Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 
Perumahan dalam hal proses verifikasi data penyaluran 
bantuan pembiayaan perumahan Subsidi Selisih Bunga 
(SSB). 

BASUKI: SiKasep JADIKAN MBR SEBAGAI 
SUBJEK PENYEDIAAN PERUMAHAN 

INTI DARI KONSEP NEW NORMAL ADALAH MENGURANGI KONTAK FISIK,
BERALIH DENGAN KONSEP DIGITALISASI. 
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“Ke depannya, SiKasep tidak hanya difungsikan 
untuk FLPP saja. Saat ini kami terus mengembangkan dan 
mensinergikan seluruh bantuan pembiayaan perumahan 
dari pemerintah dengan sistem yang kita bangun, sesuai 
dengan instruksi yang disampaikan oleh Bapak Menteri 
PUPR” terang Arief Sabaruddin.

Aplikasi SiKasep diluncurkan oleh PPDPP pada 19 
Desember 2019 dan dapat diunduh secara gratis melalui 
playstore. SiKasep pada awal tahun 2020 telah beroperasi 
penuh menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan 
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk me-
mastikan ketepatan sasaran, masyarakat yang ingin men-
cari dan mengajukan KPR FLPP harus menggunakan 
aplikasi SiKasep.

Pemerintah juga melibatkan peran serta pengem-
bang dan bank pelaksana dalam seluruh proses bisnis 
pada SiKasep tersebut. Dimana selain pengembang 
memberikan data pasokan hunian, bank pelaksana juga 
mengawal masyarakat hingga melakukan proses akad. 
Sehingga saat ini masyarakat tidak perlu untuk keluar 
rumah untuk mencari rumah idamannya, tentu saja ini 

sejalan dengan himbauan pemerintah untuk mengurangi 
kontak fisik dan cukup dari rumah saja.

Sistem yang berjalan secara otomatis ini melibatkan 
peran serta dari Ditjen Dukcapil (Kependudukan dan 
Pencatatan Negeri Sipil) Kementerian Dalam Negeri 
dalam hal verifikasi status kependudukan. Sedangkan 
dalam proses bisnis dengan pihak bank pelaksana, dalam 
hal keamanan data FLPP, PPDPP juga telah menggandeng 
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga seluruh 
arus data dan transaksi yang dilakukan dipastikan 
hanya pihak PPDPP dan Bank Pelaksana saja yang dapat 
mengaksesnya. 

Selain itu, PPDPP juga telah laksanakan kerjasama 
dengan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian 
Keuangan dalam hal integrasi program pemerintah dalam 
pengembangan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengan 
(UMKM) dan data MBR, yaitu dengan pemanfaatan jaring-
an komunikasi data penerima fasilitas pemerintah.

Saat ini PPDPP terus mengembangkan sistem 
dan jalinan kerjasamanya dengan berbagai pihak. Arief 
Sabaruddin sampaikan rangkaian sistem Big Data yang 
dibangun oleh PPDPP saat ini masih memiliki banyak 
potensi pengembangan lebih lanjut. “Dalam hal kerjasama, 
PPDPP selalu terbuka, saat ini kami juga sedang lakukan 
komunikasi dengan beberapa perusahaan negara dalam 
hal pemanfaatan penyaluran bantuan pembiayaan peru-
mahan” terang Arief Sabaruddin.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengunaan 
anggaran negara dalam hal penyaluran FLPP bagi MBR, 
PPDPP selalu terbuka dalam hal penyampaian informasi 
dan realisasi penggunaan anggaran kepada publik. 

Melalui laman resmi situs www.ppdpp.id masyarakat 
dapat mengetahui realisasi terbaru penyaluran FLPP dan 
sebarannya sejak tahun 2010 hingga saat ini. Informasi 
yang disajikan bertujuan untuk seluruh pihak, baik 
seperti panduan penggunaan aplikasi SiKasep bagi 
masyarakat, panduan penggunaan aplikasi SiKumbang 
bagi pengembang, dan informasi lainnya seperti pe-
ngecekan data pengembang dalam Sistem Registrasi 
Pengembang (SIRENG) ataupun kabar dan progress 
kerja dari PPDPP. n

“KE DEPANNYA, SiKasep TIDAK HANYA 

DIFUNGSIKAN UNTUK FLPP SAJA. SAAT INI KAMI 

TERUS MENGEMBANGKAN DAN MENSINERGIKAN 

SELURUH BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN 

DARI PEMERINTAH DENGAN SISTEM YANG KITA 

BANGUN, SESUAI DENGAN INSTRUKSI YANG 

DISAMPAIKAN OLEH BAPAK MENTERI PUPR.”

Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR.



14  |  BULETIN GRIYA SEJAHTERA

Dalam kurun waktu dua tahun ini, Badan 
Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana 
Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-

han Rakyat (KemenPUPR) terus mengedepankan 
pemanfaatan teknologi informasi. Dengan rangkaian 
sistem untuk memenuhi layanan kebutuhan hunian 
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Secara sistematika, rangkaian sistem yang 
dibangun oleh PPDPP tersebut memiliki empat pintu 
dalam pelaksanaannya. Pintu pertama, yang bisa 
diakses langsung oleh MBR melalui aplikasi SiKasep. 
Tujuannya mewujudkan paradigma MBR sebagai 
subjek dilakukan lewat aplikasi ini.

SiKasep dibangun untuk membuat proses in-

teraksi MBR yang berada di sisi permintaan perumahan 
menjadi penentu. MBR bisa memilih pengembang 
dan bank pelaksana penyalur Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 
(FLPP).

Pintu kedua, pengembang yang menginput 
data huniannya melalui Sistem Informasi Kumpulan 
Pengembang (SiKumbang) yang bertugas untuk 
menyiapkan semua data perumahan yang akan dipilih 
oleh MBR.

Pintu ketiga, diperuntukkan bagi perbankan 
yang melakukan verfikasi dengan sistem host to host. 
Sedangkan pintu keempat, PPDPP yang memproses 
pengajukan data MBR, menyalurkan dana FLPP, dan 
memonitoring pelaksanaannya.

LIPUTAN  KHUSUS

MENGENAL SISTEM INFORMASI KUMPULAN
PENGEMBANG (SiKumbang)

PENGEMBANG MENGINPUT DATA HUNIANNYA MELALUI APLIKASI SIKUMBANG GUNA 
MENYIAPKAN SEMUA DATA PERUMAHAN YANG AKAN DIPILIH OLEH MBR.
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SiKumbang Bantu Konsumen, Pengembang, dan 
Perbankan

Dalam sistem SiKumbang, PPDPP secara real time 
mampu menyajikan data hunian kepada masyarakat 
berupa peta hunian yang tersedia, sedang dibangun, 
dan sudah terjual yang disajikan dalam berbagai 

warna. Warna kuning memperlihat perumahan 
yang masih tersedia, warna hitam untuk perumahan 
komersial dan warna merah untuk kavling perumahan 
yang telah terjual. Sehingga dipastikan masyarakat 
yang mengakses aplikasi SiKasep tidak akan kesulitan 
dalam memilih rumah idamannya.

Alur Kerja Sikumbang

PANDUAN SITEPLAN LATAR  (UNTUK RUMAH TAPAK)
Siteplan Latar? Siteplan Latar adalah salinan digital sederhana dari Siteplan IMB yang disampaikan oleh Pengembang yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai media visualiasi informasistatus kavling atau persilunit dari setiap lokasi perumahan

Manfaat Siteplan Latar  
1. Siteplan Latar merupakan media aktivitas pengembang perumahan dalam memberikan infomasi status Pembangunan, 

Ketersediaan dan penjualan dari setiap rumah didalam kavling/persil-unit. 
2. Memberikan kemudahan seluruh stakeholder perumahan dalam melakukan pemantauan, pemetaan dan rekapitulasi 

jumlah supply yang tersedia secara realtime 
3. Memberikan kemudahan transaksi data agunan pada proses pengajuan oleh Bank Pelaksana untuk program Rumah Subsidi.

Syarat Siteplan Latar ? 
1. Format Salinan digital adalah jpg/jpeg 
2.  Lebar gambar (width image) tidak lebih dari 3000 pixel dan besaran file tidak lebih 

dari 10 MB. 3. Salinan digital berbentuk kavling saja dan wajib berwarna dasar 
putih dengan garis berwarna hitam(gelap) serta terdapat simbol arah utara 

4.  Tidak diperkenankan terdapat tulisan atau gambar denah rumah di dalam 
kavling atau persil-unit dan apabila dibutuhkan acuan penomoran kavling/
persil-unit pada gambar bisa ditandai pada bagian luar kavling. 

5.  Bentuk dan jumlah kavling Salinan digital harus sama dengan dokumen asli 
yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

6.  Legenda atau Keterangan Siteplan Latar tidak diwajibkan 
7.  Semakin gelap dan tegas pewarnaan garis akan semakin baik untuk melaku-

kan Warnai Kavling (WK) pastikan tidak terdapat garis terputus pada setiap 
kavling/persil-unit
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LIPUTAN  KHUSUS

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin sam-
paikan inovasi yang dikembangkan tersebut merupakan 
salah satu percepatan kesediaan hunian dalam mem-
pertemukan supply dan demand. Data pemetaan 
tersebut sangat potensial untuk dikembangkan lebih 
lanjut oleh PPDPP ke dalam berbagai hal ke depannya. 

Data tersebut dapat sebagai informasi prioritas 
bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik, 
air bersih, dan bantuan prasarana sarana umum 
lainnya seperti bentuk dan ukuran agunan yang akan 
dibiayai oleh program rumah subsidi.

Data itu juga dapat disinergikan dengan manaje-
men kuota di bank pelaksana. Melalui rangkaian 
sistem ini, pemerintah dapat merancang manajemen 
kuota bantuan pembiayaan perumahan hingga 
tingkat kecamatan. Sehingga dapat secara akurat 
menghitung perencanaan anggaran program rumah 
subsidi dari tingkat nasional hingga tingkat daerah 
kecil sekalipun.

