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ada gading yang tak retak. Pemerintah menyadari masih 
terdapat kekurangan dalam program ini dan perlu untuk 
dievaluasi dan ditingkatkan. Hal yang paling disorot oleh 
publik saat ini adalah mengenai kualitas hunian maupun 
bangunan. Oleh karena itu, pemerintah akan lebih
memperhatikan kualitas bangunan dengan berbagai 
upaya kebijakan.

Saya menyambut baik penyusunan Buku Potret KPR FLPP 
yang menyajikan tidak hanya informasi mengenai capaian 
program KPR FLPP namun juga memuat testimoni dari para 
penerima manfaat. Akhirnya saya berharap, apa yang 
disajikan dalam Buku Potret KPR Sejahtera FLPP ini dapat 
menjadi dorongan bagi para pemangku kebijakan maupun 
pelaku usaha perumahan untuk bekerja lebih baik lagi 
dalam penyediaan rumah di Indonesia.

Salam hangat,

M. Basuki Hadimuljono,
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat 1 mengamanatkan 
bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan 

tempat tinggal yang layak dengan lingkungan yang sehat 
dan menjamin kebutuhan rumah bagi setiap orang untuk 
masyarakat.

Kebutuhan rumah di Indonesia terus meningkat seiring 
semakin bertambahnya populasi. Untuk bisa memiliki 
rumah terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR) masih menemui aset jumlah tantangan 
yakni proses perijinan yang lama, keterjangkauan harga 
rumah, tingginya uang muka, suku bunga dan akses kredit 
pemilikan rumah (KPR) ke Perbankan.

Untuk memacu penyelesaian berbagai tantangan dalam 
penyediaan rumah, Presiden Joko Widodo pada 29 April 
2015 mencanangkan Program Satu Juta Rumah. Melalui 
program itu, Pemerintah mengajak seluruh stakeholder 
diantaranya Pemerintah Daerah, Perbankan, Asosiasi 
Pengembang Perumahan dalam Program Satu Juta Rumah 
untuk bersama-sama melaksanakan komitmen dalam 
penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) telah melakukan sejumlah upaya, Pertama, 
melakukan penyederhanaan regulasi terutama perizinan 
pembangunan rumah sederhana, Kedua, membangun 
rumah bagi MBR melalui program pembangunan rumah 
susun, rumah khusus, bantuan stimulan perumahan 
swadaya (BSPS) dan bantuan prasarana sarana utilitas 

(PSU) dan Ketiga melalui program bantuan pembiayaan 
perumahan yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 
(FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang 
Muka Perumahan (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan 
Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Berbagai program 
perumahan yang dilakukan merupakan bukti nyata bahwa 
Negara hadir dalam penyediaan rumah yang terjangkau 
dan berkualitas.

Dalam periode 2015-2019, jumlah rumah yang berhasil 
dibangun dengan adanya Program Satu Juta Rumah 
mencapai 4.792.318 unit. Sementara capaian penyaluran 
bantuan pembiayaan perumahan dalam kurun tahun 2015-
2019 kepada 1.717.049 unit rumah.

Dalam melaksanakan tugas penyaluran bantuan 
pembiayaan perumahan Kementerian PUPR bersama 
Kementerian Keuangan membentuk Badan Layanan Umum 
Pusat Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya menjadi 
BLU PPDPP. Sejak dimulainya penyaluran KPR Sejahtera FLPP 
melalui Bank-Bank Pelaksana pada tahun 2010, hingga akhir 
tahun 2019, KPR yang telah disalurkan sebesar Rp44,36 triliun 
untuk 655.602 unit rumah.

Kini sudah genap satu dekade program penyaluran FLPP 
berjalan. Jika dilihat dari progress capaian per tahun, 
penyaluran FLPP tiap tahunnya semakin meningkat dan 
memperoleh tanggapan positif oleh publik. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa program FLPP merupakan program 
penting yang dibutuhkan masyarakat, sehingga perlu 
untuk dilaksanakan secara berkesinambungan. Namun, tak 
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Untuk terus mensukseskan program ini, tentu saja dibutuhkan 
peran serta yang tinggi dari lembaga keuangan seperti 
bank maupun pengembang selaku pihak penyedia 
perumahan. Kerjasama yang baik antara pemerintah, 
pelaku usaha, dan lembaga keuangan telah menjamin 
keberadaan program ini tetap terus ada hingga saat ini.

Ke depan, saya berharap program penyaluran pembiayaan 
perumahan melalui FLPP dapat terus berjalan demi 
memberikan hunian yang layak bagi MBR terutama agar 
lebih menjangkau masyarakat yang berpenghasilan tidak 
tetap dan membangun rumahnya secara swadaya. 
Lebih jauh lagi, program seperti ini tidak hanya digunakan 
untuk pembiayaan perumahan saja, namun juga terus 
dikembangkan untuk pembiayaan sektor lainnya.

Salah satu isu perumahan yang masih sering kita 
jumpai dalam peyediaan perumahan di berbagai 
negara di dunia adalah pembiayaan perumahan 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bertolak 
dari sepuluh tahun yang lalu, tepatnya tanggal 15 Juli 
2010, pemerintah membentuk lembaga Badan Layanan 
Umum Pusat Pembiayaan Perumahan yang kemudian 
berubah menjadi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan 
Perumahan (BLU PPDPP). Pada 1 Oktober 2010 kemudian 
lembaga ini mulai memberikan pelayanan sistem subsidi 
baru yang dikenal dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan (FLPP). Melalui FLPP, MBR dapat memperoleh 
fasilitas pembiayaan perumahan berbunga murah dalam 
jangka panjang untuk membiayai kredit pemilikan rumah 
pertamanya.

Skema subsidi perumahan FLPP hingga saat ini dinilai 
paling ideal dilakukan oleh pemerintah dibandingkan 
menggunakan skema subsidi konvensional lainnya. 
Pembiayaan murah melalui FLPP ini dikelola oleh PPDPP 
degan menggunakan metode blended financing yang 
bersumber dari APBN dan dikombinasikan dengan dana 
dari perbankan serta sumber lainnya. Skema subsidi FLPP ini 
sangat berbeda dengan skema subsidi konvensional yang 
alokasi pendanaannya dapat habis jika sudah dicairkan. 
Dengan skema FLPP, uang negara dapat bergulir kembali. 
Alokasi anggaran yang digunakan pada FLPP dapat 
dipastikan tidak akan membebani fiskal negara dalam 
jangka panjang serta dapat menghemat APBN yang ada 
dari sisi belanja.

Salam hangat,

Suharso Monoarfa,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 
BAPPENAS

Sambutan Penggagas Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Suharso Monoarfa
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Sambutan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)

Berangkat dari amanah Undang-Undang Dasar 1945 
Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap 
orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat” pemerintah hadir melalui Program Sejuta Rumah 
dengan menyediakan berbagai program perumahan yang 
memudahkan masyarakat memperoleh hunian.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 
merupakan bantuan pembiayaan perumahan yang 
diprakarsai oleh Suharso Monoarfa, Menteri Perumahan 
Rakyat periode 2009 - 2011. Skema pembiayaan dengan 
cara dana bergulir tersebut ternyata hingga saat ini diterima 
masyarakat maupun mitra kerja pelaku perumahan dengan 
baik.

Dalam menyalurkan FLPP, pemerintah mempercayakan 
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) mewujudkan hunian yang layak dan sejahtera bagi 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebagai Badan 
Layanan Umum, PPDPP bekerja didukung penuh secara 
sinergis oleh bank pelaksana, pengembang, maupun para 
pelaku properti lainnya.

