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Sekali lagi, Tidak Ada Kompromi
Untuk Kualitas Bangunan

P

emerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan
Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana bantuan
pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
tahun 2021 sebesar Rp 19,1 Triliun untuk 157,500 unit rumah.
Untuk memastikan target tersebut tercapai, PPDPP telah mempersiapkan diri dengan berbagai infrastruktur teknologi. PPDPP memastikan
Standar Level Agreement (SLA) pencairan FLPP yang diajukan bank pelaksana melalui Sistem e-FLPP 2.0 saat hanya membutuhkan waktu hitungan
beberapa jam saja, hal tersebut dikarenakan peningkatan sistem host
to host dengan bank pelaksana telah sepenuhnya secara otomatis dan
elektronik.
Tahun 2021 ini PPDPP juga berfokus pada kualitas bangunan, sesuai
dengan target Menteri PUPR dalam melaksanakan supervisi bangunan
yang salah satunya melalui aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi
(SiPetruk). PPDPP menerapkan masa transisi pengenalan SiPetruk kepada
para pengembang selama 6 bulan ke depan hingga Juli 2021 mendatang
dengan menggandeng peran para asosiasi pengembang untuk memberikan pemahaman dan pembekalan kepada anggotanya.
PPDPP akan menerapkan metode Training of Trainer (ToT) bersama
dengan Dewan Pembina Pusat (DPP) di setiap asoasi pengembang yang
selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh DPP ke Dewan Pembina Daerah
(DPD) masing-masing. PPDPP terus menjalin komunikasi secara rutin dan
intensif dengan 20 asosiasi pengembang dan Perum Perumnas.
Melalui aplikasi SiPetruk maka mekanisme pemantauan PPDPP kini
tidak hanya memastikan tingkat keterhunian saja, melainkan juga memastikan kualitas hunian yang dibangun oleh pengembang sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
“Ada hal lain yang kami temui di lapangan, salah satunya ketidaksipan
sarana prasarana dan lingkungan perumahan. Hal ini menjadi salah satu
penyebab mengapa masih terdapat masyarakat yang belum menghuni
rumahnya. Kami tidak ingin dalam kondisi seperti ini justru masyarakat
yang menjadi korban” ujar Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP.
Namun, PPDPP tidak serta merta melakukan penindakan pencabutan
subsidi apabila menemukan kasus ketidakhunian, melainkan akan melakukan pembinaan terhadap pengembang apabila ditemukan fakta ketidaksiapan sarana dan lingkungan yang menjadi faktor rumah tidak dihuni.
Tahun ini akan menjadi momentum bagi PPDPP untuk terus meningkatkan
pelayanannya bagi MBR demi suksesnya program sejuta rumah. Tidak hanya
kuantitas tetapi juga kualitas. n
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PENGEMBANG WAJIB UTAMAKAN
KONSTRUKSI RUMAH YANG DIBANGUN

P

PPDPP HANYA AKAN MEMILIH PENGEMBANG YANG SERIUS MEMBANGUN RUMAH SUBSIDI
DENGAN MEMBANGUN RUMAH BERKUALITAS SEPERTI YANG SUDAH DIPERSYARATKAN

erhatian pemerintah terhadap hunian untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) tak pernah surut.
Hal ini sesuai dengan target Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
yang menargetkan peningkatan akses rumah layak huni
dari 56,75% menjadi 70%. Salah satu upaya yang dilakukan
Kementerian PUPR dengan menargetkan 222.876 unit bantuan pembiayaan perumahan Tahun Anggaran 2021.
“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian
yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para
penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak,
sehat dan nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
beberapa waktu lalu.
Bantuan pembiayaan perumahan TA 2021 terdiri dari
empat program yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang juga diberikan Subsidi Bantuan Uang Muka
(SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
(BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Alokasi FLPP sebanyak 157.500 unit senilai Rp 16,66
triliun dilengkapi SBUM senilai Rp 630 miliar, BP2BT 39.996
unit senilai Rp 1,6 triliun, dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit senilai Rp 2,8 triliun.
Anggaran FLPP tahun ini merupakan yang tertinggi
sejak program ini dimulai. Untuk mencapai target tersebut,
pemerintah menggandeng 39 bank pelaksana yang sudah
melakukan penandatanganan PKS dengan Pusat Pengelolaan
Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR
untuk menyalurkan FLPP. Bank Pelaksana tersebut terdiri dari
Bank Nasional dan Bank Pembangunan Daerah, baik Konvensional maupun Syariah.
Untuk penetapan kuota pada tahun ini, PPDPP mengacu
pada data realisasi FLPP, data potensi debitur Sistem Informasi
KPR Subsidi Perumahan (SiKasep), dan nilai evaluasi bank.
Untuk penyaluran FLPP tahun ini PPDPP akan fokus pada
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kinerja realisasi penyaluran FLPP, ketepatan sasaran kredit
pemilikan rumah (KPR) sejahtera FLPP, dan kualitas bangunan
rumah subsidi.
Soal Kualitas Rumah
Dibalik penyiapan anggaran perumahan MBR yang
besar itu ternyata terdapat sejumlah masalah. Padahal, dalam
berbagai kesempatan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
selalu mengingatkan agar setiap rumah subsidi yang dibangun harus memenuhi ketentuan teknis bangunan, yaitu
persyaratan kelayakan hunian yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Selain itu, memenuhi
persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagai syarat dalam mewujudkan perumahan sehat dan berkelanjutan.
Namun, fakta di lapangan menyimpan sejumlah masalah dalam menghadirkan rumah subsidi bagi MBR dan
sudah menjadi rahasia umum. Misalnya rumah subsidi yang
sudah terbangun, tetapi tidak layak ditempati. Celakanya,
permintaan penerapan sertifikat laik fungsi (SLF) malah
disikapi skeptis beberapa pengembang. Alasannya, rumah
subsidi masuk kategori rumah sederhana sehingga tidak perlu
memakai LSF, tetapi masalahnya siapa yang harus menjamin
kualitas rumah sehingga layak ditempati.
Karena itu, Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP
dengan tegas menyebutkan bahwa tidak ada kompromi untuk
kualitas rumah. PPDPP hanya akan memilih pengembang
yang serius membangun rumah subsidi dengan membangun
rumah berkualitas, seperti yang sudah dipersyaratkan.
Berbagai relaksasi yang sudah diberikan pemerintah
dalam pengembangan perumahan selama ini lanjutnya,
tidak ditujukan untuk mengurangi kualitas hunian. Oleh
karena itu, pemerintah akan terus meyakinkan pengembang,
perbankan dan stakeholder terkait, bahwa prosesnya tidak
akan menghambat progres kerja pengembang perumahan
di lapangan.

liputan utama
“Dalam pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di lapangan masih banyak kita jumpai
hunian dengan kualitas rendah,” ujarnya dalam acara Webinar
“Memastikan Efektivitas SiPetruk Dalam Penyediaan Rumah
Rakyat Berkualitas” Forwapera, Rabu (17/3/2021).
Untuk memastikan kelaikan dari hunian khususnya
yang bersubsidi, pemerintah mengeluarkan aplikasi Sistem
Informasi Pemantauan Konstruksi (SiPetruk). Aplikasi ini
merupakan teknologi informasi yang dikembangkan guna
memastikan kualitas hunian yang dibangun pengembang
efisien dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah dan uang subsidi bisa sampai ke masyarakat. “Kita harus
melindungi MBR dengan memberikan kualitas rumah yang
baik, karena ada dana subsidi di dalamnya,” ucap Arief.
Sementara itu Direktur Operasi PPDPP Martanto Boedi
Joewono, menjelaskan penggunaan teknologi informasi
lewat aplikasi adalah dengan memeriksa kelayakan hunian
yang dibangun oleh para pengembang.

ngan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian
yang layak bagi MBR diminta tidak hanya fokus pada
akad kredit, namun harus berkontribusi pula dalam peningkatan kualitas rumah subsidi yang dibangun beserta
lingkungannya.
Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Mochamad Yut
Penta mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya
pemerintah untuk memberikan rumah yang berkualitas kepada masyarakat. Ada beberapa dukungan Bank BTN dalam
pemenuhan kualitas hunian misalnya adalah dengan dukungan kerja sama.
“Bank BTN melakukan screening dan penilaian terhadap marketabilitas proyek perumahan, legalitas proyek
perumahan, perizinan bangunan gedung dan kompetensi
pengembang,” ujarnya dalam acara Webinar ‘Memastikan
Efektivitas SiPetruk Dalam Penyediaan Rumah Rakyat Berkualitas’ Forwapera.

Secara teknis, Manajemen Konstruksi (MK) akan berkunjung ke lapangan sesuai dengan pengajuan pemeriksaan
dari para pengembang perumahan yang berpedoman dari
siteplan digital yang diajukan para pengembang melalui SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang).
Dari pemeriksaan tersebut, MK akan memberikan
lapor-an penilaian yang terhubung langsung dengan sistem
PPDPP. Jika dinyatakan layak huni, maka secara otomatis
daftar rumah tersebut akan muncul di SiKasep untuk dapat
dijual kepada masyarakat.
“Para pengembang hanya tinggal memantau saja
sebagai pengguna. Tidak perlu membutuhkan pelatihan
khusus bagi pengembang. Kami menggunakan Artificial
Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Jadi tim hanya melakukan pengambilan dokumentasi saja,” jelas Martanto.

Lalu dukungan penjualan dengan memastikan spesifikasi rumah dan PSU yang dijual telah sesuai dengan
Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati. Selain
itu juga dengan cara pemrosesan dan analisa kredit,
persetujuan dan akad kredit, dan monitoring serta pembinaan.
“Jumlah unit yang banyak dan paperwork yang kompleks
membutuhkan proses verifikasi yang berbasis digital agar
efisien seperti aplikasi SiPetruk. Teknologi geo tagging dapat
menjadi pilihan untuk mengantisipasi jangkauan lokasi yang
luas. Aplikasi bagi pengguna diharapkan berbasis low code
solution dan user friendly,” jelasnya.
Sementara itu, Business Development Head PT Sarana
Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Harya Narendra mengatakan, pihaknya sangat mendukung aplikasi SiPetruk
karena akan sangat membantu SMF. Pasalnya, SMF tidak
hanya mendukung dari sisi pendanaan tetapi juga monitoring bersama BLU PPDPP dan perbankan. n

Dukungan Perbankan
Lebih jauh pihak perbankan yang bekerja sama de-
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PENYEDIAAN TENAGA AHLI
BERKUALITAS DALAM MENDUKUNG

B

APLIKASI SiPetruk

erdasarkan data yang telah dihimpun dari Biro Pusat
Statistik (BPS) tahun 2020 dan Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi (LPJK) status bulan Desember 2020,
Kondisi SDM Konstruksi dilihat dari sisi kuantitas:
a. Kebutuhan SDM konstruksi untuk mendukung pembangunan infrastruktur PUPR adalah sebanyak 1,5 juta
orang/tahun.
b. Jumlah SDM konstruksi yang telah bersertifikat adalah
778.472 orang (9,65%) dari total SDM Konstruksi sebanyak 8.066.497 orang
c. Gap SDM konstruksi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian
PUPR sebesar 721.528 orang. Ini belum termasuk pembangunan insfrastruktur di daerah, swasta dan sektor
lainnya.
Dari sisi kualitas, menurut Dewi Chomistriana, ST., M.Sc,
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian
PUPR melihat bahwa komposisi SDM konstruksi belum ideal,
dimana 72% tenaga kerja konstruksi adalah lulusan SMA
ke bawah. Selain itu baru sekitar 800.000 orang (10%) yang
bersertifikat dari total 8 juta orang tenaga kerja konstruksi.
“Masih terdapat GAP dalam kebutuhan tenaga ahli
bidang konstruksi di Indonesia. GAP tersebut cukup besar
terdapat pada bidang sipil dan tata lingkungan,” ujarnya.
Berdasarkan data ketersediaan tenaga ahli bidang
konstruksi di Indonesia bidang sipil sebesar 106.480 orang
dan tata lingkungan sebesar 7.111 orang. Sedangkan kebutuhan tenaga ahli bidang sipil sebesar 121.734 orang dan
tata lingkungan sebesar 10.626 orang. Masih terdapat GAP
untuk bidang sipil sebesar 15.254 orang dan bidang tata
lingkungan sebesar 3.515 orang.

