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Dipenghujung 2020, Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pe-
ngelolaan Dana Pembiayaan perumahan (PPDPP) kembali 
meluncurkan aplikasi layanan berbasis informasi teknologi, 

bernama Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (SiPetruk). Peluncur-
an aplikasi SiPetruk ditandai penekanan tombol melalui scan (pindai) 
yang dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) Basuki Hadimuljono. 

Dalam sambutannya, Menteri PUPR mengatakan, bahwa apapun 
pengembangan digital yang telah ada saat ini tak hanya mengejar target 
volume rumah yang dibangun. Tetapi juga (harus) memperhatikan ku-
alitas rumah tersebut. 

“Semua itu, memang kita sekarang harus cepat. Tapi, kita tidak 
hanya mengejar volume (target) saja, Alhamdulillah diingatkan kem-
bali (tentang) kualitas (rumah),” tegas Basuki dalam acara penanda-
tanganan perjanjian kerja sama (PKS) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan ( FLPP) dan peluncuran SiPetruk, di Gedung Auditorium, 
Kementerian PUPR, Jumat,18/12/2020.

Basuki menegaskan, Kementerian PUPR bertanggung jawab 
kepada customer (pelanggan) karena FLPP menggunakan dana dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia berpesan, 
dalam pembangunan rumah bersubsidi tersebut harus sampai ke-
pada penerima bantuan serta kualitas bangunannya juga dapat di-
pertanggungjawabkan. 

Sebagai informasi, aplikasi SiPetruk akan terintegrasi dengan 
sistem yang telah dikembangkan sebelumnya. Yaitu Sistem informasi 
KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pe-
ngembang (SiKumbang).

Kehadiran SiPetruk adalah sebuah keniscayaan. PPDP mengerti 
betul bahwa soal kualitas hunian bagi masyarakat, tidak boleh main-
main.  Harus sesuai dengan aturan dan regulasi yang sudah ditetapkan. 
Karena itu PPDPP sebagai “penjaga gawang” penyaluran pembiayaan 
perumahan bersubsidi akan terus membangun dan mengembangkan 
sistem pemantaun lewat kemajuan aplikasi teknologi informasi.

Ke depan PPDPP akan melakukan berbagai gebrakan inovasi 
layanan penyaluran FLPP. Semua rangkaian aplikasi yang sudah 
berjalan selama ini, merupakan bagian dari sistem big data hunian 
yang dapat menjawab kondisi backlog perumahan secara lebih nyata 
dan real time. 

Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Jangan lupa, ingat pesan ibu; 
pakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan! n

SiPetruk AkAn PAStikAn SetiAP HuniAn 
YAng DibAngun PengembAng SuDAH tAAt AturAn
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laPOran  UTAMA

DAri HASil evAluASi 2020, PPDPP meliHAt 75 PerSen bAnk PelAkSAnA memiliki 
kinerjA bAguS DAlAm membAntu PenYAlurAn kPr FlPP.

T idak ada yang membantah, 2020 ialah tahun 
pandemi Covid-19. Selama 10 bulan terakhir, ham-
pir seluruh sektor ekonomi terhantam dampak 
Covid-19. Seluruh perencanaan, proyeksi, dan 

kalkulasi ekonomi dan bisnis berantakan. Di level makro, 
pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2020 bahkan 
sempat terperosok hingga minus 5,32%.

Di sisi mikro pun sama. Pukulan pandemi mengaki-
batkan sebagian pelaku ekonomi kesakitan, tak sedikit 
yang sekarat. Sebagian lagi masih bisa bertahan, meski 
dengan susah payah sekadar untuk bisa tetap hidup. 
Hampir seluruh sektor terdampak, tidak terkecuali sektor 
perumahan dan properti. 

Pertumbuhan ekonomi yang anjlok di triwulan dua 
dan tiga tahun ini membuat pasar properti domestik 
yang dalam lima tahun terakhir memang berada di 
kondisi lesu semakin kalang kabut. Sebagian progres 
proyek properti dan perumahan ikut terpengaruh proses 
pembangunannya. Penurunan permintaan akibat covid-19 
pun menekan pasokan dari pengembang.

Namun, di antara kisah kelesuan bisnis itu, terselip 
fakta yang cukup menarik. Ada pengecualian bahwa 
ternyata pada sisi permintaan (demand), khususnya untuk 
rumah bersubsidi, pengaruh wabah tak terlalu terasa. 
Krisis akibat pandemi Covid-19 rupanya tak menyurutkan 
minat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk 
memanfaatkan program bantuan pemerintah guna mem-
beli rumah pertama mereka.

Data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 
(PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat, penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan 
perumahan (FLPP) bahkan telah melampaui target sejak 
November 2020.

Capaian itu mengindikasikan sebuah optimisme 
nyata di balik semua tekanan akibat pandemi Covid-19 
yang mungkin masih akan mewarnai perjalanan tahun 
depan. Wabah harus dipandang sebagai tantangan, 
bukan hanya tekanan. Hantaman selama 10 bulan terakhir 
ini sepatutnya sudah dapat memberikan pengalaman 
bagaimana pemerintah dan pelaku ekonomi menyusun 
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program, strategi, ataupun kebijakan yang lebih efektif 
agar tidak terjerembab di kubangan pagebluk ini.

Khusus di sektor pembiayaan rumah untuk kalangan 
MBR, optimisme untuk tahun depan kian menebal, teru-
tama karena dukungan fiskal dari pemerintah yang juga 
semakin menguat. Untuk 2021, alokasi anggaran untuk 
subsidi perumahan meningkat hampir dua kali lipat dari 
anggaran tahun ini. 

Sebagai informasi, Anggaran FLPP tahun 2020 sebesar 
Rp11 triliun. Terdiri dari Rp9 triliun DIPA  dan Rp2 triliun dari 
pengembalian pokok. Subsidi bantuan uang muka (SBUM) 
Rp600 miliar, dan subsidi selisih bunga (SSB) Rp3,87 triliun. 
Tahun 2021, FLPP meningkat tajam menjadi Rp19,1 triliun, 
SBUM menjadi Rp630 miliar, dan SSB Rp5,97 triliun.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian 
Keuangan, Andin Hadiyanto termasuk salah satu yang 
meyakini sektor properti sangat berperan mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Sektor ini menurutnya sangat 
strategis sehingga menjadi perhatian dalam program pe-
mulihan ekonomi nasional (PEN).

“Dengan dukungan yang akan diberikan, pemerintah 
optimistis para pelaku sektor properti dapat diakselerasi 
dengan baik,” kata Andin, beberapa waktu lalu.  

Dukungan sistem
PPDPP sebagai pengelola dana FLPP sepertinya 

tidak kalah optimistis. Dukungan sistem pelayanan dan 
penyaluran dana FLPP berbasis teknologi informasi yang 
selama ini mampu ‘menyelamatkan’ lembaga ini hingga 
kinerjanya terhindar dari dampak buruk Covid-19, diyakini 
akan tetap menjadi salah satu senjata utama mereka.

Belum lama ini, Direktur Utama PPDPP Arief Saba-
ruddin memaparkan bahwa layanan FLPP tahun ini 
meningkat tajam setelah tersedianya aplikasi siKasep, 
serta relaksasi dokumen sertifikat laik fungsi (SLF). SiKasep 
sendiri ibarat rumah yang mengintegrasikan banyak fa-
silitas penunjang. Ada SiKumbang yang disediakan bagi 
pengembang untuk menyediakan data hunian, ada pula 
SiPetruk untuk pengawasan kualitas rumah bersubsidi.

Dengan dukungan sistem tersebut, Arief berani 
memproyeksikan total dana FLPP yang dianggarkan tahun 
depan sebesar Rp19,1 trilun akan dapat dipergunakan 
untuk membiayai 157.500 unit rumah. Namun, ia meng-
ingatkan, mudah atau sulitnya mencapai hasil itu akan 
ditentukan oleh seberapa maksimal kolaborasi peme-
rintah (dalam hal ini PPDPP) dengan pengembang dan 
bank pelaksana.

Dari hasil evaluasi 2020, PPDPP melihat 75% bank 
pelaksana yang bekerja sama dengan mereka memiliki 
kinerja bagus dalam membantu penyaluran KPR FLPP. 
Tentu saja akan jauh lebih afdol bila pada tahun depan 
bank-bank pelaksana yang nilainya masih di bawah rata-
rata dapat disokong agar akselerasinya lebih kencang. 

Pada akhirnya, apa yang terjadi di lingkup perumahan 
bersubsidi itu semestinya dapat menjadi gambaran se-
kaligus motivasi bahwa sektor properti secara umum 
sejatinya punya kekuatan bangkit yang luar biasa. 
Pengalaman krisis moneter 1998 telah membuat banyak 
pengamat dan pelaku industri properti meyakini properti 
bakal menjadi industri yang paling cepat rebound pada 
2021 mendatang.

Pandemi memang mungkin belum akan berakhir. 
Bahkan belum ada ahli maupun metodologi yang bisa 
memprediksi kapan ujung dari wabah ini. 

Namun, dengan koordinasi penanganan yang 
mestinya terus membaik antara pemerintah pusat dan pe-
merintah daerah, dampak terhadap perekonomian secara 
umum akan semakin teredam. Ditambah lagi dengan bakal 
dimulainya program vaksinasi Covid-19 pada awal tahun 
depan, tak berlebihan bila optimisme semakin menyeruak.

Akan tetapi, optimisme hanya akan menjadi omong 
kosong tanpa perencanaan yang jelas. Perencanaan cuma 
akan menjadi catatan tak bermakna jika dibiarkan tak 
dimplementasi. Anggaran besar tidak akan membawa 
manfaat besar bagi masyarakat bila tak dibarengi dengan 
eksekusi. Pandemi harus direspons sebagai tantangan 
melakukan akselerasi, bukan halangan atau malah mencari 
celah kesempatan untuk korupsi. n

 Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP.
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Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 
(PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) akhirnya menanda 
tangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan bank 

penyalur KPR subsidi. Penandatanganan dilakukan 
dengan 30 bank pelaksana di Gedung Auditorium 
Kementerian PUPR, 18/12/2020. Pada kesempatan itu 
penandatanganan dilakukan secara offline oleh 9 bank 
dan 21 secara online.