Sejak tahun 2010 hingga akhir tahun 2019, telah tercatat 
655.602 unit rumah memperoleh dana bantuan FLPP 
dengan nilai mencapai Rp44 Triliun, angka tersebut 
bukanlah angka yang kecil untuk membuktikan bahwa 
pemerintah bersungguh-sungguh dalam memenuhi 
kebutuhan hunian. Seiring berjalannya waktu, ketersediaan 

KPR Sejahtera FLPP semakin tersebar di seluruh penjuru 
nusantara. Berdasarkan data yang tercatat, sebaran 
penerima manfaat KPR FLPP terbanyak berada di Jawa 
Barat, kemudian provinsi Banten, Jawa Timur, Kalimantan 
Selatan, serta Jawa Tengah. Capaian tersebut dirasa perlu 
untuk didokumentasikan dan dikemas ke dalam sebuah 
buku. PPDPP kemudian mengemas kisah tersebut dengan 
menggambarkan beberapa provinsi, antara lain: Jawa 
Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan 
Maluku Utara.

Apa yang disampaikan dalam buku Potret Rumah Sejahtera 
merupakan cerita nyata bagaimana manfaat FLPP dapat 
langsung diterima oleh masyarakat tanpa mengurangi 
maupun melebihkan fakta di lapangan. Pembaca akan 
memperoleh gambaran mengenai keberhasilan maupun 
kekurangan pemerintah dalam menerapkan penyaluran 
dana bantuan KPR Sejahtera FLPP. Konten yang disajikan 
dalam buku ini juga mengisahkan kehidupan masyarakat 
penerima dana bantuan FLPP dengan berbagai macam 
tanggapan, komentar, ungkapan perasaan, hingga kritik 
yang diharapkan dapat sebagai bentuk evaluasi dan 
motivasi pemerintah selaku pihak pemegang kebijakan 
maupun para pelaku pembangunan selaku mitra kerja 
PPDPP. 

PPDPP menyadari, rumah merupakan aspek mendasar dan 
terpenting dalam mewujudkan bangsa yang maju. Selain 
sebagai tempat untuk berlindung, rumah juga berfungsi 
untuk membentuk karakter bangsa di masa mendatang, 

sehingga penting untuk memperhatikan rumah yang 
dibangun harus memenuhi ketentuan hunian sesuai 
yang ditetapkan pemerintah. 

Untuk mewujudkan layanan yang lebih baik dan cepat, 
PPDPP terus melakukan pengembangan dan inovasi. 10 
tahun penyaluran FLPP bukanlah waktu yang singkat. 
Merupakan tantangan tersendiri bagi PPDPP untuk 
dapat melakukan penyesuaian layanan terhadap era 
saat ini yang serba digital, ringkas, dan cepat. Lahirnya 
berbagai sistem layanan seperti e-FLPP, SiKasep (Sistem 
Informasi KPR Subsidi Perumahan), dan SiKumbang 
(SiKasep untuk Pengembang) merupakan upaya 
PPDPP untuk melakukan percepatan penyaluran FLPP 
tepat sasaran agar semakin banyak masyarakat dapat 
memiliki kisah yang serupa dalam buku ini.

Selamat membuka lembar demi lembar kisah penghuni 
rumah Sejahtera FLPP, semoga kisah-kisah bahagia 
yang terukir di masyarakat dalam buku ini dapat terus 
berlanjut hingga menjadi cerita dan warisan bagi 
penerus bangsa di masa mendatang.

Salam hangat,

Arief Sabaruddin,
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan 
Perumahan
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“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat…”

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat 1 (UUD 45 

Pasal 28 H Ayat 1) di atas adalah landasan normatif 

bagi pemerintah dalam meluncurkan program bantuan 

dan kemudahan berupa subsidi Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) dengan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan (FLPP). Saat ini, program tersebut 

lazim disebut KPR Sejahtera FLPP. 

Bertolak dari UUD 45 Pasal 28 H Ayat 1 itu pula kemudian 

lahir Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman serta Undang-Undang No. 20 

Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Keduanya mempertegas 

posisi negara untuk bertanggung jawab memenuhi 

kebutuhan rumah bagi setiap orang terutama Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sejarah KPR Sejahtera FLPP
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KPR Sejahtera  FLPP digagas Menteri Perumahan Rakyat 

2009–2011, Suharso Monoarfa, pada 2010. Selanjutnya, guna 

mendukung tata laksana program tersebut Kementerian 

Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 

Nomor 290/KMK.05/2010 tentang Badan Layanan Umum 

(BLU) Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP). Beleid itu diketuk 

pada 15 Juli 2010. 

Tata laksana kerja yang diterapkan oleh BLU PPP mengacu 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Badan Layanan Umum.  Saat Jokowi-JK 

membentuk Kabinet Kerja, Kementerian Perumahan 

Rakyat digabung dengan Kementerian Pekerjaan 

Umum. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat—sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017—nama Pusat 

Pembiayaan Perumahan (PPP) diubah menjadi Pusat

Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). 

Semua itu merupakan bentuk komitmen Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui PPDPP

dalam mendukung program Sejuta Rumah untuk rakyat 

yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 

tanggal 29 April 2015 di Ungaran, Jawa Tengah. 

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 112/KMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 PPDPP 

ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sesuai 

dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 15 tahun 2015

tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat, PPDPP merupakan unit

organisasi non eselon yang mempunyai tugas 

melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana 

pembiayaan perumahan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016, PPDPP 

memberikan bantuan dan kemudahan kepada MBR untuk 

memiliki rumah melalui KPR Sejahtera FLPP. Bantuan dan 

kemudahan yang dimaksud berupa suku bunga tetap 5%, 

jangka waktu angsuran maksimal 20 tahun, uang muka 
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Pra Kemerdekaan - 
Orde Lama

1926-1961

- 1926 : Berawal dari Perusahaan Pembangunan,
- 1941 : Departement Van Verkeer en Waterstaat,
- 1947 : Pembentukan Kementerian PU & PR 
- 1950 : Kongres Perumahan I,
- 1961 : Pembentukan 200 Yayasan Kas Pembangunan

Orde Baru
1970-1993
- 1970 : adanya Building Information,
- 1974 : PP No. 29 Perum,
- 1978 : Diangkat Menteri Muda Perumahan Rakyat,
- 1983 : Dibentuk Kantor Menegpera,
- 1992 : UU No. 4 Perumahan dan Pemukiman,
- 1993 : Kantor Menegpera menjadi Menegpera.

Orde Reformasi
2000-2015
- 2000 : Dibentuk Departemen Kimpraswil,
- 2004 : Dibentuk kembali Kemenpera,
- 2007 : PP No. 31 Rusunami Barang,
- 2008 : Keppres No. 22
   Tim Koor. Percepatan Pembangunan Rusun,
- 2009 : Kongres Perkim II,
- 2010 : Penggagasan KPR Sejahtera FLPP berdasarkan
   Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
   No. 290/KMK.05/2010,
- 2011 : UU No. 1 Perumahan dan Kawasan Permukiman,
- 2011 : UU No. 20 Tentang Rumah Susun
- 2015 : Penggabungan Kemenpera dan KemenPU
  menjadi Kementerian PUPR.
 

Kabinet Kerja
2016-2019
- 2016 : UU 4 tahun 2016 tentang 
  Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) No. 4/2016 
- 2017 : Permen PUPR, SOTK No. 15/2015
  diubah menjadi Permen PUPR No. 05/2017
  yaitu mengenai perubahan dari
  Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) diubah menjadi
  Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)
- 2019 : Perubahan Nomenklatur dari
  Ditjen Pembiayaan Perumahan
  menjadi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur
  Pekerjaan Umum dan Perumahan Perpres No. 135

ringan, bebas pajak penambahan nilai, serta bebas premi 

asuransi jiwa dan asuransi kebakaran serta asuransi kredit. 

