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Sebanyak 20 asosiasi pengembang perumahan dan Perum Perumnas 
mendeklarasikan Gerakan Bangun Rumah Subsidi Berkualitas. Gera-
kan yang digagas Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Peruma-

han (PPDPP) ini disaksikan langsung oleh Menteri Pekerjan Umum dan 
Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono bersamaan dengan pembukaan 
pelatihan 3.000 Tenaga Kerja Manajemen Konstruksi dalam penggunaan 
aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk), di Auditorium Kemen-
terian PUPR, Selasa (18/05/2021). 

“Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) masih memiliki peran yang sangat 
besar dalam mewujudkan rumah berkualitas disamping penggunaan tek-
nologi informasi,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya.

Menteri Basuki menekankan bahwa meskipun ada refocusing anggar-
an saat pandemi COVID-19, namun subsidi perumahan tetap ditingkatkan 
demi mempercepat pemenuhan kepemilikan rumah bagi masyarakat ber-
penghasilan rendah di Indonesia.

Pada kesempatan itu Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP meya-
kinkan pengembang bahwa aplikasi SiPetruk akan sangat membantu, 
bukan malah menghambat pekerjaan pengembang. Apalagi kondisi dan 
lahan di tiap daerah berbeda-beda. 

Melalui aplikasi SiPetruk maka proses bisnis penyaluran dana bantuan 
pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 
(FLPP) akan lebih mudah, baik dari sisi pengembang perumahan maupun 
bank pelaksana. Sebab, data yang terhimpun pada SiPetruk terkoneksi 
secara realtime melalui aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang 
(SiKumbang).

“Data perumahan yang telah lolos di apllikasi SiPetruk akan secara 
otomatis masuk pada aplikasi SiKumbang. Bank penyalur kredit pemilikan 
rumah (KPR) FLPP tidak perlu lagi memeriksa kelayakan bangunannya,” 
terang Arief.

Adapun pelatihan bagi tenaga ahli MK terbagi dalam tiga batch. 
PPDPP memastikan tidak memungut biaya pelatihan bagi para tenaga ahli 
MK terkait aplikasi SiPetruk. Kegiatan ini bertujuan menyiapkan tenaga ahli 
MK untuk menggunakan aplikasi SiPetruk Jika pengembang perumahan 
tidak lolos aplikasi SiPetruk, secara otomatis rumahnya tidak dapat masuk 
ke dalam aplikasi SiKumbang yang terhubung ke Sistem Informasi KPR 
Subsidi Perumahan (SiKasep) untuk dipilih masyarakat. n

PPDPP & Pengembang 
Deklarasikan Gerakan Bangun 

Rumah Subsidi Berkualitas 
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MENTERI PUPR:

40 BANK PELAKSANA PENYALUR 
KPR SEJAHTERA FLPP TAHUN 2021
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Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ingin 
menghapus persepsi rumah subsidi murahan 
melalui pembangunan serta penyediaan ru-

mah subsidi yang berkualitas.
“Kita harus menghilangkan persepsi rumah subsidi 

merupakan rumah murahan dan tidak berkualitas,” ujar 
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam peluncuran 
Gerakan Bangun Rumah Subsidi Berkualitas secara offline 
dan daring di Jakarta, Selasa, 18/5.

Menurut Basuki, rumah yang bersubsidi harus men-
jadi rumah yang layak huni, bukan hanya berkualitas secara 
konstruksinya, namun juga berkualitas secara lingkungan 
perumahannya.

“Untuk itulah saya minta bank pelaksana/penyalur 
FLPP, ketika akan melakukan akad jual beli, harus melihat 
dimana calon lokasi perumahan yang akan dibangun, 
siapa pengembangnya,” kata Menteri PUPR Basuki Hadi-
muljono.

Menteri PUPR juga berharap para pengembang 
perumahan yang sudah berkomitmen membangun ru-
mah berkualitas menjadi pengembang yang dapat dian-
dalkan dan mitra yang kredibel.

“Saya juga meminta kepada Pusat Pengelolaan Dana 
Pembiayaan Perumahan (PPDPP) untuk memperhatikan 
para pengembang ini. Jangan sampai mempersulit para 
pengembang yang telah menyatakan komitmen pada 
hari ini Selasa (18/5). Ini semua adalah tim sekaligus mitra 
kita untuk bisa lebih memeratakan penyediaan rumah 
bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar 
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Konstruksi bangunan lanjut Basuki merupakan salah 
satu unsur yang wajib dipenuhi untuk menjamin kese-
lamatan penghuninya, perlu menjadi perhatian bersama 
bagaimana sektor ini dapat terus berkontribusi tidak hanya 
dari segi kuantitas saja, melainkan segi kualitas juga harus 
dipastikan baik.