Di sisi para pengembang, sistem ini juga menjadi 
benefit tersendiri sebagai media promosi untuk 
memasarkan huniannya secara efektif dan efisien, 
Keberadaan pemetaan hunian dari para pengembang 
ini juga dapat sebagai masukkan kepada pemerintah 
daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur 
pendukung lokasi rumah subsidi.

Lebih lanjut Arief Sabaruddin menekankan 
bahwa perencanaan pembangunan rumah subsidi 
pada akhirnya dapat didasarkan pada permintaan 
masyarakat. Inilah yang dinamakan, MBR sebagai 
subyek penyaluran bantuan pembiayaan perumahan. 
Dengan mengetahui lokasi yang diinginkan oleh 
masyarakat melalui SiKasep, maka para pengembang 
juga dapat mengetahui referensi dalam membangun 
huniannya secara efisien, menghindari rumah kosong 
yang tidak diminati oleh masyarakat. n
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Di tengah pandemi covid-19, pemanfaatan tekno-
logi informasi memegang peranan penting. Hal 
ini tentu saja menjadi tantangan seluruh pihak 

untuk adaptif dalam perbaikan proses bisnis termasuk 
penyaluran subsidi perumahan. Hal ini disadari betul 
oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 
(PPDPP) sebagai salah satu lembaga Pemerintah di 
bawah Kementerian PUPR yang mengelola pembiaya-
an KPR bersubsidi dengan skema FLPP.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak-
yat (PUPR), Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu 
mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah me-
nyiapkan program besar digitalisasi di bidang layanan 
pemerintahan untuk menyongsong tatanan kehidupan 
kenormalan baru (new normal). 

Dalam bidang pembiayaan perumahan contohnya, 
sejak awal tahun 2020 PPDPP telah mengembangkan 
aplikasi SiKasep dan SiKumbang yang bebasis digital. 
PPDPP melalui aplikasi video conference zoom melakukan 
pertemuan dengan Pengembang Perumahan Sub-
sidi yang diwakili oleh 19 Asosiasi Pengembang. 
Dian-taranya Appernas Jaya, ASPERI, APPEPI, AP2ERSI, 
Apperindo, Parsindo, PIN, Perum Perumnas, Asprindo, 
ASPRUMNAS, Perwiranusa, Apersi Bersatu, APERNAS, PI, 
Deprindo, ASPPRIN, Perpesma dan REI.

Adapun pertemuan ini dilakukan untuk me-
review dan mengevaluasi penggunaan aplikasi kerja 
SiKumbang oleh Pengembang, sehingga peroses 

penyediaan perumahan subsidi bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah dapat berjalan lebih baik 
dan maksimal.

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin berha-
rap bahwa Perum Perumnas sebagai salah satu pe-
ngembang perumahan subsidi dapat mendukung 
program sejuta rumah pemerintah ini. 

“Perumnas sebagai pengembang berplat merah 
harus bisa menjadi  pioneer  dalam mendukung 
program pemerintah dan bisa menjadi pembimbing 
bagi pengembang yang lainnya untuk mendaftarkan 
setiap perumahan dan unit kavling yang dibangun oleh 
Pengembang pada aplikasi SiKumbang.” tandasnya.

Menurut Arief juga, hadirnya aplikasi SiKasep dan 
SiKumbang ini sangat berguna dalam memetakan 
pasar dan merencanakan pembangunan rumah sub-
sidi bagi Pengembang. 

“Berdasarkan data yang dihimpun oleh aplikasi ini, 
Pengembang dapat memaksimalkan pembangunan 
perumahan berdasarkan data yang didaftarkan ma-
syarakat melalui SiKasep. Sehingga pengembang da-
pat lebih dekat dengan demandnya.” ujarnya.

Hadir sebagai Narasumber kegiatan evaluasi 
ini diantaranya, Kepala Divisi Verifikasi PPDPP, Luwi 
Wahyu Adi; Kepala Divisi Teknologi Informasi PPDPP 
didampingi oleh Stafnya, Moch. Ihsan dan Erwan 
Adiwijaya dan juga Kepala Divisi Pemasaran PPDPP, 
Alfian Arif sebagai Moderator.n

EVALUASI DAN REVIEW PENERAPAN APLIKASI 
SiKumbang BERSAMA PENGEMBANG 
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LIPUTAN  KHUSUS

Selama semester I 2020, Pusat Pengelolaan Dana 
Pembiayaan Perumahan (PPDPP) telah mencatat 
sebanyak 37 bank penyalur Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Peru-

mahan (FLPP) berhasil menyalurkan pendanaanya.
Tercatat sampai dengan 30 Juni 2020, telah tersa-

lurkan dana KPR FLPP sebesar Rp7,366 triliun untuk 
72.760 unit rumah oleh 37 bank dari 42 bank yang sudah 
menandatangani perjanjian kerjasama dengan PPDPP. 
Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga 
2020 (bulan berjalan) adalah sebesar Rp51,733 triliun 
untuk 728.362 unit rumah.

Dari 37 bank tersebut 5 (lima) bank pelaksana yang 
telah melakukan penyaluran tertinggi sejak awal tahun 
2020 berturut-turut adalah: 1) Bank Tabungan Negara, 2) 
Bank Nasional Indonesia 3) Bank Tabungan Negara Syariah 
4) Bank Jabar Banten  dan 5) Bank Rakyat Indonesia

Adapun komposisi Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR) penerima FLPP berdasarkan jenis pe-
kerjaan pada tahun 2020 yang terbanyak adalah dari: 
swasta, pegawai negeri sipil, wiraswasta, TNI/Polri dan 
profesi lainnya.

Eko D. Heripoerwanto selaku Dirjen Pembiayaan 
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) 
Kementerian PUPR menyampaikan bahwa sejak pan-
demi virus Corona Virus Disease (COVID-19) yang tengah 
mewabah di Indonesia saat ini memaksa pemerintah 
untuk memberlakukan kebijakan social distancing salah 
satunya dengan pola kerja Work From Home (WFH). 

Namun hal tersebut dapat diatasi dengan kemajuan 
teknologi informasi yang memberikan kemudahan 
untuk tetap dapat berinteraksi tanpa adanya kontak 
fisik. Kementerian PUPR dapat membuktikan bahwa 
penerapan WFH tidak menjadi kendala untuk tetap 
melaksanakan programnya dalam menyalurkan dana 
bantuan pembiayaan perumahan. 

“Forum virtual yang difasilitasi oleh PPDPP ini 
merupakan yang pertama kali dilakukan, dan dapat 
menunjukkan bahwa kebijakan maupun pelaksanaan 
bantuan pembiayaan perumahan tetap berjalan” ujar Eko.

Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP me-
nyampaikan selama penerapan WFH berlangsung, 
PPDPP menyatakan bahwa secara rata-rata tiap harinya 
mampu menyelesaikan penyaluran FLPP hingga 500 
debitur.

SEMESTER I 2020, SEBANYAK 37 BANK 
BERHASIL SALURKAN KPR FLPP

COVID 19 MENGHARUSKAN PPDPP MENJADI LEMBAGA YANG ADAPTIF
TERHADAP PERUBAHAN ZAMAN
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“FORUM VIRTUAL YANG 
DIFASILITASI OLEH PPDPP 

INI MERUPAKAN YANG 
PERTAMA KALI DILAKUKAN, 
DAN DAPAT MENUNJUKKAN 

BAHWA KEBIJAKAN MAUPUN 
PELAKSANAAN BANTUAN 
PEMBIAYAAN PERUMAHAN 

TETAP BERJALAN.”

“Kami menjamin 100% layanannya tetap berjalan 
dengan baik. Kami sempat mencapai angka tertinggi 
hingga 1.000 debitur, dan itu sampai dua kali. Jajaran 
Direksi PPDPP menerapkan tandatangan digital dalam 
pencairan FLPP,” terangnya.

Menurut  Arief Sabaruddin, dengan adanya pene-
rapan WFH tersebut pengelolaan kelembagaan di 
PPDPP dapat lebih efisien dan mampu meningkatkan 
produktifitas kerja pegawainya.

“Kami dapat lebih mengefisiensikan anggaran ope-
rasional kantor, seperti kegiatan sosialisasi, rapat dengan 
pihak eksternal maupun internal, dapat dilaksanakan 
secara online dengan teleconference. Tentu saja ini sebuah 
penghematan yang cukup besar” ujarnya.

PPDPP akan lebih siap manakala ada kebijakan 
terkait dengan relaksasi dari Pemerintah terkait dengan 
dampak Covid-19 terhadap MBR yang sudah menjadi 
debitur maupun MBR calon debitur FLPP.

Faktanya, dalam beberapa hari melaksanakan WFH, 
layanan FLPP oleh PPDPP bersama Bank Pelaksana tidak 
menurunkan produktifitas. Bahkan layanan FLPP dalam 
beberapa hari WFH ini lebih efisien dan lebih produktif. 
Proses pencairan yang semula dilaksanakan kurang dari 
tiga hari, saat ini bisa dilaksanakan dalam hitungan jam 
saja. Karena proses pengujian dapat dilakukan dimana 
saja dan kapan saja, tidak terhambat oleh petugas atau 
pejabat yang sedang melaksanakan dinas.