Adapun ke-30 bank pelaksana terdiri dari sembilan 
bank nasional dann 21 bank pembangunan daerah 
(BPD). Bank yang menandatangani PKS yaitu Bank BTN, 
Bank BTN Syariah, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank 
Mandiri, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BRI Argo, Bank 
Artha Graha, 

Sedangkan bank pembangunan daerah adalah: 
BPD BJB, BPD Sumselbabel, BPD Sumselbabel Syariah, 
BPD NTB Syariah, BPD Jatim, BPD Jatim Syariah, BPD 
Sumut, BPD Sumut Syariah, BPD NTT, BPD Kalbar, BPD 

Kalbar Syariah, BPD Nagari, BPD Nagari Syariah, BPD 
Aceh Syariah, BPD Riau Kepri, BPD Riau Kepri Syariah, 
BPD Kalsel, BPD Kalsel Syariah, BPD Jambi dan BPD 
Jambi Syariah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, 
terkait kerjasama itu maka bank penyalur harus betul-
betul memverifikasi calon debitur agar dipastikan te-
pat sasaran kepada masyarakat yang berhak dan se-
muanya harus bisa dipertanggungjawabkan karena ini 
menyangkut anggaran APBN.

“Ada uang APBN yang besar untuk program ini 
jadi harus bisa dipastikan subsidinya tepat sasaran 
dan kualitas yang dihasilkan juga sesuai. Semua pihak 
harus bisa bertanggung jawab, pengembang dengan 
produk yang baik dan bank yang juga ikut mengawasi 
jangan hanya sampai akad kredit. Jadi kita semua yang 
terlibat harus ikut bertanggung jawab supaya rumah 
yang dibangun baik dan kualitas lingkungannya juga 
nyaman,” tandasnya. n

menteri PuPr: ADA uAng APbn YAng beSAr untuk ProgrAm ini jADi HAruS biSA DiPAStikAn 
SubSiDinYA tePAt SASArAn DAn kuAlitAS YAng DiHASilkAn jugA SeSuAi.

SIAP SALURKAN 
KPR FLPP 2021

SeBanYak 30 Bank PelakSana
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Sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat, Basuki Hadimuljono, pada acara 
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara 
PPDPP dengan 30 bank pelaksana penyalur KPR 

FLPP sekaligus peluncuran aplikasi SiKasep di Gedung 
Auditorium Kementerian PUPR, Jumat 18/12/2020.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini ada 
ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan kembali. 
Pertama, terimakasih pada BSSN. Sudah bekerjasama 
mendampingi kami dalam rangka mengembangkan 
sistem Big Data Perumahan. Tentu data yang akan 
kita kembangkan clearing host-nya ada di BSSN sesuai 
arahan Bapak Presiden. Jadi sudah tepat kalau selama 
ini PPDPP menggandeng BSSN.

Kemudian, seperti   yang saya ingatkan kembali. 
Bukan hanya volume, tetapi tentang kualitas rumah. Ka-
lau sudah 750.000 unit rumah yang berhasil dibangun, 
berapa banyak  yang sudah dihuni? sudah mencai 90%? 
berapa yang betul-betul sudah ditempati. Ada datanya? 
Lihat datanya lagi.

Saya kira itu juga  yang harus kita lihat. Karena ada 
beberapa yang belum dihuni karena kualitas. Kita tidak 
(hanya) bertanggung jawab pada customer tetapi pada 
APBN. Karena ada uang APBN di dalamnya. Kualitas ru-
mahnya juga harus dipertanggung jawabkan

Karena itu selama ada uang APBN yang digunakan 
harus bisa dipertangungjawabkan. Berdasarkan pe-
ngalaman jika ada peningkatan kualitas, protes pe-
ngembang. Mereka engga mau. Kalau engga mau, yaa...
engga usah. (Soal kualitas) Kita mau tegas-tegas! 

Saya kira untuk ke depan mohon kerjasama yang 
lebih dari bank. Bukan hanya di akad kredit saja. Tetapi 
juga ikut bertanggung jawab. (Jadi) bukan hanya peme-
rintah. Tidak hanya rumah, tapi lingkungannya juga. Ada 
PSU tetapi lingkungannya masih (ada) yang berantakan. 
Rumahnya oke, tetapi (lingkungannya) belum nyaman. 
Jadi masih banyak yang harus dikerjakan. Bukan hanya 
aplikasi. Aplikasi bagus. Kalau rumah jika presisinya 
kurang, misal jendela yang tidak bisa dibuka, masalah. 
Jadi orang melihat kualitasnya.

Rumah punya kaitan ekonomi, minimal 145 industri 
turunannya. Mau dengan rice cooker, kipas angin, 
lampu, stop kontak, AC, kompor, pasir, papan, paku dan 
lain lain. Semua sektor bergerak semua. Sekarang baru 
Rp19 triliun. Walaupun masih banyak kekurangan dari 
kebutuhan. Semoga kita  bisa manfaatkan semaksimal 
mungkin untuk melayani masyarakat dengan lebih 
baik. 

Masih ada customer yang sudah akad. Tetapi 
engga dibangun-bangun (rumahnya). Masih ada yang 
sudah dibangun tetapi engga bisa ditempati. Kita mau 
wajibkan sertifikat layak fungsi tetapi pengembang 
nolak. Katanya ini rumah sederhana engga perlu laik 
fungsi. Jadi siapa yang mau menempati kalua tidak ada 
SLF. Tidak mulus. Jadi kita harus kerjasama. Bank (juga) 
harus memilih pengembang yang memang serius 
membangun rumah. Tidak usah besar tapi serius. Yang  
penting dikerjakan, hasilnya bagus dan bisa ditempati.

Terima kasih atas pencapaian PPDPP selama ini. 
Semoga harapan selain volume juga kualitas rumah 
tahun 2021 harus ada bedanya dengan tahun-tahun 
sebelumnya, karena sudah ada SiPetruk. Kualitas harus 
meningkat. (Nanti) bisa dibuatkan SiBagong. Itu kritikan 
untuk PPDPP. Cepat tapi kualitas harus diperhatikan. Biar 
kecil tapi kualitas dikedepankan. Terima kasih Pak Dirjen. 
Ingat bukan berarti Kementerian PUPR mengalihkan 
tanggungjawab kepada mitra. Tetap PUPR yang 
menjadi penanggungjawab terhadap kualitas dan me-
lindungi customer.

Terakhir, satu lagi saya ingatkan kembali. Jangan 
main main dengan uang subsidi. Ini uang rakyat. Jadi 
Jangan ada yang main main dengan (uang) subsidi. Kita 
saling mengingatkan. Terimakasih.n

ingat! ini Uang RakYat, Jangan aDa
Yang Main-Main Dengan (Uang) SUbSiDi

Basuki Hadimuljono,
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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“Dukungan relaksasi terhadap pembiayaan 
dan percepatan layanan bisa saja dilaku-
kan. Namun hal itu bukan untuk kualitas 
bangunan perumahan. Sehingga perlu 

untuk dijaga bersama-sama agar tidak mengancam 
penghuninya dalam menempati rumah”. Hal itu 
yang ditegaskan oleh Basuki Hadimuljono, Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam acara 
pembukaan pameran perumahan secara virtual dalam 
rangka peringatan Hari Perumahan Nasional 2020.

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 
(PPDPP) mengerti betul bahwa soal kualitas hunian 
bagi masyarakat, tidak boleh main-main.  Harus sesuai 
dengan aturan dan regulasi yang sudah ditetapkan. 
Karena itu PPDPP sebagai “penjaga gawang” pembiaya-
an perumahan bersubsidi terus membangun dan me-
ngembangkan sistem pemantaun lewat kemajuan apli-
kasi teknologi informasi.

Setelah para pengembang dan perbankan diberi-
kan peran lebih jauh dalam mengakses perkembangan 
supply & demand dalam database PPDPP. Sehingga bisa 
memastikan ketersediaan hunian yang dibangun. 

Nah, guna mempercepat proses penyediaan hunian, 
dalam hal kelayakan bangunan, PPDPP mengembang-
kan Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk). Aplikasi 
ini sudah dirilis tanggal 18 Desember 2020 lalu. Sipetruk 

terintegrasi dengan Sistem informasi KPR Subsidi Pe-
rumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pe-
ngembang (SiKumbang).

“Aplikasi PPDPP itu cuma satu, yaitu SiKasep, yang 
di dalamnya banyak fitur. Seperti SiKumbang yang kami 
sediakan bagi para pengembang untuk menyediakan 
data huniannya, sedangkan dalam hal pengawasan 
kualitas kami gunakan SiPetruk. Semua aplikasi tersebut 
terintegrasi dalam SiKasep. Jadi ibaratkan SiKasep 
itu adalah rumah yang di dalamnya banyak fasilitas 
penunjang” terang Arief Sabaruddin, Direktur Utama 
PPDPP.

Cara kerja SiPetruk adalah dengan memeriksa 
kelayakan hunian yang dibangun oleh para pengem-
bang. PPDPP bekerjasama dengan Lembaga Pengem-
bangan Jasa Konstruksi (LPJK) dengan konsep kemitraan 
dari Manajemen Konstruksi (MK) yang memeriksa lang-
sung di lapangan.

Lebih lanjut Direktur Operasi PPDPP, Martanto 
Boedi Joewono, menjelaskan SiPetruk merupakan 
aplikasi berbasis Android yang dapat diunduh pada 
platform Google Playstore. Aplikasi ini terintegrasi  singel 
ID dengan Aplikasi SIKI (Sistem Infromasi Kontruksi 
Indonesia) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 
(LPJK) sehingga user dan password untuk login ke aplikasi 
Sipetruk sama dengan login ke Aplikasi SIKI.