Pada 2019, PPDPP bertransformasi menjadi Lembaga 

Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) melalui 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Permen PUPR) Nomor 04/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Dana 

Pembiayaan Perumahan. Peraturan menteri tersebut secara 

resmi mengubah PPDPP menjadi LPDPP. 

Dan sesuai Permen PUPR No.14 Tahun 2019, LPDPP berubah 

kembali menjadi PPDPP, dengan ketentuan Pasal 1 berbunyi 

bahwa PPDPP merupakan unit organisasi noneselon di 

lingkungan Kementerian.

Kedudukan, tugas dan fungsi PPDPP tersebut sebagaimana 

bunyi Pasal 2 PPDPP berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembiayaan

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. Dalam

melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, PPDPP menyelenggarakan fungsi: pelayanan

pembiayaan perumahan; pengelolaan keuangan;

pengelolaan operasi kegiatan; pengelolaan urusan umum 

dan hukum; dan pelaksanaan pengawasan intern.

Susunan Organisasi PPDPP terdiri atas: Direktur Utama; 

Direktur Layanan; Direktur Keuangan; Direktur Operasi;

Direktur Umum dan Hukum; dan Satuan Pengawasan Intern.

Akhirnya, sampai pada 2019 PPDPP menggandeng 

beberapa Bank Pelaksana dan telah melakukan Perjanjian 

Kerjasama Operasional (PKO) untuk mensukseskan 

penyaluran kredit rumah KPR Sejahtera FLPP, agar tepat 

sasaran.

Infografik berikut menggambarkan timeline perjalanan 

sejarah program rumah subsidi di Indonesia dari aspek tata 

guna dukungan kelembagaan (kebijakan).

TIMELINE
PERJALANAN SEJARAH
PERUMAHAN DI INDONESIA
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Atas Kiri:
Presiden Jokowi bersama Menteri PUPR melakukan 
kunjungan lapangan di perumahan subsidi.

Bawah Kiri:
Penandatanganan PKO oleh PPDPP dan Bank Pelaksana 
Tahun 2019.

Bawah Kanan:
Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono, berjabat tangan 
dengan Suharso Monoarfa selaku penggagas program KPR 
FLPP

PPDPP Luncurkan SiKasep “Aplikasi pencari rumah 
susbidi” untuk Masyarakat
Program penyaluran dana bantuan pembiayaan 

perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

(FLPP) kembali dilanjutkan oleh pemerintah di tahun 2020. 

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian 

Kerjasama Operasional (PKO) penyaluran FLPP antara 

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 

dengan 37 bank pelaksana pada hari Kamis, 19 Desember 

2019 di Auditorium Kementerian PUPR.

Pada tahun 2020, dalam rangka menyongsong 

Revolusi Industri 4.0 Pemerintah akan berfokus pada 

penyelenggaraan pembiayaan perumahan yang efisien 

dan efektif sekaligus dengan memperhatikan kualitas 

bangunan rumah subsidi. Sehingga, dalam kegiatan 

penandatanganan PKO tahun 2019 lalu, Pemerintah melalui 

PPDPP memperkenalkan sebuah aplikasi yang dapat 

membantu masyakat untuk menemukan rumah subsidi 

idamannya melalui aplikasi SiKasep atau Sistem Informasi 

KPR Subsidi Perumahan.

SiKasep dibentuk berdasarkan konsep supply (ketersediaan) 

dan demand (kebutuhan).  Melalui alplikasi ini, 

pemerintah dapat mengetahui jumlah kebutuhan dan 

ketersediaan akan rumah di Indonesia secara realtime 

dan akurat. Aplikasi SiKasep ini memiliki empat pintu 

dalam pelaksanaannya. Pintu pertama, yang bisa 

diakses langsung oleh masyarakat berpenghasilan 

rendah (MBR) melalui aplikasi SiKasep, pintu kedua 

bisa dimasuki oleh pengembang lewat Sistem Informasi 

Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang bertugas untuk 

menyiapkan semua data perumahan yang akan dipilih 

oleh MBR, perbankan yang melakukan verfikasi dengan 

system host to host dan PPDPP yang memproses pengajuan 

data MBR, menyalurkan dana FLPP dan memonitoring 

pelaksanaannya.

Kementerian PUPR terus bergerak memanfaatkan 

teknologi dengan mulai membiasakan diri terhadap arus 

perkembangan teknologi digital. Keberadaan SiKasep 

diharapkan mampu menjawab tuntutan era generasi- 
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Kiri:
Logo dan maskot dari Aplikasi SiKasep 
Online

Atas Kanan:
Peresmian dari Aplikasi SiKasep Online 
pada 19 Desember 2019 di Auditorium 
PUPR, Jakarta.

Bawah Kanan:
Penandatanganan PKO tahun 2020 oleh 
Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin.

Sejak PPDPP meluncurkan sebuah aplikasi pencari 

rumah subsidi untuk masyarakat pada tanggal 19 

Desember 2019 lalu, hingga tanggal 31 Desember 2019 

jumlah pengguna aplikasi SiKasep terus meningkat 

hingga mencapai 1,934 pengguna; hal ini menunjukkan 

tingginya animo masyarakat terhadap kebijakan 

Pemerintah yang menjadikan masyarakat sebagai 

subjek dari program KPR FLPP ini melalui aplikasi SiKasep. 

Adapun SiKasep sendiri merupakan sebuah inovasi 

yang dilakukan oleh BLU PPDPP dalam membentuk 

konsep Big Data yang dapat menyajikan informasi 

terkait backlog perumahan serta data ketersediaan 

rumah MBR yang lebih akurat dan up to date.

milenial dalam pelaksanaan program pembangunan 

infrastruktur yang memanfaatkan inovasi di bidang 

teknologi dan informasi. Melalui SiKasep, pemerintah dapat 

memastikan bahwa setiap rumah subsidi yang dibangun 

harus memenuhi ketentuan/kaidah-kaidah teknis bangunan 

dan memenuhi persyaratan kelayakan hunian rumah 

yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan 

kemudahan.

Hingga tutup tahun 2019, pemerintah melalui BLU PPDPP 

telah mengalokasikan anggaran penyaluran dana 

bantuan pembiayaan perumahan FLPP sebesar 104,6% 

atau senilai Rp7,5 triliun yang setara dengan 77.472 unit 

rumah. Sehingga total penyaluran dana FLPP sejak tahun 

2010 hingga 31 Desember 2019 adalah Rp44,37 triliun untuk 

655.602 unit rumah.

Selain itu dengan adanya aplikasi SiKasep ini, PPDPP dapat 

meningkatkan kinerjanya dalam menyalurkan FLPP menjadi 

lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Aplikasi ini sendiri bersifat 

mobile dan dapat diunduh secara gratis melalui Playstore 

dari Handphone masing-masing pengguna.