MENTERI PUPR:

LEWAT APLIKASI SIPETRUK PROSES PENGAWASAN LEBIH AKUNTABEL DAN TRANSPARAN,
TIDAK ADA PRAKTEK MAIN MATA ANTARA PENGEMBANG DAN MK DI L APANGAN. 

RUMAH SUBSIDI, RUMAH MURAHAN! 
HILANGKAN PERSEPSI 
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Menteri Basuki menjelaskan, lewat Aplikasi SiPetruk 
maka proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih 
akuntabel dan transparan, sehingga tidak ada praktek main 
mata antara pengembang dan MK di lapangan.

Menteri PUPR juga menyampaikan terima kasih 
kepada para pengembang untuk yang telah menyatakan 
komitmennya, sehingga diharapkan dapat ditindaklanjuti 
dengan tindakan yang lebih baik lagi dalam menyedia-
kan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat berpeng-
hasilan rendah.

Hal ini juga merupakan tanggung jawab bank pe-
laksana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Peruma-
han) yang tidak hanya menyalurkan kuantitas dana itu.

“Setiap tahun kita harus meningkatkan kualitas rumah 
subsidi, tahap demi tahap harus lebih baik,” kata Menteri 
Basuki.

 

Pengembang Komitmen Bangun Rumah Berkualitas
Sebagai informasi, Perusahaan Umum Pembangun-

an Perumahan Nasional (Perumnas) bersama 21 asosiasi 
perumahan dengan Kementerian PUPR melakukan penan-
datanganan komitmen bersama dalam Gerakan Bangun 
Rumah Subsidi.

Penandatangan tersebut merupakan sebuah tekad 
bersama dari para stakeholder untuk mewujudkan pem-
bangunan rumah subsidi yang berkualitas bagi masyarakat 
Indonesia.

Acara yang digagas oleh Badan Layanan Umum 
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 
ini sekaligus menjadi penanda dibukanya Pelatihan bagi 
Tenaga Kerja Manajemen Konstruksi (MK) untuk Aplikasi 
SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi) yang dilakukan 
secara daring selama beberapa hari ke depan, dengan 
jumlah mencapai 3.000 peserta. 

MENTERI PUPR:

“Menteri Basuki 
menjelaskan, lewat 

Aplikasi SiPetruk maka 
proses pengawasan 

dapat dilakukan secara 
lebih akuntabel dan 
transparan, sehingga 

tidak ada praktek 
main mata antara 

pengembang dan MK 
di lapangan.”

Menteri PUPR meresmikan pelatihan 3.000 Tenaga Manajemen Konstruksi untuk SiPetruk 
sekaligus menyaksikan Gerakan Bangun Rumah Subsidi Berkualitas.
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Pelatihan tersebut merupakan hasil kerjasama 
antara PPDPP dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian 
PUPR dengan skala nasional yang terbagi menjadi 7 
Wilayah sesuai dengan lokasi Balai Jasa Konstruksi 
Dirjen Bina Konstruksi, yaitu: Aceh, Palembang, Jakarta, 
Surabaya, Banjarmasin, Makassar, dan Jayapura. Menteri 
Basuki dalam sambutannya menyampaikan bahwa 
pemerintah tidak hanya memperhatikan kuantitas hu-
nian saja, melainkan kualitas bangunan juga menjadi 
perhatian serius.

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin menjelaskan 
bahwa pelatihan yang diselenggarakan bagi tenaga kerja 
MK tersebut akan terbagi menjadi 3 batch yang dimana 
para peserta pelatihan tidak dipungut biaya. Meskipun 
pelatihan dilaksanakan secara daring, materi yang dite-
rima peserta akan sama layaknya pelatihan reguler. 

Secara garis besar bimbingan teknis pelatihan di-
laksanakan dengan metode pemaparan materi, tanya 
jawab, dan lesson learned. Tiap harinya peserta akan 
menerima pelajaran (materi) yang wajib diikuti sebanyak 6 
(enam) jam, sehingga para peserta selama 4 hari tersebut 
secara total menerima 24 jam pelajaran. 

