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Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) terus 
melakukan Inovasi Sistem Informasi Pelayanan Umum dalam 
rangka membangun proses bisnis rumah subsidi secara tepat, 

cepat dan terintergrasi. Sehingga mampu menjadi konsep Big Data 
Hunian secara online. Hal itu akan sangat membantu pelayanan kepa-
da masyarakat, khususnya dalam penyaluran KPR FLPP.

Apalagi di masa Pendemi Covid-19. Penerapan layanan berbasis 
teknologi informasi, menjadi sebuah keniscayaan. Hal itu agar proses 
bisnis yang dilakukan antara PPDPP, Bank Pelaksana, Pengembang 
Perumahan, maupun Masyarakat, dapat dilakukan tanpa membutuh-
kan kontak fisik. Bahkan penerapkan pola kerja Work From Home 
(WFH) bisa dilakukan secara penuh.

Lewat aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) 
dan SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) sistem 
yang dikembangkan oleh PPDPP itu mampu menyajikan peta supply 
(ketersediaan) and demand (kebutuhan) hunian secara realtime. Pe-
nerapan proses bisnis dari hulu ke hilir tersebut mampu dilakukan 
100% secara online. 

Nah, dalam waktu tidak lama lagi akan muncul SiPetruk (Sistem 
Informasi Pemantauan Konstruksi). Arief Sabaruddin, Direktur Utama 
PPDPP menargetkan awal 2021 SiPetruk bisa operasional. PPDPP te-
rang Arief sedang mempersiapkan proses bisnisnya. Dalam waktu de-
kat akan segera diresmikan.

Lewat SiPetruk, proses validasi kelaikan fungsi bangunan ru-
mah bisa dilakukan online. Sehingga kualitas rumah yang dibeli 
masyarakat terjamin. Sistem Artificial intelligence di SiPetruk yang 
akan bekerja. Memvalidasi semua dokumen administrastif, dan 
persyaratan teknis bangunan yang dilakukan oleh partner anggota 
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang sebelumnya 
sudah bekerjasama dengan PPDPP.

Jika sesuai dengan sistem, maka data unit rumah yang sudah ter-
validasi tadi selanjutnya masuk ke aplikasi SiKumbang sebagai unit 
rumah yang siap akad kredit. Akhirnya SiPetruk, Sikumbang dan SiKasep 
menjadi satu rangkaian dalam proses bisnis rumah subsidi dalam rangka 
menciptakan Inovasi Sistem Informasi Pelayanan Umum.n

SiPetruk, PELENGKAP PROSES 
BISNIS RUMAH SUBSIDI
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LAPORAN  UTAMA

Meningkatnya angka kasus baru Corona Virus 
Disease (Covid-19) tiap harinya memaksa Pe-
merintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali 
melaksanakan tindakan pengereman (pe-

ngurangan laju) aktifitas melalui Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB), yang dimulai tanggal 14 Sep-
tember hingga satu minggu ke depan. Sebagai Ibu-kota 
Negara sekaligus sentra bisnis, kebijakan tersebut tentu 
saja berdampak pada hampir seluruh aspek, terutama 
sektor industri dan perdagangan.

Kendati demikian, Pemerintah melalui Pusat Pe-
ngelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat ke depan dapat mempertahankan ritme 
kerjanya dalam melakukan penyaluran dana bantuan 
pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiaya-
an Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR).

Dengan menerapkan layanan berbasis teknologi 
informasi, proses bisnis yang dilakukan antara PPDPP, 
Bank Pelaksana, Pengembang Perumahan, maupun 
Masyarakat, layanan penyaluran FLPP dapat dilakukan 
tanpa membutuhkan kontak fisik, bahkan dapat dite-
rapkan oleh PPDPP yang menerapkan pola kerja Work 
From Home (WFH) secara penuh.

Rangkaian sistem yang dibangun oleh PPDPP 
dengan konsep Big Data Hunian secara online dan 
terpadu melalui Aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR 
Subsidi Perumahan) dan SiKumbang (Sistem Informasi 
Kumpulan Pengembang) mampu menyajikan peta 
supply (ketersediaan) and demand (kebutuhan) hunian. 
Penerapan proses bisnis dari hulu ke hilir tersebut 
mampu dilakukan 100% secara online. 

SiKasep merupakan aplikasi yang dapat digu-
nakan oleh masyarakat dalam mencari rumah ber-
subsidi kapanpun dan dimanapun hanya dengan 
memanfaatkan aplikasi pada smartphone berbasis 
sistem Android. Masyarakat cukup mengunduhnya 
secara gratis pada App Store dan mendaftarkan diri 
dengan mengisi identitas berupa Kartu Tanda Pen-
duduk (KTP), Besaran Penghasilan, dan foto diri seca-
ra langsung.

Sedangkan SiKumbang merupakan aplikasi yang 
diperuntukkan bagi para pengembang perumahan 
untuk mengisi hunian yang disediakannya, baik yang 
sedang dibangun, tersedia, hingga tahap perencanaan. 
Kedua aplikasi tersebut merupakan bagian dari rang-
kaian sistem Big Data yang dibangun oleh PPDPP de-
ngan mempertemukan antara pengembang, bank 
pelaksana, dan pemerintah.

DIKALA PANDEMI, 
LAYANAN PPDPP TETAP “SiKasep” 

PENERAPAN PROSES BISNIS PPDPP DARI HULU KE HILIR TERBUKTI MAMPU DIL AKUKAN 100% 
SECARA ONLINE KETIKA WABAH PANDEMI.

D ATA  LO K A S I  D A N  U N I T  R U M A H  T E R D A F TA R
D I  S I K U M B A N G  B E R D A S A R K A N  A S O S I A S I
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Terpantau oleh MACO (Manaje-
men Control) PPDPP pada Senin 
(14/9) hari pertama berlaku PSBB 
pukul 15.33 WIB jumlah masyarakat 
yang mengakses SiKasep sudah 
mencapai 224.800 calon debitur 
terdaftar, 93.092 calon debitur sudah 
dinyatakan lolos subsidi checking, 
10.927 calon debitur sudah dalam 
proses verifikasi bank pelaksana 
dan 88.410 calon debitur sudah 
menerima dana FLPP. Begitu juga 
per hari pertama diberlakukannya 
PSBB, minat masyarakat terhadap 
hunian subsidi mencapai 1.389 calon 
debitur. 

“Kondisi PSBB semakin mening-
katkan minat masyarakat mengakses 
SiKasep. Hari ini calon debitur yang 
mengakses aplikasi ini meningkat 
dibandingkan dua hari sebelumnya, 
Sabtu dan Minggu yang hanya 
1.141 calon debitur dan 724 calon 
debitur. Sehingga per hari ini di bulan 
September, jumlah masyarakat 
yang mengakses SiKasep mencapai 
20.119 calon debitur,” ujar Direktur 
Utama PPDPP, Arief Sabaruddin.

Dalam Buku II Nota Keuangan 
beserta Rancangan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Negara TA 2021 
tercatat PPDPP ditargetkan dapat 
memberikan bantuan pembiayaan 
dalam bentuk KPR FLPP untuk sekitar 
157.500 unit rumah atau senilai 
Rp16,6 triliun dari DIPA.

Arief Sabaruddin, Direktur Uta-
ma PPDPP, menuturkan bahwa ting-
ginya target penyaluran FLPP Tahun 
2021 menjadi suatu tantangan, se-
hingga PPDPP, Bank Pelaksana, dan 
para asosiasi pengembang harus 
lebih bersinergi mempersiapkan pe-
nyaluran dana program KPR Subsidi 
Perumahan yang berbasis teknologi 
informasi.

Desktop Customer Service SiKasep
Kendati angka penyaluran FLPP 

Tahun 2020 telah tinggi, PPDPP terus 
mengembangkan inovasi teknologi 
informasinya. Baru-baru ini PPDPP 
mengembangkan aplikasi SiKasep 
berbentuk desktop, yang akan digu-
nakan oleh bank pelaksana dengan 
fitur customer service. 

Dengan fitur tersebut, masyarakat juga dapat menerima layanan 
dari bank pelaksana secara langsung terkait pengisian aplikasi SiKasep. 
Hal tersebut bertujuan untuk mendukung kemudahan dan efektifitas 
transaksi permohonan dana subsidi pada Bank Peklaksana.

Selain itu, PPDPP juga memberikan dukungan akses host to host 
bank pelaksana ke dalam aplikasi SiKumbang untuk dapat melihat 
potensi kesediaan hunian dari para pengembang guna pengembangan 
bisnis bagi Bank Pelaksana. 

Arief Sabaruddin menyampaikan bahwa dengan membuka 
Jalur Host to Host untuk aplikasi SiKumbang, maka Bank Pelaksana 
akan mengetahui sisi supply dan demand. Sehingga tersebut dapat 
membuka peluang bagi perbankan memanfaatkan hal tersebut se-
bagai perencanaan bisnis KPR Subsidi Perumahan.

 “Sistem maupun aplikasi yang kita bangun ini merupakan meeting 
point antara pemerintah, bank pelaksana, maupun pengembang. 
Menjadi sebuah tanggungjawab kita bersama dalam melayani masya-
rakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah pertamanya” terang 
Arief.n
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LAPORAN  UTAMA

Pesan dari judul artikel di atas kembali diucapkan 
oleh Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ketika 
memberikan sambutan dan membuka ajang 

pameran virtual perumahan bersubsidi dalam rangkai-
an kegiatan Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) 
2020. 

Basuki sangat mendukung atas relaksasi regu-
lasi yang dilakukan bank pelaksana dalam rangka 
mempercepat pelayanan. Namun Basuki mengingat-
kan bahwa relaksasi tidak untuk kualitas perumahan 
yang dibangun pengembang. Tugas dari Kementerian 
PUPR melindungi konsumen (masyarakat).

“Kepada para pengembang, saya mengajak untuk 
menjaga kualitas perumahan dengan sebaik-baiknya. 
Kita selalu mengajak masyarakat untuk memiliki hu-
nian, namun kualitas bangunan dan lingkungan untuk 
diperiksa betul tentang kenyamanan hunian,” ucap 
Basuki, dalam arahan pembukaan pameran rumah 
subsidi virtual di ruang Pendopo Kementerian PUPR, 
25/8.

Ia meminta kepada jajarannya untuk betul-betul 
mengawasi kualitas bangunan rumah bersubsidi yang 
dibangun pengembang. Konstruksi bangunannya ha-
rus sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Selain itu Basuki menegaskan perihal hak konsu-
men pada Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dari 
pemerintah untuk diperhatikan. Karena dana tersebut 
bersumber dari APBN yang sasarannya harus diper-
tanggungjawabkan. 

“Jadi sampaikan pada konsumen (masyarakat) 
dalam akad kredit bahwa mereka mempunyai hak atas 
bantuan uang muka Rp4 juta, karena selama ini masih 
banyak yang tidak tahu,” pesannya.

Pada kesempatan tersebut, Ia juga mengingatkan 
terkait bunga yang harus mengikuti aturan, yaitu flat 
5%. “Jangan main-main terhadap aturan tersebut, ha-
rus kembali kepada  khittahnya” tegas Basuki.

Dalam kesempatan yang sama, Arief Sabaruddin, 
Direktur Utama PPDPP mendemonstrasikan layanan 
teknologi yang telah diterapkan PPDPP dalam me-
nyalurkan FLPP, seperti SiKasep, SiKumbang, dan 

RELAKSASI TIDAK UNTUK 
KUALITAS RUMAH

MENTERI PUPR:

MENTERI PUPR MEMINTA PENGEMBANG MENGUTAMAKAN KUALITAS BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 
PERUMAHAN. IA MENGINGATKAN JAJARANNYA, MEL AKUKAN PENGAWASAN.
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Dashboard Management Control yang menjadi Big 
Data Hunian yang dikelola oleh PPDPP.  

Arief memastikan Layanan FLPP kini hanya de-
ngan segenggam tangan saja, melalui smartphone. 
Sehingga masyarakat untuk mencari rumah tidak 
perlu keluar rumah. 

“Enam puluh persen pengguna yang mengakses 
aplikasi SiKasep adalah merupakan generasi milenial, 
yaitu antara 20 sampai dengan 40, atau dengan gaya 
hidup yang selalu mencari sinyal”, terangnya.

Melalui rangkaian sistem Big Data Hunian, Kemen-
terian PUPR memiliki data Demand (kebutuhan hu-
nian) secara realtime mengenai kelompok sasaran, 
demografi user, bank pilihan user, survey kepuasan 
penggunaan SiKasep. 