Progres Sikasep Di Penghujung 
Tahun 2019

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lpdpp.sikasep

LINK DOWNLOAD APLIKASI SIKASEP
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DKI. JAKARTA 
401 UNIT
 RP 47. 298 JT

JABAR
221.262 UNIT

RP 14.139.085 JT

JATENG
31.542 UNIT

RP 1.801.058 JT

KEPRI 13.348 UNIT
RP 802.241 JT

BANGKA BELITUNG
4.382 UNIT

RP 385.482 JT

BENGKULU
4. 865 UNIT

RP 314. 645 JT
SUMSEL 30.677 UNIT

RP 2.070.449 JT

LAMPUNG
6.345 UNIT

RP 448.440 JT

BANTEN 60.771 UNIT
RP 3.752.600 JT

Sebaran Penyaluran Dana 
FLPP, KPR Sejahtera
di Seluruh Indonesia
sejak tahun 2010-2019
berdasarkan provinsi

NAD 2.325 UNIT
RP 197.690 JT

SUMUT 33.794 UNIT
RP 2.358.999 JT

RIAU 31.079 UNIT
RP 2.064.736 JT

SUMBAR 
7.375 UNIT 
RP 506.508 JT

JAMBI 15.377 
UNIT
RP 1.079.321 JT

*Data per tanggal 31 desember 2019

PAPUA 6.107 UNIT
RP 785.508 JT

MALUKU 83 UNIT
RP 4.938 JT

PAPUA BARAT 
6.720 UNIT

RP 1.034.724 JT

D.I.Y 1.497 
UNIT
RP 79.695 JT

JATIM
39.732 UNIT
RP 2.232.476 JT

KALBAR 24.029 
UNIT
RP 1.838.975 JT

KALTENG 
11.077 UNIT
RP 859.376 JT

KAL UTARA 
219 UNIT

RP 19.708 JT

KALSEL 37.378 UNIT
RP 2.489.305 JT

KALTIM 3.538 UNIT
RP 292.066 JT

SULBAR
3.045 UNIT

RP 232.419 JT

SUL. TENGAH
4.623 UNIT

RP 304.650 JT

SULSEL 21.162 UNIT
RP 1.649.643 JT

GORONTALO 2.133 UNIT
RP 110.469 JT

SUL. TENGGARA
7.953 UNIT
RP 671.139 JT

SUL. UTARA 
10.320 UNIT

RP 744.033 JT

BALI 1.815 
UNIT

RP 131.634 JT

NTB 4.012UNIT
RP 372.600 JT

NTT 1.925 UNIT
RP 130.167 JT

MALUKU UTARA 
313 UNIT

RP 21.046 JT 

MALUKU UTARA 
266 UNIT

RP 16.550 JT 
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BANK PELAKSANA PENYALUR
DANA FLPP TAHUN 2019

KEUNGGULAN KPR 
SEJAHTERA FLPP
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KPR Sejahtera FLPP merupakan salah satu program 

bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah 

yang dikelola oleh Pusat Pengelolaan Dana 

Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian 

PUPR. Melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan (FLPP), maka Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR) memperoleh berbagai macam kemudahan 

dan fitur dalam memperoleh bantuan subsidi pembiayaan 

perumahan dari pemerintah.

Buku ini berisi tentang rumah FLPP yang tersebar di 

Nusantara, dengan mengambil sample daerah, dari 

sebaran tertinggi, provinsi tersebut diantaranya yaitu di 

Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Barat, Sumatera Utara, Maluku Utara dan Nusa 

Tenggara Timur . Isi buku yang disusun berupa kumpulan 

foto yang dilengkapi narasi-narasi mengenai gambaran 

perumahan tersebut maupun materi-materi tulisan lainnya 

yang berhubungan dengan buku.

Buku ini menceritakan kehidupan masyarakat di balik 

Rumah Sejahtera FLPP, dan menggambarkan keberhasilan 

pemerintah dalam mensukseskan Program Sejuta Rumah. 

Tulisan dan foto dalam buku ini bersifat feature (naratif), 

sehingga ketika pertama kali pembaca membuka buku 

ini bisa memperoleh gambaran kehidupan MBR dari sisi 

humanis yang dapat menyentuh empati pembaca. Pada 

tahapan berikutnya, pembaca akan mengikuti kisah 

program Rumah Sejahtera di berbagai daerah yang dapat 

menunjukkan kesuksesan pemerintah dalam menyalurkan 

FLPP melalui PPDPP.

Ide Awal

Pembuatan Buku 

Potret KPR

Sejahtera FLPP
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Kisah Penerima Manfaat KPR Sejahtera FLPP di Nusantara: 
dari Kebutuhan Dasar ke Peningkatan Kesejahteraan

Lewat potret dan kisah naratif para penerima manfaat KPR Sejahtera FLPP yang tersebar di wilayah Nusantara, diperoleh 

gambaran nyata bagaimana hingga saat ini pemerintah terus berusaha mengimplementasikan program pemenuhan 

kebutuhan dasar warga agar tepat sasaran, yakni memiliki rumah layak huni, yang kemudian memberikan dampak 

peningkatan taraf ekonomi. Kisah-kisah di buku ini juga menunjukkan bagaimana para penerima manfaat KPR Sejahtera FLPP 

hidup dan membangun kohesi sosial di lingkungan baru mereka.

UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa salah satu bentuk tanggung jawab 

negara untuk melindungi segenap masyarakat adalah mengadakan perumahan dan kawasan permukiman. Diharapkan, 

masyarakat mampu memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, 

dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. 

Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki setiap keluarga, terutama oleh mereka yang 

berpenghasilan rendah. Tanggungjawab negara dibuktikan dengan menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan 

rumah bagi masyarakat melalui pembiayaan perumahan.

Oleh karena itu, fakta berupa potret dan kisah menjadi penting dihadirkan sebab sebelumnya tak ada pihak yang mencoba 

merangkum dan menyusunnya untuk disajikan dalam sebuah buku, sebagai gambaran bahwa program KPR Sejahtera FLPP 

berhasil melaksanakan mandat UU tentang Perumahan dan Pemukiman itu.
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Sungguh melimpah kisah dan potret mengenai hunian KPR Sejahtera FLPP di wilayah Nusantara. Namun karena satu dan 

lain hal, buku ini membatasi diri untuk mengangkat potret dan kisah naratif beberapa perumahan dan permukiman di 

wilayah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Nusa 

Tenggara Timur.  

Dipilihnya daerah-daerah tersebut diharapkan dapat mewakili sebaran KPR Sejahtera FLPP di seluruh Indonesia, mengingat 

tingkat serapan, keterhunian, lokasi—di dalamnya termasuk letak geografis dan kontur wilayah (dataran tinggi dan dataran 

rendah), serta iklim—di delapan daerah tersebut juga amat beragam.

Penerima manfaat KPR Sejahtera FLPP yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara adalah MBR dari berbagai kalangan 

seperti TNI/ POLRI, Pegawai swasta, PNS maupun wiraswasta. Secara umum, kebutuhan mereka akan perumahan yang 

layak dan terjangkau, dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum telah 

terpenuhi dan berkelanjutan. Semua itu bahkan mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian 

Indonesia.

Pemerintah berhasil mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna yang 

berdaya guna dan berhasil guna. Kalau pun  masih ada sedikit kekurangan yang bisa ditemui di lapangan, hal demikian 

dapat diatasi dengan evaluasi kemudian. 

Umumnya, para penerima program KPR Sejahtera FLPP memilih suatu rumah dengan alasan lokasi strategis—dekat dengan 

sekolah, tempat kerja, rumah sakit, pasar dan lain-lain. Harga dan cicilan yang masuk akal juga membuat pihak penerima 

tidak terbebani dengan cicilan, hal yang membedakan kondisi kebatinan mereka ketika masih mengontrak atau belum 

punya rumah. 
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Di salah satu perumahan yang peresmiannya dibuka langsung oleh Presiden Jokowi, salah seorang penghuni misalnya 

menyebut dirinya seolah mendapat berkah. Ia terinspirasi mengambil akad kredit rumah KPR Sejahtera FLPP lantaran ada 

diskon uang muka dari Pak Jokowi.

Sementara di perumahan lain pepohonan yang ditanam di depan rumah membuat suasana lingkungan menjadi asri dan 

kian membuat betah para penghuni dan salah satu warga MBR mengurai pendapat bahwa setelah memiliki rumah sendiri 

terasa lebih nyaman dalam melakukan aktivitas dalam hal ini belajar membaca kitab suci Al-Qur’an.