Pemerintah terus berupaya untuk terus berkoordinasi 
dengan para pemangku kepentingan di tengah kondisi 
dan situasi yang memaksanya untuk saling menjaga 
kontak fisik. Penerapan layanan pertemuan dengan 
menggunakan teknologi jarak jauh ini diapreasiasi oleh 
berbagai asoasi pengembang perumahan. Menurut 
para pengembang, forum digital yang seperti ini dapat 
menjembatani komunikasi yang efektif antara pemerintah, 
bank pelaksana, dengan pengembang. n

Eko D. Heripoerwanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian PUPR

REALISASI 20 BESAR BANK PENYALUR KPR FLPP  T.A 2020
Data per 30 Juni 2020
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Akibat Covid-19, terjadi banyak permintaan retruk-
turisasi kredit. Direktur Finance, Treasury, and 
Strategy PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
Nixon L Napitupulu mengakui, mayoritas debitor 

BTN adalah segmen properti atau pembiayaan konstruksi. 
Pandemi Covid-19 membuat lini bisnis itu lesu.

”Debitur BTN yang berstatus buruh di sentra-sentra 
industri banyak yang dirumahkan dan hanya menerima 
gaji pokok tanpa tunjangan. Mereka umumnya meminta 
restrukturisasi KPR,” ujarnya.

Hingga 24 April 2020, BTN merelaksasi kredit 24.730 
nasabah dengan total kredit yang disalurkan Rp 4,64 
triliun. Adapun 65-75 persen nasabah KPR BTN merupakan 
segmen KPR bersubsidi. Mayoritas permohonan restruk-
turisasi, lanjut Nixon, diajukan debitur BTN melalui palt-
form digital. Dengan demikian, debitur tidak perlu datang 
ke kantor cabang BTN.

Sementara itu Bank Mandiri melaporkan Per 24 April 
2020, perseroan telah menerima permintaan restruk-
turisasi kredit sebesar Rp 58 triliun. Nilai ini setara dengan 
7,3 persen dari total kredit yang telah disalurkan Bank 
Mandiri. Jumlah itu diperkirakan terus meningkat hingga 
19,1 persen dari total penyaluran kredit.

Pada segmen ritel, Bank Mandiri sudah mulai me-
restrukturisasi KPR yang debiturnya terkena dampak pan-
demi Covid-19. Meskipun rasio kredit bermasalah Bank 
Mandiri pada segmen ini masih terjaga, jumlah kredit da-
lam perhatian khusus meningkat.

EVP Consumer Loan Bank Mandiri Ignatius Susatyo, 
seperti dikutip Harian Kompas menjelaskan, bahwa per-
mintaan restrukturisasi KPR sudah mulai banyak. Menurut 
dia, potensi restrukturisasi KPR di Bank Mandiri cukup 
besar karena banyak debitur bekerja di sektor yang ter-
kena dampak Covid-19, di antaranya hotel, perjalanan, 
transportasi, dan restoran.

”Potensi restrukturisasi KPR sangat besar, bisa sampai 
Rp 10 triliun. Saat ini permohonan yang masuk sudah 
ribuan dan yang sudah berhasil diproses 100-an dan ma-
sih berjalan terus,” kata Susatyo.

Restrukturisasi KPR yang diberikan Bank Mandiri me-
ngikuti aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Skemanya 
disesuaikan dengan kondisi debitur. Adapun restrukturisasi 
yang sudah dilakukan berupa pengurangan angsuran, per-
panjangan tenor, dan cuti membayar cicilan.

OJK melaporkan di segmen ritel, permintaan restruk-
turisasi tertinggi berasal dari sektor properti.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso me-
nyebutkan, sampai dengan 10 Mei 2020, perbankan telah 
memberikan restrukturisasi kredit bagi 3,88 juta debitur 
hingga 10 Mei 2020. Nilai restrukturisasi yang diberikan 
mencapai Rp 337 triliun.

Wimboh menjelaskan, kenaikan NPL dari debitur 
yang sebelum Covid-19 sudah termasuk memiliki risiko 
kredit bermasalah. Kenaikan NPL sudah dimitigasi dengan 
kebijakan restrukturisasi kredit. Kebijakan ini tak hanya 
meringankan konsumen, tetapi juga turut merelaksasi 
pencatatan NPL. n

PERBANKAN RESTRUKTURISASI KPR
RESTRUKTURISASI KPR YANG DIBERIKAN PERBANKAN BERUPA PENGURANGAN ANGSURAN, 
PERPANJANGAN TENOR, DAN CUTI MEMBAYAR CICIL AN SAMPAI JANGKA WAKTU TERTENTU. 

LIPUTAN  KHUSUS
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Belakangan kita sering mendengar restrukturi-
sasi akibat covid-19 yang dilakukan oleh pe-
merintah. Sebenarnya apa sih restrukturisasi itu? 

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 
(PPDPP) mencoba untuk menjelaskan sesuai dengan 
sumber yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebenarnya apa sih Restrukturisasi?
Restrukturisasi merupakan keringan pembayar-

an cicilan bank/pinjaman.

Apa hutang bisa dihapus dengan adanya res-
trukturisasi?

Tentu saja tidak. Restrukturisasi bukan pengha-
pusan hutang tapi memberikan keringan dalam 
pembayaran hutang, jadi hutang kita masih tetap 
ada.

Apakah tetap harus membayar cicilan hutang?
Cicilan pinjaman tetap harus dibayar namun 

diberikan keringan sesuai dengan penilaian dan ke-
sepakatan bersama antara kita dengan bank pemin-
jam atau leasing.

Seperti apa bentuk keringan yang diberikan?
Bentuk keringan yang diberikan adalah 

penurunan suku bunga, perpanjangan jangka 
waktu pinjaman, pengurangan tunggakan 
pokok, pengurangan tunggakan bunga, 
penambahan fasilitas kredit, serta konversi 
kredit.

Seperti apa contohnya?
Misalnya pegemudi ojol, dengan kondisi Covid 

19 kesulitan dalam mendapatkan penghasilan, 
maka leasing memberikan keringan dengan 
penundaan pembayaran pokok/bunga sesuai 
dengan kesepakatan bersama, bisa 3, 6 atau 12 
bulan.

Bagaimana cara mengajukan keringan?
Bisa menghubungi bank/leasing tidak perlu 

mendatangi cukup lewat telepon atau fasilitas online 
lainnya.

Siapa saja yang bisa mendapatkan keringan ini?
UMKM, pekerja harian, nelayan, ojek online dan 

usaha kecil lainnya. Jangan manfaatkan kondisi ini 
jika Anda tidak membutuhkannya.

Apa manfaat keringan ini?
Untuk membantu masyarakat yang kesusahan.n

APA ITU RESTRUKTURISASI DAN BAGAIMANA CARANYA?

Wimboh Santoso, Ketua OJK
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WAWANCARA

Kemudian ia kembali mendengar penjelasan ringkas, Arief Sabaruddin, Direktur 
Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) soal 
perkembangan KPR FLPP. Sesekali ia potong. Bertanya. Minta penjelasan lebih 
jauh. Khususnya tentang aplikasi Sistem KPR Bersubsidi Perumahan (SiKasep) 

yang menurutnya terobosan menarik.
“Nah, itu arahnya sudah benar. Big data. Supply and demand-nya jelas. Ada 

dimana, jumlah berapa. Real. Pemerintah bisa susun strategi pembiayaannya dengan 
betul. Cita-cita saya waktu itu, 10 tahun ke depan (setelah FLPP diluncurkan-red) 
urusan pembiayaan perumahan rakyat itu sudah selesai. Dananya terus bergulir. Saya 
ingin benar-benar masyarakat itu yang menentukan nasibnya sendiri,” komentarnya, 
setelah mendengar penjelasan Arief.

“Lama-lama PPDPP beli aja BTN,” selorohnya, setelah melihat paparan penyalu-
ran KPR FLPP yang dilakukan perbankan. Dimana BTN masih mendominasi penya-
luran KPR FLPP, sejak awal kelahiran skema KPR FLPP.

Ia kritisi beberapa hal. Salah satunya, tentang masih besarnya komposisi dana 
pemerintah dibandingkan dana perbankan. Menurutnya, ke depan kalau bisa 50:50. 
Sehingga makin banyak MBR yang bisa menikmati pembiayaan bersubsidi. Demikian 
juga soal berbagi resiko, antara resiko fiscal dari pemerintah dan resiko dari bank. 
Lebih adil. Suharso kemudian menceritakan latarbelakang akhirnya mempelopori 
lahirnya skema KPR FLPP. Berikut penuturannya:

Cicilan Tetap 20 tahun?
“Saya melihat persoalan diperumahan itu yang paling banyak disentuh peme-

rintah adalah suplai, tanah, dan subsidi bunga. Bunga KPR itu, turun naik. Satu-
satunya yang tetap adalah KPR selisih bunga, sampai waktu tertentu. Namun, lama-
lama berat juga karena duitnya habis. Tidak bergulir.

Saya ingin MBR itu kita bantu mendapatkan suku bunga tetap dalam jangka 
waktu yang panjang. Idealnya sampai 20-30 tahun. Di Amerika Serikat itu sampai 
50 tahun bukan lagi 30 tahun. Di Singapura itu 30 tahun. Jadi kalau anak muda itu 
bisa sampai 30 tahun. Nilai dari rumah itu akan naik, mengalami apresiasi. Sementara 
pembayarannya itu mengalami depresiasi. Rp500 ribu hari ini atau 1 juta hari ini,  tidak 

sama nilainya dengan Rp1 juta 20 tahun yang akan datang.
Misalkan tahun ini kita dapat gaji Rp4 juta, maka 3 atau 4 tahun 
lagi tidak mungkin kita dapat Rp4 juta. Namun porsi kita untuk 

bayar rumah tetap Rp1 juta. Jadi tadinya Rp1 juta itu 25% dari 
penghasilan.  5 tahun kemudian itu tinggal 20 %.  10 tahun 

kemudian mungkin tinggal 15 %, 15 tahun tinggal sisa 10 %. 
Jadi MBR itu bisa menikmati uang itu untuk belanja yang 
lain. Investasi yang lain. Itu pentingnya suku bunga tetap 

itu. Di seluruh dunia itu, jangka panjang dan tetap untuk 
pembelian rumah.