Sedangkan dari sisi supply (ketersediaan), data 
yang dihimpun secara realtime berupa lokasi, spesifik-
asi bangunan, ketersediaan hunian, hingga siteplan.

“Dengan aplikasi ini, Kementerian PUPR sudah 
memudahkan masyarakat untuk mendapatkan rumah-
nya secara online” jelasnya.

Pameran perumahan virtual itu melibatkan 13 
Bank Pelaksana penyalur dana FLPP (Fasilitas Likuiditas 
Pembiayaan Perumahan) dan SSB (Subsidi Selisih 
Bunga) serta 170 pengembang perumahan subsidi 
plus Perum Perumnas. Untuk mengakses halaman ini, 
masyarakat cukup masuk pada situs www.hapernas20.
com dan mengisi buku tamu berupa identitas nama 
lengkap, email, dan nomor telepon. n

“ENAM PULUH PERSEN PENGGUNA YANG 
MENGAKSES APLIKASI SIKASEP ADALAH 
MERUPAKAN GENERASI MILENIAL, YAITU 
ANTARA 20 SAMPAI DENGAN 40, ATAU 
DENGAN GAYA HIDUP YANG SELALU 
MENCARI SINYAL”.
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LAPORAN  UTAMA

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 
(PPDPP) terus melakukan penguatan dan pe-
ngembangan basis teknologi dalam peningkatan 
layanan kepada masyarakat. Setelah melakukan 

kerjasama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) 
untuk penggunaan IT Security Assessment (ITSA) dan im-
plementasi digital signature terhadap tiga aplikasi yang 
dimiliki oleh PPDPP yaitu Sistem Informasi KPR Bersubsidi 
(SiKasep), Sistem Informasi untuk Pengembang (SiKum-
bang) dan website portal, PPDPP dalam waktu dekat akan 
meluncurkan Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi 
(SiPetruk). 

“Kami sedang mempersiapkan proses bisnisnya dan 
dalam waktu dekat kami akan segera me-launchingnya. 
Sehingga ke depan PPDPP melalui aplikasi ini dapat 
melihat kelaikan fungsi bangunan rumah sehingga 
masyarakat benar-benar nyaman dalam memilih rumah 
subsidi yang ada di SiKasep dan SiKumbang,” ujar Direktur 
Utama PPDPP, Arief  Sabaruddin.

Arif menjelaskan secara teknis terkait pengawasan 
konstruksi bangunan, maka pihaknya akan bekerjasama 
dengan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi). 
LPJK bertugas melakukan pelaksanaan pengawasan 
konstruksi bangunan sesuai aturan yang berlaku di Per-
men PUPR No. 20 Tahun 2019, Pasal 34 ayat (1) soal Kelai-
kan Fungsi Bangunan.

“LPJK itu punya ribuan anggota yang tersebar seluruh 
Indonesia. Sistemnya seperti Gojeklah. Anggota partner 
LPJK itu yang akan melakukan pengawasan bangunan 
rumah yang dibangun pengembang. Anggota LPJK tadi 
akan membuat laporan pemeriksaan kelaikan fungsi ba-
ngunan dan persyaratan administrasi lainnya yang akan 
dimasukan dalam laporan SiPetruk,” terangnya.

Selanjutnya sistem Artificial intelligence di SiPetruk 
bekerja memvalidasi semua dokumen administrastif, 
dan persyarat teknis bangunan yang tadi dilakukan oleh 
partner LPJK. Jika cocok maka data unit rumah yang sudah 
tervalidasi tadi selanjutnya masuk ke aplikasi SiKumbang 
sebagai unit rumah yang siap akad kredit.

Terkait biaya, menurut Arief tentunya akan ada biaya 
komponen biayanya. Namun tidak akan besar. Malah pe-
ngembang bisa menghemat, karena untuk pengawasan 
konstruksi yang selama ini menunjuk kontraktor/perusaha-
an tertentu, maka tidak lagi perlu ada lagi. Ada item biaya 
dari pengembang yang akan berkurang dengan penun-
jukkan manajemen konstruksi.

“Singkatnya, laporan yang masuk dan tervalidasi oleh 
SiPetruk sebagai bangunan rumah layak fungsi,” pungkas 
Arief. Menurut Arief, secara teknis, sistem aplikasi SiPetruk 
sendiri sudah siap. Tinggal merampungkan, tinggal me-
nunggu. Nah, berikut alur bisnis bagaimana SiPetruk 
bekerja.

MENGENAL SiPetruk

TARGETNYA AWAL TAHUN 2021 SIPETRUK BISA OPERASIONAL, 
GUNA MELENGKAPI SISTEM APLIKASI SiKumbang DAN SiKasep.

APLIKASI PEMANTAUAN 
KONSTRUKSI RUMAH
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LIPUTAN  KHUSUS

Untuk meningkatkan layanan berbasis tekno-
logi informasi, maka Pusat Pengelolaan 
Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) terus 
melakukan Pengembangan Fitur Program 

Penyaluran Subsidi Perumahan Berbasis Teknologi 
Informasi dengan Bank Pelaksana. Pengembangan 
teknologi informasi yang dilakukan oleh PPDPP bertu-
juan untuk meningkatkan pelayanan kepada masya-
rakat. 

Sampai dengan sekarang, PPDPP telah berhasil 
mengembangkan fitur pada aplikasi SiKasep. Dimana, 
bank dapat membantu masyarakat melakukan tran-
saksi KPR Subsidi Perumahan lewat fitur desktop cus-
tomer service yang ada pada Bank Pelaksana.

Selain itu menurut Direktur Operasi PPDPP, Mar-
tanto Boedi Joewono, PPDPP juga memberikan 
dukungan akses kepada bank pelaksana, sehingga 
dapat melihat potensi kesediaan hunian dari para pe-
ngembang. Hal itu berguna untuk pengembangan bis-
nis di Bank Pelaksana.

“PPDPP juga akan membuka jalur Host To Host 
pada Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Si-
Kumbang). Sehingga nantinya bisa dimanfaatkan oleh 
perbankan dalam penyaluran subsidi perumahan” ujar 
Martanto.

Guna membahas hal tersebut lebih lanjut, dilaku-
kan rapat koordinasi dengan mengundang Bank 
Pelaksana, bank nasional maupun Bank Pembangunan 
Daerah (BPD), konvensional dan syariah. Kegiatan yang 
berlangsung di Sentul, Jawa Barat, 9-12 September 
itu, diikuti juga oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan 
Siber dan Sandi Negara (BsrE-BSSN), serta mitra terkait 
lainnya.

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin menyam-
paikan bahwa dalam mendukung kemudahan dan 
efektifitas transaksi permohonan dana subsidi pada 
Bank Pelaksana, PPDPP akan terus menghadirkan fitur-
fitur terbaru.

Namun, Arief mengingatkan kepada Bank Pelak-
sana terkait pemenuhan dokumen melalui skema Host 

PPDPP TERUS PERLUAS FITUR PROGRAM 
LAYANAN IT BAGI BANK PELAKSANA

BANK PEL AKSANA BISA MEMANFAATKAN JALUR HOST TO HOST SiKumbang 
UNTUK PENGEMBANGAN BISNISNYA.
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to Host PPDPP, maka berdasarkan Peraturan Menteri 
PUPR Nomor 20 Tahun 2019, bank pelaksana harus 
menyelesaikan kekurangan data Form H tersebut pa-
ling lambat hingga 30 November 2020. 

“Hal itu nantinya akan menjadi pertimbangan 
untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama operasional 
penyaluran FLPP Tahun 2021” tekan Arief.

Karena itu lewat dukungan BSrE-BSSN, maka bank 
pelaksana lanjutnya, bisa diberikan bimbingan untuk 
menyelesaikan target pengembangan. Yaitu berupa 
penyesuaian form H, pendaftaran SiKasep, Kuota, hing-
ga Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yang terdiri 
dari 10 field dan harus dimutakhirkan.

Sebagai informasi sejak akhir tahun 2019, pemerin-
tah telah menerapkan aplikasi Sistem Informasi KPR 
Subsidi Perumahan atau SiKasep. Lewat SiKasep maka 
seluruh alur bisnis dapat dilakukan secara online dan 
meminimalisir tatap muka. Aplikasi yang dikelola oleh 
PPDPP itu akan terus dikembangkan dan disinergikan 
bersama aplikasi-aplikasi lain yang dimiliki oleh PPDPP.

Peran Serta Bank Pelaksana
Berdasarkan data yang dihimpun pada mana-

gement control (MACO) PPDPP, saat ini angka keter-
sediaan (suply) rumah lebih tinggi daripada kebutuhan 
(demand). Hal tersebut terjadi dikarenakan para pe-
ngembang secara aktif telah melaporkan data peru-
mahannya kepada PPDPP melalui Aplikasi SiKumbang.

Namun dikarenakan masih banyak masyarakat 
yang belum mengetahui Aplikasi SiKasep sehingga 
terkesan pasokan lebih tinggi dari kebutuhan. Karena 
itu PPDPP berharap peran serta Bank Pelaksana untuk 
dapat secara aktif menyelenggarakan layanan custo-
mer service. 

Layanan Costomer service SiKasep dalam bentuk 
desktop tersebut dikembangkan oleh PPDPP dalam 
rangka percepatan layanan penyaluran program KPR 
Subsidi Perumahan.

“Hampir di seluruh provinsi, ketersediaan hunian 
lebih banyak daripada permintaan. Kita membutuhkan 
strategi Bank Pelaksana untuk dapat menjaring masya-
rakat mengakses SiKasep guna menekan demand dan 
menyeimbangkan supply” tambahnya.

Lewat management control PPDPP, Arief memberi-
kan gambaran bahwa keaktifan bank pelaksana dalam 
mendorong penggunaan SiKasep kepada masyarakat, 
akan memberikan peluang bagi bank pelaksana untuk 
menariknya menjadi user (debitur). 

“Kami akan melihat bank mana yang dipilih oleh 
masyarakat, dan itu dapat menjadi pertimbangan ka-
mi dalam menentukan jumlah kuota” pungkasnya.n

“HAMPIR DI SELURUH 
PROVINSI, KETERSEDIAAN 

HUNIAN LEBIH BANYAK 
DARIPADA PERMINTAAN. KITA 

MEMBUTUHKAN STRATEGI 
BANK PELAKSANA UNTUK 

DAPAT MENJARING MASYA-
RAKAT MENGAKSES SIKASEP 

GUNA MENEKAN DEMAND DAN 
MENYEIMBANGKAN SUPPLY”.
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T ingginya minat masyarakat terhadap kepe-
milikan rumah subsidi membuat pemerintah 
menaikkan anggaran Fasilitas Likuiditas Pem-
biayaan Perumahan (FLPP) menjadi Rp16 tri-

liun.
Dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2021 
tercatat bahwa Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan 
Perumahan (PPDPP) ditargetkan dapat memberikan 
bantuan pembiayaan dalam bentuk KPR Sejahtera 
alias Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 
untuk sekitar 157.500 unit rumah atau senilai Rp16,6 
triliun dari DIPA.

Didalam buku yang dirilis oleh pemerintah ini, 
dinyatakan bahwa manfaat yang diharapkan dari 
alokasi investasi kepada BLU PPDPP antara lain terse-
diannya fasilitas/insentif dalam pembiayaan peruma-
han. Selain itu, tersedianya suku bunga rendah dan 
tetap (fixed rate) sepanjang masa pinjaman sehingga 
angsuran kredit lebih terjangkau bagi MBR.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengumumkan untuk 
mengalokasikan anggaran program perumahan pada 
2021 sebesar Rp8,093 triliun. Anggaran tersebut akan 
digunakan untuk mendorong pelaksanaan Program 
Sejuta Rumah di seluruh wilayah Indonesia.

 Anggaran tersebut nantinya akan dibagi menjadi 
dua yakni untuk pelaksanaan Program Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp7,813 
triliun dan Program Dukungan Manajemen sebesar 
Rp0,28 triliun.

Siapkan SiPetruk
Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP me-

nyambut baik tambahan pendanaan untuk KPR FLPP 
tersebut. Hal itu menurut Arief sekaligus menjadi suatu 
tantangan, sehingga PPDPP harus lebih bersinergi 
dengan mitra kerja untuk mempersiapkan penyaluran 
dana program KPR Subsidi Perumahan dengan me-
manfaatkan teknologi informasi.