Hal ini memerlukan perhatian yang cukup besar dalam
rangka meningkatkan ketersediaan tenaga ahli konstruksi
khususnya pada kedua bidang tersebut.
Upaya yang harus dilakukan adalah mengurangi gap
dan meningkatkan kompetensi melalui:
1. Kerjasama dengan perguruan tinggi pada berbagai
tingkatan, (politeknik, Sarjana S1, Magister S2 bahkan Program Doktoral S3) yang mengarah pada pembentukan SDM yang spesialis, bahkan super spesialis.
2. Kolaborasi bersama Badan Usaha Jasa Konstruksi
(BUJK) nasional maupun asing, dengan memanfaatkan
berbagai proyek infrastruktur yang menggunakan
teknologi terkini sebagai training ground bagi SDM
konstruksi nasional.
3. Percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dengan
memperluas, mempercepat dan memodernisasi layanan sertifikasi.
Pelatihan
Sampai dengan Tahun Anggaran 2020, sudah dilaksanakan beberapa pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja
konstruksi terkait bidang Manajemen Konstruksi dan Pengawasan Gedung. Berdasarkan Data Sistem Informasi
Tenaga Kerja Konstruksi (Dayanaker) status tahun 2021, total
pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi Manajemen
Konstruksi/Proyek sebanyak 494 kegiatan dengan total
peserta sebanyak 20.564 peserta. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi Pelaksana/
Pengawas Bangunan Gedung/Perumahan sebanyak 687
kegiatan, dengan total jumlah peserta sebanyak 16.588
peserta.

Piloting Project Aplikasi SiPetruk di Perumahan Bukit Rancamaya Recidence - 5 Februari 2021.
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Jika dirinci sesuai bidangnya, total pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi terkait bidang Manajemen Konstruksi dan Pengawasan Gedung
yaitu:
1. Ahli Manajemen Konstruksi, telah terlaksana sebanyak 271 kegiatan dengan
jumlah peserta sebanyak 11.526 orang.
SKKNI yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan
SKKNI tahun 2015.
2. Ahli Muda Manajemen Konstruksi
Bangunan Gedung, telah terlaksana
sebanyak 137 kegiatan dengan jumlah
peserta sebanyak 7.704 orang. SKKNI
yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan RSKKNI.
3. Ahli Pengawas Konstruksi Bangunan
Gedung, telah terlaksana sebanyak
212 kegiatan dengan jumlah peserta
sebanyak 10.836 orang. SKKNI yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut merupakan RSKKNI.
4. Ahli Pengawas Bangunan Gedung, telah terlaksana sebanyak 291 kegiatan
dengan jumlah peserta sebanyak 4.278
orang. SKKNI yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan
RSKKNI.
5. Ahli Manajemen Proyek, telah terlaksana
sebanyak 86 kegiatan dengan jumlah
peserta sebanyak 1.334 orang. SKKNI
yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan RSKKNI.
6. Pengawas Bangunan Perumahan, te-

lah terlaksana sebanyak 88 kegiatan
dengan jumlah peserta sebanyak
1.083 orang. SKKNI yang digunakan
dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
merupakan RSKKNI.
7. Ahli Pengawas Mutu Pelaksanaan
Konstruksi Bangunan Gedung, telah
terlaksana sebanyak 96 kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 491
orang. SKKNI yang digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan RSKKNI.
Pada masa peralihan/transisi kepengurusan LPJK ke LPJK baru ini diperlukan langkahlangkah penyesuaian penyelenggaraan sertifikasi sehingga proses layanan sertifikasi tetap
berjalan, termasuk bagi tenaga kerja konstruksi.
Dalam hal LSP dan LPPK untuk jabatan kerja
tertentu belum terbentuk, maka pelaksanaan
sertifikasi akan dilakukan oleh LPJK.
Proses dimulai dengan Tenaga Kerja
Konstruksi yang ingin mengajukan permohonan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dapat
mengajukan permohonan kepada Asosiasi
Profesi terkait yang kemudian disampaikan
kepada Sekretariat Tim Penyelenggara SKK.
Selanjutnya asosiasi akan menyampaikan
kepada LSP untuk dilakukan asesmen oleh
asesor.
Hasil dari asesmen tersebut akan dikembalikan kepada Sekretariat Tim Penyelenggara
SKK untuk diberikan keputusan layak/lulus
uji. Bagi TKK yang layak/lulus uji LPJK akan
menerbitkan Sertifikat Kompetensi Kerja
(SKK).n

Dewi Chomistriana, ST., M.Sc,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi Kementerian
PUPR
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Soal SiPetruk,

INI KATA ASOSIASI PENGEMBANG
SECARA UMUM, PARA PENGEMBANGAN MENDUKUNG RENCANA PENERAPAN SiPetruk DENGAN BERBAGAI SYARAT DAN CATATAN

P

ara pengembang memiliki beberapa masukan
kepada pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan rumah subsidi berkualitas. Apalagi,
pemerintah juga tengah konsen dalam penyediaan rumah berkualitas dengan cara melakukan pemantauan lewat aplikasi Sistem Informasi Pemantauan
Konstruksi (SiPetruk).

Secara umum, para pengembangan mendukung
rencana penerapan SiPetruk dengan berbagai syarat
dan catatan. Salah satunya adalah pengembang berharap aplikasi ini benar-benar tidak menjadi penghambat seperti yang dijanjikan pemerintah. Berikut
pendapat asosiasi pengembang yang dihimpun dari
acara Webinar ‘Memastikan Efektivitas SiPetruk Dalam
Penyediaan Rumah Rakyat Berkualitas’ Forwapera.

Realestat Indonesia (REI)
WAKIL Ketua Umum Koordinator DPP Realestat Indonesia (REI) Moerod memberikan masukan agar pemerintah melakukan penyederhanaan pada beberapa
item dan tetap pada tujuan awalnya untuk melakukan pengawasan konstruksi.
“Kami saat itu sudah mendiskusikan dengan PPDPP bahwa itemnya yang
diminta terlalu banyak. Sementara kondisi dan kesiapan pengembang di daerah
berbeda-beda,” ujarnya.
Menurutnya, dengan item yang cukup banyak dikhawatirkan akan menyulitkan tenaga manajemen konstruksi (MK) yang nantinya akan memantau penerapan aplikasi perumahan tersebut di lapangan. Apalagi aplikasi ini akan dipakai
serentak oleh pengembang dari seluruh Indonesia.
“REI meminta agar SiPetruk ini difokuskan saja pada pengawasan konstruksi
yang inti-inti saja seperti pondasi dan tulang-tulang besi, karena semangatnya
memang lebih kepada pengawasan konstruksi,” jelasnya.

10

| Volume 6, Edisi 21, 2021

liputan utama
Asosiasi Pengembang Perumahan dan
Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi)
KETUA Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah juga mengingatkan PPDPP untuk benarbenar menyiapkan teknologi dan sumber daya manusia yang memadai di seluruh
Indonesia. Sehingga pengawasan lewat aplikasi ini tidak menjadi penghambat realisasi KPR bersubsidi.
“Jangan sampai ketika sudah menuju akad KPR ternyata teknologi di PPDPP
ada kemacetan dan error,” ucapnya.
Sebagai salah satu contohnya adalah dalam penerapan Sistem Informasi
Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang hingga saat ini masih saja ada gangguan. Sehingga pengembang kesulitan dalam melakukan realisasi akad kredit.
Realisasi penyaluran kredit perumahan sendiri merupakan tujuan pokok bagi para
pengembang. Sehingga jangan sampai akibat ketidaksiapan sistem teknologi
SiPetruk berimplikasi hukum bagi pengembang.
“Karena satu hari saja masalah teknologi ini terjadi berdampak kepada pengembang dan bisa menjadi persoalan hukum karena dituntut konsumen dan
supplier,” kata Junaidi.

Himpunan Pengembang Permukiman dan
Perumahan Rakyat (Himperra)
ENDANG Kawidjaja, Ketua Umum DPP Himeprra mengatakan secara umum aplikasi
ini membantu pengembang menjaga kualitas rumah. Namun pemerintah juga perlu
mempertimbangka kendala yang ada.
“Namun perlu juga mempertimbangkan kendala yang ada sehingga sebaiknya
diberikan waktu transisi dalam penerapan aplikasi SiPetruk,” kata Endang.

Aliansi Pengembang Perumahan Nasional
(Apernas Jaya)
KETUA Umum DPP Apernas Jaya, Andre Bangsawan mengatakan aplikasi untuk mengawasi konstruksi perumahan ini jangan sampai menjadi penghambat pembangunan konstruksi dan pekerjaan pengembang.
“Penggunaan teknologi sangat baik dan ini merupakan prestasi. Karena konsumen
sekarang ini bukan lagi hanya objek, tetapi kualitas juga menjadi prioritas pengembang,”
ujar Andre.

Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah
Nasional (Asprumnas)
KETUA Umum DPP Asprumnas Muhammad Syawali menilai, aplikasi SiPetruk akan
membuat pengawasan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan efisien. Asalkan bisa
dijalankan dengan baik, maka masyarakat bisa mendapatkan rumah yang berkualitas.
“Semoga aplikasi SiPetruk bisa dijalankan dengan baik sehingga masyarakat
bisa mendapatkan rumah yang berkualitas,” ucapnya
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SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi)
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Menteri PUPR, Basuki Hadimuldjono (tengah kiri) bersama Menteri BUMN, Erick Tohir (tengah kanan).

DATA PEMAKAIAN LISTRIK

PENERIMA MANFAAT KPR FLPP
TERINTEGRASI DENGAN PLN
RUANG LINGKUP KERJA SAMA INI MELIPUTI, INTEGRASI DATA PENGGUNA LAYANAN LISTRIK DEBITUR PENERIMA DANA FLPP, INTEGRASI
DATA PEMBANGUNAN RUMAH BERSUBSIDI UNTUK PERENCANAAN SAMBUNGAN LISTRIK, PEMADANAN DATA ID PELANGGAN DAN SOSIALISASI
BERSAMA PROGRAM GAYA HIDUP YANG RAMAH LINGKUNGAN SERTA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ENERGI TERBARUKAN.