Desain KPR FLPP
Sejak era reformasi, urusan fiskal dan mone-

ter dipisah. Tidak ada lagi kredit program. Waktu 
saya di Kementerian Perumahan Rakyat, Menteri 
keuangannya juga Ibu Sri Mulyani. Saya bilang 
sama beliau dan Bapak Anggito (Anggito Abima-
nyu-red), beliau waktu itu kepala BKF (Badan Kebija-
kan Fiscal, red).

Saya bilang tidak mau lagi nih selisih bunga. 
Saya mau liquidity facility. Saya baca itu di India, Korea 

Selatan dan Amerika Serikat, sukses diterapkan. Beliau 
bilang itu bagus. Kita hitung. Kita coba disain. 

“HITUNGAN SAYA, SETELAH 10 TAHUN DANA 
BERGULIR FLPP ITU RP9-10 TRILIUN/TAHUN” 

SUHARSO MONOARFA, MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

BERBICANG LEWAT SALURAN 
INTERNET, DARI RUANG KANTORNYA 
DI JL. PANGERAN DIPONEGORO, 
MENTENG, JAKARTA PUSAT, 
29/5, SUHARSO MONOARFA (65 
TAHUN), MENTERI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS ITU TAMPAK 
BERSEMANGAT.  DUA KALI 
PERBINCANGAN ITU  TERHENTI, 
SEJENAK. KARENA MENTERI 
PERUMAHAN RAKYAT PERIODE 2009-
2011 ITU HARUS MENERIMA TELEPON 
DARI KOLEGANYA, SESAMA MENTERI.
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Jadi waktu itu dapatlah dengan BTN. Kepada Iqbal (Iqbal 
Latanro,red), Direktur Utama BTN, saya bilang. Mau engga saya 
kasih bisnis. Bagus nih. Anda akan mendapatkan uang besar 
sekali.  Setelah Anda punya uang besar, Anda punya tagihan. 
Dan tagihan Anda pun, itu bisa dijual lagi. Sebagai bank, 
Saya kasih Anda Rp100 juta. Begitu di bank menyatakan Saya 
punya tagihan Rp100 juta. Saya bisa ambil uang di market, 
dengan bunga yang lebih murah. Sementara dari Anda, Saya 
dapat bunga yang lebih mahal. Jadi dari situ Saya sudah dapat 
selisihnya. Jadi kalau misalkan Anda tidak bisa nerusin. Saya 
masih punya tagihan di sana. Jadi yang seperti ini yang lincah. 

Masalahnya pasar uang kita belum “sedalam” pasar uang 
yang Saya ceritakan. Karena itu, Saya mendesain blended finance. 
Dengan cara, uang dari bank dicampur uang pemerintah (APBN-
red). Saya hitung yang pertama itu adalah risk premium bank. 
Mereka mau berapa persen. Sebenarnya sekarang NPL KPR FLPP 
berapa? Kecil pasti. Kalau NPL 0, itu luar biasa sekali. Kalau 0, berarti 
bank harusnya bisa turunkan lagi. Karena kita sudah bayar resiko 
premium. Risk premium itu kan untuk membiayai NPL tadi.

Menurut saya kita engga usah bayar risk premium. Ada 
asuransi. Mendingan kita bayar asuransi. Mungkin hanya 0,2% 
atau 0,3 %, itu asuransi kedit. Jadi uang kita kasih ke sana. Kalau 
terjadi apa-apa, pasang saja itu, murah. Kita bayar karena jumlah-
nya besar, Rp 40-an triliun. Kalau asuransi, pasti rebutan itu.

Soal Porsi Perbankan?
Kedua, kita membayar cost bank. Berapa? Kalau bank 

semakin efisien, seharusnya murah. Habis itu baru keuntungan 
buat bank. Saya hitung: 0,5% cost, risk  premium 1%, keuntungan 
bank 1%. Total jadi 2.5%. Sebutlah 3,5%. Bank itu ambil dari 
market berapa sekarang? 

PPDPP-nya 50% berarti kan cuma 1,75%. Lalu 50%-nya bank 
ambil  dari mana? Kalau beli surat berharga, mungkin cuma 8%. 
SBN (Surat Berharga Negara,red) itu biasanya 8%.  Kalau 1% saja di 
atas SBN, artinya 9%. Kalau 9%, diambil 50% kali sekian persen jadi 
4,5 % + 1,75% tadi, jadi 5,75% sekarang. Sekarang suku bunga 5% 
kan. Karena dari pemerintah itu banyak sekali, 75%. Bank itu ambil 
25% dari market. Menurut saya setinggi tingginya tidak sampai 
2,5%. Menurut saya ini bisa dievaluasi lagi.

Tetapi inti dari penjelasan saya adalah kalau porsinya 
50%:50%, maka makin banyak MBR yang dibantu, bisa 1,5 kali 
lipat dari sekarang. Kalau sekarang 75%:25%, sayang sekali. Saya 
bukan memanas-manasi, tetapi itu harus dikerjakan.

Ke depan menurut saya banyak sumber-sumber pembiaya-
an yang biasa dimanfaatkan PPDPP, tidak hanya bank. Saya dulu 
perkirakan dalam 10 tahun itu PPDPP sudah punya outstanding 
sampai Rp100 triliun. Jika sudah sebesar itu, banyak sekali 
sumber-sumber pembiayaan murah lain dari mancanegara. 
PPDPP perlihatkan saja, kalau 10 tahun itu sudah ngapain aja. 
Anda punya aplikasi ini,  tawarkan. Bapenas menurut saya bisa 
bantu carikan sumber-sumber itu. Supaya dapat pembiayaan 
yang lebih murah lagi. Sehingga bunga KPR yang bisa dinikmati 
MBR lebih rendah lagi nanti.

Secondary Market?
Nah, yang kemudian perlu disiapkan PPDPP adalah 

secondary market dari rumah-rumah FLPP. Nanti harus ada yang 
menangani bahwa selama kontrak tidak boleh dijual. Kalau mau 
dijual harus dijual kembali ke PPDPP.  Jadi secondary market dari 
rumah-rumah itu harus ada di PPDPP. Kecuali setelah selesai 
kontrak. Silahkan. Itu hak-nya dia. Nah, notarialnya harus kuat, 
disebutkan. Sebelum kontrak berakhir tidak boleh dipindah 

tangankan, tidak boleh dijual di bawah tangan. Ini harus dila-
kukan. 

Dengan demikian kita bisa mengumpulkan aset yang 
lain. Bisa didandani PPDPP dijual di atas harga FLPP. Pasti laku 
itu, jadi sumber pendapatan lagi seperti Housing Development 
Board di Singapura. Dulu saya ingin Perumnas begitu. Jadi 
bagusnya PPDPP menyiapkan divisi untuk secondary market-nya 
ini. Untuk orang-orang yang sudah selesai di tengah atau yang 
engga mau melanjutkan. Aturannya juga sudah di UU, badan 
penyelenggaraan perumahan. Soal rusun juga. Bagaimana kalau 
PPDPP beli sendiri rusunawa dan disewakan. Jadi bukan milik.

Terutama untuk mahasiswa di daerah daerah. Yang boleh 
sewa di sana siapa aja, atau kerjasama dengan pabrik-pabrik atau 
industri. Kita sentuh PPDPP untuk memperkuat aset. Tentu perlu 
penambahan tugas dan fungsi PPDPP secara organisasi dulu.

Soal Tapera?

Satu lagi, soal Tapera. Tapera itu kan namanya tabungan. 
Justru Tapera itu kalau ada dana ditaruh di PPDPP sehingga 
orang bisa mendapatkan bunga lebih murah lagi. Sehingga 
bukan PPDPP yang ke BP Tapera. 

Saya justru berencana menarik Tapera dan dijadikan satu 
dengan semua. Seperti dengan BPJS Ketenagakerjaan, Asabri, 
TNI/Polri, atau Taspen. Itu semua menjadi lembaga pembiayaan 
SWWF Indonesia dan itu nanti bisa membiayai apa saja, peru-
mahan salah satunya. Justru lembaga itu nanti bisa berpatner 
dengan PPDPP. 

Sebenarnya hitungan saya dulu kalau 10 tahun itu 
tagihan KPR FLPP itu sudah Rp100 triliun. Sehingga setiap 
tahunnya dana yang bisa diputarkan kembali Rp9-Rp10 triliun. 
Jadi tidak perlu dana APBN lagi. Sudah bisa jalan sendiri. 
Bahkan bisa menjadi alat pemerintah untuk menurunkan suku 
bunga. Bukan hanya untuk membiayai MBR, lama-lama kredit 
realestat juga bisa. Dana APBN di KPR FLPP kalau sampai Rp50 
triliun juga bisa di stop. Setiap tahun dana bergulirnya sampai 
Rp5 triliun. Maka Tapera ikutan disitu. Bisa lebih banyak lagi 
dana untuk perumahan yang bisa digulirkan. Jadi jangan KPR 
FLPP-nya yang dipindahin ke Tapera. Beda itu. FLPP itukan ber-
basiskan fiscal.

Nanti PPDPP akan membesar. Bisa jadi BUMN. Justru saya 
maunya begitu dulu. Tetapi ngomong-nya itu ngga boleh di 
depan. Banyak yang menentang nanti. Sekarang saya mau 
Tanya. Mana ada BUMN sekarang itu yang punya aset senilai 
Rp40-an triliun. Kecuali bank yang besar-besar. Tetapi seperti 
Wijaya Karya, PP kan masih kecil. Lebih besaran PPDPP saya lihat. 
Jangan-jangan sudah BLU terbesar. Kita lihat nanti apa yang bisa 
saya bantu di Bapenas dalam rangka memperkuat kelembagaan 
pembiayaan perumahan rakyat ini ke depan.n
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STAKEHOLDERS

Dalam forum silaturahmi dan koordinasi ber-
sama pemangku kepentingan demgan asosiasi 
pengembang, yang digelar virtual, Badan Layanan 
Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan 

Perumahan (PPDPP) diminta untuk lebih mengenjot 
upaya sosialisasi penggunaan aplikasi Teknologi Informasi 
yang buat PPDPP kepada pengembang dan konsumen. 
Pengembang meminta karena masih terjadi beberapa 
kesalahan input di lapangan terkait aplikasi SiKasep.