Memanfaatkan rumah untuk dijadikan tempat usaha tampak di perumahan lainnya bagaimana MBR membuka usaha 

pembuatan souvenir seperti gelang, kalung. dan masih banyak lainnya. Ide kreatifnya untuk membuat souvenir telah 

menjangkau ekspor ke negara-negara seperti Polandia dan Italia. Atau ada MBR yang membuka usaha salon di mana ia 

mengalami peningkatan pendapatan sehingga ia tak pernah kesulitan membayar cicilan kredit rumah. Yang lebih kreatif 

juga ada MBR yang mencoba memaksimalkan halaman rumahnya sebagai tempat budi daya ikan nila.

Di kompleks perumahan acapkali jaring sosial antar penghuni terbentuk menjadi harmoni. Para MBR datang dari latar 

belakang budaya yang beragam. Meski demikian, tak ada kendala dalam bersosialisasi. Sedangkan yang menarik lainnya 

ada kisah sepasang milenial yang sebelumnya membeli rumah sendiri-sendiri memutuskan untuk menjadi pasangan hidup 

setelah menempati perumahan itu. 

Lepas dari segala keterbatasannya,  buku ini tak kekurangan cerita menarik, menyentuh, dan inspiratif dari para penerima 

manfaat KPR Sejahtera FLPP.

34| |35



Presiden Joko Widodo, saat melakukan peresmian perumahan Villa Kencana Cikarang.

Berkah di 
Rumah VKC

Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Cikarang, Kamis (4/5/2017), 

menandai babak baru kehidupan Firtiyanti (26). Ya, tepat di hari itu, hari 

di mana Jokowi meresmikan Perumahan Villa Kencana Cikarang (VKC), 

Fitri membulatkan tekad punya rumah sendiri. 
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“Saat itu Pak Jokowi datang meresmikan perumahan ini. 

Katanya ada potongan diskon 4 juta buat bayar DP. Jadi 

saya tertarik,” terang Fitri di rumahnya di Blok M-11 No.32, 

Senin (8/10/2019). 

Fitri mengambil unit rumah KPR Sejahtera FLPP atas nama 

dirinya, dengan cicilan 900 ribu rupiah selama 20 tahun. 

Ketika itu ia belum punya suami. “Rumah ini atas nama 

saya. Saya ngambil rumah ini satu tahun sebelum menikah. 

Suami kerja di pabrik,” ungkap Fitri.

Sementara Delima (35), tetangga Fitri, yang nyaris tiga 

tahun tinggal di VKC, menyebut sejarah kedatangannya 

ke perumahan murah ini lantaran rumah lamanya di 

Jakarta kena bongkar. “Saat saya cari-cari rumah yang 

dp-nya murah, dapatnya di sini,” ujarnya. Saat ini, Delima 

masih bekerja di Jakarta sebagai marketing, di samping 

buka usaha sendiri. Saban hari, ia menghabiskan waktu 

di perjalanan sekira 1,5 jam tiap kali berangkat kerja naik 

kereta ke Jakarta. “Kalau bawa motor sendiri cape,” 

katanya.

Seperti kata Delima, rata-rata pemilik rumah penerima

manfaat FLPP baik kalangan swasta maupun PNS di VKC 

mengatakan, pilihan mereka untuk memiliki rumah di

kawasan ini, selain murah, adalah kemudahan aksesnya. 

“Lokasinya mudah dijangkau dari terminal Cikarang, akses 

Tol sangat mudah dari Tol Jakarta-Cikampek, via exit Tol 

Cikarang Barat. Selain itu, VKC juga dekat dengan kawasan 

industri terbesar JABABEKA, dan cuma seperlemparan batu 

dengan Stasiun Cikarang dan Stasiun Lemah Abang,”

jelasnya.

Fitriyanti (kanan) dan Delima (kiri)
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Pekarangan di perumahan Villa Kencana Cikarang. 
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Sementara bagi Nur Leni Fitriyani (25), 

tetangga Fitri, punya rumah di VKC tak 

ubahnya sebuah berkah. Alasannya, 

sebelum tinggal di Blok M 11 No. 12, 

ia dan suami cukup lama menantikan 

kehadiran si buah hati.

“Kami terbilang lama nggak punya 

anak. Alhamdulillah, anak saya, Zakira 

(sekarang 16 bulan) lahir di rumah ini, 

nggak di rumah kontrakan,” kata Leni. 

Rumah Type 25/60 milik ini sejak dua 

tahun lalu telah dilakukan akad kredit 

melalui Bank Artha Graha. Dengan 

cicilan 1 juta  rupiah lebih perbulan 

selama 15 tahun, Leni mengaku 

sangat bersyukur. 

“Ketika dulu masih ngontrak,

rasa-rasanya uang terbuang sia-sia. 

Beda dengan sekarang: meskipun 

nyicil tiap bulan, ya, nantinya rumah 

ini kan jadi milik kami sepenuhnya,”

pungkas istri Mohammad Antoni, 

PNS di Dinas Pemadam Kebakaran 

Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Kami terbilang lama nggak 
punya anak. Alhamdulillah, 
anak saya, Zakira (sekarang 
16 bulan) lahir di rumah ini, 
nggak di rumah kontrakan,”

Nur Leni Fitriyani (kiri) bersama dengan anaknya Zakira (kanan)
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Perumahan VKC dilengkapi sejumlah fasilitas umum (Fasum), antara lain: jalan beraspal dengan ruas cukup

lebar (jarak dari pintu gerbang utama ke kompleks perumahan kira-kira 300 meter), Penerangan Jalan Umum 

(PJU), taman bermain anak-anak, toko-toko (ruko), serta sarana ibadah yang cukup megah: Masjid Arrayan. 

Akses jalan masuk perumahan Villa Kencana Cikarang yang luas
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Masjid Arrayan, Villa Kencana Cikarang.
Salah satu dari fasilitas umum yang tersedia di perumahan ini.
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Peluang Usaha di 
RACHITA 2
Sejak menempati unit rumah KPR FLPP Blok H No. 6,

perumahan Rachita 2, Kabupaten Pengkajene

Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, Nike (32) 

merasa kehidupannya jauh lebih baik. Bagaimana 

tidak, usaha buka jasa salonnya sekarang sudah

punya pelanggan tetap. Penghasilan pun

meningkat. Sehingga, cicilan rumah pun tak pernah 

telat. 

Nike mengaku, pertama kali memutuskan ambil rumah 

cicilan di Rachita 2 karena membaca ada peluang 

membuka usaha di sana, yakni jasa salon atau jasa

potong rambut dan perawatan kecantikan, yang 

ditekuninya sejak remaja.

“Selain memang belum punya rumah, awal memilih 

tinggal di sini karena saya ingin buka usaha salon yang 

belum ada diperumahan ini, “ tutur Nike, saat ditemui 

Nike, warga Rachita 2 yang sukses membuka usaha Salon Kecantikan

di tempat usahanya, Sabtu (16/10/2019). 

Pemilik nama lengkap Heri Setiawan 

ini menyulap lahan halaman depan 

rumahnya menjadi tempat usaha. 

Nike sadar, sebagai pengusaha, tidak 

mungkin ia harus mengontrak rumah 

selamanya. Maka, ia memutuskan untuk 

punya rumah sendiri dan buka usaha 

tetap di sana. Karena itu, rumah bagi Nike 

adalah tempat tinggal sekaligus sarana 

menghasilkan uang—kesempatan yang 

tidak bisa dimiliki semua orang.

“Waktu masih ngontrak rumah saya repot 

harus pindah sana pindah sini, bayar 

kontrakan tiap bulan. Tapi dengan ambil 

rumah, meski cicilan, hasilnya kan rumah 

ini jadi milik saya sendiri,” ujar Nike. Ia 

menambahkan, ketimbang saat tinggal 

di kontrakan, penghasilannya justru kian 

meningkat setelah punya tempat tetap.
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“Waktu mengontrak rumah dulu penghasilannya juga

pas-pasan. Tapi, Alhamdulillah, sekarang saya ada

peningkatan, punya pelanggan tetap, yang umumnya

adalah penghuni kompleks perumahan.” 