DAlAm 6 bulAn ke DePAn SejAk DiluncurkAn, PPDPP AkAn teruS melAkukAn 
SoSiAliSASi kePADA kelomPok PengembAng DAn kAlAngAn PerbAnkAn.

aPlikaSi SiPetruk
ReSmi DilUnCURkan
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Secara teknis, aplikasi ini akan dilaksanakan oleh 
Manajemen Konstruksi (MK) yang telah terdaftar di LPJK 
dengan konsep kemitraan. MK akan mengunjungi lokasi 
perumahan sesuai notifikasi pengajuan pemantauan 
dari para pengembang perumahan yang telah terdaftar 
pada aplikasi SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan 
Pengembang). 

MK kemudian akan memantau konstruksi dan 
mengisi data sesuai dengan menu yang disediakan oleh 
SiPetruk yang telah menggunakan Artificial Intelegency 
(AI). Apabila seluruh proses isian yang dipersyaratkan 
oleh SiPetruk telah terpenuhi dan sesuai, maka unit ru-
mah tersebut siap menjadi objek agunan KPR

Martanto juga memastikan dalam pengambilan 
data di lapangan dapat dilakukan tanpa jaringan inter-
net.  “Jangkauan koneksi internet tidak menjadi masalah 
di lapangan, karena foto MK yang direkam di lokasi 
dapat diunggah ketika telah memperoleh sinyal” terang 
Martanto.

Lebih lanjut Martanto menuturkan, meskipun 
aplikasi ini cenderung dimanfaatkan bagi para pengem-
bang perumahan, namun bank pelaksana juga dapat 
menerima manfaat dari aplikasi SiPetruk, yaitu dengan 

memperoleh kemudahan dokumen kelayakan karena 
telah diintegrasikan dengan sistem di bank pelaksana, 
karena akan diintegrasikan dengan sistem host to host di 
bank pelaksana.

Tanggapan Pengembang
Diminta tanggapannya, kelompok pengembang 

dari Realestat Indonesia (REI)  meminta PPDPP terlebih 
dahulu melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha 
pembangunan perumahan. 

“Berdasarkan informasi dari rekan kami dimana 
lokasi proyek mereka di Banten dan Jawa Barat telah 
ditunjuk sebagai pilot project. Maka, sesuai masukan 
dari sejumlah anggota di daerah, mereka minta agar 
pemberlakuannya ditunda setidaknya dalam tiga bulan 
kedepan supaya ada tenggat waktu untuk sosialisasi 
ke lapangan,” tutur Moerod, Wakil Ketua Umum Ko-
ordinator DPP REI Bidang Perumahan Subsidi dan Peru-
mahan Aparatur Pemerintahan, 

Aplikasi SiPetruk itu lanjut Moerod positif. Contoh-
nya, semula pengembang meragukan program SiKa-
sep dan SiKumbang karena dianggap hanya akan 
merepotkan saja. Ternyata, kedua program itu dapat 
menyajikan data pasokan rumah serta data peminat 
akan rumah yang sangat akurat dan lebih realtime.

Hanya saja, kata Moerod, PPDPP diharapkan dapat 
mempertimbangkan sejumlah kendala yang akan 
timbul jika program itu dipaksakan tanpa didahului 
dengan jeda untuk sosialisasi. Kendala yang dipastikan 
bakal timbul apabila program ini tetap diberlakukan 
pada awal 2021, utamanya yakni bakal tidak optimalnya 
serapan dana subsidi di tahun tersebut.

REI berharap mitra kerja LPJK dapat melaksanakan 
tugasnya dan mengawasi konstruksi di berbagai wila-
yah tanpa adanya hambatan.

Wahyu Wardana, dari Perum Perumahan Nasional 
(Perumnas) mengatakan bahwa SiPetruk adalah 
inovasi yang luar biasa dari PPDPP. “Kami tentu siap 
melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan dari 
PPDPP” ujar Wardana. n
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Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 
(PPDPP) telah meluncurkan Sistem Informasi 
Pemantauan Konstruksi (SiPetruk). Peresmian 
peluncuran SiKasep dilakukan oleh Basuki Hadi-

muljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) di Auditorium Kementerian PUPR, 18 
Desember 2020.

Keberadaan SiPetruk tentunya setelah dilakukan 
penguatan dan pengembangan basis teknologi dalam 
peningkatan layanan kepada masyarakat. Bekerjasa-
ma dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk 
penggunaan  IT Security Assessment (ITSA) dan implemen-
tasi digital signature terhadap tiga aplikasi yang dimiliki 
oleh PPDPP yaitu Sistem Informasi KPR Bersubsidi (SiKa-
sep), Sistem Informasi untuk Pengembang (SiKumbang) 
dan website portal.

“Setelah peluncuran ini kami akan terus melakukan 

sosialisasi terkait proses bisnisnya. Sehingga ke depan 
PPDPP lewat SiPetruk dapat melihat kelaikan fungsi ba-
ngunan rumah sehingga masyarakat benar-benar nya-
man dalam memilih rumah subsidi yang ada di SiKasep 
dan SiKumbang,” ujar Direktur Utama PPDPP, Arief  Saba-
ruddin.

Arief menjelaskan secara teknis terkait pengawasan 
konstruksi bangunan, maka pihaknya sudah bekerjasama 
dengan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi). 
LPJK bertugas melakukan pelaksanaan pengawasan 
konstruksi bangunan sesuai aturan yang berlaku di 
Permen PUPR No. 20 Tahun 2019, Pasal 34 ayat (1) soal 
Kelaikan Fungsi Bangunan.

Dihubungi secara daring, Ruslan Rivai, Ketua Pe-
ngurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Na-
sional Periode 2016-2020 mengatakan bahwa LPJK 
sudah bekerjasama dengan PPDPP guna melakukan 

maRi BUng, BeRkenalan (lagi)
Dengan SiPetruk

enAm bulAn ke DePAn SiPetruk AkAn teruS DiSoSiAliSASikAn SeHinggA biSA 
oPerASionAl DAn DimAnFAAtkAn memAntAu kuAlitAS rumAH YAng DibAngun 
PengembAng. 
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pengawasan bangunan rumah yang 
dibangun pengembang terkait dengan 
dukungan pengembangan aplikasi Si-
Kasep.

“LPJK itu punya ratusan ribu ang-
gota seluruh indonesia. Dan semua ang-
gota sudah teregistrasi di sistem data 
kami,” ujar Ruslan.

Cara kerjanya adalah LPJK dengan 
konsep kemitraan dengan perusahaan 
Manajemen Konstruksi (MK) melakukan 
pemeriksaan langsung di lapangan. MK 
akan berkunjung ke lapangan sesuai 
dengan pengajuan pemeriksaan dari 
para pengembang perumahan yang 
berpedoman dari siteplan digital yang 
diajukan para pengembang melalui Si-
Kumbang. 

Sehingga nantinya pengembang 
tidak perlu lagi menyiapkan tim peng-
awas bangunanan. Pengembang cukup 
memberikan notifikasi dalam aplikasi 
tersebut terkait rumah yang sedang 
dibangunnya untuk dipantau dalam 
jangka waktu 3 bulan.

Dari pemeriksaan tersebut, MK 
akan memberikan laporan penilaian 
yang terhubung langsung secara sistem 
oleh PPDPP. Jika dinyatakan layak huni, 
maka secara otomatis daftar rumah 

Ruslan Rivai, Ketua Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2016-2020.

“Cara kerja SiPetruk 
adalah dengan memeriksa 
kelayakan hunian yang 
dibangun oleh para 
pengembang. PPDPP 
bekerjasama dengan 
Lembaga Pengembangan 
Jasa Konstruksi (LPJK) 
dengan konsep kemitraan 
dari Manajemen Konstruksi 
(MK) yang memeriksa 
langsung di lapangan.”

tersebut akan muncul di SiKasep untuk dapat dijual kepada Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Dikarenakan pemeriksaan ini bermitra dengan LPJK, para pengem-
bang hanya tinggal memantau saja sebagai pengguna. Tidak perlu 
membutuhkan pelatihan khusus bagi pengembang. PPDP sudah  meng-
gunakan sistem Artificial Intelligence di sistemnya. Jadi tim nantinya hanya 
melakukan pengambilan dokumentasi gambar saja” 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.
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Terkait biaya, menurut Ruslan tentunya akan 
ada komponen biayanya. Namun tidak besar. Malah 
pengembang bisa menghemat, karena untuk penga-
wasan konstruksi yang selama ini menunjuk kontraktor/

perusahaan tertentu, maka tidak lagi perlu ada lagi. Ada 
item biaya dari pengembang yang akan berkurang de-
ngan penunjukkan manajemen konstruksi.

Berikut alur bisnis bagaimana SiPetruk bekerja:
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“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.”
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Dikala pandemi Covid-19 masuk Indonesia, 
dan merubah pola kebiasaan masyarakat, 
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Peru-
mahan (PPDPP) sebagai salah satu lembaga 

negara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan 
dan penyaluran pembiayaan perumahan bersubsidi 
dengan cepat menyesuikan diri.

Beragam inovasi pembiayaan dilakukan. 
Khususnya dalam bidang teknologi informasi 

SelAmA 2020, PPDPP rAiH 7 
PengHArgAAn DAri StAkeHolDerS 

dengan menyesuaikan pola bisnis penyaluran 
dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas 
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) agar 
berjalan lancar  dan efektif di tengah pandemi. 
SiKasep, Sikumbang dan Sipetruk adalah bebe-
rapa aplikasi TI yang terus dikembangkan. Hasil-
nya penyaluran KPR FLPP melejit. Melampaui 
target yang sudah ditetapkan. Hal tersebut lalu di-
apreasiasi oleh para stakeholder.
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Tiga penghargaan lagi didapatkan dari Majalah IT & 
Works. 
1. TOP DIGITAL Implementation 2020 on Institu-

tuion # Level Stars 4
2. TOP DIGITAL Transformation Readiness 2020
3. TOP Leader on Digital Implementation 2020 

by Arief Sabaruddin

Top Digital Awards 2020

Keberhasilan dalam meraih penghargaan 
TOP DIGITAL Awards tersebut, menurut M. Lutfi 
Handayani, pemimpin redaksi dari majalah IT & 
Works merupakan pencapaian yang luar biasa oleh 
PPDPP. Menurutnya perusahaan berhasil mengelola 
bisnisnya secara modern dan profesional dengan 
mengimplementasikan serta memanfaatkan tekno-
logi informasi dan digital. 
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PropertynBank Awards 2020

6. “The Most Innovative Public Service Agency for 
Affordable Housing”. 
Penghargaan ini diberikan oleh majalah Housing 

Estate. Arief Sabaruddin, yang langsung menerima 
penghargaan dalam sambutannya mengatakan berte-
rimakasih atas dukungan para stakeholder Kementerian 
PUPR, terutama para pengembang atas partisipasi dan 
kontribusinya dalam pengembangan teknologi yang 
terus dilakukan oleh PPDPP. 