Adapun asosiasi pengembang yang hadir dalam 
forum tersebut antara lain: Realestat Indonesia (REI); Him-
punan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat 
(HIMPERRA); Developer Properti Indonesia (DEPRINDO); 
Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (APPERNAS) 
Jaya; Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat 
Nasional (APERNAS); Perkumpulan Wirausahawan Rumah 
Rakyat Nusantara (PERWIRANUSA); Asosiasi Pengem-
bang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPERI); Asosiasi 
Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPRIN); 
Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional 
(ASPRUMNAS);  Asosiasi Pengembang Perumahan dan 
Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Bersatu, Perusa-
haan Umum Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS); 
Perkumpulan Pengembang Realestat Indonesia (PARSIN-

DO); Perkumpulan Pengembang Sukses Bersama (PER-
PESMA); Pengembang Indonesia (PI); Asosiasi Penyiapan 
dan Penyediaan Papan Indonesia (APEPPI); dan Asosiasi 
Properti Indonesia (PIN).

Dalam forum yang bertajuk silaturahmi tersebut, 
para asosiasi lebih memberikan apresiasi dan harapannya 
terhadap PPDPP yang terus mengembangkan teknologi-
nya dalam menyalurkan dana bantuan pembiayaan peru-
mahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Arief mengakui, bahwa saat ini ritme kerja PPDPP 
sedang berlari. Dengan komposisi pegawai yang seba-
gian besar adalah generasi millenials, PPDPP lebih me-
ngedepankan pengembangan teknologi informasi da-
lam pelayanannya. 

“Saya berharap, ke depannya semua dapat dilakukan 
secara otomatis dengan Artificial intelligence (AI). Sehing-
ga ketentuan dan aturan hukum cukup melalui sistem, 
asosiasi sebagai pembina hanya memberikan hal-hal nor-
matif saja”.

Berbagai dukungan para asosiasi pengembang 
terhadap PPDPP tersebut disampaikan dengan berbag-
ai harapan. Seperti Barkah Hidayat, Ketua Umum Aso-
siasi Pengembang Indonesia (PI), mengaku pada awal 

ASOSIASI PENGEMBANG MINTA PPDPP 
TERUS GENJOT SOSIALISASI APLIKASINYA 

JIKA TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) BISA DITERAPKAN MAKA KETENTUAN
DAN ATURAN HUKUM BISA DILAKUKAN MELALUI SISTEM.
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kemunculan SiKasep dan Sikumbang 
Barkah dan anggotanya mengaku me-
ngalami kesulitan “namun kita selalu ber-
khusnudzon kepada PPDPP. Sekarang 
efeknya mulai berasa baik, karena era 
digitalisasi hal seperti ini mulai digunakan” 
ujar Barkah.

Jance Frans, Ketua Umum Asosiasi 
Pengembang Perumahan Rakyat Indo-
nesia (ASPRIN) berkomentar keberada-
an Aplikasi SiKasep saat ini justru 
mempermudah anggotanya dalam 
mengidentifikasi para pembelinya.

“Kami mendukung betul sistem yang 
menurut kami cukup baik, dan kepada 
konsumen betul-betul harus mentaati. 
Kalau dibandingkan yang dulu, ketika 
mendaftar belum tentu mengambil. Kalau 
sekarang orang yang mendaftar, pasti 
membeli” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh 
Shinema Daeli, Ketua Umum Perkum-
pulan Pengembang Realestat Indonesia 
(PARSINDO) sampaikan bahwa SiKasep 
dan SiKumbang banyak memberikan 
perubahan yang positif “Kami menyam-
but baik hadirnya SIKasep dan SiKum-
bang, akurasi data lebih akurat, sehingga 
informasi cukup jelas dari pengembang, 
yaitu ketepatan data. Kami tetap mendu-
kung, memberi dorongan, dan komit-
men terhadap penyaluran FLPP yang 
kami ajukan agar sejuta rumah dapat se-
gera terealisasikan.”

Dukungan penuh juga diberikan 
oleh Aliansi Pengembang Perumahan 
Nasional (APPERNAS) Jaya, yang dalam 
forum tersebut dihadiri oleh Sekjen 

APPERNAS Jaya, Risma Gandhi “Spirit 
PPDPP menular ke kami semua, Insya-
allah kami mendukung sepenuhnya. 
Alhamdulillah sampai saat ini PPDPP te-
lah membangun komunikasi yang baik 
dengan pengembang, sehingga ketika 
ada masalah di lapangan, dapat segera 
diselesaikan dengan baik.” pungkasnya.

Beberapa asosiasi pengembang juga 
memiliki harapan lebih terhadap kebijakan 
pemerintah, terutama dalam hal stimulan 
pembiayaan perumahan, seperti Subsidi 
Bantuan Uang Muka (SBUM) atau Kredit 
Konstruksi. Seperti yang diutarakan oleh 
Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), 
Paulus Totok Lusida dan juga Ketua Umum  
Himpunan Pengembang Pemukiman dan 
Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Endang 
Kawidjaja.

“Perlu adanya usulan bagaimana me-
lewati pandemi COVID-19 ini, terutama 
bagi para debitur dan pengembang. Kita 
berharap semua lebih baik, semangat te-
rus dan tetap maju!” tegas Endang.

Walaupun Pandemi Corona Virus 
Dissease (COVID-19) masih berlangsung 
hingga saat ini, PPDPP tetap menjalin 
koordinasi secara rutin terhadap bank 
pelaksana dan para asosiasi pengembang 
dengan memanfaatkan forum virtual 
dan penerapan teknologi informasi yang 
dikembangkan.

Pemerintah melalui PPDPP pada 
tahun 2020 ini menempatkan anggaran 
penyaluran FLPP sebesar 11 triliun yang 
terdiri dari Rp9 Triliun DIPA 2020 dan Rp2 
Triliun dari pengembalian pokok, untuk 
102.500 unit rumah.n

Barkah Hidayat
Ketua Umum Asosiasi 

Pengembang Indonesia (PI)

Risma Gandhi
Sekjen APPERNAS Jaya

“PEMERINTAH MELALUI 
PPDPP PADA TAHUN 
2020 INI MENEMPATKAN 
ANGGARAN PENYALURAN 
FLPP SEBESAR 11 
TRILIUN YANG TERDIRI 
DARI RP9 TRILIUN DIPA 
2020 DAN RP2 TRILIUN 
DARI PENGEMBALIAN 
POKOK, UNTUK 102.500 
UNIT RUMAH.”
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Bank Pembangunan Daerah (BPD) perlu me-
ningkatkan kinerjanya dalam menyalurkan dana 
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 
kepada masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR). Saat ini, perannya masih belum optimal dalam 
menyalurkan dana FLP.

Hal ini terlihat dari data realisasi 27 BPD yang bekerja 
sama dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan 
Perumahan (PPDPP), nilainya tidak signifikan jika diban-
dingkan dengan total realisasi yang ada. 

Bank Pembangunan Daerah (BPD) perlu meningkat-
kan kinerjanya dalam menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas 
Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR). Saat ini, perannya dinilai 
masih belum optimal dalam menyalurkan dana FLPP.

Hal ini terlihat dari data realisasi 32 BPD yang bekerja 
sama dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan 
Perumahan (PPDPP), nilainya tidak signifikan jika diban-
dingkan dengan total realisasi yang ada. 

“PPDPP mengalokasikan kuota untuk BPD di tahun 
2020 sejumlah 19.537 unit rumah, namun rata-rata 
capaian penyaluran dari seluruh BPD tersebut masih 
kurang dari 30 persen, ”ungkap Direktur Utama PPDPP, 
Arief Sabaruddin.

Arief Sabarudin berharap kinerja penyaluran FLPP 
yang dilakukan BPD pada semester kedua tahun 2020 ini 
dapat lebih ditingkatkan. Setidaknya dari seluruh kuota 

yang ada untuk FLPP, BPD dapat mengambil porsi di atas 
30 persen. Sehingga masih banyak potensi yang harus 
dikembangkan. 

“Bank Daerah harus menjadi raja di daerahnya 
masing-masing karena lebih mengenal karakter dari 
debitur daerah setempat,” ujar Arief Sabaruddin. 

Direktur Utama PPDPP Arif Sabaruddin Arief meng-
atakan, saat ini hanya satu BPD yang yang masuk pada 
peringkat 5 besar realisasi tertinggi, yaitu Bank Jawa 
Barat dan Banten (BJB) yang berhasil tembus di atas 
2.000 unit rumah. Sedangkan BPD lainnya yang telah 
melebihi 50% capaian penyaluran dari kuota yang di-
miliki  masih dalam hitungan jari. 

Untuk mendorong kinerja penyaluran FLPP pada 
BPD, PPDPP melakukan upaya untuk peningkatan kuota  
year to year kepada BPD. Dengan menggalakkan kegiatan 
sosialisasi di daerahnya dan menjadi leading di daerahnya 
masing-masing. Selain itu PPDPP juga terus memantau 
evaluasi BPD dengan para ekspertis serta kegiatan diskusi 
ringan dengan BPD. 

“Kami terus mendorong dan memberikan perhatian 
yang tinggi kepada BPD akan terus meningkatkan 
perannya dalam menyalurkan dana FLPP,” ujar Arief 
Sabaruddin. 