ANGGARAN KPR FLPP NAIK,
PPDPP SIAPKAN SEJUMLAH STRATEGI

TIDAK L AMA L AGI  SIPETRUK AKAN HADIR MELENGKAPI L AYANAN SiKasep DAN Sikumbang
GUNA PERSIAPAN PENYALURAN DANA PROGRAM KPR SUBSIDI
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Selama ini SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi 
Perumahan) dan SiKumbang (Sistem Informasi Kum-
pulan Pengembang) ditetapkan sebagai sistem yang 
dipercaya untuk mengawal tiga program KPR Subsidi 
Perumahan yaitu: FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan), SSB (Subsidi Selisih Bunga) dan BP2BT 
(Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan).

“PPDPP saat ini sedang mempersiapkan Sistem 
Informasi Pemantauan Konstruksi (SiPetruk). Kami se-
dang mempersiapkan proses bisnisnya dan dalam wak-
tu dekat kami akan segera melaunchingnya. Sehingga 
ke depan PPDPP  melalui aplikasi ini dapat melihat ke-
laikan fungsi bangunan rumah sehingga masyarakat 
benar-benar nyaman dalam memilih rumah subsidi 
yang ada di SiKasep dan SiKumbang,” ujarnya pada 
pengarahan Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan 
Fitur Program Penyaluran Subsidi Perumahan Berbasis 
Teknologi Informasi, di Sentul, (Rabu, 9/9).

Hal itu katanya sesuai dengan amanah Menteri 
PUPR yanng menegaskan tidak adanya toleransi terha-

dap kualitas rumah. Kualitas konstruksi rumah subsidi 
harus sesuai dengan ketentuan paraturan yang berlaku.

“SiPetruk adalah pesan Bapak Menteri PUPR yang 
selalu mengingatkan soal kualitas rumah subsidi, ke-
pada pengembang dan bank penyalur KPR subsidi,” 
tambahnya.

Menanggapi amanah Menteri tersebut, PPDPP 
saat ini bergerak cepat dan menyiapkan SiPetruk, 
sebagai aplikasi yang digunakan untuk memantau 
konstruksi dan kualitas rumah subsidi. Aplikasi terse-
but menurut rencana akan diluncurkan dalam waktu 
dekat di tahun 2020.

“Sistem maupun aplikasi yang kita bangun ini 
merupakan meeting point antara pemerintah, bank 
pelaksana, maupun pengembang. Menjadi sebuah 
tanggungjawab kita bersama dalam melayani masya-
rakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah per-
tamanya” pungkas arief. n 
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Sejak tahun 2018, setiap tahunnya Kementerian 
Keuangan meminta kepada Kementerian Pe-
kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
melalui Sekretariat Jenderal, Biro Keuangan 

untuk melakukan penilaian kinerja aspek layanan 
Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan 
Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).

Seperti tahun sebelumnya, penilaian yang 
dilakukan pada tahun 2020 meliputi kinerja aspek 
layanan (mencakup penilaian kinerja aspek layanan 
pertumbuhan produktivitas layanan, efisiensi 
layanan, mutu dan pelayanan bagi masyarakat 
dan pengembangan organisasi dan pengelolaan 
SDM) dan  kinerja aspek keuangan meliputi rasio 
keuangan (mencakup rasio kas, rasio lancar, periode 
penagihan piutang, perputaran aset, imbalan atas 
aset, imbalan atas ekuitas dan rasio PNBP terhadap 
biaya operasi) dan kepatuhan pengelolaan ke-
uangan (mencakup rencana dan bisnis anggaran 
definitif, laporan keuangan berdasarkan SAK, surat 
perintah pengesahan pendapatan dan belanja 

BLU, tarif layanan, sistem akuntansi, persetujuan re-
kening dan SOP).

Metode yang digunakan oleh Kementerian 
PUPR melalui pengumpulan data primer dan se-
kunder. Data primer diperoleh melalui pemanta-
uan lapangan di empat kota, yaitu Samarinda, 
Kalimantan Timur, Palembang, Sumatera Selatan, 
Padang, Sumatera Barat dan Mataram, Nusa 
Tenggara Barat. Selain itu, Biro Keuangan juga mela-
kukan kuisioner untuk tiga kelompok baik dari sisi 
kepatuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
(MBR) sebanyak 124 responden, bank pelaksana 
(8 bank) dan pengembang (8 pengembang).  Se-
dangkan data sekunder diperoleh dengan cara me-
ngumpulkan semua data terkait dari PPDPP.

Hasil penilaian kinerja layanan PPDPP untuk 
tahun 2020 sebesar 90,74 atau kategori AA (baik). 
Penilaian ini meningkat jika dibandingkan dengan 
tahun 2019 sebesar 87,45 dengan kategori AA 
(baik) dan tahun 2018 sebesar 73,90 dengan ka-
tegori A.

ASPEK LAYANAN PPDPP RAIH KATEGORI 
BAIK DAN TERUS MENINGKAT

UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI TRANSAKSI PROSES BISNISNYA, 
PPDPP MELAKUKAN MITIGASI RESIKO ATAS ADANYA POTENSI SERANGAN SIBER.
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Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kemente-
rian PUPR, Budi Setiawan dalam pertemuan yang dilakukan 
bersama PPDPP akhir Juli 2020 menyatakan apresiasinya atas 
peningkatan layanan yang telah dilakukan. 

“Kami sangat menghargai capaian PPDPP dalam upa-
yanya meningkatkan layanan kepada masyarakat, bank dan 
pengembang melalui pengembang teknologi salah satunya 
SiKasep,” ujar Budi menegaskan.

Sebagai lembaga yang dikelola berdasarkan BLU, PPDPP 
yang kini telah berusia 10 tahun semakin gencar untuk 
terus melakukan berbagai peningkatan layanan melalui 
pengembangan teknologi. Direktur Utama PPDPP, Arief Sa-
baruddin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan PPDPP 
saat ini dan ke depan adalah untuk membangun layanan pem-
biayaan perumahan yang lebih baik. 

“Ke depan Kementerian PUPR akan memiliki big data 
yang tersaji di SiKasep. Baik dari sisi permintaan akan peru-
mahan, dari sisi penyediaan perumahan, kuota bank dan sisi 
pemantauan terhadap kualitas rumah subsidi,” ungkapnya 
tegas.

Data survei kepuasan masyarakat yang dipasang oleh 
PPDPP pada aplikasi Sistem KPR Bersubsidi (SiKasep) sebesar 
58,18%, menyatakan aplikasi SiKasep sangat baik. Dan sebesar 
35,01% menyatakan aplikasi SiKasep baik (data per 3/8).n

“Hasil penilaian kinerja 

layanan PPDPP untuk 

tahun 2020 sebesar 

90,74 atau kategori 

AA (baik). Penilaian 

ini meningkat jika 

dibandingkan dengan 

tahun 2019 sebesar 

87,45 dengan kategori 

AA (baik) dan tahun 

2018 sebesar 73,90 

dengan kategori A.”
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1. Webinar Peringatan Hari Perumahan 
Nasional Tahun 2020 

 
 “KEyPOint SiKasep” Rumah#1

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin yang 
menjadi pembicara menyampaikan bahwa SiKasep 
pas tak hanya bagi kaum milenial tetapi juga semua 
kalangan dalam membantu menemukan rumah 
subsidi. Hanya dengan mengunduh aplikasi SiKasep 
di playstore maka masyarakat bisa masuk ke dalam 
aplikasi dan mengikuti semua tahapan yang ada.  
Memilih rumah di daerah yang diinginkan dan me-
nentukan bank pelaksana sesuai pilihan sebanyak 43 
bank pada tahun 2020.

2.  Webinar Serial 1 Dekade KPR FLPP

 A. Serial 1: “Membangun Mimpi di Ru-
mah Subsidi Bersama SiKasep”
Dilaksanakan, Rabu (26/8), menghadirkan nara-

sumber, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat, Direktur Utama PPDPP,  Direktur Hubungan 
Kelembagaan Bank BNI, Direktur BTN, Direktur Bisnis 
dan Ritel Bank Jateng, Kepala Pusat Riset IHUDRC, 
Asnawi Manaf dan pengembang dari PT Batistuta, 
dipandu oleh moderator Danar Diaz.

Dalam keynote speech-nya Dirjen Pembiayaan 
Infrastruktur, Eko D. Heripoerwanto menyampaikan 
bahwa untuk tahun 2021 pemerintah telah meng-
angarkakn dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Peru-
mahan (FLPP) sebesar Rp16,6 Triliun untuk 157.500 
unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp6,4 triliun 

SOSIALISASI PPDPP
LEWAT SEMINAR ONLINE

UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI TRANSAKSI PROSES BISNISNYA,
PPDPP MEL AKUKAN MITIGASI RESIKO ATAS ADANYA POTENSI SERANGAN SIBER.

Dalam rangkaian kegiatan 1 dekade layanan 
Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas 
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR 
FLPP), serta Peringatan hari perumahan na-

sional, maka Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan 

Perumahan (PPDPP) menggelar beberapa serial 
diskusi dan seminar online yang melibatkan masya-
rakat umum lewat layanan aplikasi zoom dan kanal 
Youtube. 



19Volume 5, Edisi 19, 2020  |

untuk 955.899 unit, Bantuan Pembiayaan Perumahan 
Berbasis Tabungan (BP2BT) senilai Rp1,59 Triliun 
untuk 39.996 unit dan bantuan uang muka senilai 
Rp1,036 triliun untuk 257.500 unit rumah.

Sementara itu, Direktur Utama PPDPP, Arief 
Sabaruddin menyampaikan bahwa dengan kondisi 
pandemi yang masih melanda tanah air, pemerintah 
telah menyiapkan perangkatnya sehingga tidak 
perlu untuk keluar rumah dalam mengakses bantuan 
pembiayaan perumahan. Masyarakat bisa tetap di 
rumah, cukup dengan mengunduh aplikasi SiKasep 
melalui playstore maka masyarakat sudah dapat me-
milih rumah sesuai dengan impiannya, begitu pun 
dengan bank pelaksananya.

Tak heran jika realisasi FLPP, di tengah Pandemi 
tidak terpengaruh. Asnawi Manf yang juga hadir 
dalam diskusi daring ini di kantor PPDPP menyam-
paikan apresiasinya yang tinggi atas pencapaian 
PPDPP dalam pengembangan teknologi. 

“SiKasep merupakan satu lompatan sejarah tata 
kelola perumahan rakyat yang lebih berkeadilan,” 
ungkapnya dalam presentasi bahan yang dishare 
ketika diskusi daring berlangsung.

B. Serial 2: “Menabung Untuk Rumah Ida-
man”
Hadir secara langsung di studio mini kantor PPDPP 

sebagai pembicara Kepala Divisi Pemasaran PPDPP, 
Alfian Arif, Retail Banking Head Bank BRI Syariah, Elvera 
Melladiana, Ketua Umum DPP Himppera, Endang 
Kawidjaja dan hadir secara daring via zoom Waketua 
Umum REI Koordinator Bidang Perumahan Subsidi 

dan Perumahan Aparatur Pemerintah, Moerod serta 
EVP Bank Mandiri, Ignatius Susatyo.

Alfian menyampaikan bahwa debitur FLPP ber-
ada pada usia 20 s/d 30 tahun mencapai 52,73% 
sedangkan pengguna SiKasep terbesar berada pada 
usia yang sama mencapai 55,05%. Untuk itu Alfian 
menyarankan kepada milenials, untuk memikirkan 
dan merancang masa depan. 

“Kami mengangkat tagline “RUN”, not just want but 
need. Rancang masa depanmu, Ubah perioritasmu, 
Nabung untuk rumah idaman,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Bank Pelak-
sana yang diwakili oleh Retail Banking Head Bank 
BRI Syariah, Elvera Melladiana. Elvera menyampaikan 
bahwa, BRIS menjadi bank syariah yang memiliki 
komitmen tinggi dalam menyalurkan dana FLPP. 
Saat ini, tercatat BRIS sudah menyalurkan dana FLPP 
sebanyak 7.455 unit senilai Rp756,024 miliar.

Begitupun dengan  EVP Bank Mandiri, Ignatius 
Susatyo dalam kesempatan yang sama secara daring 
menyampaikan bahwa Bank Mandiri juga banyak 
menjangkau kaum muda untuk segera menikmati 
rumah idaman dengan menyisihkan 30% dari pen-
dapatannya.