K

ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk memastikan tingkat keterhunian rumah bersubsidi
sesuai dengan Permen PUPR No. 20/M/
PRT/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan
Rumah bagi MBR. Dimana Debitur diharuskan untuk
menghuni Rumah Umum Tapak atau Satuan Rumah
Susun (Sarusun) Umum sebagai tempat tinggal dalam
jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah
serah terima rumah yang dibuktikan dengan berita
acara serah terima.
Untuk memastikan hal tersebut, melalui Direktur
Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Arief Sabaruddin pada Rabu (31/3) menandatangani perjanjian Kerjasama (PKS) bersama dengan Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT
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PLN (Persero) terkait dengan integrasi data pengguna
layanan listrik debitur/nasabah penerima manfaat
dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
disaksikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono
dan Menteri BUMN, Erick Tohir di Gedung Kementerian
BUMN.
Penandatanganan perjanjian kerjasama integrasi
data pengguna layanan listrik MBR penerima fasillitas
FLPP ini merupakan salah satu upaya untuk menguatkan analisa dalam rangka memperoleh gambaran
mengenai keterhunian rumah bersubsidi yang berdampak pada ketepatan sasaran penyaluran Dana
FLPP. “Informasi keterhunian rumah dimaksud berupa
data konsumsi pengguna layanan listrik melalui data
tagihan listrik (pasca bayar) dan data pembelian token
(pra bayar),” ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

liputan khusus
Ruang lingkup kerja sama ini meliputi,
integrasi data pengguna layanan listrik
debitur penerima dana FLPP, integrasi
data pembangunan rumah bersubsidi
untuk perencanaan sambungan listrik,
pemadanan data ID pelanggan dan sosialisasi bersama terkait dengan program
electrifying lifestyle (gaya hidup yang ramah
lingkungan) serta penggunaan sertifikat
Energi Terbarukan (Renewable Energy Certificate).
Arief Sabaruddin, Direktur Utama
PPDPP menyampaikan bahwa PKS ini
berlaku hingga 3 tahun sejak ditandatangani dan mekanisme integrasi data
pengguna layanan listrik yang digunakan
adalah melalui web service system. PPDPP
akan menyediakan data yang terdiri atas
ID pelanggan, nama penghuni, alamat
rumah, Nomor Induk Kepemilikan (NIK),
Nama sesuai NIK, Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP), Nomor Sesuai NPWP, Nama
sesuai NPWP, Nomor Handphone dan
status aktif/lunas atas debitur/nasabah
FLPP.
Sedangkan dari pihak PT PLN (Persero) nantinya akan menyediakan data
pengguna layanan listrik debitur yang
terdiri atas bulan tahun pemakaian, ID
Pelanggan, nama pelanggan, tarif, daya,
layanan pelanggan (prabayar atau pas-

cabayar), nilali Rupiah tagihan, nilai pemakaian kWh, nilai Rupiah
pembelian token dan nilai kWh Pembelian token.
Saat ini, Kementerian PUPR sendiri telah mengembangkan
aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dan
SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan pengembang) yang dapat
diunduh masyarakat melalui ponsel. Aplikasi ini memudahkan
masyarakat mendapatkan informasi lokasi-lokasi perumahan subsidi dan proses pengajuan KPR Subsidi.
“Inovasi teknologi yang mempertemukan kebutuhan hunian
dan pasokan rumah ini tentunya akan mendukung kerjasama
antara BLU PPDPP Kementerian PUPR dengan PT. PLN dalam
mengintegrasikan data keterhunian MBR maupun ketersediaan
jaringan listrik dari PT. PLN untuk pembangunan perumahan oleh
pengembang,” ujar Menteri Basuki menambahkan. n

Seremoni Penandatanganan Kerjasama Integrasi Layanan Listrik KPR Bersubsidi (31/03/21).
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Rizkisani (kiri) penghuni rumah KPR Sejahtera yang dilakukan uji coba SiAki QC.

SETELAH SiPetruk,

TERBITLAH SiAki QC

P

APLIKASI INI BERTUJUAN MEMASTIKAN TINGKAT KETERHUNIAN DAN KETEPATAN SASARAN
KPR SEJAHTERA MEL ALUI PENDANAAN FLPP

usat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
(PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengembangkan
teknologi informasi dalam penyaluran pembiayaan
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR). Kali ini PPDPP bersama stakeholder melakukan
uji coba aplikasi Sistem Aktivasi QR Code (SiAki QC) di
Perumahan Bumi Citra Indah, Cepedes, Paseh, Bandung,
Provinsi Jawa Barat.
Aplikasi ini bertujuan memastikan tingkat keterhunian dan ketepatan sasaran kredit pemilikan rumah (KPR)
Sejahtera melalui pendanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program ini bakal menunjukkan bahwa penghuni
rumah KPR Sejahtera FLPP telah sesuai dengan data
penerima FLPP. Pengguna aplikasi ini adalah bank pelaksana yang nantinya akan melaporkan informasi kepenghunian setiap debitur KPR Sejahtera.
“Saat ini kita sudah tidak bicara ketersediaan hunian, karena sudah ada SiKasep (Sistem Informasi KPR
Subsidi Perumahan). Kita tidak bicara lagi soal kualitas
rumah, karena sudah ada SiPetruk (Sistem Pemantauan
Konstruksi). Kita juga tidak lagi berbicara tentang ketepatan sasaran hunian, karena sudah ada SiAki QC. Pe-
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merintah tidak hanya menargetkan membangun hunian
semata, melainkan membangun kehidupan,” ujar Direktur
Utama PPDPP Arief Sabaruddin, dalam keterangan pers,
Arief Sabaruddin memastikan setelah uji coba QR
Code, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut secara
intensif bersama stakeholder agar tidak membebani
semua pihak. Menurut Arief, dengan adanya beragam
pengembangan aplikasi dari PPDPP, pemerintah dapat
lebih mengontrol seluruh proses bisnis pembangunan
rumah bersubsidi.

ARIEF SABARUDDIN, Direktur Utama PPDPP

liputan khusus

Foto bersama usai berhasil melakukan uji coba SiAki QC PPDPP dengan pihak stakeholder
(Bank Pelaksana & Developer) serta masyarakat

Adapun rumah yang dilakukan uji coba
Aplikasi SiAki QC adalah milik Rizkisani. Pria
berusia 30 tahun yang berstatus sebagai
pengantin baru ini menyampaikan bahwa
proses pengajuan rumah melalui SiKasep
terbilang mudah, hanya memakan waktu
1 bulan.
“Teknologi saat ini lebih bagus, dan
lebih cepat didapat. Sesuai dengan harapan
kami bahwa pengawasan memang perlu
dilakukan” ujar Rizkisani menanggapi kunjungan lapangan yang dilakukan secara
spontan tersebut.
Masih dalam rangkaian kegiatan yang
sama, di hari berikutnya PPDPP bersama
para stakeholder tersebut melakukan rapat
koordinasi guna melakukan evaluasi kegiatan uji coba SiAki QC. Dalam forum tersebut,
stakeholder terkait seperti pengembang,
asosiasi, dan bank pelaksana memberikan
masukan terhadap aplikasi tersebut.
“Uji coba perdana aplikasi SiAki QC
berjalan lancar tanpa kendala, namun
masih membutuhkan beberapa masukan
dari stakeholder untuk menyempurnakan
aplikasi tersebut,” ujarnya.
Arief Sabaruddin memastikan bahwa setelah dilakukannya uji coba QR
Code tersebut, akan dilakukan koordinasi berkelanjutan secara intensif
bersama stakeholder agar tidak membebani semua pihak. Adanya beragam
pengembangan aplikasi yang dilakukan
PPDPP, maka pemerintah dapat lebih

“Setelah uji coba QR Code, pihaknya akan
berkoordinasi lebih lanjut secara intensif
bersama stakeholder agar tidak membebani
semua pihak. Menurut Arief, dengan adanya
beragam pengembangan aplikasi dari
PPDPP, pemerintah dapat lebih mengontrol
seluruh proses bisnis pembangunan rumah
bersubsidi.”

Pemanfaatan apalikasi PPDPP yang dilakukan secara realtime di lapangan.

mengontrol seluruh proses bisnis pembangunan rumah, terutama rumah bersubsidi.
“Saat ini kita sudah tidak berbicara ketersediaan hunian, karena
sudah ada SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). Kita tidak
berbicara lagi kualitas, karena sudah ada SiPetruk (Sistem Pemantauan
Konstruksi), dan tidak lagi berbicara tentang ketepatan sasaran hunian,
karena sudah ada SiAki QC. Kita tidak hanya menargetkan membangun
hunian semata, melainkan membangun kehidupan” ujar Arief. n
Volume 6, Edisi 21, 2021 |
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Rizkisani & istri

MEMBANGUN KELUARGA

DI PERUMAHAN BUMI CITRA INDAH
TIM BULETIN GRIYA SEJAHTERA BERKESEMPATAN UNTUK MELIPUT PELAKSANAAN UJI COBA APLIKASI SIAKI QC (SISTEM AKTIVASI
QR CODE) YANG DILAKUKAN OLEH PPDPP DI SALAH SATU PERUMAHAN KPR SEJAHTERA FLPP DI BANDUNG PADA 9 MARET 2021.
PERJALANAN DIMULAI PAGI HARI DAN TIBA DI BANDUNG SIANG HARI, KALA ITU CUKUP TERIK KETIKA TIM BULETIN GRIYA SEJAHTERA
MELAKUKAN PERJALANAN DARI JAKARTA MENUJU BANDUNG.

A

dapun rumah yang dituju adalah Perumahan
Bumi Citra Indah, yang berlokasi di Cipedes, Paseh,
Kabupaten Bandung. Perumahan ini berjarak
33,6 kilometer dari Kota Bandung, atau memakan
waktu tempuh sekitar satu jam tiga puluh menit melalui
Jalan Tol Padalarang - Cileunyi. Komplek perumahan ini
juga mendekati dengan akses jalan raya Majalengka - Cicalengka, sehingga tidak heran jika perumahan di kawasan
tersebut cukup diminati masyarakat.
Sepanjang perjalanan ketika melewati Kecamatan
Sukajadi, Tim Buletin Griya Sejahtera menemui berbagai
kawasan industri, baik industri besar maupun kecil. Rupanya inilah yang menjadi salah satu potensi banyaknya
masyarakat mencari perumahan terjangkau di sekitar kawasan tersebut.
Ketika tiba di Kelurahan Cipedes, Tim Buletin Griya
Sejahtera masih menempuh sedikit perjalanan untuk menuju komplek Perumahan Bumi Citra Indah, akses jalan
yang cukup tidak menyulitkan Tim Buletin Griya Sejahtera
untuk menjangkau perumahan tersebut.