Dengan total 42  bank pelaksana yang bekerjasama 
dengan PPDPP, maka masyarakat memiliki beragam 
alternatif untuk memilih bank yang diminatinya. Se-

PPDPP DORONG OPTIMALISASI PERAN BPD 
ALOKASI KUOTA FLPP UNTUK BPD SEBANYAK 19.537 UNIT RUMAH. NAMUN RATA-RATA 

CAPAIANNYA MASIH KURANG DARI 30 PERSEN. KENAPA?



27Volume 5, Edisi 18, 2020  |

hingga apabila kuota pada bank pelaksana 
yang dipilihnya terbatas, masyarakat dapat 
beralih ke bank pelaksana lainnya. Begitu 
juga dengan para pengembang perumahan, 
yang memiliki banyak alternatif dalam mem-
bangun kemitraan. 

Berdasarkan database yang tercatat 
dalam Aplikasi SiKasep (Sistem Informasi 
KPR Subsidi Perumahan) milik PPDPP, ma-
syarakat yang mengakses aplikasi tersebut 
untuk mencari rumah FLPP terus meningkat 
setiap hari. 

PPDPP memastikan apabila pengguna 
Sikasep telah lolos dari proses subsidi 
Checking di tahap ketiga, maka masyarakat 
tersebut layak menerima bantuan subsidi 
FLPP. Proses pada tahap selanjutnya merupa-
kan proses administrasi dari bank pelaksana 
yang dipilihnya.

Dua Bank Daerah Salurkan KPR FLPP 
di Atas Seribu Unit

Tercatat sampai dengan 30 Juni 2020, 
telah tersalurkan dana KPR FLPP sebesar 
Rp7,366 triliun untuk 72.760 unit rumah 
oleh 37 bank dari 42 bank yang sudah me-
nandatangani perjanjian kerjasama dengan 
PPDPP. Sehingga total penyaluran FLPP sejak 
tahun 2010 hingga 2020 (bulan berjalan) 
adalah sebesar Rp51,733 triliun untuk 
728.362 unit rumah.

Tercatat dua Bank Pembangunan Daerah yang berhasil 
tembus di atas 1.000 unit rumah. Pertama adalah Bank Jawa Barat 
dan Banten (BJB) sebanyak 2.141 unit rumah. Posisi kedua diraih 
oleh Bank NTB Syariah sebanyak 1.072 unit rumah. 

Tahun 2020 ini Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Peru-
mahan (PPDPP) bekerja sama dengan 42 Bank Pelaksana yang 
terdiri dari 10 Bank Umum Nasional dan 32 Bank Pembangunan 
Daerah (BPD). Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal 19 
Desember 2019 bersamaan dengan peluncuran aplikasi bari Sis-
tem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) yang menjadi MBR 
sebagai Subjek bukan lagi Objek. n
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Lima bank nasional tetap optimistis menyalurkan 
dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 
(FLPP) di tengah pandemi Corona Virus Dissease 
(COVID-19). Salah satunya bank penyalur yakni 

Bank Negara Indonesia (BNI). Bank tersebut telah 
menyalurkan FLPP sebanyak 4.120 unit atau lebih 
tinggi dari target perencanaan.

 Namun, BNI mengaku lebih selektif dalam mene-
rima calon debitur FLPP. Calon debitur yang dipilih 
yang memiliki penghasilan tetap dan tidak terkena 
dampak covid-19.

“Dengan kondisi pandemi covid-19 ini kami lebih 
selektif lagi dalam menerima calon debitur FLPP. Kami 
mengutamakan MBR dengan penghasilan yang tidak 
terkena dampak covid 19,” ujar Pemimpin Kelompok 
Divisi Penjualan Konsumer BNI, Dewi Julianti.

Seperti diketahui BNI tahun ini menargetkan pe-
nyaluran KPR FLPP sebesar Rp1,2 triliun untuk 12 ribu 
unit rumah. Naik bila dibandingkan dengan tahun lalu 

diangka 10.000 an unit. BNI tahun lalu juga meminta 
tambahan kuota, tapi terkendala anggaran FLPP yang 
disediakan pemerintah.

Sementara itu, Head of Subsidized Mortgage 
Lending Division BTN Mochamad Yut Penta meng-
usulkan agar indikator penilaian pencapaian target 
FLPP diharapkan dapat disesuaikan dengan realisasi 
yang ada di bank.

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 
(PPDPP) mengadakan pertemuan video conference 
bersama bank pelaksana yang tergabung dalam 
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu BTN, 
BTN Syariah, BNI, BRI, dan Mandiri.

Kelima bank nasional tersebut mengusulkan agar 
PPDPP dapat melakukan penyesuaian jadwal evaluasi 
terhadap bank pelaksana mengingat kondisi pandemi 
covid 19 yang terjadi saat ini.

Pada semester II-2020, PPDPP akan melihat kem-
bali efektifitas kuota dana FLPP yang telah disebar di 

SELEKTIF SALURKAN KPR FLPP 
DI TENGAH KORONA

PPDPP MEMBERIKAN TARGET PEMBIAYAAN SEBANYAK 102.500 UNIT RUMAH KEPADA 
10 BANK UMUM NASIONAL DAN 32 BANK PEMBANGUNAN DAERAH.
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seluruh bank pelaksana. Bank dengan 
kinerja lebih bagus berhak untuk 
mendapatkan peralihan kuota dari 
bank yang kinerjanya kurang bagus.

“Kami selalu melakukan eva-
luasi penyesuaian kuota secara 
berkala,” ujar Direktur Utama Pusat 
Pengelolaan Dana Pembiayaan Peru-
mahan (PPDPP) Arief Sabaruddin.

Dalam melakukan penilaian dan 
evaluasi terhadap bank pelaksana, 
PPDPP melihat dari beberapa aspek, 
yaitu aspek kinerja realisasi dana FLPP 
(50 persen), aspek kinerja operasional 
bank (25 persen) dan aspek kinerja 
keuangan bank (25 persen).

Sementara itu, beberapa asosiasi 
pengembang menyampaikan usulan 
untuk penambahan kuota bagi bank 
pelaksana dan adanya program mi-
grasi dari bank pelaksana jika FLPP 
habis otomatis akan disalurkan 
ke Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan 
Bantuan Pembiayaan Perumahan Ber-
basis Tabungan (BP2BT), serta adanya 
relaksasi bagi pengembang terkait de-
ngan pandemi covid-19.n

“KELIMA BANK NASIONAL TERSEBUT MENGUSULKAN 
AGAR PPDPP DAPAT MELAKUKAN 
PENYESUAIAN JADWAL EVALUASI 
TERHADAP BANK PELAKSANA MENGINGAT KONDISI 
PANDEMI COVID-19 YANG TERJADI SAAT INI.”
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SEBAIKNYA  ANDA TAHU

Data & Angka Layanan Publik PPDPP
A. Data & Informasi Sebaran Lokasi dan Rumah 2020 pada Big Data Perumahan 

B. Proporsi Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP 
Tahun 2010-2020

C. Proporsi Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP 
Tahun 2010-2020

SEBARAN LOKASI PERUMAHAN SEBARAN UNIT RUMAH

STATUS RUMAHLOKASI PERUMAHAN

UPDATE LOKASI STATUS UNIT RUMAH

Data per 02 Juli 2020, pukul 12:50 WIB
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Karena KPR FLPP dan pelayanan PPDPP 
sudah berjalan ajeg, maka logis jika 
memasuki era Tapera, skala layanan 
dan frekuensinya tidak boleh kalah 

dari kinerja KPR FLPP
PP No 25 Tahun 2020 tentang Penyeleng-

gaaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), 
by law memberi wewenang take over FLPP 
(Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). 
Sebelumnya, skim FLPP yang dikelola “me-
sin” PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaaan Pe-
rumahan) itu telah berjalan ajeg. Ketika FLPP pindah ke 
Dana Tapera, seperti apa analisisnya?

FLPP ke Dana Tapera bukan lepas begitu saja. 
Statusnya sebagai tabungan Pemerintah yang dapat 
ditarik sewaktu-waktu, seperti norma Pasal 64 PP 
25/2020 (PP Tapera). Pindahnya dana itu maka postur 
dana Tapera lebih jumbo dari FLPP. 

Sebab itu: Pertama, Kinerja pelayanan “mesin” 
BP Tapera dengan Dana Tapera itu, mesti memenuhi 
rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) lebih 
mencorong dibanding era “mesin” FLPP. Soal ini harus 
menjadi proyeksi kebijakan dalam Peraturan BP Tapera. 

Sebab itu, BP Tapera jangan mau mudahnya saja 
hanya fokus kepada ASN pada pelayanan perdana, 
seperti siaran persnya. Basis bekerja untuk perumahan 
MBR yang amanat konstitusi dan kewajiban UU itu, 
dengan kebijakan, bukan siaran pers. Tentu kebijakan 
yang partisipatif, bukan self regulation begitu saja.

Kedua, oleh karena FLPP dan pelayanan PPDPP 
sudah berjalan ajeg, maka logis jika memasuki era Ta-
pera, skala layanan dan frekuensinya tidak boleh kalah 
dari kinerja FLPP dengan mesin PPDPP. Mesin Tapera ha-
rusnya berkinerja jauh lebih baik.

Ketiga, Tersebab itu era Tapera yang 
bertenaga UU itu (beda dengan FLPP bu-
kan dengan UU), maka patut jika lebih men-
jangkau target grup yang selama ini tersisih, 
yakni MBR Informal. Sah jika dengan policy 
afirmatif. Bukan justru MBR informal bernasib 
sama dengan mesin baru Tapera.

Keempat, Jangan salah sangka, MBR infor-
mal itu bukan beban tapi potensi tersembu-
nyi yang masih misteri, seperti pendapat 

Hernando de Soto dalam “Mystery of Capital”. Lagi pula, 
mereka bagian dari mandat konstitusi.