Housing Estate Awards 2020 
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Lembaga sertifikasi tersebut menilai dan mem-
berikan penghargaan PPDPP sertifikat ISO Sis-
tem Manajemen Mutu (SMM) 9001:2015 karena 
dinilai telah menjalankan penyaluran dengan 
baik. 
7. Standard: ISO 9001: 2015 Scope: Provision 

of fund distribution for housing financing 
liquidity facilities (FLPP).

ACM INDONESIA

Pendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui 
Program Karya Tunai dan Bedah Rumah.

Indra Utama selaku Pemimpin Redaksi Majalah 
PropertynBank menyatakan bahwa PropertynBank 
memberikan penghargaan yang tinggi terhadap 
extraordinary yang dilakukan PPDPP. PPDPP juga 
dinilai sebagai lembaga yang bekerja optimal di 
tengah Covid-19 dengan penyaluran dana FLPP 
telah melebihi target yang ada dengan aplikasi yang 
mumpuni.

Dalam ajang ini PPDPP mendapat dua penghargaan:
4. “Kinerja Optimal Penyaluran Subsidi Peruma-

han melalui Teknologi yang Aplikatif. 
5. Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin 

Raih berhasil meraih “The Best Leadership 
in the Distribution of Affordable Housing 
Subsidies.
Pada ajang yang sama, Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono 
juga mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh 
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Pemerintah berharap ekonomi Indonesia 
bisa tumbuh 5 persen di 2021. Salah satu 
sektor yang digenjot untuk mencapai target 
tersebut adalah sektor perumahan.  Direktur 

Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI 
Andin Hadiyanto  mengatakan, sektor properti atau 
perumahan sangat berperan dalam mendorong per-
tumbuhan ekonomi karena Pemerintah meyakini sektor 
tersebut sangat strategis. Oleh karenanya, sektor ini juga 
menjadi perhatian dalam Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN).

“Karena sektor properti atau perumahan ini sangat 
strategis, melekat diberbagai dimensi, tidak hanya 
dimensi ekonomi, tapi juga dimensi sosial, keuangan dan 
juga fiskal. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi 
backlog [kekurangan] perumahan nasional, jadi akan 
banyak tambahan rumah yang bisa diakses masyarakat, 
khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah 
(MBR),” kata Andin, dalam HUT KPR BTN ke-44 .

Menurutnya, dibutuhkan intervensi langsung 
dari Pemerintah untuk MBR. Intervensi yang dilakukan 
Pemerintah mencakup sejumlah aspek di antaranya 
mendorong supply side atau ketersediaan dengan 
mengusahakan ketersediaan rumah, meningkatkan 

akses pembiayaan, harga rumah yang terjangkau dan 
program berkelanjutan.

Untuk itu, Kementerian Keuangan memberikan 
sejumlah insentif fiskal dan alokasi anggaran belanja 
seperti  Subsidi Selisih Bunga (SSB),  Subsidi Bantuan 
Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan 
Berbasis Tabungan (BP2BT), Bantuan Stimulan Peruma-
han Swadaya (BSPS), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) 
serta dana bergulir Fasilitas Pembiayaan.

Ia merinci, pada tahun 2020 pemerintah telah 
memberikan dukungan untuk dana bergulir Fasilitas 
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp 9 triliun, 
SBUM Rp 600 miliar dan SSB Rp 3,87 triliun. Sedang-
kan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN pem-
biayaan sekunder perumahan yakni PT SMF (Persero) 
Rp 1,75 triliun, PEN (dana Pemulihan Ekonomi Nasional) 
Perumahan Rp 1,3 triliun dan DAKF Rp1,42 triliun.

Kemudian, pada tahun 2021, alokasi tersebut akan 
bertambah, yakni dana bergulir FLPP menjadi Rp 16,62 
triliun, SBUM menjadi Rp 630 miliar dan SSB menjadi Rp 
5,97 triliun. Sedangkan PMN untuk SMF menjadi Rp 2,25 
triliun dan DAKF menjadi Rp 1 triliun. 

“Dukungan Pemerintah dari tahun ke tahun terus 
meningkat nilainya,” jelas Andin.

tAHun 2021, Sektor PerumAHAn 
tetAP jADi AnDAlAn ProgrAm Pen
SeKtor PeruMahan ini Sangat StrategiS, MeLeKat Diberbagai DiMenSi. tiDaK 

hanya DiMenSi eKonoMi, taPi Juga DiMenSi SoSiaL, Keuangan Dan Juga fiSKaL.
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Dengan dukungan Pemerintah tersebut, Andin 
optimistis para pelaku sektor properti/perumahan da-
pat di akselerasi dengan baik. Perbankan khususnya da-
pat memaksimalkan perannya menjadi penyalur dana 
pemerintah baik anggaran subsidi maupun Dana PEN 
yang sudah dialirkan sejak Juni lalu. 

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk  (BBTN)  Pahala Nugraha Man-
sury  menyambut baik, dukungan Pemerintah dalam 
mendorong sektor properti/perumahan tersebut. Ber-
kat dukungan Pemerintah, pada saat pandemi sekali-
pun, sektor properti terbukti dapat tumbuh positif.

“Tidak semua sektor terpengaruh pandemi, salah 
satu sektor yang memiliki kinerja yang cukup baik 
adalah sektor real estate, di triwulan III pertumbuhannya 
mencapai 2%,” kata Pahala. 

“Pemerintah menempatkan dana di Bank BTN 

sebesar Rp 10 triliun. Hal itu guna mendorong sektor 
perbankan khususnya sektor perumahan. Hingga No-
vember 2020, Bank BTN telah berhasil merealisasikan Rp 
25,6 triliun, hampir mencapai target yang sebesar Rp 30 
triliun yang sebagian besar mengalir ke KPR,” imbuhnya.

Ke depan, katanya,  tetap dibutuhkan dukungan di 
sektor perumahan. Tidak hanya di sisi demand, tapi juga 
sisi supply. BTN juga terus berkomitmen meningkatkan 
kinerjanya, melakukan inovasi produk KPR.

Pahala sangat optimistis stimulus yang diberikan 
Pemerintah untuk tahun 2021 bakal dapat mengak-
selerasi sektor properti lebih cepat lagi karena pereko-
nomian diprediksi membaik. 

“Sektor properti memiliki peluang dalam percepat-
an pemulihan perekonomian nasional, dikarenakan 
memiliki kontribusi yang positif terhadap penyerapan 
tenaga kerja dan peningkatan nilai PDB,” pungkasnya. n

Pahala Nugraha Mansury, Direktur Utama 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Andin Hadiyanto, Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
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Aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan 
(SiKasep) yang dilahirkan Pusat Pengelolaan 
Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) banyak 
mendapatkan acungan jempol dari pemangku 

kepentingan. Padahal sebelumnya ada yang sinis. Si-
Kasep dianggap ancaman dalam penyaluran Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan (FLPP).

Namun sering berjalannya waktu—apalagi setelah 
Indonesia dilanda pandemi Covid-19—kehadiran 
SiKasep justru membantu mempercepat penyaluran 
KPR FLPP yang dilakukan perbankan. Apalagi setelah 
kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
ada. Maka sebagian besar aktivitas work from home.  
Keberadaan aplikasi yang dibesut sejak Desember 
2019 lalu menjadi solusi mengatasi hambatan akibat 
pandemi.

“Ini sangat membantu bagi orang yang mau 
mencari rumah karena tidak usah keluar rumah. SiKasep 
bisa melihat (detail perumahan) yang pasti kelak tidak 
aka nada lagi rumah bodong. Kan kalau (perumahan) 
yang terdaftar sudah pasti terverifikasi,” ujar, Arief Saba-
ruddin, Direktur Utama PPDPP, katanya.

Secara realtime SiKasep mampu mendata jumlah 
pengguna, supplay dan demand, debitur yang lolos 
subsidi checking, debitur yang dalam proses verifikasi 
bank dan tentu saja jumlah debitur yang telah mem-
peroleh bantuan pembiayaan perumahan FLPP.

Kebijakan PSBB, SiKasep terbukti efektif menggen-
jot angka penyaluran KPR FLPP bahkan di atas target 
yang sudah ditetapkan. 

“SiKasep sangat membantu pemerintah menunai-
kan tugasnya dalam menjalankan program penyaluran 
bantuan pembiayaan perumahan untuk semua skema 
pembiayaan subsidi. Tidak hanya KPR FLPP,” tegasnya.

Tol Data Perumahan Nasional
PPDPP sendiri saat ini telah mensinergikan data 

bantuan pembiayaan perumahan lainnya seperti Subsidi 
Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan 
Berbasis Tabungan (BP2BT) ke dalam Management 
Control PPDPP. Hal tersebut untuk memastikan bahwa 
data yang dimiliki oleh pemerintah merupakan data 
terpadu yang dapat digunakan sebagai acuan dalam me-
nentukan kebijakan pemerintah.

SetAHun SikASeP melAYAni rumAH rAkYAt
PPDPP teruS berinovaSi MenggenJot PenyeMPurnaan 
SiKaSeP Sehingga MenJaDi aPLiKaSi yang berManfaat 
bagi KePentingan SeKtor PeruMahan.