Sementara itu Ketua Umum DPP Himppera, 
Endang Kawidjaja juga menyampaikan bahwa me-
mang kaum muda harus memiliki tekad yang bulat 
untuk memikirkan masa depannya memiliki rumah 
idaman. “Pintar-pintar dalam bergaul dan kalo bisa 
jangan hanya bisa pamer bahwa telah jalan-jalan ke 
negara mana, tapi juga bisa pamer saya sudah bisa 
punya rumah dan tanah,” candanya.
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C. Serial 3: “Kiat Asik Cari Ru-
mah”
Dilaksanakan pada Jumat,(28/8). 

Narasumbernya antara lain: Direktur 
Keuangan PPDPP, Arief Rahman 
Hakim; Sharia Business Dvision Head 
Bank BTN Syariah, Alex Sofjan Noor; 
EVP Consumer Landing Sales and 
Development Bank BRI, Handaru Sakti; 
Ketua Umum Asprumnas (Asosiasi 
Pengembang dan Pemasar Rumah 
Nasional), Muhammad Syawali; dan 
Ketua Umum Appernas (Aliansi Pe-
ngembang Perumahan Nasional) Ja-
ya, Andriliwan Muhammad.

Diskusi ini membahas bagaimana 
cara mencari rumah agar dapat ter-
hindar dari permasalahan di kemu-
dian hari, seperti kondisi rumah yang 
dibangun masih tidak sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan 
pemerintah, dan alhasil penghuni 
rumah kerap menjadi korban utama 
dalam hal tersebut. Permasalahan 
seperti kualitas bangunan, fasilitas 
umum, sarana /prasarana penunjang, 
hingga administrasi berkas juga ikut 
dijelaskan dalam diskusi ini.

Arief Rahman Hakim, dalam pen-
jelasannya menyampaikan saat ini 
melalui SiKasep maupun SiKumbang, 
pemerintah dapat lebih memantau 
kualitas hunian yang disediakan dapat 
sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 

Namun Arief juga tetap mengingatkan kepada masyarakat untuk 
mematuhi aturan yang berlaku, seperti batas penghasilan yaitu 
Rp8 juta (join income), wajib dihuni, maupun tidak merubah tam-
pak. “Sehingga kita dapat memastikan bahwa program yang kami 
salurkan ini adalah tepat sasaran” terang Arief.

Pihak bank pelaksana juga menyempatkan diri untuk membe-
rikan saran dan pandangan kepada masyarakat mengenai strategi 
dalam membeli atau mencari rumah, seperti harus dipastikan 
bahwa perumahan tersebut terekam dalam SiKasep. Sedangkan 
dari pihak pengembang disampaikan bahwa saat ini para pe-
ngembang sangat mendukung keberadaan aplikasi SiKasep yang 
dinilai dapat membantu para pengembang untuk dapat mema-
sarkan huniannya.

Masyarakat perlu untuk diberikan pemahaman bahwa memi-
lih rumah harus dilihat dari berbagai sudut pandang, agar tidak 
menemui permasalahan jauh hari ke depannya, dan mengetahui 
dimana pokok permasalahannya agar dapat bersikap dan bertin-
dak. Dengan pemahaman seperti itu, maka diharapkan akan dapat 
meminimalisir pemasalahan hunian di Indonesia. n
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Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, PPDPP 
bersama dengan Tim Dibalik Lensa selaku mitra 
penyelenggara melakukan seleksi akhir untuk me-
nentukan juara lomba penulisan dan videogram, 

“Cari Rumah Tanpa Keluar Rumah Dengan SiKasep”. Peme-
nang terdiri dari Juara I, II, III dan Juara Harapan I, II, III.

Proses penjurian dan seleksi dilakukan di area kantor 
Metro TV. Juri yang terlibat dalam seleksi ini terdiri dari tiga 
unsur, pihak Direksi PPDPP, Praktisi penulisan maupun film, 
dan Pimpinan dari Media Indonesia.

Dari Kategori Penulisan, juri yang terlibat antara lain: 
Usman Kansong, Direktur Pemberitaan Media Indonesia; 
Hery Trianto, Direktor Bisnis Indonesia; dan Arief Sabaruddin, 
Direktur Utama PPDPP yang juga didampingi Atik Niene 
Nierani Iskandar, Direktur Umum dan Hukum PPDPP.

Sedangkan dari Kategori Videogram, juri yang terlibat 
antara lain: Aryo Danusiri, Antropolog Film; Hariyanto, Kepala 
Divisi Artistik & Foto Media Indonesia; dan Arief Sabaruddin, 
Direktur Utama PPDPP yang juga didampingi Atik Niene 
Nierani Iskandar, Direktur Umum dan Hukum PPDPP.

Dalam kurun waktu 2 bulan PPDPP setidaknya meneri-
ma karya tulis setidaknya 129 karya dan karya videogram 
sebanyak 93 buah. Kemudian diseleksi pada penentuan 
akhir menjadi sebanyak 30 karya pada videogram dan 25 
karya pada karya tulis.

Usai menutup penerimaan karya lomba “Cari Rumah 
Tanpa Keluar Rumah Dengan SiKasep”, Arief Sabaruddin me-

nyampaikan bahwa dalam tahap seleksi awal tim kurator 
mempertimbangkan berbagai unsur penilaian penting un-
tuk lolos, seperti konten atau pesan yang disampaikan harus 
sesuai tema, gaya penulisan dan diksi yang digunakan untuk 
penulisan, dan kualitas tayangan pada videogram.

“Banyak karya bagus yang kami terima, kami meng-
apresiasikan kontribusi dari masyarakat yang ikut serta dalam 
lomba tersebut. Ini dapat dibuktikan adanya pertimbangan 
yang ketat dari kami tim juri ketika berdiskusi menentukan 
juaranya” sambut Arief Sabaruddin.

Pelaksanaan lomba ini juga diapresiasi oleh Usman 
Kansong selaku penulis senior ketika melakukan penjurian 
karya tulis “Sangat bagus dalam menjaring kemampuan 
masyarakat terhadap aplikasi pembiayaan perumahan. 
Mendidik mereka untuk mencari tahu, membaca dan menu-
angkannya dalam tulisan” ujar Usman.

Senada dengan juri penulisan, Aryo Danusiri selaku 
antropolog film juga sampaikan bahwa karya yang dikirim 
tersebut dapat menjaring potensi-potensi dari masyakarat 
pada golongan manapun untuk menghasilkan karya yang 
bisa dikompetisikan.

“Lomba ini mampu membuat masyarakat berpikir kre-
atif dan mencerna aplikasi pembiayaan perumahanSiKasep, 
dan menuangkannya dalam karya sesuai dengan pencarian 
mereka terhadap aplikasi ini” imbuh Aryo.

Berikut para pemenang lomba yang diumumkan pada 
acara Hari Perumahan Nasional Tahun 2020. n

A. KARYA TULIS
PEMENANG JUDUL TULISAN NAMA PEMENANG
Juara I “Punya Rumah Modal Jempol Nurdian Akhmad
Juara II Miliki Rumah Di Tengah Pandemi Bukan Lagi Mimpi” Erwin Kusuma O.H
Juara III “Tak Perlu Susah Cari Rumah Di Tengah Wabah” Ilham Budiman
Haparan I Merancang Masa Depan Rumah MBR Bersama SiKasep” Desi Meiyanti
Harapan 2 “Karena Rumah Bukan Sekadar Hunian” Deddy Kritianto A
Harapan 3 “SiKasep Menjawab Semua Permasalahan Sektor Perumahan Rakyat” Jatnika Wibiksana

B. VIDEO
PEMENANG JUDUL VIDEO NAMA PEMENANG
Juara I “Melamar Sekaligus Cari Rumah” Achmad Gunawan
Juara II “Miliki Rumah Di Tengah Pandemi” Widodo Setiawan
JUARA III “Zaenal dan Ayam” Insan Indah Pribadi
Harapan 1 “Pemuda Millenial” Geral Saprilla
Harapan 2 “SiKasep No Tipu Tipu” Hafidlullah Adriliawan Al Asy’ari
Harapan 3 “Teknologi SiKasep” Gayuh Rizki Utomo 

PEMENANG LOMBA 
“CARI RUMAH TANPA KELUAR RUMAH 

DENGAN SiKasep”
DAL AM KURUN WAKTU 2 BUL AN PPDPP SETIDAKNYA MENERIMA KARYA TULIS SETIDAKNYA

129 KARYA DAN KARYA VIDEOGRAM SEBANYAK 93 BUAH 
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Dalam rangka meningkatkan security system In-
frastruktur digitalnya, Pusat Pengelolaan Dana 
Pembiayaan Perumahan (PPDPP), melakukan 
IT Security Assessment (ITSA) dan implementasi 

digital signature bersama Badan Siber Sandi Negara 
(BSSN).

Selama seminggu, BSSN melakukan uji ITSA terhadap 
tiga aplikasi yang dimiliki oleh PPDPP, diantaranya SiKa-
sep,   SiKumbang dan website portal PPDPP. Selain itu 
PPDPP juga berhasil melakukan perjanjian kerja sama 
(PKS) teknis dengan BSrE (Badan Sertifikasi Elektronik) 
dalam penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) terhadap 
seluruh proses pertukaran data atau surat-menyurat baik 
terhadap internal PPDPP sendiri, ataupun Pengembang 
dan Masyaraka.

Akhmad Toha, Direktur Identifikasi kerentanan dan 
penilaian resiko BSSN mengatakan bahwa BSSN melalui 
BSre mempercayakan teknologi a sign time untuk dikelola 
di PPDPP secara mandiri agar proses digital signature 
dapat diimplementasikan pada sistem layanan PPDPP 
lainnya.

Salah satu keuntungan yang diperoleh dari imple-
mentasi tanda tangan digital ini, adalah seluruh pengguna 
baik internal PPDPP, Pengembang Bank, serta pihak 
lainnya dapat menandatangani dokumen secara digital 
dengan aman dan cepat, kapanpun dan di manapun 
juga. Proses-proses yang sebelumnya dilaksanakan dalam 
waktu yang lama, sekarang bisa dilaksanakan dalam hitu-
ngan beberapa menit saja.

Secara terpisah Kepala BSrE, Rinaldy menyampaikan 
bahwa sebagai Mata Pena “The New Normal” Reformasi 
Birokrasi Indonesia, pemanfaatan TTE dapat mendorong 
peningkatan efektivitas dan efisiensi berbagai layanan 
sistem elektronik. Pemanfaatan TTE tetap dapat menye-
diakan aspek fleksibilitas keamanan informasi selain mem-
berikan keuntungan secara ekonomi.

Rinaldy menjelaskan perbedaan TTE dengan tanda 
tangan hasil scan dimata hukum terkait dengan peng-
akuan keabsahannya. TTE sah diakui secara hukum 
sedangkan tanda tangan hasil scan tidak. BSrE mem-
berikan jaminan kepercayaan tersebut, jika ada satu lang-
kah saja yang tidak mematuhi prosedur penggunaan 

STRATEGI PPDPP MEMITIGASI 
RESIKO SERANGAN SIBER

PPDPP PERLU MEMBENTUK TIM KHUSUS YANG BERTUGAS MELAKUKAN PEMANTAUAN 
DAN IDENTIFIKASI TERHADAP ANCAMAN-ANCAMAN SERANGAN SIBER
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Sertifikat Elektronik maka layanan Ser-
tifikat Elektronik akan dicabut karena 
faktor keamanan informasinya tidak da-
pat terpenuhi.

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaru-
ddin memberikan apresiasi kepada 
tim IT PPDPP yang telah bergerak le-
bih cepat dalam mengembangkan 
sistem digitalisasi bisnis PPDPP dan 
meningkatkan sistem keamanannya 
dengan menggandeng BSSN dalam 
upaya meminimalisir serangan siber.

“Harapannya dengan adanya laya-
nan berbasis digital ini kedepannya 
PPDPP dapat meningkatkan pelayanan-
nya agar lebih transparan, akuntabel, 
efisien dan lebih produktif.” ujarnya.

Selanjutnya, menindaklanjuti reko-
mendasi hasil ITSA, ke depannya PPDPP 
dianggap perlu untuk membentuk tim 
khusus yang bertugas untuk melakukan 
pemantauan dan identifikasi terhadap 
ancaman-ancaman serangan siber 
dengan menggandeng BSSN demi 
menjaga keamanan data yang dikelola 
oleh PPDPP.