Kemudian pada hari kelima peserta akan menempuh 
tahap assessment (penilaian) untuk sertifikasi yang diuji 
oleh asesor yang berkompeten di bidangnya. Bagi peserta 

yang dapat lulus pada tahap assessment, akan menerima 
Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dikeluarkan oleh Bina 
Konstruksi yang selanjutnya sebagai syarat untuk dapat 
mengakses aplikasi SiPetruk.

Adapun asosiasi perumahan yang berperan serta 
dalam komitmen bersama tersebut antara lain: REI (Real 
Estate Indonesia), APERSI (Asosiasi Pengembang Peru-
mahan dan Permukiman Seluruh Indonesia), HIMPERRA 
(Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan 
Rakyat), APERNAS (Asosiasi Pengembang Rumah Seder-
hana Sehat Nasional), PI (Pengembang Indonesia), AS-
PRUMNAS (Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah 
Nasional), PIN (Asosiasi Properti Indonesia), APERSI 
Bersatu, PERWIRANUSA (Perkumpulan Wirausahawan 
Rumah Rakyat Nusantara), ASPERI (Asosiasi Pengembang 
Perumahan Rakyat Indonesia), APERNAS Jaya, ASPRIN 
(Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia), 
APPERINDO (Asosiasi Pengusaha Perumahan Indone-
sia), PARSINDO (Perkumpulan Pengembang Realestat 
Indonesia), PERPESMA (Asosiasi Perkumpulan Pengem-
bang Sukses Bersama), APPEPI (Asosiasi Penyiapan dan 
Penyediaan Papan Indonesia), DEPRINDO (Developer 
Properti Indonesia), AP2ERSI (Asosiasi Pengembang Peru-
mahan Rakyat Indonesia), APSI (Asosiasi Properti Syariah 
Indonesia), dan Perkumpulan APERSI. n

“Sebagai informasi, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan 
Nasional (Perumnas) bersama 21 asosiasi perumahan dengan 
Kementerian PUPR melakukan penandatanganan komitmen 

bersama dalam Gerakan Bangun Rumah Subsidi.”
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Pengembang hunian bersubsidi berharap agar 
sistem yang diterapkan oleh  Pusat Pengelolaan 
Dana Pembiayaan Perumahan  (PPDPP) pada 

program penyediaan rumah bagi masyarakat berpeng-
hasilan rendah (MBR) tidak malah memicu hambatan di 
lapangan.

Kendala yang masih kerap terjadi dalam pengem-
bangan hunian bersubsidi antara lain adanya calon 
debitur MBR berpenghasilan tidak tetap yang tidak lolos 
analisa bank. 

“Bagaimana solusi dari pemerintah, mengingat 
saat ini telah ada pengaturan bantuan dan kemudahan 
pembiayaan perumahan bagi MBR dengan penghasilan 
tidak tetap,” beber Direktur Utama PT Anugerah Wahana 
Indah, Zewwy Salim, saat berbicara pada Webinar 
Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) ber-
tajuk; “Optimalisasi Dukungan Bank Pelaksana demi 
Menjamin KPR Subsidi yang Lebih Tepat Sasaran.”

Pendapat senada, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang 
Pembiayaan Perbankan Syariah Dewan Pengurus Pusat 
Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), 
Royzani Sjachril berharap, agar semua kebijakan dan 
program itu tidak menghambat proses akad kredit 
bagi pengembang yang ada di daerah. Untuk itu, perlu 
stimulus dan kemudahan bagi sektor properti khu-
susnya perumahan. Tujuannya agar perekonomian di 
daerah tetap berjalan dan tidak terhambat.

“Kami berharap adanya kemudahan bagi masya-
rakat swasta dalam mengakses KPR Bersubsidi maupun 
KPR Tapera. Sekitar 80 persen adalah pihak swasta yang 
akan memanfaatkan KPR, termasuk dari bank daerah,” 
kata Royzani.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pe-
ngembang Perumahan dan Permukiman Seluruh 
Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menegaskan, 
pengembang membutuhkan dukungan serta kemuda-
han agar sektor perumahan dapat menjadi lokomotif 
ekonomi.