21Volume 5, Edisi 20, 2020  |

SiKasep kelak akan menjadi pusat data perumahan 
dalam penerapan Sistem Tol Data Indonesia. Bersinergi dan 
menjadi bagian dengan lembaga lain seperti dengan Badan 
Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian 
Keuangan.

Meskipun SiKasep merupakan aplikasi sederhana yang 
diunduh secara gratis melalui platform Google Playstore. Na-
mun rangkaian sistem yang dibangun pemerintah dalam 
aplikasi tersebut cukup kompleks dan memiliki potensi 
yang dapat terus dikembangkan dalam menjembatani ke-
tersediaan hunian (supply) terhadap kebutuhan hunian (de-
mand) dari masyarakat.

Rangkaian sistem yang dikatakan Big Data Hunian terse-
but telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti: 
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
(Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan 
verifikasi kependudukan; Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) 
Badan Siber dan Sandi Negara untuk memastikan keamanan 
transaksi data dengan pihak perbankan, serta Bank Pelaksana 
dan Developer Perumahan selaku mitra kerja pemerintah 
dalam rangkaian proses bisnis penyaluran dana bantuan 
pembiayaan perumahan. PPDPP akan terus berinovasi dan 
menyempurnakan aplikasi serta inovasi yang telah dikem-
bangkan. 

“Ke depan PPDPP akan menjadikan SiKasep sebagai 
aplikasi yang bisa memberikan informasi-informasi yang 
berharga kepada masyarakat terkait dengan perumahan 
dan pembiayaan perumahan, sehingga sebelum masyarakat 
teregister maka mereka bisa melihat terlebih dahulu berbagai 
informasi terkait dengan perumahan,” ujar Arief.

Karena itu dalam rangka percepatan pelayanan kepada 
masyarakat mengingat tingginya target penyaluran FLPP 
tahun 2021 sebesar 157.500 unit maka SiKasep lanjut Arief 
akan terus dibenahi. Sehingga tidak ada lagi celah kekurangan 
dalam pelayanan kepada masyarakat.n

“SiKasep sangat 

membantu pemerintah 

menunaikan tugasnya 

dalam menjalankan 

program penyaluran 

bantuan pembiayaan 

perumahan untuk semua 

skema pembiayaan 

subsidi.  Tidak hanya

KPR FLPP.”
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Data &  FAKTA

SUPPLy & DeMAND KeBUTUHAN RUMAH  

Berikut beberapa data perkembangan pasokan dan permintaan Rumah, 
Bank Pelaksana yang dipilih masyarakat dan data pengajuan masyarakat ke perbakan

yang belum ditindaklanjuti perbankan penyalur KPR.

SiKasep Bicara…

SIKASeP MeNUNGGU FOLLOW UP BANK
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PerBanKan

Apresiasi diberikan untuk bank-bank pe-
laksana dalam menyalurkan dana FLPP 
minimal atau lebih dari jumlah kuota yang 
disepakati bersama

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Peru-
mahan (PPDPP) mencatat penyaluran dana Penya-
luran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 
(FLPP) PPDPP per (22/12) telah menyalurkan dana 
FLPP sebanyak 107.997 unit senilai Rp11,094 tri-
liun atau 105,36% dari target yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Sehingga total penyaluran dana FLPP 
dari tahun 2010–2020 sebanyak 763.999 unit senilai 
Rp55,461 triliun.

Berdasarkan dashboard management control 
PPDPP, sebanyak 255.460 masyarakat sudah meng-
gunakan aplikasi SiKasep, 102.836 calon debitur telah 
lolos subsidi checking, 5.834 calon debitur dalam 
proses verifikasi bank pelaksana, 1.247 calon debitur 
dalam proses pengajuan dana FLPP dan sebanyak 
107.261 debitur telah menikmati dana FLPP.

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin men-

jelaskan bahwa penyaluran dana FLPP tahun 2020 
ini telah disalurkan secara optimal oleh 42 bank 
pelaksana.  Terdiri atas 10 bank nasional dan 32 bank 
pembangunan daerah yang telah bekerja sama 
dengan PPDPP.

Adapun 10 bank pelaksana terbaik dalam pe-
nyaluran dana FLPP tahun 2020 berturut-turut 
adalah: Bank BTN, BNI, BRI Syariah, BTN Syariah, BJB, 
BRI, Bank Mandiri, NTB Syariah, Sumselbabel dan 
Bank Jatim Syariah. (Baca Tabel).

Arief menyampaikan apresiasi kepada bank-
bank pelaksana yang sudah bekerjasama dalam 
menyalurkan dana FLPP minimal atau lebih dari 
jumlah kuota yang disepakati bersama.

“Tahun 2020 adalah tahun yang penuh tan-
tangan di era pemberlakuan PSBB akibat pandemi 
Covid-19. Namun kerjasama dan koordinasi yang 
baik, justru membuat pencapaian penyaluran 
KPR FLPP di atas target yang sudah ditetapkan. 
Semoga tahun 2021 akan jauh lebih baik lagi,” 
pungkas Arief. n

10 BANK TeRBeSAR PeNyALURAN KPR FLPP

10 beSAr bAnk PenYAlur kPr FlPP
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Data &  FAKTA

SeKToR PeRumAhAn 
TAnTAngAn DAn PeLuAng
SeKtor PeruMahanDi inDoneSia biSniS Di SeKtor PeruMahan 

Di inDoneSia MaSih MeMiLiKi ProSPeK untuK DitingKatKan 

MeSKiPun MaSih MeMiLiKi beberaPa tantangan Dan DaLaM 

KonDiSi KriSiS PanDeMi CoviD-19.
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n  BACKLOG PeRUMAHAN PeLUANG PeNyALURAN KPR DAN BISNIS TeRKAIT PeRUMAHAN LAINNyA
 Kebutuhan 11,4 juta (kepemilikan) dan 7,6 juta (hunian) masih membuka peluang ekspansi bisnis properti 

dan menggerakkan 174 subsektor ekonomi yang mengikuti.

n RASIO MORTGAGE/GDP INDONeSIA MeRUPAKAN yANG PALING ReNDAH DI ASIA TeNGGARA
 Mortgage/GDP ratio Indonesia sebesar 3% yang mengindikasikan bahwa masih banyak ruang bisnis 

untuk dikembangkan.



25Volume 5, Edisi 20, 2020  | 25Volume 5, Edisi 20, 2020  |

n PeRSeBARAN BACKLOG DI INDONeSIA BeRDASARKAN DeSIL KeLOMPOK PeNGHASILAN

n SKeMA PeMBIAyAAN BeRDASARKAN DeSIL KeLOMPOK PeNGHASILAN 

n Potensi Pasar
 Jumlah MBR dengan pekerjaan sektor informal (pedagang kecil, nelayan, peternak, dan petani) yang belum 

memiliki rumah adalah sebanyak 6,83 juta, dengan rincian.
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PeruMahan  RAKYAT

Sektor properti menjelang 2020 dibicarakan dengan 
optimisme tinggi. Ini tak lepas dari fokus Pemerintah 
dalam memperhatikan kemudahan kepemilikan 
rumah yang fokus pada kebijakan untuk konsumen 

berpenghasilan rendah. 
Namun apa daya, Pandemi Covid-19 ikut mempeng-

aruhi. Pemberlakukan aturan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) pada bulan April 2020, menjadi pukulan telak 
bagi ekonomi nasional secara umum. Termasuk sektor 
properti. Banyak proyek properti komersial yang tak jadi 
dibangun. Penjualan pun mandek.

Tidak demikian dengan perumahan rakyat. Khususnya 
perumahan bersubsidi. Kinerja penyaluran pembiayaan 
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
(MBR) itu justru tetap. Skema kepemilikan rumah subsidi 
lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 
justru terserap habis. Demikian juga dengan skema Subsidi 
Selisih Bunga (SSB). 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) terus melanjutkan penyediaan rumah bagi 
MBR. Hingga pertengahan Bulan Desember 2020, realisasi 
capaian pembangunan Program Sejuta Rumah telah 
mencapai 856.758 unit di seluruh Indonesia. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan di 
masa Pandemi Covid-19 ini rumah menjadi salah satu hal 
penting bagi masyarakat agar bisa terhindar dari penularan 
virus. “Program Sejuta Rumah justru menjadi ujung tombak 
pemerintah dalam menggerakkan pembangunan bagi 
MBR, “ ujarnya.

Menurut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian 
PUPR, Khalawi Abdul Hamid, capaian Program Sejuta Ru-
mah status per tanggal 15 Desember 2020 telah mencapai 
angka 856.758 unit rumah. 

Untuk capaian perumahan non MBR berasal dari hasil 
pembangunan rumah khusus sebanyak 630 unit, rumah 
swadaya 187.379 unit, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 
sebanyak 3.541 unit. Selain itu, pembangunan perumahan 
juga dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait 
sebanyak 51.136 unit. Sedangkan pemerintah daerah juga 
ikut berkontribusi dalam pembangunan rumah untuk 
masyarakat dan tercatat sebanyak 33.952 unit rumah telah 
dibangun.

“Kami mencatat hasil pembangunan perumahan 
yang dilaksanakan pengembang telah mencapai angka 
376.520 unit. Angka tersebut terbagi menjadi dua yakni 
hasil pembangunan perumahan dengan program pem-
biayaan perumahan sebanyak 85.339 unit dan hasil 
pembangunan perumahan tanpa program pembiayaan 
perumahan sebanyak 291.181 unit,” tambahnya. 

Bagaimana dengan 2021?
Fokus Presiden Joko Widodo untuk menjadikan 

infrastruktur sebagai ujung tombak perekonomian na-
sional masih akan terlihat di tahun 2021. Pemerintah meng-
alokasikan anggaran sebesar Rp413,8 triliun. Anggaran ini 
naik sebesar 47,2% dari anggaran tahun 2020 sebesar 
Rp281,1 triliun, setelah mengalami penyesuaian terkait 
situasi pandemi. Pembangunan infrastruktur salah satunya 
difokuskan pada peningkatan konektivitas.