Nike membayar cicilan untuk rumah KPR Subsidi FLPP yang 

ia huni sejak 4 tahun lalu sebesar 1 juta rupiah saban bulan, 

dengan tenor 15 tahun. Adapun penghasilan Nike, menurut 

pengakuannya, berkisar di angka 5 sampai 6 juta rupiah

saban bulan. “Waktu akad kredit dulu, rata-rata penghasilan 

bulanan saya adalah 3 juta-an,” terang Nike. 

Nike berharap agar program pemerintah tentang 

subsidi KPR FLPP yang diperuntukkan bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) seperti dirinya juga bisa 

dapat dirasakan oleh banyak masyarakat lainnya yang 

membutuhkan. “Alhamdulillah, dengan adanya program 

pemerintah ini, saya manfaatnya terasa sekali. Saya sangat 

terbantu,” imbuh Nike.
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Lain Nike lain pula A. Sumangga Alam (43), penghuni Blok H 

No. 12, yang sehari-hari bekerja sebagai PNS di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kabupaten Pangkep. Ia memutuskan ambil rumah 

FLPP karena dilihat dari persyaratan kepemilikan rumah, gajinya 

terdahulu sudah dari terbilang layak. Ia memilih unit rumah di 

Rachita 2 dengan pertimbangan jarak ke tempatnya bekerja 

cukup dekat. “Kebetulan saya bekerja di KUA dan lokasinya 

cukup dekat dari sini, “ ujar Alam.

Alam (kanan)
bersama istri dan anaknya
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Selain mereka, ada juga Annisa (27), istri Mohammad Yunus

anggota Polri, yang membuka usaha toko kecil di Blok 

G No.1. Toko ini menyediakan berbagai bahan pokok 

kebutuhan warga kompleks. “Daripada diam saja di rumah, 

lebih baik saya membuka usaha sendiri untuk membantu 

pendapatan suami,” aku Annisa. 

Seperti halnya Nike, Annisa membuka toko karena melihat

peluang usaha di Rachita 2 sangat terbuka. “Awal ambil 

rumah subsidi di sini, belum ada yang buka toko seperti 

saya. Kalaupun sekarang ada pesaing, itu sudah penghuni 

kompleks sudah makin ramai,” katanya. 

Annisa (kiri)
sedang melayani pelanggannya
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Perumahan Rachita 2 terletak di Jalan 

Matahari, sebuah jalan yang strategis

karena jarak tempuhnya dari kantor

bupati dan rumah sakit hanya 5 menit.

Perumahan yang dibangun oleh 

developer PT. Rachita ini punya jalan 

utama selebar 8 meter, dan sudah 

dibeton.

Fasilitas umum yang tersedia, antara 

lain masjid, taman bermain, dan 

lapangan olah raga.
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Perumahan Rachita 2 memiliki jarak dan akses menuju sekolah yang tidak begitu jauh.
Memudahkan anak-anak untuk berangkat sekolah dengan hanya menggunakan sepeda.
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Fasilitas umum Masjid di
perumahan Rachita 2

Direktur PT. Rachita 2, Fauziyah Latif (25), menyebut 617 unit rumah skema FLPP di perumahan Rachita telah dihuni/dimiliki oleh

berbagai kalangan: pekerja swasta, PNS, maupun TNI/ POLRI. Umumnya, tiap unit rumah dibangun di atas lahan 60 M², 

berukuran 6 meter x 12 meter, dengan rata-rata cicilan sebesar 900 ribu rupiah selama 20 Tahun, atau seharga 138 juta rupiah 

jika dibayar tunai.

 

“Konsep pengembangan perumahan ini  untuk memenuhi kebutuhan para pegawai. Soalnya lokasinya cukup dekat dengan

perkantoran,” ujar Fauziyah di kantornya.

Fauziyah Latif (paling kiri), Direktur PT. Rachita 2,bersama warga perumahan.
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Mandiri di Rumah Subsidi
Begitu diterima di sebuah perusahaan swasta,

hal pertama yang melintas di benak Andritama (26) 

adalah bagaimana ia bisa segera punya rumah layak 

huni demi dan bersama keluarganya nanti. Meski begitu, 

ia sadar untuk membangun rumah sendiri uangnya mana 

cukup. Sudahlah harga lahan tinggi, biaya bahan

bangunan juga tidak sedikit. Tambah kan biaya tukang—

perhitungannya sungguh sangat merepotkan!

Konon, bagi generasi milenial, punya rumah adalah 

sebuah kemewahan. Bahkan sudah mewah sejak dalam 

pikiran. Meski demikian, Andri lain. Ia punya tekad kuat 

untuk memiliki rumah, menata masa depan. Dan,

sebagaimana kata pepatah, di mana ada keinginan di 

situ ada jalan. 

“Pertama, saya niat ingin punya rumah sebelum 

berkeluarga. Kedua, saya tak punya biaya kalau 

membangun rumah sendiri. Ketiga ya saya ingin mandiri 

terpisah dari rumah orang tua, tak mengapa mencicil 

rumah subsidi juga, “tutur Andri saat ditemui di rumahnya 

Andritama (26), Karyawan Swasta

di kompleks Perumahan Rasau Mansion 2, Rasau Jaya, 

Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Bagi Andri yang hanya tamatan SMK dan 

bekerja di perusahaan swasta dengan 

posisi sebagai karyawan biasa, tawaran 

memiliki rumah subsidi dari pengembang 

PT. Azzahratussyfa Jaya Abadi terlalu indah 

buat dilewatkan. Sudahlah cicilannya murah, 

lokasinya juga cukup strategis ketempat kerja.

Sebab itulah dengan hati bulat ia memutuskan 

untuk mengambil satu unit rumah di Rasau 

Mansion 2. Setelah mengukur kondisi 

keuangannya, Andri menyanggupi untuk bayar 

cicilan sebesar 1 juta rupiah lebih saban bulan, 

dengan tenor 10 tahun. “Yang penting saya 

bisa mengatur pemasukan, mengutamakan 

cicilan rumah ini,” kata Andri.

Andri bercerita, sebulan lagi ia akan 

melangsungkan pernikahan dengan calon 

istrinya—perempuan yang sama-sama 

mengambil rumah subsidi.

“Insha Allah saya 
akan bulan madu
di rumah ini,”
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Adapun Sunarsih (40), istri Ahmat Basuni (35), kisahnya

tentang rumah subsidi bermula dari konflik keluarga.

Katanya, ia punya rumah namun tanahnya milik orang tua. 

“Saudara saya ada empat. Salah seorang dari mereka 

ingin menguasai tanah itu. Dan ketika bapak memutuskan 

jual—tanahketimbang jadi masalah tak berkesudahan—

saya mulai berpikir untuk punya tanah dan rumah sendiri,” 

kenang Sunarsih.

Sejak akad kredit pada 15 November 2018, Sunarsih dan 

suami tinggal di Blok B. No. 04 Perumahan Rasau Mansion 

2 bersama tiga anaknya.  Sunarsih mengaku kala itu cuma 

punya uang 10 juta rupiah—jumlah yang tentu tidak cukup 

buat beli rumah dan tanahnya.

Sunarsih (kiri), bersama anaknya
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“Akhirnya saya loncat kesini, memilih rumah kredit. Uang 

sepuluh juta itu saya alokasi kan buat DP dan modal,”

ujarnya. Keputusan Sunarsih untuk cicil rumah boleh dibilang 

membawa anugerah. Selain terhindar dari konflik, ia girang 

mendapati sebuah rumah dengan sertifikat tanah punya 

sendiri—seiring suaminya punya pendapatan baru setelah 

membuka usaha pemotongan ayam.