Eko Yon Handri Kasubdit Identifikasi 
dan Penilaian Resiko Pemerintah Daerah 
Wilayah 1, Direktorat IKPRP, Deputi 1 
BSSN dalam kesempatan pertemuan 
dengan tim IT PPDPP mengatakan 
bahwa di tengah kemudahan proses 
pertukaran data dan informasi yang 

ditawarkan di era revolusi industri 4.0, 
terdapat banyak ancaman serangan 
siber.

Hal itu berpotensi merugikan se-
buah lembaga. Oleh karena itu lanjut-
nya, ITSA penting dilakukan untuk 
menjamin sekuritas sistem informasi 
dan aplikasi PPDPP. Ia meminta PPDPP 
melakukan proses ITSA terhadap infras-
truktur digital yang ada secara bertahap 
dan menyeluruh.

Martanto Boedi Joewono Direktur 
Operasi PPDPP, menanggapi positif 
rekomendasi tersebut. Menurutnya 
PPDPP akan melakukan proses ITSA 
terhadap infrastruktur digital yang ada 
secara bertahap dan menyeluruh. 

“Dengan niat baik, kami berupaya 
melakukan seluruh rekomendasi hasil 
dari laporan pelaksanaan ITSA. Hal ini 
perlu dilakukan untuk meningkatkan 
pelayanan yang prima terhadap masya-
rakat dan seluruh  stakeholder  PPDPP,” 
ucapnya.

Secara keseluruhan PPDPP me-
miliki 24 sistem informasi yang berfungsi 
sebagai infrastruktur digital program 
penyaluran KPR Subsidi FLPP. Baik 
yang berbasis apk ataupun web. Untuk 
meningkatkan sekuritas infrastruktur 
digital tersebut direncanakan seluruh-
nya akan dilakukan ITSA secara berta-
hap. n

“Secara 
keseluruhan 
PPDPP
memiliki 24 
sistem informasi 
yang berfungsi 
sebagai 
infrastruktur 
digital program 
penyaluran 
KPR Subsidi 
FLPP. Baik yang 
berbasis apk 
ataupun web.”
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PEMBIAYAAN

Industri perbankan syariah terus menunjukkan per-
kembangan positif. Sepanjang 2014–2018, menurut 
data yang dirilis koran Bisnis Indonesia perbankan 
syariah mampu mencatat compounded annual 

growth rate (CAGR) sebesar 15 persen, lebih tinggi dari 
industri perbankan nasional yang mencatat CAGR se-
besar 10 persen.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah 
(SPS) Mei 2020 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) pada Juli 2020, pembiayaan bank umum syariah 
(BUS) dan unit usaha syariah (UUS) untuk pemilikan 
rumah tinggal dan apartemen mencapai Rp86,774 
triliun. Nilai ini merupakan pertumbuhan sebesar 
16,39 persen secara tahunan (y-o-y) dari sebelumnya 
Rp74,557 triliun.

Tren positif KPR syariah ini juga tampak dari 
hasil survei Rumah.com Consumer Sentiment Study 
semester II/2020 yang menunjukkan terjadi kenaikan 
preferensi konsumen untuk memilih KPR syariah 
menjadi 35 persen responden dari sebelumnya 29 
persen responden pada semester I/2020.

Sebaliknya peminat KPR konvensional turun dari 
37 persen responden pada semester I/2020 menjadi 
29 persen responden pada semester II/2020.

Data perbankan juga menunjukkan adanya tren 
positif KPR syariah. Bank Mandiri Syariah mencatat 
pembiayaan KPR syariah pada posisi Juni 2020 tum-
buh 11,8 persen (y-o-y). Sementara itu, BNI Syariah 
pada kuartal II/2020 mencatatkan pembiayaan KPR 
syariah sebesar Rp13,81 triliun atau tumbuh 11,10 
persen secara tahunan.

MENEROPONG PEMBIAYAAN SYARIAH
YANG TERUS BERTUMBUH

LANGKAH DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENCEGAH DAMPAK LANJUTAN DARI COVID-19
AKAN MENJADI FAKTOR PENTING DALAM MENJAGA OPTIMISME PASAR PERUMAHAN.
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Kepastian Besaran Cicilan
Alasan utama konsumen memilih KPR 

syariah karena adanya kepastian besaran 
cicilan bulanan (fixed rate). Selain tentunya 
pertimbangan keyakinan agama. 

Country Manager Rumah.com Marine 
Novita mengatakan selama 3 tahun terakhir 
ini para responden survei Rumah.com 
Consumer Sentiment Study mulai secara 
spesifik menyatakan produk pembiayaan 
KPR yang diminatinya khususnya KPR sya-
riah.

Kondisi ini didorong oleh kebutuhan 
konsumen akan kepastian besaran cicilan 
bulanan, sehingga menjadi alasan utama 
mengapa memilih KPR syariah. Alasan lain 
tentunya karena ada fenomena sentimen 
keagamaan atau hijrah menuju hal yang 
lebih baik yang cenderung meningkat da-
lam beberapa tahun terakhir.

Sedangkan jika didasarkan pada 
besaran penghasilan, mereka yang ber-
penghasilan rendah mayoritas lebih me-
milih pembiayaan dengan KPR syariah. 
Adapun kelompok berpenghasilan sedang 
dan tinggi cenderung untuk memilih KPR 
konvensional.

Berdasarkan umur, maka pembiayaan 
dengan KPR syariah cenderung lebih dimi-
nati oleh generasi muda dengan 37 per-
sen, responden berusia 22–29 tahun dan 
36 persen responden yang berusia 30–39 
tahun menyukai KPR syariah daripada KPR 
konvensional.

Marine menambahkan bahwa di te-
ngah penurunan indeks harga dan kenai-

kan suplai properti saat ini, konsumen bisa memanfaatkan 
momentum ini untuk membeli rumah menggunakan KPR 
syariah. Apalagi bagi mereka yang memiliki preferensi terha-
dap besaran cicilan yang tetap maupun karena pertimbangan 
keyakinan agama.

“Pasar properti sedang mengalami penurunan harga dan 
kenaikan suplai, sehingga berada berada pada kondisi buyer’s 
market. Oleh karena itu, pengembang melakukan koreksi 
harga untuk menjaga daya tarik sehingga konsumen akan di-
manjakan dengan suku bunga rendah, pilihan properti yang 
lebih banyak, dan daya tawar lebih tinggi,” tuturnya.

Sedangkan pengembang masih akan terus melakukan 
berbagai penyesuaian, baik target penjualan maupun penye-
diaan suplai. 

Pada kuartal IV/2020, diharapkan situasi stabil. Namun 
kondisi pasar masih akan tetap menjadi buyer’s market, karena 
penyedia suplai masih akan mempertahankan atau belum 
berani menaikkan harga. Karena itu pada akhirnya, langkah dan 
kebijakan pemerintah mencegah dampak lanjutan dari Covid-19 
akan menjadi faktor penting dalam menjaga optimisme pasar 
perumahan nasional.n

“Selama 3 tahun 
terakhir ini para 
responden survei 
Rumah.com 
Consumer Sentiment 
Study mulai secara 
spesifik menyatakan 
produk pembiayaan 
KPR yang diminatinya 
khususnya KPR 
syariah.”
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PEMBIAYAAN

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kian 
menunjukkan kiprahnya sebagai  Agent of 
Development. Bekerja sama dengan  Pusat 
Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 

(PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR),  Bank BRI  berupaya maksimal 
dalam  menyalurkan  pembiayaan  rumah subsi-
di lewat KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumah-
an (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
(MBR). 

Seperti kegiatan akad kredit massal kepada 500 
calon debitur yang tersebar di Kantor Wilayah BRI se-
luruh Indonesia pada bulan Juni 2020 lalu. Namun, 
karena pandemi Covid-19, maka kegiatan seremonial 
dilakukan via video conference.

“Di tengah kondisi ekonomi yang menantang 
karena Covid-19, ekspansi bisnis BRI khususnya untuk 
KPR Sejahtera FLPP ini terus kami lakukan untuk 

menyukseskan program rumah murah sekaligus 
membantu masyarakat memiliki rumah pertamanya,” 
jelas Handayani, beberapa waktu lalu.

Perseroan katanya akan terus mendukung upa-
ya pemerintah dalam penyediaan rumah kepada ma-
syarakat dengan harga yang relatif rendah. Walaupun 
dalam kondisi di tengah wabah seperti sekarang.

“Kami terus berupaya ekspansi secara  selective 
growth dalam penyaluran KPRS FLPP sehingga bisa ter-
serap maksimal,” ungkap Handayani.

Seperti diketahui untuk pembiayaan KPR FLPP 
tahun 2020, BRI mendapatkan jatah kuota sebanyak 
3.000 unit. Namun pada Juli 2020 kuota tersebut sudah 
terserap habis. Sehingga PPDPP menambahkan jatah 
kuota baru. Bank BRI mendapat tambahan kuota KPR 
FLPP sebanyak 2.000 unit. 

Handayani mengungkapkan adanya tambahan 
kuota yang diberikan ini menunjukkan komitmen 

DI TENGAH PANDEMI, BRI TERUS 
DUKUNG PENYALURAN KPR FLPP

TAMBAHAN KUOTA BARU SEBANYAK 2.000 UNIT YANG DIDAPATKAN BRI MENUNJUKKAN
KOMITMEN PERSEROAN DALAM MENGGARAP KPR FLPP.
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Bank BRI dalam menggarap KPR FLPP, seiring dengan 
tingginya permintaan dan kebutuhan rumah bagi 
masyarakat Indonesia. BRI optimistis kuota tambahan 
yang diberikan akan terserap optimal. 

“Tentunya, dengan komitmen Kami untuk mem-
berikan layanan yang lebih baik,” kata Handayani sera-
ya menegaskan bahwa BRI tetap menerapkan prinsip 
kehati-hatian dalam setiap proses operasionalnya.

Kinerja Semester I 2020
Kinerja BRI sepanjang Januari-Juni 2020 utamanya 

ditopang penyaluran kredit sebesar Rp 922,97 triliun 
atau tumbuh 5,23 persen dibandingkan periode yang 
sama tahun sebelumnya. Pencapaian ini lebih tinggi 
dari pertumbuhan kredit industri perbankan di bulan 
Juni 2020 yang sebesar 1,49 persen. Dari total pinjaman 
tersebut, sebesar 78,58 persen diantaranya atau senilai 
Rp 725,27 triliun disalurkan ke segmen UMKM. 

Seiring dengan gencarnya restrukturisasi dan pe-
nyaluran kredit yang selektif, BRI menjaga raiso kredit 
bermasalah (non performing loan/NPL) di level 3,13 
persen. Adapun NPL coverage sebesar 187,73 persen 
pada akhir Juni 2020.

Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), BRI menghimpun 
Rp 1.072,50 triliun sepanjang semester I-2020 atau 
tumbuh 13,49 persen di bandingkan periode sama ta-
hun lalu. Kinerja ini juga lebih tinggi dari DPK industri 
perbankan yang di Juni 2020 tumbuh 7,95 persen.  Se-

mentara itu, permodalan BRI terjaga dengan dengan 
capital adequacy ratio (CAR) sebesar 20,15 persen. 

“CAR masih sangat kondusif, cukup, dan mumpuni 
untuk dorong pertumbuhan kredit, dan ekspansi, serta 
meng-cover risiko-risiko apabila terjadi keburukan di 
kemudian hari. Ini menunjukkan kita kelola mana-
jemen risiko dengan baik,” pungkas Sunarso, Direktur 
Utama BRI, seperti dilansir Kompas.com. Adapun se-
panjang Januari-Juni 2020, BRI mencatatkan total aset 
sebesar Rp 1.387,76 triliun atau tumbuh 7,73 persen 
dari periode sama di tahun lalu.n

Handayani, Director of Consumer Business Bank BRI.
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PERBANKAN

Permintaan untuk KPR subsidi Fasilitas Likuiditas 
Pembiayaan Perumahan (FLPP) berbasis sya-
riah terus meningkat. Direktur Utama Pusat 
Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PPDPP PUPR), Arief Sabarudin menyampaikan FLPP 
syariah yang disalurkan oleh sejumlah bank syariah 
dan bank daerah berbasis syariah ada kecenderungan 
permintaannya meningkat.

Saat ini, porsi FLPP syariah telah mencapai 15,11 
persen yang disalurkan 14 bank syariah. Arief menya-
takan, kemungkinan porsi tersebut akan ditambah 
seiring peningkatan permintaan. Kinerja bank syariah 
dalam penyaluran KPR FLPP pun disebutnya cukup baik.