Untuk mendorong daya beli MBR, pemerintah 
melakukan intervensi langsung. Diantaranya dengan 
mendorong supply side atau ketersediaan dengan meng-
usahakan ketersediaan rumah, meningkatkan akses 
pembiayaan, harga rumah yang terjangkau dan program 
berkelanjutan.

outlook PerumAHAn rAkYAt 2021 
inSentif fiSKaL Dorong PertuMbuhan PeruMahan SubSiDi
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Tahun 2021 Kementerian Keuangan 
memberikan sejumlah insentif fiskal dan 
alokasi anggaran belanja seperti Subsidi 
Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang 
Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan 
Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), 
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 
(BSPS), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) 
serta dana bergulir Fasilitas Pembiayaan.

Jika pada tahun 2020 pemerintah 
telah memberikan dukungan untuk dana 
bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan (FLPP) Rp 9 triliun, SBUM Rp 
600 miliar dan SSB Rp 3,87 triliun. Dan 
Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 
BUMN pembiayaan sekunder peru-
mahan yakni PT SMF (Persero) Rp 1,75 
triliun, PEN (dana Pemulihan Ekonomi 
Nasional) Perumahan Rp 1,3 triliun dan 
DAKF Rp1,42 triliun.

Tahun 2021, alokasi tersebut akan 
bertambah, yakni dana bergulir FLPP 
menjadi Rp 19,1 triliun, SBUM menjadi Rp 
630 miliar dan SSB menjadi Rp 5,97 triliun. 
Sedangkan PMN untuk SMF menjadi Rp 
2,25 triliun dan DAKF menjadi Rp 1 triliun. 
“Dukungan Pemerintah dari tahun ke 
tahun terus meningkat nilainya,” jelas 
Andin Hadiyanto, Direktur Jenderal Per-
bendaharaan Kementerian Keuangan RI.

Dengan dukungan Pemerintah 
tersebut, Andin optimistis para pelaku 
sektor perumahan dapat di akselerasi 
dengan baik. Perbankan khususnya 
dapat memaksimalkan perannya menja-
di penyalur dana pemerintah baik angga-
ran subsidi maupun Dana PEN yang su-
dah dialirkan sejak Juni lalu. 

Sementara itu, EVP Consumer Loan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 
Ignatius Susatyo Wijoyo menyambut baik, dukungan Pemerintah dalam 
mendorong sektor perumahan tersebut. Berkat dukungan Pemerintah, 
pada saat pandemi sekalipun, sektor properti terbukti dapat tumbuh 
positif. Ignatius melihat kebutuhan akan hunian masih sangat besar. Untuk 
mempercepat penyaluran KPR, termasuk dengan skema FLPP, perseroaan 
akan rajin menggelar pameran. 

Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk, Pahala Nugraha Mansury, yakin penyaluraan kredit perseroan 
tahun depan akan tumbuh lebih agresif. 

“Kami optimistis bisa mencapai target tumbuh hingga 7% tahun 2021 
dengan catatan kami bisa mendapatkan alokasi FLPP di atas 75%,” kata 
Direktur Utama Bank BTN Pahala Nugraha Mansury dalam paparaan virtual 
baru-baru ini. 

Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP, mengatakan dalam menentu-
kan kuota tahun 2021, pihaknya menetapkan kriteria berdasarkan Data Rea-
lisasi FLPP, Data Potensi Debitur SiKasep, dan Nilai Evaluasi Bank. 

“Selain itu, PPDPP akan berfokus pada kinerja realisasi penyaluran, 
ketepatan sasaran, dan kualitas bangunan rumah dalam penyaluraan FLPP,” 
pungkasnya. n

TARgeT PenYeDIAAn PeRumAhAn DAn BAnTuAn 
PemBIAYAAn PeRumAhAn TA 2021

DIReKToRAT JenDeRAL PeRumAhAn DIReKToRAT JenDeRAL PemBIAYAAn
InFRASTRuKTuR Pu DAn PeRumAhAn

RumAh SuSun
Rp. 4,11 Triliun

Pembangunan Rusun 9.414 unit,
a.l di Jabar (termasuk dukungan 

KI Subang), Jateng (termasuk 
dukungan KI batang), Jatim, 

Kalsel, Kalbar, Papua dll

RumAh SWADAYA
Rp. 2,51 Triliun

Bantuan rumah swadaya 81.090 
unit, tersebar di 33 provinsi

RumAh umum
DAn KomeRSIAL

Rp. 0,41 Triliun
Pembangunan PSu

40.000 unit

DuKungAn
LAInnYA

Rp. 0,46 Triliun
Pembinaan, Pengaturan, 

Pengawasan dan Dukungan 
manajemen

RumAh KhuSuS
Rp. 0,61 Triliun

Pembangunan Rusun 2.440 unit,
a.l Rusun di kawasan perbatasan
Kab. Banjar Baru, Kab. morowali
Kab. Konawe Selatan, kawasan 

terdampak bencana lainnya

BAnTuAn PemBIAYAAn
PeRumAhAn

FASILITAS 
PemBIAYAAn
PeRumAhAn

FLPP
Rp. 16,66 Triliun

157.500 unit
BA 999.07

BP2BT
Rp. 1,599 Triliun

39.996 unit
BA 999.033

SBum
Rp. 630 miliar

157.500 unit
BA 999.07

TAPeRA
Rp. 2,80 Triliun

25.380 unit

Dana
masyarakat

keterangan:
l belum termasuk target kPr
 SmF 10.000 unit
 (target rPjmn 2020-2024
l Sbum tidak menambah jumlah
 unit besaran Sbum tA 2024
 rp. 4 juta, khusus Papua &
 Papua barat rp. 10 juta.
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PeMBiayaan

Merger tiga anak usaha syariah dari bank pelat 
merah yang bernama Bank Syariah Indonesia 
(BRIS) diharapkan dapat lebih mendukung 
ekspansi layanan sistem keuangan syariah 

di Indonesia. Tak terkecuali dukungan yang diharapkan 
bagi sektor perumahan.

Hery Gunardi, Ketua Project Management Office 
Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN 
mengatakan, bank gabungan itu memiliki visi menjadi 
top 10 bank syariah terbesar di dunia dalam 5 tahun ke 
depan dan sebagai top 10 bank terbesar di Indonesia. 
Kehadiran Bank Syariah Indonesia menurutnya akan 
menjadi tonggak kebangkitan ekonomi dan keuang-
an syariah di Indonesia.

Syariah Royzani Sjachril, pengembang yang 
menggunakan dukungan KPR syariah berharap BRIS 
dapat lebih mendukung ekspansi layanan bagi sektor 
properti. Dia berharap bank syariah hasil merger ke-
tiga anak usaha bank BUMN dapat mengayomi dan 

mendukung kemajuan sektor properti. Alasannya, 
sektor properti menjadi penggerak ekonomi nasional, 
sehingga pembiayaan perbankan syariah bisa lebih ma-
ju dan lebih up to date.

Saat ini, lanjut Royzani, dukungan pendanaan 
syariah untuk kredit modal kerja bagi perusahaan pe-
ngembang relatif masih sedikit. 

“Selama ini hanya BNI Syariah yang sudah menya-
lurkan kredit modal kerja dengan akad musyarakah 
langsung ke proyek properti. Sedangkan unit usaha 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, BTN Syariah 
(BTNS), juga sudah menyediakan kredit pembebasan 
lahan (KPL). Tapi BTNS tidak ikut dimerger,” kata dia,” te-
gasnya, seperti dikutip dari industriproperti.com

Musyarakah adalah penyertaan (equity participa-
tion), yakni akad kerjasama usaha patungan antara dua 
pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu 
jenis usaha dengan proporsi pembagian keuntungan 
sesuai porsi tanggung jawab yang disepakati bersama.

ASA PeLAKu PeRumAhAAn  
PASCA BERDIRINYA BANK SYARIAH INDONESIA

PengeMbang berharaP KehaDiran banK Syariah inDoneSia Lebih MenDuKung 
eKSPanSi Layanan bagi SeKtor PeruMahan.
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Aset bank hasil merger ini mencapai Rp214,6 triliun 
dengan modal inti lebih dari Rp20,4 triliun. Jumlah aset 
dan modal inti tersebut menempatkan BRIS dalam 
daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, 
dan top 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapi-
talisasi pasar dalam lima tahun mendatang.

“Kami selaku pengembang berharap dengan 
terbentuknya BRIS dapat lebih mempererat sinergi 
untuk bersama-sama menumbuhkan pasar keuangan 
syariah di sektor properti. Kami juga perlu banyak be-
lajar mengenai dukungan yang dapat diberikan dari 
perbankan syariah terhadap industri properti,” ucap 
Royzani.

Selain memiliki aset dan modal inti besar, BRIS 
juga akan didukung lebih dari 1.200 kantor cabang, 
1.700 jaringan ATM, serta lebih dari 20.000 karyawan 
yang tersebar di seluruh Indonesia. Bank gabungan 
itu memiliki visi menjadi top 10 bank syariah terbesar 
di dunia dalam 5 tahun ke depan dan sebagai top 10 
bank terbesar di Indonesia. Dia menambahkan keha-
diran Bank Syariah Indonesia akan menjadi tonggak 
kebangkitan ekonomi dan keuangan syariah di Indo-
nesia.

“Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, enti-
tas baru ini tentu memerlukan identitas yang kuat dan 
direksi yang berpengalaman untuk menjalankan ope-
rasionalnya. Dengan direksi yang akan diisi oleh orang-
orang berpengalaman di bidangnya, visi Bank Syariah 
Indonesia untuk menjadi salah satu bank syariah ter-
besar di dunia akan semakin mantap dan yakin bisa 
kita wujudkan,” ujar Hery yang kini menjadi Dirut Bank 
Syariah Mandiri. n

Hery Gunardi, Ketua Project Management Office 
Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN

“bank gabungan itu memiliki visi 
menjadi top 10 bank syariah terbesar 
di dunia dalam 5 tahun ke depan dan 
sebagai top 10 bank terbesar
di indonesia. kehadiran bank syariah 
indonesia menurutnya akan menjadi 
tonggak kebangkitan ekonomi dan 
keuangan syariah di indonesia”.
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PeMBiayaan

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) berencana 
memberikan kredit konstruksi untuk pengem-
bang mulai tahun 2021. Perluasan kegiatan 
usaha ini mengacu pada Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 ten-
tang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia 
Untuk Pendirian Perusahaan Peseroan (Persero) di Bi-
dang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Kemudian 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder 
Perumahan.