“Sekarang kan semakin kerasa gimana nikmatnya cari uang 

di tempat sendiri,” pungkasnya.

Pekarangan rumah ibu Sunarsih66| |67



Adapun Muhammad Basuki (42), sehari-hari dagang 

sembako di pasar yang tak jauh dari Perumahan Rasau 

Mansion 2. Sebelum punya rumah di Blok B. No. 02, ia 

biasa tidur di pasar, di lap sewaannya—bersama istri dan 

anaknya.

Orang tua Basuki sendiri berasal dari Ponorogo, Jawa Timur,

dan tinggal di Kalimantan Barat sejak tahun 1972, sebagai

transmigran. Basuki menikah dengan Pelina Lia (30) dan

dikaruniai dua anak. Si sulung sudah masuk SD dan sibungsu 

masih di TK.

Selain jual sembako, Basuki juga mendapat penghasilan 

dari banyak pintu—cuci mobil, tanam rumput, dan lain 

sebagainya. “Apa saja saya kerjakan. Jadi kalau pekerjaan 

saya dibilang wiraswasta, gak tepat juga. Saya ini multi 

talenta. Hehehe,” ujar Basuki, riang.

Hasil kerja keras Basuki ditukar dengan satu unit rumah. 

Saat info tentang hunian murah di Rasau Mansion 2 sampai 

kepadanya, ia berpikir itulah saat yang tepat buat punya 

rumah—meskipun dengan skema kredit.
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“Cicilannya satu jutaan lebih perbulan. Dan selain dekat

kepasar, perumahan ini juga dekat dengan rumah orang tua 

saya di kawasan trans. Saya tak ingin jauh-jauh dari mereka,” 

tandas Basuki yang mengaku belum pernah ke Jawa Timur ini.

Muhammad Basuki,
Rassau Mansion.

kompleks Perumahan Rasau Mansion 2.
Rasau Jaya, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

“Apa saja saya kerjakan.
Jadi kalau pekerjaan saya
dibilang wiraswasta, gak
tepat juga. Saya ini multi
talenta. Hehehe,”
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Berangkat dari Gagasan 
Perumahan Manusiawi Villa Tamara, berjarak sekitar 1 KM dari pesisir pantai

Poliwali Mandar, pertama kali dibangun pada 2015.

Terletak di kawasan Jalan Mangimpung, Manding,

Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, lokasi perumahan ini

terbilang strategis dari pusat perkotaan.

Villa Tamara dibangun oleh pengembang PT. Batistuta 

Jaya Property. Sang Direktur, Tanawali, menyebut dalam 

membangun perumahan pihaknya tidak hanya sekadar 

membuat hunian, namun juga memerhatikan aspek-aspek 

kelayakan dan kemanusiaan. Prinsip dasarnya: rumah

dibuat untuk manusia, karena itu harus manusiawi.

“Tidaklah bijak bila pengembang membuat hunian rumah 

subsidi asal-asalan. Asal untung. Abai terhadap kualitas

bangunan maupun penataannya. Kami memperhitungkan 

aspek hunian layak yang asri dan nyaman,” kata Tanawali.

Kafe Batistuta, Villa Tamara
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Sebagai gambaran, konsep perumahan Villa Tamara

adalah 60 persen fasilitas publik dan 40 persen sisanya

bangunan rumah. Berangkat dari gagasan itu, unit rumah 

subsidi di Villa Tamara laris manis diburu debitur—417 unit

rumah sudah dihuni oleh kalangan swasta, PNS, juga TNI/

Polri. Saat ini, di atas lahan 2 hektar, pengembangan Villa 

Tamara sudah memasuki tahap keenam.
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“Kami tidak membedakan spesifikasi bangunan. 
Semuanya sama, baik luas, bahan maupun ukuran. 

Blok belakang maupun Blok depan harganya
juga sama,” sambung Tanawali.

Rencanya, perumahan ini akan

dikembangkan hingga pesisir pantai dengan segmen pasar

tetap menyasar kalangan MBR.
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Atas:
Wahana bermain di area kolam renang Kafe Batistuta yang 
di gemari anak-anak.

Kiri:
Kolam renang yang berlokasi di dalam area Kafe Batistuta
menjadi daya tarik warga perumahan maupun warga seki-
tar untuk datang.

Kanan:
Keceriaan anak-anak yang sedang bermain air di area 
kolam renang Kafe Batistuta, Perumahan Villa Tamara
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Selain kafe dan kolam renang, fasilitas umum lain di 

perumahan ini adalah lapangan olahraga. Jarak satu 

rumah dengan rumah lain sengaja dibuat agak renggang, 

sehingga pemilik rumah bisa berkreasi dengan lebih leluasa.
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Tahun 2018, tak lama setelah diterima sebagai PNS di

Puskesmas Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, Kaharudin (27), 

pria asal Majane, Sulawesi Barat, segera mencari rumah 

yang dekat dengan lokasinya bekerja. Dan tiap kali ia dan 

istrinya bertanya mengenai rumah kepada para kolega, 

nama Villa Tamara selalu muncul dalam obrolan mereka.

“Kawan-kawan mengarahkan kami ke perumahan ini,

biasa, tempat ini banyak yang nyari,” ujar Kaharudin. Ia 

lantas mendatangi bagian pemasaran dan minta brosur. 

Setelah berbicang sana-sini, Kahar mengaku langsung jatuh 

cinta pada pandangan pertama. Sebabnya, bukan hanya 

unit rumah di sana bagus dan sesuai—sebagaimana yang 

diiklankan bagian pemasaran—namun juga karena fasilitas 

umumnya terbilang sangat lengkap. “Kala itu sedang

dibangun kafe dan kolam renang,” terang Kahar.

Kahar mengambil rumah subsidi di Villa Tamara dengan 

cicilan satu juta rupiah lebih untuk 15 tahun. Ia mengaku 

proses pengajuan kredit berjalan mulus, bahkan sebagai 

debitur ia banyak dibantu pihak manajemen. “Kami 

difasilitasi asuransi, dan air ke rumah sudah dipastikan 

alirannya lancar,” sambungnya.

Tinggal sebagai keluarga muda—istrinya baru saja 

melahirkan—Kahar menyebut ia tak perlu keluar uang 

lagi untuk menyempurnakan tempat tinggalnya. Bahwa 

kemudian ia ingin merenovasi dapur, hal itu juga dilakukan 

setelah ia menerima kenaikan gaji. Dengan kata lain, 

rumah di Villa Tamara cukup ramah kantong bagi kalangan 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kaharudin (27),  warga perumahan BVilla Tamara

82| |83



Erwin (kiri), bersama istri dan anaknya.

Sementara Erwin (32), sekuriti Bank Mandiri, baru dua bulan tinggal di Villa 

Tamara. Rata-rata penghasilan bulanannya berkisar di angka 2-3 juta rupiah. 

Sebelum memutuskan beli rumah sendiri, Erwin beserta istri dan dua anaknya 

tinggal bersama keluarga mereka.

Erwin menyadari betul perubahan ekonominya setelah ia tinggal mandiri. 

“Sekarang saya hanya membiayai yang di rumah saja, gak perlu membiayai 

semuanya (keluarga orangtua),” kata Erwin. Bertolak dari pengalamannya 

sendiri, ia pun menyarankan agar program rumah subsidi semacam ini harus 

terus dilanjutkan. “Masih banyak yang belum punya rumah, dan program 

rumah subsidi ini tampaknya masih kurang,” pungkasnya

Kedua anak Erwin sedang bersantai dirumahnya
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Selain Kaharudin dan Erwin, ada juga sosok Sri di Villa 

Tamara ini. Suaminya bekerja sebagai tukang batu, 

dan sesekali serabutan di sawah juga. Meski demikian, 

penghasilan mereka masih tergolong mencukupi buat 

beli rumah.