Per akhir September, mayoritas penyaluran FLPP 
dilakukan oleh BTN Syariah sebanyak, BRI Syariah dan 
BNI Syariah. Mayoritas disalurkan di Jawa Barat, Jawa 
Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Unit Usaha Syariah BTN mencatat pertumbuhan 
penyaluran pembiayaan sebesar 5,54 persen secara 
tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp23,03 triliun per 
Juli 2020. Pembiayaan pemilikan rumah di segmen 

nonsubsidi masih menjadi penopang terbesar pertum-
buhan yakni sebesar 12,46 persen yoy menjadi Rp8,1 
triliun pada Juli 2020.

“Kami mengambil segmen di bawah Rp500 juta. 
Segmen ini relatif lebih aman dan lancar, meski di 
situasi pandemi,” ujar Direktur BTN Andi Nirwoto dalam 
keterangan tertulis.

Segmen KPR subsidi juga masih menunjukkan 
pertumbuhan positif di level 7,3 persen yoy menjadi 
Rp12,32 triliun per Juli 2020. Andi menerangkan potensi 
KPR subsidi masih besar hingga akhir tahun nanti.

Untuk mencari dana jangka panjang yang diperlu-
kan dalam pembiayaan perumahan, BTN Syariah be-
kerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji 
(BPKH) untuk menggenjot pembiayaan rumah baik 
subsidi maupun nonsubsidi.

“Berkolaborasi dengan BPKH bisa menekan 
miss match yang selama ini terjadi dalam membiayai 
perumahan,” ungkap Andi.

Andi menjelaskan potensi BPKH dengan dana 
kelolaan yang cukup besar bisa dimanfaatkan perseroan 
dengan menawarkan skema bagi hasil investasi yang 

PERBANKAN SYARIAH TERUS
GENJOT PENYALURAN KPR FLPP

MINAT MBR MEMBELI RUMAH LEWAT KPR FLPP SYARIAH ADA KECENDERUNGAN
MENINGKAT DI MASA PANDEMI. 
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menjanjikan. Apalagi investasi di sektor properti sangat 
aman.

 “Kami bisa mencarikan skema yang sesuai dengan 
kebutuhan investasi BPKH. Bisa di pembiayaan rumah 
subsidi maupun nonsubsidi,” tegasnya.

 Menurut Andi, kerja sama dengan institusi dalam 
pembiayaan perumahan bisa menekan cost of fund. 
Untuk itu, selain meningkatkan dana murah, kerja sama 
institusi seperti dengan SMF, BPKH, dan yang terbaru 
dengan Bank Syariah Mandiri akan terus diperluas.

 “Jadi kerja samanya dalam satu proyek, mereka bisa 
ambil 50 persen atau mau ambil semuanya juga bisa,” 
tegasnya.

Sementara itu, PT Bank BRIsyariah Tbk yang tahun 
ini mendapatkan tambahan kuota kredit pemilikan 
rumah (KPR) subsidi pemerintah dengan skema Fasilitas 
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 
2.000 unit, optimis sebelum akhir tahun kuota tersebut 
akan habis.

Direktur Bisnis Ritel BRI Syariah Fidri Arnaldy men-
jelaskan strategi perseroan untuk memaksimalkan 
penyaluran KPR FLPP yakni memperkuat sinergi dan ko-
laborasi dari beberapa pihak.

“Kami akan berusaha dengan maksimal untuk 
menyalurkan KPR FLPP hingga akhir tahun ini sesuai 
target dan sasaran dari Kementerian PUPR,” katanya.

Strategi BRIS untuk menyalurkan KPR FLPP yakni 
dengan menggandeng developer yang memiliki repu-
tasi baik dan berkomitmen membangun rumah harga 
terjangkau berkualitas baik, menyasar pada kelompok 
pekerja. Di samping itu, penyaluran KPR FLPP bakal di-
dorong oleh aplikasi Sikasep dan Sikumbang.

BRI Syariah menyalurkan FLPP sejak 2012. Setiap 
tahun BRI Syariah mendapat peningkatan kuota. Pada 
2019, BRIS menyalurkan 7.672 unit kuota, atau 111% 
dari target kuota 2019. Adapun total realisasi FLPP sejak 
2012 hingga 2020 sebesar Rp4,48 triliun untuk 38.089 
unit rumah.

FLPP turut berkontribusi terhadap pertumbuhan 
pembiayaan konsumer BRI Syariah yang tumbuh sekitar 
52,62% pada kuartal II/2020 secara year on year (yoy). 

Sedangkan bank pelat merah yang lain, PT BNI 
Syariah lewat akad massal KPR Sejahtera Syariah berharap 
penyaluran KPR FLPP menopang pertumbuhan perse-
roan.

Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah Iwan 
Abdi berharap akad massal yang bertepatan dengan 
HUT Kemerdekaan RI ke-75, dapat menjadi pemacu 
semangat masyarakat yang ingin membeli rumah sub-
sidi dikala pandemi Covid-19.

“Hal ini sejalan dengan maqashid syariah di 
antaranya menjaga jiwa (hifdz nafs), menjaga akal (hifdz 
aql), menjaga keturunan (hifdz nasb), dan menjaga harta 
(hifdz maal), sebagai bentuk dukungan BNI Syariah 
terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 
untuk dapat memiliki rumah idaman sesuai prinsip 
syariah,” katanya.

Pemimpin Divisi Konsumer BNI Syariah Mochamad 
Samson menyebutkaan BNI berkomitmen untuk men-
sukseskan Program Satu Juta Rumah yang dikelola me-
lalui Kementerian PUPR. n

 Fidri Arnaldy, Direktur Bisnis Ritel BRI Syariah Andi Nirwoto, Direktur BTN

“Potensi BPKH dengan dana 

kelolaan yang cukup besar 

bisa dimanfaatkan perseroan 

dengan menawarkan skema 

bagi hasil investasi yang 

menjanjikan. Apalagi investasi 

di sektor properti sangat 

aman.”
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PERSPEKTIF

Rumah merupakan hak dasar yang diamanatkan 
oleh UUD 1945 yang pemenuhannya meru-
pakan kewajiban negara. Hak dasar itu ditu-
jukan untuk semua warga negara tanpa 

kecuali, termasuk penyandang disabilitas. Dengan 
keterbatasan yang ada pada diri mereka, maka negara 
wajib hadir memberikan kebijakan khusus bagi kaum 
disabilitas tersebut.

“Pemerintah, Perbankan, pelaku usaha dan mitra 
kerja terkait harus bergandengan tangan sesuai dengan 
tugas dan kemampuan masing-masing memberikan 
bantuan terhadap disabilitas. Bisa lewat bantuan sosial  
atau memampukan disabilitas lewat sistem pembiayaan 
yang sudah ada seperti pemberian Kredit Pemililkan Ru-
mah dengan perlakuan khusus,” usul Barkah Hidayat, 
Ketua Umum Pengembang Indonesia.

Hal itu ditegaskannya dalam pembahasan renca-
na kegiatan aksi Program 1.000 unit rumah bagi 
Komunitas Disabilitas yang akan diselenggarakan 
oleh Journal Properti bersama Presidium Asosiasi pe-
ngembang Nasional (PAPN) dan stakeholders terkait 
lainnya.

Pada kesempatan tersebut M. Syawali, Ketua 
Umum Asprumnas yang juga bagian dari PAPN 
menegaskan, bahwa PAPN akan ikut mendorong 
sepenuhnya ada kebijakan khusus bagi pemberian 
kredit maupun Kepemilikan Rumah bagi kaum disa-
bilitas.

“Termasuk mencari format yang tepat serta tero-
bosan kebijakan agar Perbankan bisa mendukung 
Program kepemilikan Rumah bagi kaum Disabilitas. 
PAPN akan mengangkat masalah Perumahan bagi 
para Disabilitas ini untuk mendapatkan respon  dari 
stakeholders dan stakeholders serta masyarakat luas,” 
tambahnya.

Dessy Ryen Tafrinni, Ketua Umum Asperi mem-
berikan apresiasi terhadap rencana kegiatan ini. Menu-
rutnya upaya terobosan ini supaya berkelanjutan maka 
harus didukung oleh regulasi sehingga ke depan akan 
jauh lebih mudah melaksanakan karena sudah ada 
acuan yang jelas.

Dukungan PAPN terhadap kegiatan Program 
1.000 unit Rumah Bagi Kamunitas Disabilitas juga da-
tang dari presidium yang lain seperti Ketua Umum 

MENDORONG KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

PAPN MENGUSULKAN PEMERINTAH MENGELUARKAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KHUSUS
BAGI DISABILITAS AGAR ADA TEROBOSAN BAGI PERBANKAN DAN PENGEMBANG.

KHUSUS DISABILITAS
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PIN, Ketua Umum Perwiranusa, 
Perpesma, Asperi, Perkumpulan 
Apersi, Ketua Umum Asperi dan 
lain-lain.

“Kami yakin program yang 
bagus ini akan didukung oleh 
anggota asosiasi dalam PAPN. Kami 
akan bantu sosialisasikan program 
ini kepada anggota sehingga unit 
rumah yang dibangun oleh pe-
ngembang maupun harga khusus 
buat disabilitas sebagai penerima 
manfaat tersedia,” ucap Rikardy 
Tito, Ketua umum PIN.

Risma Gandhi, Ketua dan Pelo-
por Program Aksi Penyediaan dan 
Kemudahan Akses Memiliki hunian 
bagi Komunitas Disabilitas ini me-
nyebutkan bahwa kegiatan ini 
berlaku secara nasional diseluruh 
wilayah Indonesia. Dilakukan 
sebagai bentuk implementasi 
dan kepedulian kepada sesama 
dengan maksud dan tujuan antara 
lain Membantu pemerintah me-
nyukseskan program sejuta rumah, 
khususnya perumahan bagi komu-
nitas disabilitas diseluruh Indonesia 
dan Membantu akses pembiayaan 
Komunitas Disabilitas terhadap 
rumah layak huni khususnya ke-
lompok non fixed income.

“Sampai sekarang sudah ter-
sedia 100 unit rumah di berbagai 
lokasi seluruh Indonesia. Rencana-
nya pencanangan aksi ini akan 
dilaksanakan pada 10 Desember 
2020, bertepatan dengan peringat-
an hari penyaluran KPR bersubsidi 
pertama di Indonesia tahun 1976 
lalu,” pungkasnya. 

Seperti diketahui selama ini 

kebijakan yang ada adalah terkait 
penyelenggaraan jasa konstruksi 
dengan mengedepankan fasilitas 
publik yang sesuai dengan standar 
kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan bagi penyandang 
disabilitas. Hal ini sejalan dengan 
Undang-Undang No.28/2002 
tentang Bangunan Gedung, UU 
No. 8/2016 tentang Penyandang 
Disabilitas dan Peraturan Menteri 
PUPR No. 14 tahun 2017 tentang 

Persyaratan Kemudahan Bangu-
nan.

Staf Ahli Menteri Bidang Sosial 
Budaya dan Peran Masyarakat 
Sudirman mengatakan dalam 
membangun pengembang wajib 
menyertakan desain fasilitas 
khusus penyandang disabilitas 
bila ingin mendapatkan izin men-
dirikan bangunan (IMB). Hal itu 
merupakan aturan yang berlaku di 
daerah.

Di DKI Jakarta misalnya, pe-
ngembang yang membangun 
gedung di Ibu Kota wajib menye-
diakan aksesibilitas bagi penyan-
dang disabilitas. Karena itu, 
setiap pengembang yang meng-
ajukan perizinan bangunan ge-
dung kepentingan umum untuk 
menyertakan desain fasilitas khu-
sus penyandang disabilitas ke 
dalam Gambar Perencanaan Arsi-
tektur (GPA).n

 M. Syawali
Ketua Umum Asprumnas

“PAPN akan ikut 
mendorong sepenuhnya 
ada kebijakan khusus 
bagi pemberian kredit 
maupun Kepemilikan 
Rumah bagi kaum 
disabilitas.”
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TREN  PROPERTI

Selama pandemi Covid-19, ajang pameran 
untuk memperkenalkan dan memasarkan 
produk-produk properti terus bergeser ke 
virtual. Tren pameran virtual diprediksi akan 

terus berlanjut pasca pandemi Covid-19, terutama 
dengan kondisi masyarakat yang semakin tanggap 
digital. 