18

| Volume 6, Edisi 21, 2021

Meskipun ditempuh di waktu terik siang hari, ternyata
komplek Perumahan Bumi Citra Indah memberikan suasana yang cukup sejuk, mengingat komplek tersebut masih
dikelilingi lingkungan asri yang jauh dari kepadatan lalu
lintas dan industri.
Ketika berkeliling komplek perumahan, Tim Buletin
Griya Sejahtera bertemu dengan pasangan keluarga muda
yang kebetulan rumahnya dijadikan juga sebagai uji coba
aplikasi SiAki QC. Pasangan muda tersebut ternyata baru
saja melangsungkan pernikahan empat bulan yang lalu.
Tim Buletin Griya Sejahtera berkesempatan mengobrol
dengan sang kepala keluarga, Rizkisani, yang ternyata baru
menginjak usia 30 tahun.
Rizkisani mengisahkan pengalamannya bagaimana
dia berjodoh dengan istrinya sekaligus dengan rumah
yang ditempatinya. Kala itu dia memang didorong orangtuanya untuk memiliki rumah terlebih dahulu sebelum
melangsungkan pernikahannya dengan istrinya saat ini.
Dengan dukungan dari orangtuanya, Rizkisani kemudian
menemukan Perumahan Bumi Citra Indah lewat Aplikasi
SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan).

liputan khusus
“Saat itu masih bujang, tapi sedang mempersiapkan
rumah. Baru setelah nikah langsung menempati rumah
barunya. Akad Bulan November 2020, Januari 2021 sudah
kami tempati,” kenang Rizkisani.
Rizkisani juga mengisahkan proses pengajuan yang
dilakukannya melalui Aplikasi SiKasep terbilang mudah
dan hanya membutuhkan waktu sebulan untuk dikonfirmasi oleh pihak bank pelaksana.
“Gampang kok, tinggal install terus registrasi saja,
setelah itu muncul proses aktivasi untuk masuk ke dalam
aplikasi. Setelah mengisi biodata, cari perumahan di Kabupaten Bandung, muncul Bumi Citra Indah. Setelah itu
kita pilih bank yang mau kita gunakan, dan tinggal tunggu
kabar lebih lanjut aja” tutur Rizkisani.
Rizkisani bersama istrinya bersyukur, bahwa komplek
perumahan yang dihuninya saat ini terbilang aman, nyaman, dan tentram, tidak ada gangguan sama sekali dari
lingkungan sekitar.
“Pastilah ada perbedaan dengan mengontrak, kalau
sekarang kita mah mau ngapain aja juga bebas mas….
Punya tanggungjawab yang lebih buat merawatnya” canda Rizkisani bersama istrinya.
Rizkisani mengambil tenor KPR 15 tahun dengan cicilan per bulannya sebesar Rp1.149.000,-. Hal tersebut dirasa
tidak memberatkan mereka, meskipun saat ini istri Rizkisani
telah berhenti bekerja.
Menanggapi teknologi yang diterapkan pemerintah
saat ini dalam mencari rumah melalui SiKasep, Rizkisani
menilai layanan yang disajikan pemerintah saat ini lebih

“Rizkisani juga mendukung
keberadaan pemerintah
mengawasi developer
untuk memastikan MBR
memperoleh fasilitas sesuai
haknya.”

bagus dengan informasinya lebih cepat didapat, dan
tentunya prosesnya juga menjadi lebih cepat. Rizkisani
bersama istri juga berharap bahwa bantuan pembiayaan
perumahan seperti FLPP ini ke depannya dapat terus disalurkan kepada masyarakat dan semakin banyak disediakan.
Selain itu terkait pengawasan,
Rizkisani juga mendukung keberadaan pemerintah
mengawasi developer untuk memastikan MBR memperoleh fasilitas sesuai haknya. “Rumah pasti banyak yang
mencari, tinggal seperti apa fasililtas dan kualitas rumah
yang dipilihnya” tutur Rizkisani di penghujung obrolan.
Pada akhirnya Tim Buletn Griya Sejahtera selalu menemui
kisah menarik di setiap kunjungannya pada Perumahan
KPR Sejahtera FLPP.
Perumahan Bumi Citra Indah sendiri dibangun oleh
PT. Bestow Harapan Indah yang tergabung dalam Asosiasi
Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Dari data yang diperoleh Tim Buletin Griya
Sejahtera, Perumahan Bumi Citra Indah saat ini memiliki
total unit rumah sebanyak 245 yang diantaranya 217 adalah
rumah subsidi dan 28 lainnya adalah rumah komersil.
Berdasarkan catatan pihak pengembang pada Bulan April
2020 lalu, akad rumah subsidi tercatat 40 melalui bank
konvensional, 12 melalui bank komersil. n

Perumahan Bumi Citra Indah - Kabupaten Bandung.
Volume 6, Edisi 21, 2021 |

19

pembiayaan

Perumahan Graha Bungo
Pasang-Padang.

PUPR USULKAN KENAIKAN DANA FLPP UNTUK

200 RIBU UNIT RUMAH
ALOKASI ANGGARAN FLPP DIUSULKAN DARI DANA
BERGULIR SEBESAR RP3,9 TRILIUN DAN
USULAN DIPA 2022 SEBESAR RP19,1 TRILIUN

K

ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) telah mengusulkan bantuan pembiayaan perumahan dana Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun
2022 sebesar Rp23 triliun diperuntukkan bagi 200 ribu
unit rumah subsidi. Hal tersebut dikemukakan oleh Eko
D Heripoerwanto, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian
PUPR dalam seminar daring di Jakarta, akhir Februari lalu.
“Di tahun 2022 nanti bantuan FLPP akan diusulkan
sebanyak 200 ribu unit, dengan anggaran Rp23 triliun.
Namun hal ini masih proses,” ujarnya.
Menurut Eko, alokasi anggaran FLPP tersebut
kemungkinan diusulkan untuk didapat dari dana bergulir
sebesar Rp3,9 triliun dan usulan DIPA 2022 sebesar Rp19,1
triliun. Sedangkan untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) pada tahun 2022,
Kementerian PUPR akan mengusulkan untuk 312 unit
rumah.
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Kemudian untuk bantuan Subsidi Selisih Bunga
tahun 2022 diusulkan sebesar Rp4,39 triliun bagi 769.903
unit rumah. SSB atau Subsidi Bunga Kredit tahun 2022
yang dibayarkan untuk tahun sebelumnya (ulang tahun).
Sementara usulan bagi Subsidi Bantuan Uang Muka
(SBUM) tahun 2022 sebesar Rp810 miliar untuk 200 ribu
unit rumah.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan tersebut mengatakan bahwa untuk
tahun 2022 anggarannya sudah mulai dibahas pada
tahun ini kendati anggaran untuk tahun 2021 baru dijalankan.
“Jadi sampai dengan nanti pada tahun 2022, kalau
teman-teman pengembang mau berancang-ancang
untuk memulai lagi misalnya di mana sekarang tidak
memungkinkan, maka untuk tahun depan sudah kita
siapkan,” kata Eko.
Seperti diketahui, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP) sebesar Rp16,66 triliun bagi 157.500
unit rumah subsidi pada 2021. Untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) akan
dianggarkan sebesar Rp8,7 miliar untuk 218 unit, tetapi
alokasi anggaran ini bisa diperbesar sampai maksimal
66.750 unit.

pembiayaan

Untuk bantuan Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar
Rp5,96 triliun, yang digunakan bukan untuk penerbitan
KPR baru namun untuk membayar SSB ulang atau menggulung sejak 2015 untuk sebanyak 859.582 unit, di mana
Kementerian PUPR membayar untuk tahun kedua, ketiga
dan seterusnya.
Lalu untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM),
disamakan jumlahnya untuk FLPP yakni 157.500 unit
dengan jumlah anggarannya Rp630 miliar. SBUM untuk
penerbitan TA 2021 Rp4 Juta termasuk untuk Papua dan
Papua Barat dengan uang muka sebesar Rp10 Juta
Disambut Baik Asosiasi
Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI Bidang
Perumahan Subsidi dan Perumahan Aparatur Pemerintah, Moerod mengapresiasi semangat PUPR untuk menambah dana FLPP pada tahun depan. Namun, menurutnya pemerintah tetap butuh masukan dari berbagai
pihak supaya kuota yang
banyak itu terealisasi dan
terserap dengan baik.
“Tetapi alangkah lebih baik kalau penam-

bahan anggaran itu diikuti pula dengan kebijakan agar
persyaratan KPR subsidi bisa diperlonggar karena saat
ini bank memberikan syarat yang super ketat sekali,” ujar
Moerod.
Dijelaskan Moerod, relaksasi yang diberikan bisa
berupa jaminan kepada bank pelaksana FLPP agar bisa
melonggarkank KPR untuk masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR). “Tidak bisa dipungkiri sejak tahun lalu daya
beli masyarakat menurun dan berharap 2021 membaik,
sehingga pada 2022 kuota yang banyak tersebut bisa terserap,” kata dia.
Pengembang mengkuatirkan kuota itu masih belum
tentu dapat terserap maksimal karena perbankan masih
sangat ketat dalam melakukan seleksi, meski beberapa
bank sudah berusaha untuk melakukan pelonggaran seperti Bank BTN.
Saat ini BTN membatasi penerima KPR subsidi
adalah pegawai kontrak di Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga
pemerintah terkait. Padahal, masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) itu juga ada wiraswasta dan nonfixed income
yang ingin memiliki rumah dan memiliki kemampuan
untuk mencicil. n

“Jadi sampai dengan nanti pada
tahun 2022, kalau teman-

teman pengembang mau
berancang-ancang untuk
memulai lagi misalnya di mana
sekarang tidak memungkinkan,
maka untuk tahun depan sudah

kita siapkan.”
EKO D HERIPOERWANTO

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR
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Perumahan Graha Mutiara - Bengkulu.

SKEMA PEMBIAYAAN MBR BERPENGHASILAN

RP4 JUTA PER BULAN

KELOMPOK MBR DENGAN PENGHASILAN DI BAWAH RP4 JUTA INI DIPERKIRAKAN MASIH BISA MELAKUKAN
ANGSURAN KPR MAKSIMAL SEKITAR RP 1,5 JUTA PER BULANNYA.

K

elompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) dengan penghasilan di bawah Rp4 juta/
bulan diperkirakan mewakili lebih dari separuh
angka kekurangan (backlog) rumah nasional
yang saat ini mencapai 11,38 juta unit. Mayoritas atau
60% kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah
Rp4 juta ini juga bekerja di sektor informal seperti
buruh tani, pedagang keliling (asongan), buruh dan
nelayan.
Karena itu harus ada upaya-upaya yang signifikan
dari pemerintah dan stakeholder guna menanganinya.
Hal tersebut terungkap dalam acara Forum Group
Discusion (FGD) bertajuk Housing Availability for Economically Weaker Section di Jakarta, Kamis (18/3/2021).
Dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta dan
dikurangi pengeluaran rutinnya setiap bulan, maka
kelompok MBR ini diperkirakan masih bisa melakukan
angsuran KPR maksimal sekitar Rp1,5 juta per bulannya.
Namun oleh karena daya angsurannya yang
terbatas, maka diusulkan agar masyarakat berpenghasilan di bawah Rp4 juta ini dapat memiliki rumah,
maka harus didukung pula dengan subsidi uang muka.
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Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmarhargyo
mengatakan kelompok MBR dengan penghasilan di
bawah Rp 4 juta mendominasi porsi backlog perumahan
nasional. Jumlahnya diperkirakan mencapai 9,1 juta
MBR.
“BTN sudah dipastikan siap untuk mendukung
skema program tersebut. Dengan infrastruktur, jaringan ke mitra pengembang, dan pengalaman BTN dalam
pembiayaan perumahan khususnya untuk subsidi
bagi MBR, kami berkomitmen mendukung berbagai
skema pembiayaan perumahan dalam rangka menyediakan hunian berkualitas terutama bagi MBR dengan
penghasilan di bawah Rp4 juta,” jelas Haru.
BTN lanjutnya ingin sekali mendorong masyarakat
untuk dapat memiliki rumah, khususnya bagi MBR
yakni sampai dengan desil hingga Rp 4 juta. Di atas itu,
desil penghasilan Rp4 juta sampai dengan Rp 8 juta
sudah cukup banyak partisipan bank penyalur yang
mendorong pemenuhan kebutuhan rumah
“Bank BTN tetap fokus dalam pembiayaan perumahan, khususnya bagi rumah bersubsidi. Apalagi kita
ketahui bahwa masih ada gap antara tingkat kebutuhan rumah atau backlog rumah sebesar 11 juta bagi

