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Mencari Rumah Tanpa Keluar Rumah
Jakarta, 4 Mei 2020
Pemerintah saat ini masih memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) di berbagai daerah demi memutus rantai penyebaran COVID-19
(Corona Virus Disease). Hal tersebut berdampak pada minimnya interaksi antar
masyarakat seperti pada aktifitas perkantoran, pembelajaran, hingga perniagaan atau
jual beli.
Namun di tengah kondisi tersebut, pemerintah melalui Pusat Pengelolaan
Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PPDPP PUPR) memastikan proses bisnis penyaluran rumah subsidi pada
bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
tetap dapat dilakukan kendati masyarakat harus berada di rumah.
Untuk mendukung masyarakat memperoleh kemudahan mencari rumah tanpa
keluar rumah dalam kondisi PSBB saat ini, PPDPP menggelar lomba video instagram
untuk kategori umum, dan lomba karya tulis untuk kategori jurnalis dan citizen
journalism dengan batas pengiriman hingga 14 Juni 2020.
Video maupun karya tulis yang diikutsertakan bertemakan “Mencari Rumah
Tanpa Keluar Rumah dengan SiKasep” yang berhubungan dengan aplikasi Sikasep.
Karya tulis yang diikutsertakan tersebut harus sudah pernah dimuat di media cetak,
online, atau media sosial dengan sumber data dari web resmi ppdpp.id. Sedangkan
untuk kategori lomba video, materi yang diikutsertakan dapat berupa documenter
maupun fiksi, bisa dalam bentuk vlog atau live dengan karya maksimal 2 video.
Peserta yang ikut serta dalam lomba ini diwajibkan menjalankan protokol
kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Sedangkan ketentuan umum lainnya
adalah seperti tidak mengandung unsur SARA, melanggar norma susila, dan
keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
Info lebih lengkap dapat dilihat pada sosial media PPDPP @kprsejahteraflpp
(instagram), facebook PPDPP, atau dapat menghubungi langsung ke hotline PPDPP
dengan nomor 0–800–10-77377 pada jam kerja (bebas pulsa). Informasi pendaftaran

dapat

juga

dengan

mengakses

tautan

bit.ly/umumvidgramppdpp

dan

bit.ly/karyatulisppdpp.
SiKasep Permudah mencari Rumah Subsidi
Meskipun saat ini pemerintah gencar menggalakkan pembatasan kontak sosial
dan fisik secara langsung, masyarakat dapat dengan mudah mencari rumah subisidi,
memilih bank pelaksana penyalur subisidi, dan mengajukan prosesnya ke pemerintah
hanya dengan menggunakan smartphone kapanpun di rumahnya. Cukup dengan
mengunduh dan memasang aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi
Perumahan) pada ponselnya, masyarakat sudah dapat menjelajah rumah subsidi
yang tersebar di Indonesia, tinggal menentukan sesuai dengan domisilinya saat ini.
Aplikasi ini diluncurkan pemerintah pada Desember tahun 2019 dan mulai berlaku
pada Januari 2020.
Berdasarkan data management control PPDPP, hingga 4 April 2020 terdapat
8.782 lokasi perumahan dari 5.987 pengembang yang berasal dari 19 asosiasi
perumahan tercantum pada aplikasi SiKasep. Pada waktu yang sama, PPDPP juga
mencatat saat ini tercatat masyarakat yang telah menggunakan aplikasi SiKasep
mencapai 170.782 pengguna terdaftar sebagai calon debitur, yang diantaranya
sejumlah 55.702 pengguna dinyatakan lolos subsidi checking dan 54.266 pengguna
sedang dalam tahap verifikasi oleh bank pelaksana. Data tersebut tiap harinya terus
bertambah seiring dengan tingginya antusiasme terhadap masyarakat dalam mencari
rumah.
Selain mencari rumah yang diinginkannya, masyarakat juga dapat memilih
bank pelaksana sekaligus secara leluasa. Tahun ini pemerintah bekerjasama dan
menyediakan 37 bank pelaksana terdiri dari 10 bank nasional dan 27 Bank
Pembangunan Daerah (BPD), baik konvensional maupun syariah pada aplikasi
SiKasep.
Per tanggal 4 Mei 2020 pemerintah mencatat penyaluran FLPP telah mencapai
sebesar Rp.4,36 triliun untuk 43.282 unit rumah. Sehingga total penyaluran FLPP
sejak tahun 2010 hingga per 4 Mei 2020 adalah sebesar Rp48,73 Triliun untuk
698.884 unit rumah.

Perumahan menjadi salah satu perhatian pemerintah, terutama untuk
memastikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperoleh hunian yang
layak. Bertolak dari 10 tahun yang lalu, tepatnya 15 Juli 2010, pemerintah membentuk
Badan Layanan Umum PPDPP untuk menyalurkan FLPP.
Melalui FLPP, diharapkan MBR dapat membeli rumah pertamanya.
Keunggulan program FLPP ini dapat memberikan pengaruh positif bagi perbankan
dalam melakukan penurunan suku bunga. Melalui FLPP, angsuran yang dibebankan
kepada MBR berupa suku bunga tetap dalam jangka waktu yang panjang hingga 20
tahun.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Humas PPDPP
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