Agustus lalu misalnya, Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, 
membuka Indonesia Properti Virtual Expo 2020, di 
Jakarta, Sabtu, (22/8).  Pameran virtual itu mematok 
kunjungan sebanyak 2 juta orang dalam kurun waktu 
sebulan kegiatan.

“Pemerintah berharap pameran kali ini dapat 
kembali menggairahkan industri perumahan di 
Indonesia. Apalagi kita ketahui, sektor industri ini dapat 
menggerakkan lebih dari 174 industri lainnya, seperti 
bahan material, paku, semen, genteng, keramik, dan 
lain-lain,” ucap Basuki, dalam sambutan pembukaan 
acara.

Menteri Basuki terus mendorong para pelaku 
sektor perumahan untuk menjadi salah satu leading 
sektor dalam menopang Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN). Kolaborasi Kementerian PUPR dengan berbagai 
entitas untuk relaksasi regulasi, perluasan skema 
pembiayaan dan penyediaan perumahan diharapkan 
dapat mengakselerasi pertumbuhan sektor properti 
yang memiliki efek berganda (multiplier effect) yang 
besar pada sektor lain. Dia juga berharap penye-
lenggaraan pameran perumahan virtual ini dapat 
dimanfaatkan sebagai momentum kebangkitan in-
dustri properti bersama-sama. 

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama 
Bank Tabungan Negara Pahala Nugraha Mansury 
mengatakan selama pelonggaran masa Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) Pandemi Covid-19 per-
mintaan perumahan bersubsidi naik 70% dan non 
subsidi naik 30%. 

“Jadi kita bisa lihat tren positif sektor perumahan 
cukup baik. Kami berharap di saat perekonomian 

PANDEMI, PAMERAN 
PROPERTI VIRTUAL JADI SOLUSI

MENTERI BASUKI TERUS MENDORONG PARA PELAKU SEKTOR PERUMAHAN UNTUK MENJADI SALAH SATU 
LEADING SEKTOR DALAM MENOPANG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN).
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mendapat tantangan, pameran properti ini dapat 
meningkatkan minat masyarakat untuk kembali 
membeli rumah,” kata Pahala. 

Karena alasan pandemi, pameran kali ini tidak 
dilakukan di dalam satu ruangan, namun pengunjung 
cukup “berselancar” di website khusus IPEX lewat 
ipex.btnproperti. co.id. Tercatat ada sebanyak 200 pe-
ngembang yang ikut serta dalam pameran itu. Calon 
pembeli dapat masuk ke situs yang disediakan lalu 
memilih wilayah serta rumah yang diajukan. 

Kemudian, calon pembeli hunian dapat langsung 
membayar booking fee serta mengajukan KPR secara 
online melalui btnproperti.co.id. 

Pameran Perumahan Subsidi 
Sementara dalam rangka peringatan Hari Peru-

mahan Nasional (Hapernas) Ke-XIII Tahun 2020, 
Kementerian PUPR juga menyelenggarakan pameran 
rumah bersubsidi yang diselenggarakan pada 25-
29 Agustus 2020. Di tengah pandemi Covid-19, 
Kementerian PUPR berupaya meminimalisir kerumu-
nan dan tatap muka dengan menyelenggarakan 
pameran perumahan secara virtual yang dapat diakses 
melalui online. Pameran virtual perumahan subsidi ini 
merupakan pertama kali dilaksanakan di Indonesia 
dan akan dibuka secara langsung oleh Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono secara on venue atau via virtual 
pada Selasa (25/8). 

Acara pembukaan pameran juga ditayangkan 
secara live via zoom dan youtube Badan Layanan 
Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan 
Perumahan (PPDPP).

“Pemanfaatan teknologi harus memberikan nilai 
tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruk-
tur, bukan sekadar ikut-ikutan atau mengikuti tren se-
saat,” kata Menteri Basuki. 

Bagi masyarakat yang ingin mengunjungi pa-
meran dapat langsung mengakses melalui website 
www.hapernas20.com. Pameran virtual ini melibat-
kan 13 bank pelaksana KPR FLPP dan SSB serta 170 
pengembang perumahan subsidi dan Perum Pe-
rumnas. 

Pameran virtual perumahan ini juga berkesinam-
bungan dengan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi 
Perumahan alias SiKasep milik Kementerian PUPR 
yang dapat diunduh langsung melalui aplikasi Play 
Store, sehingga masyarakat dapat mudah menda-
patkan informasi tentang pembiayaan perumahan.

Pameran virtual itu melibatkan 13 Bank Pelaksana 
penyalur dana program subsidi perumahan yakni 
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 
Subsidi Selisih Bunga (SSB) serta 170 pengembang 
perumahan subsidi dan Perum Perumnas. 

Ketigabelas Bank Pelaksana tersebut adalah Bank 
BTN, BTN Syariah, BNI, Mandiri, BRI, BRIS, BJB, Jatim 
Syariah, Kalsel Syariah, Sumsel Babel, Sulteng, Riau 
Kepri dan NTB Syariah.

“Pameran virtual ini merupakan pameran perta-
ma yang dilaksanakan di Indonesia untuk peruma-
han subsidi. Masyarakat dengan kondisi Pandemi 
Covid-19 ini tidak perlu harus keluar rumah untuk 
melihat pameran, cukup dengan mengakses link 
pameran kami, masyarakat di seluruh Indonesia 
sudah bisa melihat rumah yang diinginkan dan 
memilih bank pelaksana yang sesuai dengan ke-
inginan mereka,” ujar Arief Sabaruddin, Direktur 
Utama PPDPP. 

Selama pelaksanaan pameran juga akan 
diselenggarakan akad massal untuk kepemilikan 
rumah subsidi  sebanyak 16.180 calon debitur pada 
Program FLPP dan SSB terhitung dari  1–25 Agustus 
2020. Rinciannya adalah 10.917 unit SSB dan 5.263 
unit FLPP yang disalurkan melalui 13 bank pelak-
sana. n
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PPDPP PERLU DUKUNGAN OPTIMAL DEWAS 
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 

(PPDPP) memiliki Dewan Pengawas (Dewas) 
yang baru berdasarkan Keputusan Menteri  PUPR 
nomor 1395 tahun 2020 tentang Pemberhentian 

dan Pengangkatan Dewas BLU (Badan Layanan Umum) 
PPDPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat yang telah ditandatangani pada tanggal 28 Agus-
tus 2020 oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Dalam arahannya Direktur Jenderal Pembiayaan 
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 
Eko D. Heripoerwanto menyampaikan bahwa PPDPP 
memiliki peranan penting dalam pembiayaan peruma-
han. Apalagi saat ini PPDPP telah memiliki berbagai 
aplikasi dan inovasi yang mumpuni di bidang pembiayaan 
perumahan. 

“SiKasep, Sikumbang dan dalam waktu dekat 
akan segera mengeluarkan SiPetruk, maka hal ini perlu 

dukungan optimal dari Dewas. Dewas saya minta untuk 
memperhatikan kinerja PPDPP agar lebih baik lagi dan 
juga harus segera menyelesaikan PR yang masih ter-
tunda,” ujarnya, secara virtual yang dihadiri oleh jajaran 
Direksi dan Kepala Divisi di lingkungan PPDPP, Senin, 
14/9.

Susunan Dewas yang baru periode tahun 2020, 
masih tetap diketuai oleh Lana Winayanti. Anggota Dewas 
adalah: Arvi Argyantoro merupakan Direktur Pelaksanaan 
Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat 
Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR. Putranta Setya-
nugraha menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Kemen-
terian PUPR dan Edy Gunawan, sebagai Kepala Biro Ma-
najemen BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan. 
Berikutnya, Achmad Saefudin sebagai anggota dewas 
dari kalangan independence. Berikut profil singkat Dewas 
PPDPP: 

Dr. Ir. Lana Winayanti, MCP, 
Ketua Dewan Pengawas
Wanita kelahiran Jakarta 22 September 1958 ini mengawali karir di Departemen 
Pekerjaan Umum pada tahun 1986. Telah banyak Diklat teknis dan Diklat 
kepemimpinan yang diikuti. Pembina Utama Muda diperolehnya pada tahun 
2012.

Lulusan arsitektur di ITB pada tahun 1984, sebelumnya juga menjabat 
sebagai Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat. Pendidikan S2 Master in City Planning di 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge USA pada tahun 1994, 
dan S3 dari UOM (University of Melbourne) dengan jurusan Urban Planning. n

Ir. Arvi Argyantoro, MA, 
Anggota Dewan Pengawas
Lahir di Kediri, 12 September 1964. Memperoleh gelar sarjana teknik arsitektur 
dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 1988, dan Master of Arts in urban 
Management dari Eramus Universiteit Rotterdam, Belanda pada tahun 2000.

Mengawali karir di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
pada tahun 1991 dan menjadi Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Tata 
Bangunan dan Lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan 
dan Permukiman Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR 
pada tahun 2016.

Kemudian Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan, Direktorat 
Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2017, Direktur 
Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorrat Jenderal 
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 
2019. Dan kini masih menjabat sebagai Direktur Pelaksanaan Pembiayaan 
Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. n
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Putranta Setyanugraha, SH, MSi, 
Anggota Dewan Pengawas

Lahir di Klaten tanggal 25 Desember 1962. Memulai karir sebagai PNS pada 
tahun 1993 dan kini masih menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat 
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun 
2018.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat nomor 1395/KPTS/M/2020 tentang Pemberhentian dan pengangkat-
an Dewas Pengawas Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana 
Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat dan telah disetujui oleh Surat Menteri Keuangan Nomor S-111/
MK.05/2020 ditetapkan sebagai Anggota Dewas. n

Edy Gunawan,  
Anggota Dewan Pengawas

Lahir di Jakarta pada tanggal 16 November 1969. Memperoleh gelar Sarjana 
Ekonomi di Universitas Haluoleo, Kendari pada tahun 1994, dan gelar Ma-
gister Manajemen di Universitas Persada Indonesia Yayasan Administrasi 
Indonesia, Jakarta pada tahun 2003. Pada tahun 2017 meraih gelar Doktor 
Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta.

Memulai karier di Kementerian Keuangan sejak tahun 1996. Pernah 
menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan (2009-2011), 
Kepala Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan (2011-2017), dan Kepala 
Bagian Perencanaan Barang Milik Negara (2017-2018). Pada tanggal 21 
November 2018 ditetapkan menjadi Kepala Biro Manajemen BMN dan Pe-
ngadaan Kementerian Keuangan.n

Achmad Saefuddin, SH,
Anggota Dewan Pengawas

Lahir di Kutoarjo pada tanggal 5 November 1956. Menempuh pendidikan 
Sarjana Hukum Perdata di Universitas Indonesia dan meraih gelar sarjananya 
pada tahun 1985. Memulai karirnya di Kementerian Keuangan pada tahun 
1977 di Direktorat Jenderal Anggaran, kemudian pada tahun 2003 diangkat 
sebagai Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Tapaktuan. Pada 
tanggal 26 Januari 2007 beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kan-
tor Wilayah XXVI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Gorontalo. 

Beliau pernah bekerja di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004. 
Kemudian pada 10 Oktober 2011 dipercaya menjabat sebagai Kepala 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nangroe Aceh 
Darussalam dan pada 11 Juni 2013 dipercaya memimpin Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. Jabatan terak-
hir dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal 
Kementerian Keuangan.n
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Salah satu bank pelaksana FLPP untuk tahun 2020, 
Bank BRIsyariah (Tbk) (BRIS) terus memaksimalkan 
kinerjanya dalam menjalankan program pemerintah 

terkait penyaluran bantuan pembiayaan perumahan 
KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 
(FLPP).  Selasa (21/7),  bank syariah ini menggelar akad 
serentak 2.500 KPR FLPP di 40 kota di 16 provinsi di Indo-
nesia secara virtual yang disaksikan Direktur Utama Pusat 
Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 
Arief Sabaruddin dan Direktur Bisnis Ritel BRIsyariah, Fidri 
Arnaldy.

Dengan akad massal tersebut, BRI Syariah telah me-
realisasi 92% dari kuota FLPP yang diberikan PPDPP tahun 
ini yakni 8.700 unit.

“Oleh karena itu, kami berharap ada penambahan 
kuota pada semester II ini. Kami siap menyalurkan itu, 
apalagi dengan adanya aplikasi Sikasep dan Sikumbang 
yang dikembangkan PPDPP,” kata Fidri saat melakukan 
pemaparan secara virtual, Selasa (21/7).