“Anak satu, masih kecil. Penghasilan tiap bulan sekitar 

2 jutaan lebih. Cicilan 1,4 juta buat 10 tahun. Kami 

bahagia tinggal di tempat ini,” kata Sri.

Sri, membuka usaha  warung “Kedai Jawi” untuk menambah penghasilan keluarganya86| |87



Alfiana (24), misalnya, buka warung kecil di rumahnya. Hal 

itu terang saja berdampak pada penghasilannya sebagai 

ibu rumah tangga. Sebelum tinggal di Villa Tamara, ia dan 

suami hidup di rumah orangtuanya di Amola.  “Ya, saya 

berterima kasih kepada pemerintah. Lewat program rumah 

subsidi, masyarakat seperti saya akhirnya bisa memiliki

rumah,” tutur Alfiana.

Alfiana (kiri), bersama suaminya88| |89



Hal senada juga terucap dari mulut Firman, pekerja 

serabutan. Sosok yang sudah setahun tinggal di Villa 

Tamara ini, selain dikenal sebagai tukang sampah dan kuli 

bangunan, juga mendapat penghasilan dari menarik becak 

dan memelihara ayam. 

“Saya ambil cicilan 15 tahun. Alhmadulillah, tidak 

memberatkan. Karena di rumah sendiri, biar makan sayur 

saja juga enak...,” ungkapnya, riang.

Firman (kanan), bersama istri dan anaknya
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Kicau Burung dI 

Villa Mas Cendrawasih

Tiap kali berangkat pagi-pulang sore, menjalani kegiatan

rutin berangkat dan pulang kerja, langkah Yuliani (34) 

terbiasa ditingkahi kicau burung-burung peliharaan 

suaminya. “Kicauan mereka seolah menjadi penyemangat 

saat mau berangkat, dan menjadi semacam penyambut 

saat saya pulang ke rumah,” kata Yuliani. 

Adapun sang suami, Mohammad Aziz, bekerja sebagai 

tukang kebun. “Tapi seringnya ya ke hutan, cari burung,” 

ungkap Yuliani yang sehari-hari bekerja sebagai petugas 

kebersihan Pemkab Poliwali Mandar (Polman), Sulawesi 

Barat. Yuliani sama sekali tak mempermasalahkan suaminya 

hanya bekerja di kebun dan punya hobi memelihara 

burung. Lebih-lebih, Aziz juga merawat peliharaannya 

dengan telaten. Pendek kata, biaya buat pakan burung 

sah-sah saja, selama biaya rumah tangga tidak absen. 

“Hanya saja kami tidak punya burung Cendrawasih,” kata 

Yuliani, diiringi tawa. Yuliani mengatakan, rumah yang ia 

tempati di Blok L No.14 Villa Mas Cendrawasih sejak tahun 

2014 ini cicilannya hanya 650 ribu rupiah perbulan dengan 

tenor 15 tahun. Meski pada sertifikat rumah tertera nama 

Yuliani, namun untuk urusan pembayaran ditanggung 

berdua bersama sang suami. “Kami cicil bareng-bareng 

mengupayakan rumah ini.” 

Sebelum tinggal di perumahan tersebut, pasangan

Yuliani-Mohammad Aziz—kini dikaruniai dua anak—tinggal 

di rumah orang tua Aziz. Bagi keduanya, keberadaan 

program rumah subsidi di wilayahnya telah mewujudkan 

impian lama mereka sebagai sepasang suami istri. “Kami 

bersyukur.  jika tidak ada program rumah subsidi, mungkin 

sampai sekarang kami tidak punya rumah, dan masih hidup 

menumpang.” 

Suasana di dalam rumah sederhana Yuliani 
dan Mohammad Aziz

 “Kami bersyukur. jika tidak ada program 
rumah subsidi, mungkin sampai sekarang 
kami tidak punya rumah, dan masih hidup 
menumpang.”

Yuliani (kanan) beserta Mohammad Aziz 
(kiri) dan buah hati mereka92| |93



Suasana di perumahan Villa Mas Cendrawasih, terlihat
beberapa anak sedang menikmati es krim di sore hari.

Villa Mas Cendrawasih, terletak di

kawasan Takatidung, Polewali, Polewali 

Mandar, Sulawesi Barat, dibangun oleh 

pengembang PT. Mitra Lestari Perkasa.

Salah satu bank pelaksana program 

penyediaan perumahan murah untuk

kalangan Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) ini adalah Bank BTN.
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Seperti halnya pasangan di atas, keberadaan pasangan 

Miswar (35) dan Herlina (30) di Villa Mas Cendrawasih juga 

memasuki tahun kelima. Keduanya sama-sama bekerja. 

Miswar tercatat sebagai karyawan salah satu perusahaan 

nasional, demikian pula Herlina. 

Mulanya, Miswar ragu untuk ambil rumah: penghasilannya 

saban bulan berkisar di angka 3 juta rupiah saja. Namun

seiring waktu, kondisi keuangannya meningkat: Miswar 

promosi jabatan dan Herlina diterima bekerja di salah 

satu perusahaan BUMN. “Jadi lumayan ada pemasukan 

tambahan,” ujar Miswar. Tambahan pemasukan itu lantas

dibelikan kendaraan. “Ya, saya ada mobil. Meskipun mobil 

orangtua, tapi saya yang bayar,” sambungnya.

Selain kendaraan, ia juga buka usaha di Makasar—kota

tempat orang tuanya menetap. Usaha tersebut kini dikelola 

adik iparnya. Sementara Miswar dan istrinya bekerja,

anak-anak mereka diasuh oleh 

pembantu. Sibuk dalam kerja 

tidak membuat Miswar lantas 

melupakan kewajibannya

untuk berbakti kepada orangtua. 

Saban minggu ia masih rutin 

mengunjungi orangtuanya di 

Makasar, sekaligus menengok 

usahanya. “Kalau berangkat kerja 

saya bawa motor, tapi kalau 

ke Makasar saya bawa mobil,” 

tandas Miswar.

“Kalau berangkat kerja 
saya bawa motor, tapi
kalau ke Makasar saya 

bawa mobil,” 

Miswar (kanan) dan Herlina (kiri), bersama dengan buah hati mereka
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Harga murah dan lokasi strategis 

memang entitas penting dalam memilih 

rumah. Namun, jangan lupa, portofolio 

pengembang juga patut menjadi 

perhatian. Jam terbang menentukan 

kredibilitas, dan hal itu berdampak 

pula pada acara melayani pelanggan. 

“Pihak pengembang sangat membantu, 

sehingga proses memiliki rumah ini bisa 

kami lewati dengan mudah,” kata Miswar.

Yuliani dan Aziz, Miswar dan Herlina, serta 

tetangga satu komplek mereka tentu saja 

tak memelihara burung Cendrawasih di 

rumah masing-masing. Namun demikian, 

percaya atau tidak, keberadaan mereka 

di Villa Mas Cendrawasih ini telah 

membuat hati mereka diliputi nyanyian 

yang amat merdu. Nyanyian yang timbul 

lantaran satu kecemasan dalam hidup—

cemas tak punya tempat tinggal sendiri—

telah luntur sejak pertama kali mereka 

menginjakkan kaki di perumahan ini. 

Semoga nyanyian merdu itu terdengar 

sepanjang waktu.
Villa Mas Cendrawasih, Sulawesi Barat98| |99



Villa Mas Cendrawasih, Sulawesi Barat
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