Menurut Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, 
mandat baru tersebut dapat semakin memperkuat 
fungsi dan peran SMF dalam mendukung peningkatan 
kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang 
berkesinambungan baik dari sisi supply dan demand. 
Dengan demikian akses masyarakat untuk menda-
patkan hunian yang layak dan terjangkau dapat sema-
kin terbuka lebar. 

“Perluasan mandat khusus untuk kredit konstruksi ini 
baru keluar pada Oktober 2020. Jadi, kami masih dalam 

proses persiapan, baik untuk verifikasi pengembang pe-
nerima program, maupun mekanismenya karena harus 
mendapat persetujuan atau approval dari Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK),” tutur Ananta. 

Menurut Ananta, kredit konstruksi ditujukan untuk 
pengembang menengah ke bawah yang membangun 
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 
Selain itu, pengembang tersebut juga harus terdaftar 
dan terverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Direktur Keuangan SMF Heliantopo menambahkan, 
alasan SMF masuk sektor kredit konstruksi adalah ter-
dapatnya isu bahwa sebagian besar bank penyalur me-
ngalami kesulitan karena banyak pengembang yang 
menerima satu paket KPR beserta kredit konstruksinya. 

“Jika ada beberapa bank penyalur mengalami ke-
susahan, SMF akan melakukan refinancing kredit kon-
struksi,” cetus Heliantopo. 

Dia melanjutkan, kredit konstruksi ini merupakan 
satu kesatuan dari program pembiayaan perumahan. 
Harus dilihat dari awal proses pembangunan hunian 
yang membutuhkan kredit konstruksi, hingga akad dan 
serah terima yang membutuhkan KPR. 

KREDIT KONSTRUKSI UNTUK
PeRumAhAn BeRSuBSIDI

KreDit KonStruKSi DituJuKan untuK PengeMbang Menengah Ke bawah 
yang MeMbangun ruMah Mbr.
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“Ini adalah satu cycle dari awal hingga hilir,” im-
buh dia. Adapun mekanisme penyaluran, standard 
operational procedure (SOP) beserta besaran nilai kre-
ditnya masih dalam proses persiapan.

Tanggapan Pelaku Usaha
Sejumlah pengembang menyambut baik hal itu. 

Mereka memandang hal itu sebagai langkah positif, 
dalam mendukung pembangunan rumah bersubsidi 
yang selama ini dilakukan oleh pengembang skala kecil 
dan menengah.

Perluasan mandat SMF terkait kredit konstruksi 
yang akan disalurkan lewat perbankan itu menurut 
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus 
Totok Lusida harus didukung perbankan dengan tidak 
mengambil margin besar.

Ia mengusulkan SMF bekerja sama dengan kalang-
an asuransi sehingga margin yang diambil tak terlalu 
tinggi.

“Di perbankan kredit konstruksi yang diberikan 
bunganya 12 persen hingga 13 persen. Pandemi saat 
ini membuat NPL (non-performing loan)-nya menjadi 
sangat tinggi karena bunganya tinggi,” ujarnya, bebe-
rapa waktu lalu.

Bunga yang tinggi, lanjutnya, menekan para 
pengembang rumah sederhana yang kebanyakan 
merupakan UMKM. Hal ini berbeda dengan pengem-
bang besar yang juga masuk dalam pembangunan ru-
mah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) karena 
sudah menikmati bunga yang single digit.

“Semestinya yang pengembang UMKM ini bunga-
nya tidak tinggi agar bisa mendorong UMKM ini tum-

buh,” kata Totok.
Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang 

Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia 
(Apersi) Daniel Djumali mengatakan yang lebih penting 
lagi agar persyaratan bisa mendapatkan kredit mudah 
bagi pengembang rumah menengah bawah.

Seperti diketahui, di tengah pandemi Covid-19, 
perbankan banyak menambah persyaratan untuk bisa 
mendapatkan kredit konstruksi guna mengurangi NPL. 

“Seharusnya kredit konstruksi perumahan mene-
ngah bawah dan khususnya MBR, tingkat suku bunga-
nya lebih rendah dari kredit komersial umumnya,” pung-
kas Daniel. n

Ananta Wiyogo, Direktur Utama SMF
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teKnOlOgi

Untuk mempersiapkan target penyaluran 
FLPP Tahun 2021 yang lebih tinggi daripada 
tahun-tahun sebelumnya, Pusat Pengelolaan 
Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) terus 

mempersiapkan operasional sistem e-FLPP 2.0. Seperti 
diketahui, sistem e-FLPP merupakan fasilitas layanan 
yang diterapkan oleh PPDPP dalam melaksanakan 
proses bisnis penyaluran FLPP (Fasilitas Likuiditas Pem-
biayaan Perumahan) kepada bank pelaksana secara 
elektronik. 

Sistem e-FLPP pertama kali diluncurkan oleh 
Menteri PUPR pada tahun 2016. Dan pernah mem-
peroleh penghargaan Top 99 SINOVIK (Sistem Inovasi 
Pelayanan Publik) Tahun 2018 yang diberikan oleh 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokasi (PANRB).

Melalui Sistem e-FLPP maka proses pengujian dan 
pencairan dana FLPP bagi calon debitur yang diajukan 
oleh bank pelaksana dapat dilakukan secara elektronik 
dan otomatis, sehingga dipastikan cepat, tepat, dan 
akurat.

Pada pengembangan sistem e-FLPP 2.0 sebagai 

versi terbarunya, PPDPP meningkatkan performa 
layanannya dengan menyediakan kebutuhan doku-
men yang diperlukan bank pelaksana dapat dibuat 
secara otomatis oleh sistem, sehingga bank pelaksana 
tidak perlu lagi mengunggah dokumen yang diper-
syaratkan.

Adapun fitur dan layanan yang tersedia secara 
otomatis oleh sistem antara lain Pemilihan ID DKS 
dan ID Debitur terkoneksi dari Sistem Host to Host 
Pengujian dan mendukung Multi DKS; Dokumen di-
gital surat permintaan pembayaran dan rekapitulasi 
debitur; Dokumen Digital lembar hasil pengujian; 
Dokumen Digital pembayaran dana FLPP; Nomor 
Surat Dokumen Digital; Tanda tangan digital; Dash-
board kuota, target dan realisasi FLPP; Dashboard ke-
tersediaan dana FLPP per bulan dan Tahun Berjalan. 

Sehingga dari pengembangan fitur layanan 
tersebut nantinya dapat dipastikan layanan penyaluran 
KPR FLPP bisa dalam waktu 1 hari kerja. Selain itu, da-
lam melakukan pengesahan dokumen, sistem e-FLPP 
2.0 telah menerapkan tandatangan elektronik yang 
dapat diakses melalui smartphone. 

SISTem e-FLPP 2.0

PengeMbangan e-fLPP bertuJuan MeMaStiKan Layanan PenyaLuran KPr fLPP
biSa DaLaM waKtu 1 hari KerJa. 

oPTImALISASI 
PenYALuRAn KPR FLPP
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Direktur Operasi PPDPP,  Martanto Boedi Joewono, 
menjelaskan bahwa keamanan tanda tangan elektro-
nik yang diterapkan tersebut telah bekerjasama de-
ngan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi 
Negara, yang merupakan standar keamanan tertinggi 
di Indonesia. 

“Tanda tangan elektronik merupakan isu yang 
menarik, apabila ada pihak yang ingin meretas, seti-
daknya dibutuhkan waktu minimal 10 tahun untuk 
mengenkripsi” ujar Martanto.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pe-
kerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Heri Eko D. 
Poerwanto. memberikan apresiasi kepada PPDPP atas 
inovasi teknologi terus dikembangkan. Menurut Eko, 
kehadiran inovasi seperti SiKasep (Sistem Informasi 
KPR Subsidi Perumahan) yang diterapkan PPDPP pada 
tahun 2020 ini mampu memberikan solusi di tengah 

Pandemi Covid-19 saat ini yang mengharuskan ada-
nya pembatasan kontak fisik. Keberhasilan sistem 
tersebut dibuktikan dengan realisasi penyaluran dan 
berbagai penghargaan yang diterima oleh PPDPP di 
tahun 2020.

“Publik dan stakeholder sudah mengapresiasi 
inovasi yang dikembangkan PPDPP. Pengembangan 
e-FLPP 2.0 ini dapat menjawab tantangan penyaluran 
FLPP Tahun 2021. Saya pikir ini terobosan luar biasa, ke-
majuan yang pesat setelah penyaluran FLPP selama 10 
tahun ini” ujar Heri Eko.

Heri Eko meminta pada bank pelaksana untuk 
dapat segera beradaptasi terhadap pengembangan 
teknologi yang terus dilakukan PPDPP dan me-
mastikan seluruh bank pelaksana penyalur FLPP telah 
dapat menerapkan tandatangan elektronik tahun 
2021. n

Martanto Boedi Joewono, Direktur Operasi PPDPP.Heri eko D. Poerwanto, Direktur Jenderal Pembiayaan 
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI).
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tren  PROPERTI

Kaum milenial atau sering juga disebut generasi 
langgas memiliki ciri khas melek teknologi, de-
kat dengan media sosial, dinamis, tidak mau 
terikat dan lahir antara tahun 1980-an hingga 

2000-an. Dari 10 negara anggota ASEAN diperkirakan 
jumlah penduduknya mencapai 625 juta dan 23% nya 
adalah generasi milenial dari Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) ada sekitar 81 juta orang 
di segmen generasi milenial belum memiliki rumah. 
Angka tersebut setara 31% dari jumlah populasi di 
Indonesia. Hanya saja, kelompok segmen ini masih 
kesulitan mengakses layanan Kredit Kepemilikan Ru-
mah maupun Apartemen (KPR/KPA).