Ia menambahkan, BRIsyariah sejak tahun 2012 telah 
menjadi penyalur FLPP. Hingga tahun 2020, BRIsyariah 
menjadi bank syariah dengan penyaluran FLPP terbesar. 
Tahun 2020 BRIsyariah memperoleh 8.700 unit kuota atau 
senilai Rp 933,6 miliar. Hingga Juni, itu sudah direalisasikan 
5.544 unit atau Rp 747,9 miliar atau 60% dari kuota.

Dengan penandatanganan akad serentak pada 
hari ini maka total unit yang telah kami salurkan adalah 
8.044 unit atau senilai Rp 812 miliar atau setara 92% dari 
kuota. Sejak awal tahun 2020 ini, Kementerian PUPR telah 
menerapkan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Pe-
rumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan 
Pengembang (SiKumbang) dimana seluruh alur bisnis 

penyaluran bantuan ini dilakukan secara online guna me-
minimalisir tatap muka.

Direktur Utma PPDPP,  Arief Sabaruddin  berharap 
adanya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat sete-
lah menerima bantuan rumah subsidi dari pemerintah ini. 
Menurutnya hal ini 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. De-
ngan memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada, 
peluang MBR untuk menjadi lebih sejahtera dapat terwu-
jud, sehingga nilai manfaat dari program bantuan rumah 
subsidi ini ke depannya juga bisa dinikmati oleh saudara-
saudara kita lainnya,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, rumah adalah salah satu kebutu-
han utama manusia, sehingga terpenuhinya kebutuhan 
rakyat akan rumah menjadi indikator kesejahteraan suatu 
negara.

“Pemerintah harus bisa menyediakan rumah subsidi 
yang berkualitas bagi  MBR  sehingga dapat mening-
katkan kesejahteraan penghuninya, karena berangkat 
dari rumah yang sejahteralah negara kita akan sejahtera,” 
imbuhnya.

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. Hal ini menurut dia, dapat memudahkan ma-
syarakat untuk mengakses bantuan program rumah sub-
sidi dari pemerintah. n
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Sebagai badan yang melayani dana pembiayaan 
perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Peru-
mahan (FLPP), Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan 

Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) selalu memastikan bahwa lem-
baga yang bekerja sama dalam penyaluran dana ini telah 
memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR).

Tahun 2020, PPDPP menggandeng 42 Bank Pelak-
sana (terdiri dari 10 bank nasional dan 32 bank pemba-
ngunan daerah (BPD)) dalam menyalurkan dana subsidi 
pemerintah ini. Sesuai dengan perjanjian kerja sama yang 
telah disepakati bersama, maka setiap triwulan dilakukan 
evaluasi terhadap kinerja bank pelaksan FLPP.

Berdasarkan Rapat Evaluasi Bank Pelaksana Triwulan 
II TA 2020 yang diadakan Rabu–Kamis (22-23/7) di 
Bandung, yang dihadiri secara langsung  Direksi PPDPP, 
Direktur Utama, Arief Sabaruddin, Direktur Keuangan, 
Arief Rahman Hakim, Direktur Layanan, Christ Robert 
Marbun dan Direktur Umum dan Hukum, Atik Niene 
Nierani, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT SMF, 
Heliantopo,  13 bank  pelaksana dan sebagian lagi diikuti 
secara virtual oleh 29 bank pelaksana.

Bank Pelaksana yang hadir dalam tatap muka se-
banyak 13 bank adalah Bank BTN, Bank BTN Syariah, BRI, 
BRI Syariah, BNI, BNI Syariah, Mandiri, Artha Graha, BRI 
Agroniaga, KEB Hana, BJB, BJB Syariah dan Bank DKI.

Sedangkan 29 bank pelaksana yang ikut rapat 
secara virtual adalah BPD Jatim, BPD Jatim Syariah, 
BPD Kalsel, BPD Kalsel Syariah, BPD Kalbar, BPD 
Kalbar Syariah, BPD Sulselbar, BPD Sulselbar Syariah, 
BPD Sumut, BPD Sumut Syariah, BPD Aceh Syariah, 
BPD Nagari, BPD Nagari Syariah, BPD Sumselbabel 
Syariah, BPD Jambi, BPD Jambi Syariah, BPD Jateng, 
BPD SumselBabel, BPD Jateng Syariah, BPD NTT, BPD 
Sulteng, BPD Riau Kepri, BPD Riau Kepri Syariah, BPD 
NTB Syariah, BPD Kaltimtara, BPD Papua, BPD Kalteng, 
BPD Sulutgo dan BPD DIY.

Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Utama 
PPDPP, Arief Sabaruddin menyampaikan bahwa dalam 

pertemuan ini akan diputuskan bank pelaksana yang 
belum melaksanakan penyaluran dana FLPP sesuai de-
ngan target yang disepakati di dalam perjanjian kerja-
sama kuotanya akan dialihkan kepada bank pelaksana 
dengan kinerja yang lebih bagus.

Hasil dari penilaian triwulan II yang dilakukan oleh 
PPDPP, dengan penilaian periode Januari–Juni 2020, 
terdapat 13 bank pelaksana (terdiri dari 3 bank nasional 
dan 10 BPD) yang capaiannya hingga 80 persen (high 
level), 15 bank pelaksana (terdiri dari 3 bank nasional dan 
12 BPD) dengan capaian nilai 50-80 persen (middle level) 
dan sisanya 14 bank pelaksana (terdiri dari 4 bank nasional 
dan 10 BPD) hanya memperoleh nilai capaian di bahwa 50 
persen (low level).

Disampaikan oleh Direktur Layanan PPDPP, Christ 
Robert Marbun, bobot penilaian yang dilakukan kepada 
42 bank pelaksana memenuhi empat hal indikator terkait 
dengan indikator keuangan dengan porsi terbesar men-
capai hingga 40 persen, indikator pencapaian bank de-
ngan 30 persen, indikator operasional sebesar 25 persen 
dan sisanya penilaian atas indikator implementasi host to 
host sebesar 5 persen.

Penilaian yang dilakukan mempertimbangkan 
kepatuhan dari bank pelaksana terhadap rekonsiliasi 
data, jadwal angsuran, penyaluran dana dan dukungan 
terhadap pemantauan dan evaluasi lapangan serta ke-
aktifan bank pelaksana dalam menindaklanjuti setiap pe-
ningkatan teknologi yang diterapkan oleh PPDPP.

Pada penilaian triwulan II ini, bank pelaksana de-
ngan realisasi di bawah 50 persen akan mengalami pe-
ngurangan kuota minimal sebesar 20 persen dan penam-
bahan kuota hanya dapat dilakukan jika bank sudah 
mampu menyalurkan dana FLPP di atas 80 persen.

Arief berharap, bank pelaksana tidak hanya konsen-
trasi dalam penyaluran dana FLPP tetapi juga masalah 
kualitas. “Bicara masalah kuantitas sangat mudah tapi 
yang dibutuhkan adalah kualitas rumah. Saya tegaskan, 
rumah subsidi bukan rumah murahan tetapi adalah ru-
mah yang berkualitas,” ujarnya tegas dihadapan para bank 
pelaksana.n

PASTIKAN PENYALURAN DANA MAKSIMAL DAN 
BERKUALITAS, PPDPP EVALUASI BANK PELAKSANA 
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Dalam meningkatkan layanannya 
kepada masyarakat, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat, dalam hal ini Badan Laya-

nan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana 
Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melaku-
kan berbagai langkah digitalisasi. Termasuk 
layanan penyaluran Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) subsidi lewat aplikasi Tek-
nologi informasi. Mulai dari aplikasi Sis-
tem Informasi KPR Subsidi Perumahan 
(SiKasep), Sistem Informasi Pengembang 
(SiKumbang) dan Sebentar lagi, Sistem Pe-
merikasaan Struktur (SiPetruk).

Berbagai aplikasi digitalisasi tersebut tentu saja 
bertujuan baik, mempercepat layanan kepada masya-
rakat. Apalagi, sekarang, digitalisasi lewat aplikasi yang 
dilakukan PPDPP tersebut terbukti mampu mempercepat 
pelayanan kepada masyarakat di tengah pandemi 
Covid-19. Digitalisasi menjadi sebuah solusi ketika per-
gerakan manusia dibatasi pertemuan dan tatap muka 
secara fisik.

Sebagai pengembang dan ketua umum asosiasi 
Pengembang Indonesia (PI), saya menyambut baik 
berbagai upaya layanan penyaluran KPR subsidi lewat 
layanan aplikasi online yang dilakukan PPDPP. Digitalisasi 
data melalui sistem Sikumbang misalnya, sangat ber-
manfaat bukan hanya bagi masyarakat yang berminat 
membeli rumah, tetapi juga bagi para  pengembang serta 
Pemerintah.

Dengan data yang ada, dapat tergambarkan data 
faktual yang terjadi di lapangan. Bisa  menggambarkan 
supply dan demand-nya sampai ketingkat kecamatan. 
Data-data yang ada bagi pemerintah, pengembang 
dan perbankan bisa menjadi dasar dalam mengambil 
keputusan yang diperlukan secara cepat, dan tepat. 
Dengan adanya pembangunan Perumahan sesuai 
kebutuhan, maka arah pembangunannya akan lebih 
tepat sasaran. Pemerataan pembangunan akan terjadi 
dan akan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat.

Saya berharap data-data yang ada dalam SiKumbang 
itu bisa dibagikan kepada asosiasi agar mengarahkan 
anggotanya untuk bisa membangun rumah sesuai 
dengan kebutuhan yang ada. Diharapkan penyebarannya 
bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan 
oleh masyarakat yang membutuhkan rumah.

Pengurus asosiasi menurut saya akan bisa mem-
berikan pencerahan kepada seluruh pengembang 
anggotanya. Data yang ada dalam SiKumbang juga 

menjadi dasar koordinasi stakeholder dan 
shareholder. Tentu apa yang sudah baik 
ini bisa direalisasikan secara maksimal se-
hingga hasilnya pun akan lebih optimal.

Namun demikian PPDPP tidak harus 
cepat berpuas diri. Berdasarkan masukan 
dari anggota, saya memberikan beberapa 
catatan terkait layanan aplikasi Sikumbang. 
Kiranya, aplikasi Sikumbang perlu sinkroni-
sasi antara layanan online dengan offline. 
Kenyataan, ada saja  masyarakat yang lang-
sung melakukan pemesanan di lapangan 
dan datanya baru terinput dipengembang. 

Akibatnya, belum tercatat di dalam sistem SiKumbang. 
Karena itu menurut saya, perlu adanya koordinasi dan 
sinkronisasi akan hal ini. Termasuk juga harus adanya 
update setiap saat. 

Demikian juga soal penyesuaian siteplan yang 
ada di SiKumbang  dengan kondisi tahapan pemba-
ngunan di lapangan yang menjadi prioritas penjualan 
dan pembangunan di lapangan. Termasuk adanya pe-
nyesuaian dengan infrastruktur yang ada di lapangan. 
Sehingga diharapkan tidak ada kekeliruan yang terjadi 
dilapangan.

Saya melihat masih ada pengembang yang enggan 
dan belum bisa mengikutsertakan rumahnya di dalam 
sistem SiKumbang. Kami PI akan membantu dan PPDPP 
juga harus terus menerus memberikan pemahaman dan 
pengertian bahwa dengan adanya sistem ini akan lebih 
memudahkan dalam melaksanakan pembangunan yang 
secara yang terkoordinasi dan terintegrasi keseluruh 
stakeholder dan shareholders. Sehingga memudahkan 
dalam koordinasi para Pemangku Kepentingan Pengem-
bang yang ada di Indonesia saat ini.

Kedepan saya melihat, jika semua layanan online 
yang dibuat PPDPP terintegrasi dengan baik, maka PI 
mendorong dilakukan akad kredit via online. Menurut 
saya, akad kredit secara online itu akan menjadi sebuah 
keniscayaan. Itulah era baru bagi perkembangan kebija-
kan perumahan rakyat ke depan.

Insyaallah, saya yakin, jika apa yang diusulkan ter-
sebut bisa dilakukan, maka ini adalah wujud Bakti kita 
untuk bangsa negara dan masyarakat. Semoga apa yang 
dilakukan ini akan membawa hasil yang maksimal dan 
semoga pula menjadikan amal ibadah kita di mata Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala. Sukses untuk PPDPP. Sukses untuk 
kita bersama.

AKAD KREDIT SECARA ONLINE,
WHY NOT?

OLEH: BARKAH HIDAYAT* 

*Ketua Umum DPP
Pengembang Indonesia
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