pembiayaan
yang belum memiliki rumah, dan 6
juta yang belum menghuni rumah
yang layak,” ucap Haru.
Upaya Komprehensif
Sementara itu Direktur Consumer
and Commercial Banking Bank BTN
Hirwandi Gafar menuturkan untuk
dapat menyediakan perumahan bagi
kelompok MBR tersebut, diperlukan
upaya yang komprehensif. Beberapa
upaya tersebut meliputi ketersediaan
lahan dan bangunan yang efisien namun berkualitas.
Dia menambahkan, diperlukan
juga prasarana dan sarana umum
yang memadai, serta insentif untuk
pembiayaan konstruksi untuk menyediakan rumah bagi para MBR.
Sementara itu, menurut Hirwandi, Bank BTN terus melakukan
berbagai inovasi di segmen KPR
Subsidi yang menyasar MBR. Bank
spesialis pembiayaan perumahan tersebut memiliki produk KPR Bantuan
Pembiayaan Perumahan Berbasis
Tabungan (BP2BT) dengan bantuan
uang muka hingga Rp40 juta.
Kemudian, Bank BTN juga
menawarkan produk KPR Subsidi
dengan bunga 5% fix rate atau
tetap hingga 20 tahun. Perseroan
juga memiliki produk KPR BTN
Mikro yang menyasar para pekerja
informal mulai dari tukang bakso,
tukang cukur rambut, hingga tukang

ojek online dan para pekerja lain yang memiliki penghasilan tidak tetap.
Dengan berbagai inovasi tersebut, sampai dengan Februari 2021,
emiten bersandi saham BBTN ini tercatat telah menyalurkan KPR
Subsidi sekitar Rp107,93 triliun untuk 1,3 juta debitur. Posisi KPR Subsidi
BTN tersebut tercatat tumbuh 7,9% secara tahunan (year-on-year/yoy)
dari Rp100,03 triliun pada Februari 2020.
Sementara itu, Komisioner BPTapera Adi Setianto mengungkapkan,
BP Tapera akan segera menggodok segmen tersebut dalam skema
pembiayaan yang sesuai tujuan pembentukan Tapera. Yaitu untuk
menghimpun dan menyediakan dana murah Jangka panjang yang
berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta khususnya untuk membantu MBR memiliki rumah pertama.
“Tapera itu dibentuk berazaskan gotong royong. Jadi ke depan
untuk MBR berpenghasilan Rp4 juta kalau menjadi peserta. Maka melalui
menabung di Tapera, akan kita bantu untuk memiliki rumah pertama,”
pungkasnya. n

“Kelompok MBR dengan penghasilan
di bawah Rp 4 juta mendominasi

porsi backlog perumahan nasional.

Jumlahnya diperkirakan mencapai 9,1 juta MBR.”

Perumahan Cilellang - Sulawesi Selatan.
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UU CIPTA KERJA

GENJOT PERCEPATAN
PERIZINAN PERUMAHAN

S

LEWAT UUCK, TIDAK SEMUA KEGIATAN NANTINYA AKAN BUTUH IZIN.
ASALKAN SESUAI DENGAN PEMANFAATAN RUANGNYA.

ebelum adanya Undang Undang Cipta Kerja
(UUCK), produk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
hanya dimiliki dan disimpan oleh pemerintah
khususnya pemerintah daerah, sebagian besar
dalam bentuk fisik (hard copy) sehingga ada kesan tata
ruang “menghambat” investasi.
Kondisi itu menyebabkan masyarakat dan investor
yang ingin mengakses informasi RDTR pun harus datang
langsung ke kantor pemerintah dan menempuh proses
administrasi yang rumit dan lama.
Akibatnya, proses penerbitan izin berusaha menjadi
rumit dan tidak transparan serta banyak kasus yang tumpang tindih.
Namun setelah UUCK, terjadi perubahan karena
ada keharusan produk RDTR untuk dipublikasi melalui
berbagai platform, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat memanfaatkan informasi RTR secara online.
Ditambah lagi, platform produk RTR juga terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS).
Dengan demikian proses perizinan berusaha dan
non-usaha menjadi lebih cepat dan transparan. Untuk
mendukung sistem perizinan berusaha tersebut, maka kualitas produk RTR juga akan ditingkatkan.
“Selama ini banyak terjadi proses penetapan produk
RTR di daerah seringkali memakan waktu yang sangat
lama, dan amanah UUCK hal ini juga akan dibenahi. Tetapi
ada yang protes dan bilang kewenangan pemerintah
daerah dalam menetapkan RTR diambilalih oleh peme-
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rintah pusat. Padahal, itu tidak benar,” terang Abdul
Kamarzuki, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/
BPN).
Ia mengatakan dengan pemberlakuan UUCK maka
tidak semua kegiatan nantinya akan butuh izin, asalkan
sesuai dengan pemanfaatan ruangnya. Termasuk IMB
(Izin Mendirikan Bangunan).
“Pola pikirnya jadi terbalik. Dari yang dulu semuasemua butuh perizinan, menjadi penyesuaian dengan
rencana tata ruangnya,” ungkap Uki, demikian dia akrab
disapa.
Dikatakan, kemudahan berusaha di Indonesia masih
di bawah beberapa negara di ASEAN. Singapura misalnya
berada di tingkat kedua dunia dalam kemudahan berusaha, kemudian Malaysia ada di peringkat 12, dan Thailand 21. Sementara Indonesia berada di posisi ke-73 atau
lebih rendah dari Vietnam yang berada di posisi 70.
“Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan
Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan bisa
memperbaiki peringkat Indonesia di dalam kemudahan
perizinan,” ujar dia, beberapa waktu lalu.
Dijelaskan, kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RTR tidak ditarik ke
pusat. Hanya saja, waktu penetapan RTR dibatasi untuk
memberikan kepastian bagi masyarakat. Jika melewati
batas waktu, maka RTR yang telah disusun oleh daerah
dan sudah mendapat persetujuan substansi akan ditetapkan oleh pemerintah pusat.

regulasi

ABDUL KAMARZUKI
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

HARI GANIE
Wakil Ketua Umum Koordinator DPP Realestat Indonesia (REI)
bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan

“Pemberlakuan UUCK maka tidak
semua kegiatan nantinya akan
butuh izin, asalkan sesuai

karena dia menjadi dasar bagi pemanfaat ruang,” kata Hari
Ganie, seperti dikutip majalah Realestat.
Namun, dia mencatat bahwa dengan UUCK
banyak pekerjaan rumah untuk Kementerian ATR/BPN,
bukan hanya di pusat namun juga di daerah. Ke depan,
Kementerian ATR/BPN bukan hanya menerbitkan izin,
namun juga mengaudit izin yang sudah pernah diterbitkan.
Dia mengakui selama ini panjangnya rantai birokrasi,
lamanya proses pengurusan izin, hingga besarnya biaya
yang harus dikeluarkan sangat membebani pengembang. Dampaknya tentu akhirnya dirasakan juga oleh
konsumen, karena harga rumah menjadi lebih mahal akibat tingginya biaya perizinan termasuk yang berkaitan
dengan bidang tata ruang.
“Memang keluhan utama yang datang dari temanteman anggota REI di daerah adalah perizinan. Dan itu
tidak ada habis-habisnya,” ujar Hari.
REI menyesalkan masih banyak pemerintah daerah
yang enggan mematuhi perintah pusat. Padahal sudah
jelas pemerintah pusat memberikan banyak sekali kemudahan antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64
Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Sebelumnya juga sudah diteken Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan
Perizinan Pembangunan Perumahan. Kedua regulasi
itu salah satunya memerintahkan pemangkasan izin dalam pembangunan rumah subsidi untuk MBR dari 33
jenis menjadi 11 jenis, pengurangan waktu pengurusan
perizinan dari yang sebelumnya bisa hampir dua tahun
menjadi 1,5 bulan saja, serta mempersingkat penerbitan
IMB induk dan pemecahan IMB dari 30 hari menjadi tiga
hari kerja. Namun hampir semua Pemda tidak menjalankan kemudahan perizinan tersebut.
“Oleh karena itu, melalui berbagai terobosan lewat
UU Cipta Kerja ini termasuk penggantian IMB menjadi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat menjadi solusi
dan semakin mempemudah proses perizinan di bidang
properti dan juga tata ruang,” pungkasnya.n

dengan pemanfaatan
ruangnya. Termasuk IMB (Izin
Mendirikan Bangunan).”

“Dengan UUCK ini akan dilakukan penyederhanaan
perizinan berusaha, antara lain izin lokasi sudah tidak ada
lagi, dan akan digantikan dengan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang, yang dapat diperoleh oleh pelaku
usaha melalui sistem OSS untuk berbagai skala dan tingkat risiko kegiatan usaha,” kata dia.
Kemudian, karena RDTR nantinya akan terkoneksi
dengan sistem OSS, maka pemerintah pusat akan membuat NSPK (Norma Standar Pedoman Kriteria). Standar
yang sama pentring, karena produk RDTR akan menjadi
“mesin” pelaksanaan OSS yang berbasis teknologi digital.
“Supaya penyusunan RDTR standar di seluruh Indonesia, maka kita kawal dengan NSPK. Pemda harus
lakukan ini segera, supaya bisa masuk OSS. Kalau tidak
masuk OSS maka proses perizinan di daerah tidak dapat
berjalan. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka harus
ikuti standarisasi,” papar dia.
Tidak hanya penting bagi daerah, digitalisasi dan
keterbukaan RDTR juga menguntungkan publik karena
seperti dikatakan tadi masyarakat menjadi lebih mudah
mengakses rencana tata ruang.
Solusi Perizinan
Hari Ganie, Wakil Ketua Umum Koordinator DPP
Realestat Indonesia (REI) bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan menyambut baik UUCK yang
terkait dengan penataan ruang. Apalagi, menurut dia,
makin banyak orang sadar bahwa tata ruang adalah
panglima pembangunan.
“Penataan ruang ini adalah panglima pembangunan,
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Penandatanganan PKS penyaluran FLPP Tahun 2021 antara PPDPP dengan Himbara dan BPD (18/12/20).

MELONGOK KIPRAH BPD

DALAM MENYALURKAN KPR FLPP

PEMERINTAH MELALUI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) MENDORONG BANK PEMBANGUNAN
DAERAH (BPD) UNTUK GENCAR MENYALURKAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BERSUBSIDI. BPD SEBAGAI BANK MILIK
PEMERINTAH DAERAH DIANGGAP MEMAHAMI KARAKTERISTIK MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL YANG ADA DI DAERAH.