Kelima, dana eks FLPP di Dana Tapera belum aman 
bagi BP Tapera, karena bisa ditarik kapan saja. Untuk itu 
perlu dipastikan, dana itu jangan dialihkan ke sektor 
bukan perumahan dan permukiman.

Kalaupun Dana Tapera termasuk eks FLPP, dikelola 
BP Tapera, ada aturan hukum yang menjadi rambu 
larangan Pasal 143 dan sanksi pidana Pasal 160 UU No 
1 Tahun 2011. Larangan digunakan kepada investasi bu-
kan sektor perumahan dan permukiman. 

Tapi bukan hanya demi akumulasi dananya saja, 
namun demi tersedianya perumahan rakyat. Perumahan 
rakyat sebagai hak bertempat tinggal yang sahih sebagai 
amanat konstitusi.

Salam literasi properti. Tabik!

Muhammad Joni adalah praktisi hukum properti, 
Managing Director Smart Property Consulting (SPC), 
Sekretaris Umum The HUD Institute, dan Ketua Masyarakat 
Konstitusi Indonesia (MKI). Artikel ini adalah pendapat 
pribadi penulis.

OPINI

KETIKA KPR FLPP MENJADI DANA TAPERA, 
BAGAIMANA NASIB PERUMAHAN RAKYAT?

OLEH: MUHAMAD JONI* 
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Sebelumnya beliau merupakan Direktur 
Rumah Khusus di Ditjen Perumahan Ke-

menterian PUPR. Pria kelahiran Medan, 25 
Maret 1965 itu diangkat menjadi Direktur La-
yanan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan 
Perumahan (PPDPP).

Lulusan Master of Sience in Transport 
and Road Engineering dari Delft University of 
Technology pada tahun 2002 ini sebelumnya 
menjabat sebagai Direktur Rumah Khusus, 
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Ke-
menterian PUPR sejak tahun 2016. 

Pria yang pernah menjabat sebagai Di-
rektur Rumah Susun pada tahun 2015 ini 
sudah pernah menerima tanda kehormatan 
Satyalancana Karya Satya 10 Tahun pada tahun 
2002 dan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun 
dari Presiden RI tahun 2012. n

SOSOK

Dari 98 pejabat yang dilantik oleh Basuki Hadi-
muljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat (PUPR), di Auditorium Ke-
menterian PUPR, Jakarta, (3/6/2020). Dua orang 

adalah Pejabat Pimpinan di Pusat Pengelolaan Dana 
Pembiayaan Perumahan (PPDPP).

Pertama adalah Christ Robert Panusunan Marbun. 
Beliau diangkat menjadi Direktur Layanan di PPDPP 
menggantikan  Agusny Gunawan yang telah memasuki 
masa pensiun. Kedua adalah Atik Niene Nierani Iskandar, 

sebagai Direktur Umum dan Hukum menggantikan 
Monhilal. 

Keduanya diangkat berdasarkan Keputusan Men-
teri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 
542/KPTS/M/2020. tentang Pemberhentian Dan Peng-
angkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengelola 
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Di 
Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Peruma-
han Rakyat pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020. 

DUA WAJAH BARU DIREKSI PPDPP 

CHRIST ROBERT PANUSUNAN MARBUN 
DIREKTUR LAYANAN PPDPP 
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Wanita kelahiran Jakarta, 12 Oktober 1962 itu 
sebelumnya menjabat sebagai Pembina 

Jasa Konstruksi Madya Direktorat Rumah Swada-
ya, Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR. Beliau 
mendapatkan gelar Strata satunya dari Universitas 
Padjajaran Bandung dengan Jurusan Sosial Eko-
nomi Pertanian, dan Magister Ilmu Administrasi 
dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPAN pada 
tahun 2004. 

Ibu dari 2 anak ini juga memiliki jabatan fung-
sional sebagai Pembina Jasa Konstruksi Madya 
Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal 
Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR sejak 
Mei 2015. 

Pernah mendapatkan beberapa penghar-
gaan salah satunya adalah Penghargaan Satyalan-
cana Karya Satya X Tahun 2001, Penghargaan 
Satyalancana Karya Satya XX Tahun 10 dan Peng-
hargaan Satyalancana Karya Satya XXX pada Ta-
hun 2019.n

ATIK NIENE NIERANI ISKANDAR 
DIREKTUR UMUM DAN HUKUM PPDPP
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PERSPEKTIF

Permasalahan utama adalah bagaimana cara 
mengintegrasikan semua data dengan platform 
berbeda. Harus ada kerjasama antara lembaga, 
kementerian, agar data saling terintegrasi.

Itulah benang merah diskusi daring yang dilaksana-
kan oleh The HUD Institute, awal Juni lalu. Kegiatan 
dengan tema: “Pendataan Permintaan Terhadap Rumah 
Menengah Ke Bawah di Kawasan Perkotaan Berbasis 
Geospasial dan Etnografi Paska Pandemik Covid-19” itu 
menampilkan beragam narasumber dengan latar bela-
kang keilmuan. 

Untuk diketahui, data geospasial adalah data ten-
tang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau 
karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang 
berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 
Sedangkan etnografi ialah kajian tentang kehidupan 
dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik, misalnya 
tentang adat-istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, dan 
bahasa.

Hal yang dibahas dalam diskusi yang berjalan 
lebih dari 3 jam itu adalah terkait soal bagaimana cara 
mengumpulkan data, memanfaatkan data, distribusi data 
sesuai kepentingan semua stakeholders, serta lembaga 
mana yang paling berkompeten dalam mengelola data. 

Persoalan data memang sangat menarik. Kenyataan-
nya pengambil keputusan sulit bekerja tanpa data. 
Bahkan seorang konsultan atau planner yang harus 
bekerja berbasisnya data, saat ini menurut Bagus Imam 
Dermawan, CEO MAPID—perusahaan rintisan teknologi 
yang berpusat di Bandung, bekerja menggunakan data 
dari google maps, dll. Akibat sulit mendapatkan data. 

“Terkadang kita masih menggunakan data dari 
google maps, dll. Sehingga belum mandiri secara spatial. 
Data sulit didapatkan padahal kebijakannya sudah ada. 
Ke depannya stakeholder lainnya bisa diajak bekerjasama 
dalam hal integrasi data,” usulnya. 

Karena itu terkait informasi data perumahan subsidi 
yang sedang dikembangkan oleh Pusat Pengelolaan 
Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Bagus meng-
usulkan PPDPP melakukan beberapa hal. Antara lain 
1) melakukan integrasi terhadap data Sireng, SiKasep, 
SiKumbang,  2) membangun ekosistem pemetaan data, 
3) melakukan editing dalam peta (titik, garis, polygon, 
dan atribut) dan 4) Spatial big data untuk Sireng, SiKasep 
dan SiKumbang. 

Mochamad Yut Penta, Kepala Divisi Kredit Bank 
Tabungan Negara (BTN) pada kesempatan itu me-
ngatakan terkait analisa dan kualitas data soal calon nasa-
bahnya, BTN sering mengalami beberapa hambatan. 

Hal itu karena belum adanya data yang rinci tentang 
MBR. Data yang tersedia belum dilengkapi dengan analisa 
kelayakan sesuai ketentuan pemerintah, dan keterbatasan 
anggaran pemerintah dalam subsidi perumahan.

 Karena itu ia mengusulkan perlunya pendataan 
MBR (by name and address) oleh Pemerintah dengan 
melibatkan Pemda/Pokja, proses verifikasi dan analisa 
kelayakan oleh Pemerintah berdasarkan penghasilan, 
MBR yang layak mendapatkan bantuan terdaftar dalam 
program housing queue dan housing career. Sehingga 
bank kemudian hanya melakukan proses kredit kepada 
MBR yang sudah lolos uji kelayakan oleh pemerintah 
tadi.

ADA APA DENGAN DATA? 
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Ia juga mengeluhkan belum ada-
nya standarisasi data yang harus diinput 
antar aplikasi pemerintah dengan apli-
kasi perbankan. 

“Seringkali terjadi dual input 
data kembali. Karena belum adanya 
integrasi antar aplikasi pemerintah dan 
perbankan. Sehingga data yang ada 
sering berbeda. Belum lagi kendala di 
mesin pencarian. Sering muncul tidak 
tersedia,” ujarnya. 

Karena itu ia mengusulkan inte-
grasi dua arah antar aplikasi, serta per-
baikan algoritma pencarian dengan 
variable yang lebih luas yang dilengkapi 
dengan uji kelayakan data MBR melalui 
uji scoring.

Anna Kunti Pratiwi, Direktur Mar-
keting Perum Perumnas menjelas-
kan bahwa Perum Perumnas telah 
memanfaatkan geospasial dalam 
pendataan perumahan di 58 lokasi 
proyek Perumnas seluruh Indonesia, 
lewat aplikasi pertanahan bernama 
SINTA (Sistem Pengolahan Pertana-
han). Ia berharap aplikasi itu terin-
tegrasi dengan SiKumbang dan 
etnografi. Sehingga bisa mengetahui 
sejauhmana supply dan demand terha-
dap land bank Perumnas atau strategi 
pengembangan kawasan baru. 

“Kami sangat menyambut baik 
aplikasi SiKasep dan SiKumbang. Kami 
integrasikan dengan SINTA. Untuk 
mempermudah monitoring dan pen-
dataan, baik terhadap konsumen atau 
produk Perumnas,” ujarnya.

SINTA menurutnya, apabila da-
pat terintegrasi dengan baik, dapat 
membantu proses pendataan SiKasep 
dan SiKumbang. Selain itu SINTA 
dimaksudkan Perumnas untuk melihat 
sebaran stock tanah dan rumah subsidi. 
Bagaimana melihat potensinya? Apa-
kah tanah tersebut dapat dikembang-
kan untuk rumah subsidi?

Arief sabaruddin, Direktur Utama 
PPDPP yang didapuk sebagai pembicara 
kunci pada kegiatan itu, mengklaim saat 
ini lembaganya yang paling kredibel dan 
terpercaya dalam mengolah data yang 
terintegrasi perumahan.