Sekretaris Jenderal DPP REI, Amran Nukman me-
ngatakan Indonesia tengah mengalami bonus de-
mografi, sehingga banyak generasi muda yang grafik 
penghasilannya terus meningkat, dan mereka juga 
membutuhkan rumah.

Potensi pasar milenial tersebut khususnya berada 
di segmen berpenghasilan sekitar Rp 3 juta sampai 
Rp15 juta per bulan, dimana populasinya diperkirakan 
akan mencapai 30% dari jumlah penduduk Indonesia.

Salah satu yang berdampak dengan dominasi 
pasar milenial di industri properti adalah pertumbuhan 
bisnis property technology (Proptech). Sedangkan cara-
cara penjualan properti secara konvensional diyakini 
akan semakin ditinggalkan.

Di Indonesia, sejumlah startup proptech yang su-
dah hadir meramaikan pasar properti nasional antara 
lain property.net, indoproperty.com, rumah123.com, 
rumah.com, rumahdijual.com, Rentfix, Urbanindo dan 
lain-lain.

Hasil survei yang dilakukan Google-Temasek Bain & 
Company dan e-Conomy SEA 2019 menyebutkan jumlah 
pengguna internet Indonesia pada 2019 diperkirakan 
mencapai 152 juta orang atau meningkat signifikan 
dibandingkan angka pada 2015 yaitu 92 juta pengguna 
internet.

Dengan angka tersebut, bisa dibilang Indonesia 
menguasai separuh dari total pengguna internet di 
Asia Tenggara yang jumlahnya mencapai 360 juta.

Ikuti Tren Teknologi
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiaya-

an Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum 

LegITnYA PoTenSI  
KPR MILENIAL TERUS DIBIDIK

PPDPP MenyebutKan bahwa SebanyaK 90 PerSen PeMeSan ruMah 
berSubSiDi aDaLah MaSyaraKat beruSia 20-40 tahun.
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dan Perumahan Rakyat Arief Sabarudin beberapa 
waktu lalu mengatakan, pembeli rumah bersubsidi di 
Indonesia didominasi generasi milenial. Sebanyak 90% 
pemesan rumah bersubsidi adalah masyarakat berusia 
20-40 tahun.

“Range usianya berkisar 20 tahun sampai 40 tahun. 
Sekitar 60% di antaranya berusia antara 20 sampai 30 
tahun. Kalau 90% pemesan adalah milenial, masa kita 
layani dengan cara kolonial? maka kami buatlah aplikasi 
SiKasep yang sangat cocok untuk milenial,” ujar arief

Aplikasi yang merupakan singkatan dari Sistem 
Informasi KPR Perumahan Subsidi ini sudah diluncur-
kan pada akhir tahun 2019 lalu. Lewat SiKasep, masya-
rakat cukup 3 macam data, yakni nama, NIK, dan be-
saran gaji untuk bisa mengakses dan menemukan 
rumah yang diinginkan. Rumah yang tersedia tersebar 
di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan pembiayaan 
disokong oleh 43 bank penyalur KPR bersubsidi.

Lewat SiKasep, masyarakat tidak lagi perlu ke-
luar rumah atau keliling ke berbagai lokasi proyek 
untuk melakukan survei. Semua informasi, mulai dari 
siteplan, ketersedian, progres pembangunan, hingga 
harga dan simulasi kreditnya sudah tersedia.

Head of Research and Consultancy Savills Indo-
nesia, Anton Sitorus, dalam laporan risetnya meng-
ungkapkan banyaknya penduduk kelas menengah 
mendorong kepercayaan diri investor untuk menaruh 
hati pada proptech. Ditambah lagi, dengan semakin 
berkembangnya sistem internet sehingga kebutuhan 
pasar terus bertumbuh.

Menurut Anton, di Indonesia, proptech serupa 
dengan tren global yang tumbuh berlahan namun 
bergerak semakin cepat. Pengembang pun, ungkap 
dia, perlu melirik perkembangan proptech dalam me-
menuhi kebutuhan teknologi pemasaran terlebih di 
tengah pandemi seperti sekarang ini. Savills mengan-
tisipasi bahwa di masa depan akan lebih banyak plat-
form proptech akan dikembangkan.

“Termasuk tren aplikasi yang memungkinkan calon 
pembeli melihat secara detail rumah atau unit contoh 
secara virtual dengan tampilan layaknya kondisi di la-
pangan. Dengan teknologi ini, maka calon pembeli da-
pat memutuskan untuk membeli satu produk properti 
tanpa harus datang ke kantor pemasaran atau lokasi pro-
yek,” pungkasnya. n

“indonesia tengah mengalami bonus 
demografi, sehingga banyak generasi 
muda yang grafik penghasilannya 
terus meningkat, dan mereka juga 
membutuhkan rumah.”
Amran Nukman
Sekretaris Jenderal DPP REI

ILUSTRASI: ISTIMEWA
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PersPeKiF

P
emerintah akan terus mengoptimalkan ting-
kat keterjangkauan Masyarakat Berpenghasil-
an Rendah (MBR) dalam memiliki rumah 
lewat  program perumahan berbasis komuni-

tas. Pasokan rumah subsidi yang selama ini sudah 
dibangun pengembang dan kepemilikannya dibia-
yai lewat skema subsidi Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 
akan menjadi andalan utama, selain skema subsidi 
perumahan berbasis tabungan

“Selama ini pemerintah sudah memiliki bebera-
pa model pembangunan perumahan berbasis ko-
munitas. Baik itu pembangunannya lewat kolaborasi 
pemerintah daerah, perguruan tinggi, perbankan 
dan pengembang maupun model perumahan 
formal yang sudah berjalan selama ini,” ungkap 
Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Perumahan 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR), dalam pengarahaannya pada acara 
diskusi Perumahan Berbasis Komunitas, di Bogor, 
6/12.

Khalawi menjelaskan, masyarakat yang telah 
membentuk komunitas bisa mengajukan permoho-
nan bantuan perumahan secara kolektif kepada pe-
ngembang perumahan. Namun, tentunya fasilitas 
bantuan tersebut memiliki ketentuan dan peraturan 
yang berlaku.

“Kami ingin penyaluran bantuan perumahan 
berbasis komunitas ini benar-benar tepat sasaran. 
Apalagi di masa pandemi ini masyarakat mem-
butuhkan hunian yang layak agar bisa menjaga ke-
sehatan dan terhindar dari Covid-19” terangnya.

Salah satu pengembang yang menyiapkan lahan-
nya untuk program perumahan berbasis komunitas 
adalah Delta Group. Pengembang yang merupakan 
anggota dari asosiasi Himpunan Pengembang 

BeRKomunITAS, SoLuSI PunYA 
RumAh CePAT DAn muDAh

PerLu MitigaSi KePeMiLiKan ruMah bagi KoMunitaS MaSyaraKat tertentu 
DaLaM MengaKSeS PeMbiayaan PeruMahan berSubSiDi.
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Pemukiman Dan Perumahan Rakyat 
(Himperra) tersebut telah menyedia-
kan lahan seluas 30 hektar untuk peru-
mahan subsidi di kawasan Tiga Raksa, 
Tangerang, Banten.

“Lokasi yang kami siapkan sangat 
dekat dengan akses transpotasi 
umum yaitu kereta api. Jaraknya 
perumahannya ke stasiun Tiga Raksa 
hanya 500 meter,” ungkap Endang 
Kawidjaya, Chairman Delta Group. 
Dekatnya akses ke transportasi umum 
akan menghemat biaya transportasi 
ke lokasi kerja konsumen.

Endang menerangkan dimasa 
pandemi Covid-19 ini, perlu adanya 
mitigasi kepemilikan rumah bagi ko-
munitas masyarakat tertentu.

“Kami mendukung adanya 
Program. Perumahan Berbasis Ko-
munitas. Tapi yang perlu adalah 
mitigasi mengenai debitur yang 
akan mengangsur kredit rumah 
bersubsidi sehingga lebih banyak 
masyarakat yang mengakses rumah,” 
tambahnya.

Sementara itu, Direktur Rumah 
Umum dan Komersial, M. Hida-
yat menjelaskan salah satu pekerjaan 

rumah adalah menyasar kelompok 
komunitas yang memiliki penghasilan 
tidak tetap. Pasalnya, penghasilan ma-
syarakat non fixed income itu berva-
riasi. Kadang ada tapi kadang juga 
sedikit. 

“Tapi sebenarnya mereka memi-
liki kemampuan membeli rumah 
dengan membayar secara KPR. Ini 
target komunitas yang sedang kami 
sasar,” terangnya.

Lebih lanjut, Hidayat menjelas-
kan, banyak masyarakat yang lebih 
memiliki membeli rokok daripada 
membeli rumah.

Dirinya mencontohkan, jika seha-
ri masyarakat membeli rokok seharga 
Rp50.000,- maka selama sebulan 
jika 30 hari maka sebenarnya dana 
yang dihabiskan cukup besar jika di-
kumpulkan yakni Rp1,5 juta.

“Padahal angsuran rumah sub-
sidi pemerintah itu hanya sekitar 
Rp900.000 hingga Rp 1 jutaan. Ten-
tunya jika kita edukasi masyarakat 
untuk menabung untuk membeli ru-
mah tentu mereka bisa mampu untuk 
membelinya meskipun dengan cara 
KPR,” pungkasnya.n

“Kami mendukung 
adanya Program. 
Perumahan 
berbasis
Komunitas. tapi 
yang perlu adalah 
mitigasi mengenai 
debitur yang akan 
mengangsur kredit 
rumah bersubsidi 
sehingga lebih 
banyak masyarakat 
yang mengakses 
rumah.”

37Volume 5, Edisi 20, 2020  |



38  |  Buletin griya sejahtera

KOMiK  SIKASEP
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