S

elain itu, bank daerah yang memiliki cabang di pelosok daerah adalah lembaga yang sangat tepat
untuk penyaluran KPR. BPD, punya cabang sampai
ke pelosok, dimana bank umum belum tentu memilikinya. Mereka juga lebih memahami karakteristik
masyarakat di daerahnya, sehingga sangat tepat untuk
menyalurkan KPR terutama KPR bersubsidi.
Sejak KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
(FLPP) bergulir dari 2010 hingga akhir 2020, BPD baru
berkontribusi sebesar 13,78% (7,66 triliun) dari total nilai
KPR FLPP yang disalurkan kepada masyarakat. Sehingga
ke depan BPD perlu bekerja ekstra keras untuk meningkatkan portofolio KPR FLPP.
Padahal, BPD seharusnya bisa meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah, mengembangkan
tata kelola, sumber daya manusia (SDM), manajemen
risiko, dan infrastruktur yang memadai hingga meningkatkan daya saing dalam bisnis global.
Supriyatno, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mengatakan bahwa pendanaan
adalah masalah yang ditemui oleh bank daerah dalam
pembiayaan perumahaan. Ditambah lagi, bank selama
ini hanya bisa menghimpun dana-dana jangka pendek
seperti tabungan dan deposito. Jika selama ini deposito
memiliki jangka waktu yang panjang, masyarakat hari ini
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hanya mau menyimpang uangnya selama tiga hingga
enam bulan.
Namun, dia optimis untuk bank daerah yang ingin
menyalurkan KPR dan membutuhkan pendanaan jangka
panjang bisa berkontribusi dalam penyaluran kredit
perumahan. Supriyatno menjelaskan selain dana jangka
pendek bank juga memiliki alternatif pendanaan lain
seperti penerbitan obligasi.
“Untuk KPR kan memang jangka panjang jadi bisa
gunakan dana di luar DPK bisa lewat penerbitan surat
berharga misalnya,”ujar dia, beberapa waktu lalu. Menurut
dia, dengan penerbitan obligasi atau surat berharga maka
pendanaan di bank untuk penyaluran KPR bisa lebih
panjang. Selain itu BPD juga bisa melakukan sekuritisasi
melalui PT SMF. Seperti sudah dilakukan beberapa tahun
lalu.
Seperti diketahui, demi mengoptimalkan kapasitas
BPD, Kementerian PUPR, PT SMF, dan juga Asosiasi Bank
Pembangunan Daerah (Asbanda) bekerja sama membuat
standar operasional prosedur kredit pemilikan rumah
(SOP KPR) dan standar operasional prosedur Kredit Modal
Kerja (KMK) - Konstruksi Perumahan (SOP KMK-KP) yang
disusun berdasarkan pola konvensional untuk BPD seluruh Indonesia.

perbankan
“Pendanaan adalah masalah yang
ditemui oleh bank daerah dalam
pembiayaan perumahaan. Ditambah
lagi, bank selama ini hanya

bisa menghimpun danadana jangka pendek seperti
tabungan dan deposito.”
SUPRIYATNO
Ketua Umum Asosiasi Bank
Pembangunan Daerah (Asbanda)

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin menyampaikan bahwa dengan target sebesar 157.000 unit yang
dibebankan kepada PPDPP tahun 2021, bukan berarti
yang dikejar hanya masalah kuantitas, tetapi justru, pemerintah semakin konsen terhadap kualitas bangunan
dan hal ini wajib dikawal oleh perbankan.
“Bank pelaksana harus memastikan kualitas bangunan perumahan harus terjaga sesuai dengan peraturan Menteri teknis terkait. Terkait dengan bencana
yang terjadi yang juga melibatkan rumah subsidi maka
ada informasi yang tidak sampai ke pemerintah daerah
selaku pemberi izin pendirian bangunan. Sesuai aturan

yang ada, lingkungan perumahan yang berada di atas
lahan yang berkontur tidak diizinkan untuk dibangun.
Dalam hal ini, bank pelaksana sangat berperan untuk
memastikan pemantauan di lingkungan IMB,” papar Arief
Sabaruddin menjelaskan.
Untuk mengantisipasi hal itu, PPDPP sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana FLPP akan
mencoba menambahkan fitur terkait dalam aplikasi
Sistem Kumpulan Pengembang alias SiKumbang yang
memperlihatkan daerah-daerah yang rawan longsor dengan tujuan untuk mempermudah bank pelaksana dalam
melakukan pemantauan.n
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Direktur Utama PPDPP didampingi para stakeholder dalam kunjungan
di Perumahan Bumi Citra Indah - Kabupaten Bandung (9/3/21)

GENJOT PENYALURAN KPR FLPP

PERBANKAN HARUS
“PEDULI KUALITAS RUMAH”
SEMUA BANK PELAKSANA DAN PENGEMBANG HARUS PEDULI RUMAH BERKUALITAS LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR).

M

engawali tahun 2021, Pusat Pengelolaan
Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP),
langsung menggenjot perbankan penyalur
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
untuk segera melakukan akad kredit. Penyaluran
perdana dilakukan oleh BRI pada (4/2) sebanyak 42
unit dan selanjutnya pada (8/2) sebanyak sebanyak
134 unit.
Sebagai informasi tahun 2021, PPDPP ditargetkan
untuk menyalurkan dana FLPP sebanyak 157.500 unit
senilai Rp19,1 triliun (terdiri dari 16,6 triliun dari DIPA
dan sisanya dari pengembalian pokok).
Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin menyatakan bahwa tingginya target penyaluran dana FLPP
tahun 2021 ini, mengharuskan bank pelaksana FLPP
extra lebih keras dalam mengoptimalkan penyaluran.
“Namun harus diingat, yang dikejar oleh bank
pelaksana tidak hanya target yang ada, tetapi juga
kualitas dari rumah yang diakadkan. Semua bank
pelaksana dan pengembang harus peduli rumah berkualitas,” ujarnya tegas.
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PPDPP semenjak awal Februari juga telah mulai
melakukan pilot project untuk penerapan Sistem
Pemantauan Konstruksi (SiPetruk) pada perumahan
Bukit Rancamaya Recidence milik PT. Rancamaya Griya
Sentosa yang tergabung pada asosiasi perumahan
Real Estate Indonesia (REI).
“Ini langkah awal kami dalam rangka mengawal
mutu dan kualitas dari rumah subsidi khususnya FLPP.
Kami butuh dukungan dari semua pihak, sehingga
dalam enam bulan ke depan ketika SiPetruk sudah bisa
diterapkan di semester II kami bisa terus memperbaiki
sistem ini hingga ditemukan titik ideal,” ungkapnya
optimis.
Tahun 2021 ini bank pelaksana FLPP berjumlah
38 bank yang terdiri dari 9 bank nasional dan 29
bank pembangunan daerah. Namun karena terjadi
perubahan bank pelaksana akibat merjer antara BNI
Syariah, BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah menjadi
BSI maka menjadi satu bank pelaksana. Selain itu,
Bank DKI dan beberapa bank daerah juga sedang
dalam proses pembahasan kerjasama dengan PPDPP.

perbankan
Sehingga diperkirakan akan
ada perubahan jumlah bank pelaksana ke depan.
PPDPP menurut Direktur
Operasi PPDPP, Martanto Boedi
Joewono sedang menggalakkan
“Peduli Rumah Berkualitas” kepada
semua pelaku pembangunan
perumahan. Dan berharap bank
pelaksana komit untuk memastikan hal tersebut sebelum dilaksanakan akad KPR.
“Peduli Kualitas Rumah”sebagai bentuk tekat dari Kementerian
PUPR melalui PPDPP untuk terus
mengawal dan mewujudkan
rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR).
Sebagai informasi, akhir tahun 2020, PPDPP meluncurkan
Sistem Pemantauan Konstruksi
alias SiPetruk. Aplikasi ini Aplikasi
berbasis Android yang berfungsi
merekam proses Pemeriksaan Persyaratan Keselamatan, Kesehatan,
Kemudahan, Kenyamanan dan
Tata Bangunan sesuai dengan ketentuan. Aplikasi ini terintegrasi
dengan Aplikasi SiKumbang, Apli-

kasi Sikasep dan aplikasi di Bank
Pelaksana. Sehingga semua pihak
terkait dapat mengecek kelayakan
bangunan rumah sejahtera sesuai
dengan aturan yang ada.
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.
Melalui aplikasi ini masyarakat
dan seluruh stakeholder perumahan mendapatkan informasi bahwa
rumah sudah layak fungsi dan
siap dihuni dan ini terlihat secara
online melalui fitur Siteplan Digital
di aplikasi Sikasep dan SiKumbang
dengan informasi Kavling berwarna Hijau.
Selanjutnya melalui ID Konstruksi dan Dokumen Digital SLF
(Sertifikat Laik Fungsi) dapat digunakan oleh Bank Pelaksana untuk
kebutuhan pengajuan program
KPR Sejahtera sehingga proses pengajuan dan pencairan dana KPR
menjadi lebih cepat. n

Martanto Boedi Joewono
Direktur Operasi PPDPP

“Peduli Rumah
Berkualitas”
kepada semua pelaku
pembangunan
perumahan. Dan
berharap bank pelaksana
komit untuk memastikan
hal tersebut sebelum
dilaksanakan akad KPR.”

Perumahan Bumi Citra Indah - Kabupaten Bandung.
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Seremoni akad Massal KPR FLPP Bank BNI (30/3/21).

BNI GELAR AKAD

KREDIT MASSAL KPR FLPP

T

JUMLAH PESERTA AKAD KREDIT MASSAL SEBANYAK 4.675 TERSEBAR DI 17 WILAYAH DAN 56 KOTA DAN
DIPUSATKAN DI PURWAKARTA

arget penyaluran Bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tinggi di tahun 2021,
yaitu sebesar Rp19,1 triliun untuk 157.500 unit
rumah, merupakan tantangan bagi Badan Layanan
Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan
Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR).
PPDPP bersama para stakeholder, yaitu bank
pelaksana dan para pengembang perumahan, saling
bahu membahu meningkatkan dan mempercepat
proses penyaluran FLPP bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bank BNI, sebagai salah satu bank
penyalur FLPP tahun 2021 pada tanggal 30 Maret 2021
menggelar Akad Kredit sekaligus penandatanganan
PKS Pengembang Rumah Subsidi yang dilaksanakan
secara massal dan serentak di seluruh wilayah.
Kegiatan yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ini turut menghadirkan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seperti
jajaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu Dirjen Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D. Heri
Poerwanto yang didampingi Direktur Utama PPDPP,
Arief Sabaruddin hingga Bupati Purwakarta, Anne
Ratna Mustika.
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Adapun jumlah peserta akad kredit massal
sebanyak 4.675 tersebar di 17 wilayah dan 56 kota, yaitu
seperti Medan, Tanjung Balai Asahan, Tebing Tinggi,
Padang, Rengat, Tanjung Balai Karimun, Pekanbaru,
Palembang, Jambi, Bengkulu, Tanjung Karang, Lubuk
Linggau, Pangkal Pinang, Purwakarta, Cianjur, Garut,
Sukabumi, Tasik, Sumedang, Majalaya, Semarang,
Pekalongan, Tuban, Pamekasan, Gresik, Makasar, Pare Pare, Sengkang, Kendari, Polewalli, Denpasar, Mataram,
Barabai, Banjarbaru, Sampit, Palangkaraya, Pangkalan
Bun, Muara Teweh, Jakarta, Jababeka, Serang, Boyolali,
Solo, Purbalingga, Wonosobo, Wonogiri, Probolinggo,
Banyuwangi, Kediri, Manado, Tomohon, Gorontalo,
Palu, Sorong, Jayapura
Direktur Layanan dan Jaringan BNI, Ronny Venir,
selaku pihak penyelenggara kegiatan menyampaikan
sejak tahun 2011 hingga 31 Desember 2020, BNI telah
menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp3,75 triliun
untuk 38.293 unit rumah subsidi. Sedangkan pada
tahun 2021, BNI dipercaya untuk menyalurkan 17.500
unit rumah subsidi dengan nominal KPR sebesar Rp 2,5
triliun.
“FLPP saat ini menjadi engine kredit konsumer
di BNI, kami saat ini menempati posisi kedua sebagai
bank penyalur KPR subsidi” ujar Ronny.

perbankan
Sebagai kabupaten terkecil kedua di Jawa Barat,
Anne Ratna Mustika menyampaikan Pemerintah
Daerah memberikan dukungan berupa kemudahan
regulasi dengan menyediakan Mall Pelayanan Publik
untuk memudahkan proses perizinan. Selain itu dalam
mendukung hunian dan lingkungan yang layak Pemerintah Daerah Purwakarta juga telah menerbitkan aturan daerah yang mengatur lima hal, yaitu lebar akses
jalan, pengelolaan sampah, fasilitas kesehatan warga,
sanitasi, dan fasilitas kegiatan keagamaan.
“Kami berharap pemerintah pusat untuk dapat
terus memperkuat regulasi yang dapat mewajibkan
para pengembang untuk melengkasi fasilitas umum
dan fasilitas sosial kepada masyarakat” imbuh Anne.
Eko D. Heri Poerwanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini sektor properti menjadi
rigid sektor, meliputi konstruksi dan realestate yang
dapat menimbulkan multiplier effect atas pertumbuhan
ekonomi dengan menciptakan berbagai usaha mikro
dan menengah untuk menghasilkan bahan baku bangunan maupun tenaga.
“KPR Subsidi menjadi soko guru tumbuhnya perekonomian di Indonesia, kami mengapresiasi para
stakeholder yang saat ini terus bahu membahu menjaga
sektor perumahan ini tetap berjalan” ujar nya. Eko juga
berpesan kepada para peserta akad kredit massal, usai
melaksanakan akad para masyarakat yang melakukan
akad diminta untuk segera menghuni dan memelihara
rumahnya.