“Kami telah mengolah data dari MBR 
langsung. Khususnya untuk perumahan 
dan pembiayaan bersubsidi KPR FLPP, 
SSB dan BP2BT. Sehingga terkendali 

dalam satu sistem. Jadi PPDPP dapat mengelola pusat data perumahan 
dan permukiman tidak hanya pembiayaannya saja,” tegas Arief.

Terkait data-data tersebut, PPDPP lanjutnya sudah memberikan feed 
back kepada Kementerian Dalam Negeri, terkait NIK yang tidak cocok. 

“Kami sudah memakai data dari Depdagri, Dirjen Pajak, dan data-data 
lain sehingga sudah terintegrasi. PPDPP berharap nanti akan punya pusat 
data perumahan, MBR tepat Sasaran, penguatan data dan teknologi, dan 
mekanisme yang baik, serta rumah subsidi yang tepat mutu. 

Ir. Arnold Mamesah, MA, pemerhati perumahan rakyat dan pakar 
statistik meminta PPDPP bekerja tidak menunggu bola. 

“Nabi dahulu berkeliling dalam menjaring umat dan itu layak kita 
contoh. Ibaratnya saat ini yang dilakukan PPDPP itu adalah menunggu 
MBR untuk mendapatkan rumah. Jadi MBR itu dicari. Itu teladan nabi,” 
ujarnya. Dalam hal akses hak memiliki rumah Arnold juga meminta MBR 
dipermudah dengan meringankan persyaratan.

“Jangan diberikan begitu banyak kualifikasi untuk mendaftar, agar 
MBR itu mudah mendapatkan akses rumah,” pungkasnya. n

“KAMI SANGAT MENYAMBUT BAIK APLIKASI SIKASEP DAN 
SIKUMBANG. KAMI INTEGRASIKAN DENGAN SINTA. UNTUK 

MEMPERMUDAH MONITORING DAN PENDATAAN, BAIK 
TERHADAP KONSUMEN ATAU PRODUK PERUMNAS.”
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D i masa pandemi, Pusat Pengelolaan Dana Pem-
biayaan Perumahan (PPDPP) terus memantau 
kualitas layanan dalam aplikasi SiKasep dengan 

menyematkan isian survei kepuasan masyarakat dalam 
tahap pemilihan bank pelaksana yang akan digunakan 
ketika mengajukan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Peru-
mahan. (FLPP) 

“Hasil dari isian tersebut, akan menjadi bahan eva-
luasi untuk memberikan layanan yang terbaik bagi ma-
syarakat,” imbuh Arief. 

Rangkaian sistem yang dibangun sangat potensial 
menjadi Big Data Hunian yang dapat disinergikan oleh 
lembaga apa saja yang bertujuan untuk bantuan pem-
biayaan perumahan ke masyarakat. 

 “Kedepannya, SiKasep tidak hanya FLPP, seluruh 
bantuan pembiayaan perumahan akan terintegrasi, ” 

RISET

HASIL SURVEI TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT 
TERHADAP LAYANAN PUBLIK PPDPP

HASIL SURVEI MENJADI BAHAN EVALUASI UNTUK MEMBERIKAN 
LAYANAN YANG TERBAIK BAGI MASYARAKAT

ujar Arief optimis. Melalui aplikasi SiKasep, pemerintah 
mempertemukan seluruh unsur yang terlibat dalam pro-
ses bisnis program subsidi bantuan perumahan, yaitu 
masyarakat, bank pelaksana dan pengembang. 

Ketersediaan hunian yang disajikan secara real 
time dalam aplikasi tersebut, didukung oleh asosiasi 
pengembang. Pengembang terus memasok informasi 
hunian yang disediakan melalui aplikasi SiKumbang 
(Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) dan terinte-
grasi langsung pada SiKasep. Data hasil survei tersebut, 
merupakan data nasional yang dihimpun dari 19 asosiasi 
pengembang di Indonesia yang di dalamnya mencapai 
6.001 pengembang. 

Berikut tingkat kepuasan masyarakat terhadap survei 
yang dilakukan PPDPP: 

SURVEI KEPUASAN PENGGUNA SiKasep
Total Hit : 7.051

SURVEI KEPUASAN PENGGUNA SiKumbang
Total Hit : 406

Update Since: 03/07/2020 09:33:07 Update Since: 03/07/2020 09:33:07
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Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 
(PPDPP) Kementerian PUPR secara daring hadir 
dalam kegiatan akad kredit massal KPR Subsidi FLPP 

yang diselenggarakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
melalui aplikasi video daring Zoom. 

Hadir dalam video conference seremoni akad kredit 
massal tersebut, Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin 
yang didampingi oleh jajaran Direksi PPDPP lainnya, yaitu 
Direktur Keuangan PPDPP, Arief Rahman Hakim, Direktur 
Layanan PPDPP, C. Robert Panusunan Marbun; dan Direktur 
Umum dan Hukum PPDPP, Atik Niene Nierani Iskandar. 

Acara akad kredit massal ini dilaksanakan serentak 
di 6 kota di Indonesia, diantaranya yaitu Medan, Malang, 
Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Jayapura. Total 
MBR yang menerima bantuan KPR subsidi ini sebanyak 
500 orang. Kegiatan akad massal ini dikabarkan akan 
dilaksanakan dalam beberapa gelombang, dengan total 
bantuan yang akan disalurkan secara keseluruhan men-
capai 1.500 calon debitur.

Sejak awal tahun 2020 ini, Kementerian PUPR telah 
menerapkan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi 
Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan 
Pengembang (SiKumbang) yang keduanya dikelola 
oleh PPDPP, seluruh alur bisnis penyaluran bantuan ini 
dilakukan secara online  dan meminimalisir tatap muka. 
Sehingga proses penyaluran bantuan rumah subsidi 
masih dapat berjalan dengan normal meski pandemic 
covid-19 masih menghantui Negeri ini. Direktur Utama 
PPDPP, Arief Sabaruddin berharap adanya peningkatan 

taraf kesejahteraan masyarakat setelah menerima bantu-
an rumah subsidi dari pemerintah ini, hal ini menurunya 
bisa diwujudkan dengan tersedianya rumah subsidi yang 
berkualitas bagi masyarakat.

“Dengan kondisi saat ini rumah adalah segalanya, 
dengan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi 
komunikasi, rumah juga sekaligus bisa menjadi sekolah, 
kantor, tempat ibadah, tempat usaha dan lain-lain. 
Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang 
ada, peluang MBR untuk menjadi lebih sejahtera dapat 
terwujud, sehingga nilai manfaat dari program bantuan 
rumah subsidi ini kedepannya juga bisa dinikmati oleh 
saudara-saudara kita lainnya.” ujarnya.

Selain itu Rumah adalah salah satu kebutuhan utama 
manusia, sehingga terpenuhinya kebutuhan rakyat akan 
rumah menjadi indikator kesejahteraan suatu Negara, hal 
ini seperti disampaikan oleh Arief dalam sambutannya 
mengatakan bahwa Pemerintah harus bisa menyediakan 
rumah subsidi yang berkualitas bagi MBR sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan penghuninya, karena 
berangkat dari rumah yang sejahteralah Negara kita akan 
sejahtera.

Arief juga tidak bosan mengingatkan kepada seluruh 
stakeholder program pembiayaan KPR subsidi agar men-
dukung program pemerintah dalam penerapan aplikasi 
SiKasep dan SiKumbang dalam peroses penyaluran 
KPR Subsidi, karena hal ini dapat memudah masyarakat 
untuk mengakses bantuan program rumah subsidi dari 
pemerintah. n

AKAD MASAL 500 DEBITUR KPR FLPP
BERSAMA BANK BRI
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TIPS

D
i tengah situasi pandemi virus corona ini, 
semua warga diingatkan untuk benar-
benar menerapkan protokol pencegahan 
Covid-19. Perhatikan sejumlah panduan 

yang disarikan dari sejumlah lembaga pemerintah  
sebagai panduan menjalankan aktivitas sesuai prin-

sip new normal, dari berangkat kerja hingga pulang 
kerja dan tiba di rumah. 

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat 
perjalanan dari atau ke tempat kerja yang kutip dari 
akun resmi BPOM: 

PANDUAN LENGKAP BERKANTOR 
DI ERA NEW NORMAL

Panduan Berangkat Kerja

n Pastikan diri Anda dalam kondisi sehat Selalu gunakan 
masker.

n	Jika menggunakan transportasi umum, perhatikan hal-
hal berikut: 
- Kurangi menyentuh fasilitas umum Gunakan hand 

sanitizer 
- Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter 
- Upayakan membayar non tunai 
- Gunakan helm sendiri

Sesampainya di tempat kerja, bukan berarti sudah aman. 
Masih ada protokol kesehatan yang perlu ditaati, yaitu sebagai 
berikut: 
n Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air 

mengalir 
n Gunakan siku untuk menekan tombol lift dan membuka 

pintu 
n Tidak berkerumun, jaga jarak 
n Bersihkan meja/area kerja 
n Kurangi menyentuh fasilitas/peralatan bersama
n Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk 
n Biasakan tidak berjabat tangan 
n Tetap gunakan masker selama berada di kantor

Panduan Pulang Kerja

n Lepas dan simpan sepatu di luar rumah 
n Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir 
n Minta anggota keluarga membuka pintu, jaga jarak, dan 

jangan sentuh dia 
n	Letakkan kunci, dompet, dan tas di tempat yang disiapkan 
n	Bersihkan permukaan benda yang dibawa dari luar de-

ngan disinfektan 
n	Mandi sebelum berinteraksi dengan keluarga 
n	Cuci langsung pakaian yang kotor dan masker kain de-

ngan detergen 
ILUSTRASI: ISTIMEWA
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