Eko D. Heri Poerwanto
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan PUPR

Selain itu Eko juga meminta mengecek kondisi
rumah untuk memastikan bahwa seluruh unsur rumah
berfungsi dan layak. Diantaranya seperti fungsi pintu
dan jendela yang bekerja dengan normal hingga fasilitas listrik dan air yang harus ada.
Berdasarkan catatan realisasi per tanggal 30 Maret
2021, PPDPP telah menyalurkan FLPP sebesar Rp2,29
triliun untuk 21.030 unit rumah atau 13,5% dari target
tahun 2021. Sehingga realisasi penyaluran FLPP dari
tahun 2010 hingga per 30 Maret 2021 telah mencapai
Rp57.888 triliun untuk 785.885 unit rumah. n

(Ki-Ka): Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika; Direktur Layanan dan Jaringan BNI, Ronny Venir; Dirjen Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D. Heri Poerwanto; Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin; Kepala Dinas Perumahan
dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Boy Iman Nugraha.
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Perumahan Kav 1 - Kalimantan Barat.

EVALUASI PROGRAM

SEJUTA RUMAH

D

SATU DEKADE, PENYALURAN DANA FLPP MENCAPAI 764.856 UNIT

i tengah pandemi Program Sejuta Rumah
berhasil membangun 965.217 unit rumah di
seluruh Indonesia.
Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak April 2015 terus
menunjukkan perkembangannya. Tahun anggaran
2020, Program Sejuta Rumah menurut Direktorat
Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) berhasil membangun
965.217 unit rumah di seluruh Indonesia.
Dikatakan Direktur Jenderal Perumahan Khalawi
Abdul Hamid, Program Sejuta Rumah akan terus digenjot meskipun di tengah Pandemi Covid-19.
“Dari data yang kami miliki per tanggal 31
Desember 2020 lalu angka capaian Program Sejuta
Rumah telah menembus angka 965.217 unit rumah,”
ujar Khalawi.
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Capaian Program Sejuta Rumah tersebut terbagi
menjadi pembangunan rumah untuk MBR sebanyak
772.324 unit dan rumah untuk non MBR sebanyak
192.893 unit. Pembangunan rumah MBR yang
dilaksanakan Kementerian PUPR terdiri dari rumah
susun 787 unit, rumah khusus 1.575 unit, rumah
swadaya 228.564 unit dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
59.057 unit. Sehingga total mencapai 289.983 unit
rumah.
Di samping itu pembangunan rumah MBR juga
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga lain 51.136
unit, Pemerintah Daerah 33.925 unit, pengembang
388.639 unit, Program Corporate Social Responsibility
(CSR) 3.681 unit dan masyarakat 4.960 unit. Sementara
untuk non MBR dibangun oleh pengembang sebanyak
178.885 unit dan masyarakat 14.038 unit.

evaluasi
Diharapkan dengan terus berjalannya Program Sejuta Rumah dapat
menggerakkan perekonomian masyarakat di tengah Pandemi Covid-19. Sektor
properti dapat menjadi salah satu leading sector, karena memiliki multiplier
effect yang besar dalam menggerakan
lebih dari 140 industri seperti material
bahan bangunan, genteng, semen,
paku, besi, kayu, dan lainnya, sehingga
akan mempengaruhi produktivitas masyarakat.
Selama Pandemi Covid-19 Kementerian PUPR menyiapkan pedoman bagi para pekerja untuk melaksanakan
pekerjaan pembangunan di lapangan
sesuai dengan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga
jarak dan menghindari kerumunan.
Hal ini diatur dalam Inmen PUPR
No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol
Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Penyaluran KPR FLPP
Sementara itu, penyaluran dana
Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2020 mencapai
109.253 unit, pada akhir Desember
2020. Penyaluran ini tertinggi nomor
dua setelah tahun 2011 yang mencapai 109.593 unit.
Tahun 2010, dana FLPP disalurkan
sebanyak 7.798, diikuti tahun

2012 sebanyak 64.785 unit, tahun 2013 sebanyak 102.714 unit,
sedangkan tahun 2014 sebanyak 76.058 unit, tahun 2015 sebanyak
76.489 unit. Sedangkan tahun 2016 PPDPP telah menyalurkan dana
FLPP sebanyak 58.469 unit, diikuti tahun 2017 sebanyak 23.763 unit,
tahun 2018 sebanyak 57.939 unit dan tahun 2019 sebanyak 77.835
unit.
“Sehingga total penyaluran dana FLPP satu dekade mencapai
764.856 unit senilai Rp55,598 triliun,” ujar Direktur Utama Pusat
Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Arief Sabaruddin.
Tahun 2021, penyaluran dana FLPP akan lebih tinggi lagi karena
tahun ini PPDPP diamanahkan untuk menyalurkan dana FLPP sebesar
157.500 unit senilai Rp19,1 triliun. Dana ini menurut Arief Sabaruddin
akan disalurkan oleh bank pelaksana yang telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) pada Desember lalu dan
awal tahun ini. n

“Dari data yang kami miliki
per tanggal

31 Desember

2020 lalu angka capaian
Program Sejuta Rumah telah

menembus angka
965.217 unit rumah.”

KHALAWI ABDUL HAMID
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
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stakeholder

Penandatanganan PKS antara PPDPP dengan SMF terkait Integritas Data (29/03/21).

PPDPP SINERGI BERSAMA SMF

KEMBANGKAN AKSES
LAYANAN INTEGRASI DATA

G

una terus mendorong amanah pemerintah
di bidang perumahan dan hunian, Badan
Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan
Dana Pembiayaan Perumahan PPDPP terus
bersinergi dan mengembangkan layanan dengan
para stakeholdernya. PT Sarana Multigriya Finansial
(SMF) (Persero) sebagai salah satu mitra kerja PPDPP
telah menjalin kerjasama dalam hal penyaluran dana
pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi porsi
pembiayaan bank pelaksana sejak tahun 2018.
Di tahun 2021 ini PPDPP mengembangkan layanannya kepada PT. SMF dengan kembali melakukan
Perjanjian Kerjasama (PKS) Pertukaran Data KPR Sejahtera. Adapun maksud dari PKS tersebut adalah
sebagai wujud sinergi dan sebagai pedoman serta
landasan pelaksanaan kerjasama operasional pertukaran data KPR Sejahtera FLPP Sejahtera sehingga
terbangun proses integrasi dan pemanfaatan data
perumahan yang difasilitasi oleh berbagai sistem
yang dikembangkan oleh PPDPP seperti pada Aplikasi
SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan),
SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang),
dan SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi).
Kegiatan penandatanganan PKS tersebut berlangsung di Bandung pada tanggal 29 Maret 2021
yang kemudian dilanjutkan dengan koordinasi teknis
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yang dijadwalkan hingga 30 Maret 2021. Hadir dalam
seremoni penandatangan PKS tersebut Direktur Utama
PT. SMF (Persero), Ananta Wiyogo; yang didampingi
Direktur Keuangan dan Operasional PT. SMF (Persero),
Trisnadi Yulrisman; dan Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT. SMF (Persero), Heliantopo.
Sedangkan dari pihak PPDPP hadir Direktur Utama
PPDPP, Arief Sabaruddin, yang didampingi Direktur
Layanan PPDPP, Chris Robert Panusunan Marbun;
Direktur Keuangan PPDPP, Arief Rahman Hakim; dan
Direktur Operasi PPDPP, Martanto Boedi Joewono.
Adapun poin-poin utama dalam PKS tersebut
meliputi: Sinergi dalam operasional pelaksanaan
program KPR Sejahtera; Pengintegrasian proses operasi
penyaluran KPR Sejahtera; Pertukaran data, transparansi
proses, kerja sama teknis operasional, dan hal-hal yang
dianggap perlu untuk meningkatkan sinergi operasional pelaksanaan program KPR Sejahtera; Serta halhal teknis seperti: Peningkatan Fitur Web Service Data
KPR Sejahtera; Pemanfaatan data perumahan meliputi
data yang terdapat dalam aplikasi yang dikembangkan
oleh PPDPP yaitu SiKasep, SiKumbang dan SiPetruk;
Pemanfaatan data Debitur dalam alur proses bisnis
penyaluran KPR Sejahtera; Kebutuhan Dashboard
PPDPP dan SMF (Persero); dan Pelaporan hasil evaluasi
Bank Pelaksana.

stakeholder
Mengawali pelaksanaan penandatangan PKS,
Ananta Wiyogo dalam sambutannya menyampaikan
bahwa tujuan dilaksanakan PKS antara PPDPP dengan
PT. SMF (Persero) adalah untuk meningkatkan sinergi
yang telah dijalankan oleh PPDPP dan PT. SMF (Persero), sehingga penyaluran FLPP dapat lebih optimal
dan tepat sasaran.
“PT. SMF (Persero) berharap akuntabilitas dapat
meningkat melalui aplikasi yang tersedia sehingga dapat memudahkan aksesbilitas MBR dalam pencarian
rumah bersubsidi” ujar Ananta Wiyogo.
Menyambung sambutan selaku pihak PPDPP,
Arief Sabaruddin menyampaikan bahwa tindak lanjut
usai pelaksanaan PKS ini adalah diantara pihak PPDPP
dan PT. SMF Persero melakukan pengecekan pada
dashboard terkait informasi untuk menunjang aplikasi
SiKasep, SiKumbang, dan SiPetruk.
“Kedepannya PT. SMF (Persero) akan dilibatkan
pada kegiatan evaluasi triwulanan PPDPP terkait penilaian perbankan sehingga para pihak dapat bersamasama melakukan evaluasi” lanjut Arief Sabaruddin.
Lakukan Reviu Interkoneksi Sistem
Sebelumnya, pada tanggal 12 Februari 2021 lalu
PPDPP dengan PT. SMF (Persero) lakukan koordinasi
teknis sistem informasi terkait rencana penerapan
keamanan jalur transaksi penyaluran porsi dana FLPP
75:25. PPDPP bersama PT. SMF (Persero) melakukan
reviu interkoneksi yang telah terjalin di tahun 2020
sebagai bagian dari pembaharuan terhadap keamanan
jalur interkoneksi dan kebutuhan data balikan yang
dibutuhkan oleh PPDPP.

“Kedepannya PT. SMF
(Persero) akan dilibatkan
pada kegiatan evaluasi
triwulanan PPDPP terkait
penilaian perbankan
sehingga para pihak
dapat bersama-sama
melakukan evaluasi.”
Sebelum dilakukannya interkoneksi data antara
PPDPP dengan PT SMF, perlu dibuat terlebih dahulu
Sertifikat Elektronik yang akan dibantu dibuatkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), dimana ini menjadi
output dari pertemuan tersebut. Sertifikat Elektronik
ini fungsinya adalah untuk menjembatani Data Center
PPDPP dengan data center PT.SMF, setelah keluarnya
Sertifikat Elektronik maka nantinya dapat dibuatkan
Tanda Tangan Digital (Digital Sign). Dengan begitu,
kedepannya PPDPP akan memfasilitasi pertukaran
data melalui sistem host to host untuk aplikasi SiKasep,
Sikumbang, SiPetruk, Pencairan FLPP, dan SiAki-Qc.
Diharapkan dengan terlaksananya acara ini, maka
seluruh pembaharuan Sistem Teknologi Informasi
yang akan dilakukan pada tahun ini, dapat diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh pihak internal maupun eksternal.n

Reviu Pengembangan Teknologi Informasi PPDPP (10/02/21).
Volume 6, Edisi 21, 2021 |

35

kilas berita

Kementerian PUPR Lelang Dini 3.175 Paket
Senilai Rp38,6 Triliun

L

elang/seleksi dini yang dilakukan Kementerian PUPR dalam
rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
telah memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran 2021 sejak
Oktober 2020 sebanyak 3.175 paket senilai Rp 38,6 triliun. Hingga 15 Januari 2021 tercatat sebanyak 1.191 paket senilai Rp 14,6
triliun telah se-lesai dilakukan tender dini.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 209 paket senilai Rp
2,1 triliun telah selesai tender dan terkontrak pada bulan
Desember 2020 lalu. Sebanyak 982 paket senilai Rp. 12,5 triliun
ditandatangani secara serentak oleh para Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan penyedia jasa secara virtual di hadapan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri dan gubernur, Jumat (15/1/2021).
Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, lelang/
seleksi dini yang dilakukan Kementerian PUPR sangat penting
dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional
Indonesia.
“Saya sangat mengapresiasi lelang dini yang dilakukan
Kementerian PUPR. Pada APBN 2021, Kementerian PUPR mendapatkan porsi anggaran yang sangat besar senilai Rp 149,8 triliun.
Saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR
agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi kita, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali,” kata Presiden.
Dikatakan Presiden Jokowi, bergeraknya kembali sektor
konstruksi, bukan saja memberikan kesempatan kerja bagi para
pekerja konstruksi, tetapi juga akan menggerakkan rantai pasok
sektor konstruksi. “Tentunya akan memberikan multiplier effect
yang luas bagi industri yang terkait konstruksi, seperti industri
baja, besi, semen, alat berat, dan juga sektor informal seperti
pedagang makanan minuman, kost-kostan dan lainnya,” tutur
Presiden.
Dalam kesempatan tersebut Presiden mengajak semua
jajaran Kementerian PUPR di tahun 2021 untuk bekerja lebih
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cepat lagi, mengingat masih dalam kondisi krisis akibat Pandemi
Covid-19. Pada tahun 2020 dikatakan Presiden, pertumbuhan
ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam,
yakni sempat turun -5,3% pada kuartal kedua 2020 dan membaik menjadi -3,49% di kuartal ketiga 2020.
“Dan kita berharap di kuartal keempat 2020 dan kuartal
pertama 2021 pertumbuhan ekonomi kita mengalami reborn
(pemulihan kembali). Untuk itu semangatnya harus berbeda
harus ekstra ordinary. Dengan bekerja lebih cepat, maka dapat
memberikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi.,” pesan Presiden Jokowi.
Meskipun harus dilakukan percepatan, Presiden mengingatkan tidak berarti prosesnya mengabaikan tata kelola, dan
harus transparan sesuai aturan dan menjaga hasil kerja agar
memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi
Indonesia. “Kecepatan kita mengeksekusi pekerjaan terutama
program yang padat karya sangat dinantikan dan membantu
meringankan beban masyarakat terutama menyediakan lapangan pekerjaan,” ujar Presiden.
Menteri Basuki menyatakan, untuk tahap selanjutnya,
hingga akhir Februari 2021 sebanyak 1.984 paket senilai Rp 24
triliun akan diselesaikan dan ditandatangani kontraknya,” Dan
sisanya akan kami selesaikan selambat-lambatnya April 2021. Dengan percepatan lelang paket-paket pekerjaan, kami perkirakan
penyerapan anggaran hingga akhir Januari 2021 akan mencapai
Rp 14,8 triliun atau sebesar 9,9%,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki berpesan kepada para kontraktor selaku
penyedia jasa untuk dapat bekerja sama dengan baik sebagai
satu tim dengan Kementerian PUPR dengan menjalankan
peran masing-masing sebaik-baiknya. “Pesan saya bagi penyedia jasa untuk governance yang baik harus menjalankan
4 big no, no bribery (tidak korupsi), no gift (tidak suap), no kick
back ( komitmen), no luxurious lifestyle (sederhana). Perhatikan
kualitas oleh penyedia jasa, serta konsultan perencana dan
supervisi memiliki peran kunci pengawasan kualitas,” tegasnya.
[Jay]
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Perdana, Bank Syariah Indonesia Akad KPR
Di Pesona Prima Cikahuripan 6

T

anggal 18 Maret 2021 Bank Syariah Indonesia melakukan
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama penyaluran
KPR dengan lembaga penyalur KPR bersubsidi fasilitas
likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Pusat Pengelolaan
Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dua hari kemudian,
tanggal 20 Maret 2021 langsung tancap gas dengan melakukan
akad KPR perdananya di perumahan Pesona Prima Cikahuripan
6 di Jl Raya Cikahuripan, Klapanunggal, Bogor.
Pada kesempatan perdana ini yang mengakadkan adalah
Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi 2 (Sebelum
merger merupakan Kantor Cabang Bank BNI Syariah). Akad
dilakukan secara murabahah. Jadi mekanismenya developer, PT
Kreasi Prima Nusantara, menjual rumah ke Bank Syariah Indonesia, baru kemudian Bank Syariah Indonesia menjualnya ke
konsumen yang dibayar dengan cara mengangsur.
Jumlah rumah yang ditransaksikan ada 75 unit senilai
Rp12,59 miliar, seluruhnya tipe 30/60 (dua kamar tidur). Sesuai
konsep syariah, semua rumah yang diakadkan dalam kondisi
siap huni, dan legalitasnya lengkap (sertifikat dan IMB sudah
dipecah).
Menurut Bahaudin, Branch Manager BSI Bekasi 2, sebelum
merger pihaknya sudah mengakadkan 191 rumah di Pesona
Prima Cikahuripan 6.
“Jadi kalau ditambah akad hari ini total kami sudah
mengakadkan 266 unit di sini, dan dalam waktu dekat akan
mengakadkan lagi sekitar 50 unit,” katanya.

Jumlah rumah di Pesona Prima Cikahuripan 6 yang dikembangkan di lahan seluas 8 (delapan) hektar ada 737 unit. Mulai
dibangun bulan Februari 2020 dan selesai seluruhnya September
2020. Sejumlah 40 unit dipakai sendiri oleh developer, antara
lain dijadikan sebagai rumah dinas karyawan dan sekolah taman
kanak-kanak. Jadi yang dipasarkan berjumlah 697 unit.
Menurut Hadiana, Dirut PT Kreasi Prima Nusantara, sejauh ini
sudah terjual 550 unit dengan rincian sebanyak 284 unit melalui
Bank BTN Syariah dan 266 unit melalui Bank Syariah Indonesia.
Sementara yang menunggu akad masih ada 95 konsumen. n

Jamin Ketepatan Sasaran PPDPP Lakukan Aktualisasi NIK

D

alam mendukung pelaksanaan pembiayaan perumahan serta untuk menjamin ketepatan sasaran penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP), Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan
Perumahan (PPDPP) melakukan aktualisasi NIK (Nomor
Induk Kependudukan) Penerima FLPP Tahun 2010-2020.
Direktur Operasi, Martanto B. J. Menjelaskan bahwa
sinkronisasi data NIK yang dikelola oleh PPDPP dengan

MARTANTO BOEDI J, Direktur Operasi PPDPP

Bank Pelaksana bertujuan untuk memastikan penerima
FLPP yang tepat sasaran.
“Data NIK menjadi dasar bagi kami dalam
memproses bantuan pembiayaan perumahan. Jadi
perbankan perlu untuk menyamakan data dan memastikan semua sudah sesuai aturan yang ada,” ujar
Martanto
Subhan Sukri, Pranata Komputer Ahli Muda Ditjen
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan pentingnya
integrasi data kependudukan dan NIK sebagai Single
Identity Number (SIN) serta pemanfaatan NIK sebagai cermin satu data kependudukan yang bersifat unik, khas,
tunggal dan melekat.
Data NIK yang perlu dilakukan aktualisasi adalah NIK
yang belum sesuai dengan standar penomoran NIK. Proses
aktualisasi melibatkan tiga belah pihak, yaitu PPDPP, Ditjen
Dukcapil dan Bank pelaksana.
PPDPP dalam hal ini akan menginformasikan
kepada Bank pelaksana NIK yang harus diaktualisasi,
yang selanjutnya Bank pelaksana harus memastikan
terlebih dahulu validitas NIK yang dimaksud ke data
kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil sebelum disampaikan kembali ke PPDPP. n
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Kepala Divisi Pemasaran, Alfian Arif mewakili Direktur Utama PPDPP Menerima Penghargaan Sentolo Award (26 Maret 2021).

Direktur Utama PPDPP
Terima Penghargaan Sentolo Award

P

PDPP menerima penghargaan Sentolo
Award pada kegiatan Milad Pesantren
Property ke-8 di Sentolo, Kulonprogo
– Yogyakarta. Penghargaan tersebut
diberikan kepada Direktur Utama PPDPP, Arief
Sabaruddin “Atas Dedikasinya Dalam Menebar
Kebaikan dan Memperjuangkan Tanah Untuk
Anak Negeri”. Dalam plakat tersebut juga tertulis
istilah Bahasa Jawa “Sadhumuk Bathuk Sanyari
Bumi. Ditohi Kanti Pati”, yang secara umum
dijelaskan oleh pihak penyelenggara dengan
terjemahan Bahasa Indonesia berarti “Yang
dipegang pada harga diri seseorang adalah
dahi (pemikiran)”. Adapun yang hadir mewakili
Direktur Utama PPDPP pada seremoni tersebut
Kepala Divisi Pemasaran, Alfian Arif untuk
menerima penghargaan tersebut sekaligus
menyampaikan paparan dengan tema Membangun Hunian Yang Bersahabat.
Dalam paparannya Alfian Arif mengingatkan para peserta yang notabennya adalah
calon pengembang dan juga terdapat para
pengembang perumahan yang telah berpengalaman, bahwa para pengembang perumahan
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memiliki kewajiban untuk menjamin rumah yang dibangunnya
telah sesuai ketentuan untuk memastikan keselamatan dan
kesehatan “Apabila rumah tersebut bermasalah dan penghuninya
sampai mengutarakan hal buruk atau doa, maka kelak bapak ibu
sebagai pengembang akan mempertanggungjawabkannya di
akhirat. Namun apabila penghuninya mengucapkan syukur, maka
niscaya akan jadi amal jariyah Bapak Ibu di akhirat kelak” imbuh
Alfian Arif.n
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