Menurutnya, berbagai aplikasi yang diterapkan 
Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 
berpeluang memberatkan pengembang. “Yang harus 
diperhatikan adalah bagaimana pengembang bisa 
diperhatikan dan masyarakat juga tetap diutamakan,” 
tukasnya.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Pemu-
kiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang 
Kawidjaja menambahkan, pihaknya sepakat bahwa 
developer harus tetap memperhatikan  aspek kualitas 
rumah bersubsidi. Hanya saja, di beberapa daerah perlu 
ada koreksi harga jual.

“Terkait kualitas bangunan kita sepakat harus 
lebih bagus, dan ini tergantung sudut pandang. Se-
bab, ada harga, dan maksimum harga, mekanisme 
harga bukan jadi patokan karena konsumen juga yang 
akan menentukan. Perlu ada kenaikan harga di area 
tertentu, sehingga tidak over price dan berkompetisi,” 
ujar Endang.

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin menyatakan, 
dalam rangka menjamin kualitas rumah bersubsidi, pihak-
nya telah mengembangkan aplikasi Sistem Pemantauan 
Konstruksi (SiPetruk). “Pemantauan pelaksanaan kons-
truksi rumah MBR sangat penting karena masih banyak 
temuan bangunan yang teknis konstruksinya tidak sesuai 
standar,” pungkasnya. n

SOAL KENDALA PEMBANGUNAN RUMAH 
SUBSIDI, INI MASUKAN PENGEMBANG 
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Guna mendukung pelaksanaan Aplikasi SiPetruk 
(Sistem Pemantauan Konstruksi), Badan Layan-
an Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pem-
biayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ber-
sama dengan Bina Konstruksi Kementerian PUPR menye-
lenggarakan pelatihan bagi Manajemen Konstruksi (MK).

Direktur Layanan PPDPP, Christ Robert Panusunan 
Marbun mengatakan bahwa Ditjen Bina Kontruksi se-
laku unit yang memfasilitasi pelatihan bagi tenaga ahli 
Manajemen Konstruksi terkait Aplikasi SiPetruk menyiap-
kan materi pelatihan dan menunjuk narasumber yang 
ekspert dibidangnya.

“Walaupun ini baru embrio, tetapi kami cukup 
senang. Pelatihan 3 batch pertama berjalan lancar. Ini 
pelatihan terbanyak sepanjang yang dilakukan Ditjen 
Binkon. Sayangnya, Maluku dan Papua pelaksanaanya 
diundur karena ganguan jaringan internet. Dan tentu 
tidak akan berhenti di 3.000 tenaga MK. Akan ada bimbi-
ngan teknis berikut,” terang Robert.

Lebih lanjut Robert sampaikan bahwa pelatihan 
yang dilakukan tanggal 18 sampai dengan 22 Mei 
2021 dilaksanakan sepenuhnya secara daring melalui 
aplikasi zoom.  Dengan pembagian zona wilayah sesuai 
dengan ketersediaan Balai Jasa Konstruksi Wilayah milik 
Bina Konstruksi Kementerian PUPR. 

Wilayah tersebut antara lain: Wilayah I Banda Aceh 
– terdiri dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, 
dan Kepulauan Riau; Wilayah II Palembang – terdiri dari 
Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, 
Bengkulu, dan Lampung; 

Wilayah III Jakarta – terdiri dari DKI Jakarta, Banten, 
dan Jawa Barat; Wilayah IV Surabaya – terdiri dari Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, 
Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; Wilayah 
V Banjarmasin – terdiri dari Pulau Kalimantan; Wilayah 
VI Makassar – terdiri dari Pulau Sulawesi; dan Wilayah VII 
Jayapura – terdiri dari Maluku, Maluku Utara, Papua, dan 
Papua Barat.

Robert menjamin hasil pelatihan akan sangat ber-
manfaat dalam menjamin kualitas rumah subsidi. Karena 
sistem yang dibangun aplikasi SiPetruk melakukan kon-
trol dan memonitor pekerjaan dilakukan dengan baik di 
lapangan.

“Kami jamin bimtek ini kualitasnya. Tidak abal-abal, 
seperti pesan Bapak Menteri. Karena modul materi pe-
latihan diberikan oleh narasumber terbaik yang dimiiki 
PUPR dan mitra kerja,” tambahnya.

Walaupun daring, namun materi yang diterima 
layaknya pelatihan reguler dengan masa waktu bim-
bingan teknis selama 4 (empat) hari. Adapun bimbingan 
teknis tersebut dilaksanakan dengan metode pemaparan 
materi, tanya jawab, dan lesson learned. 

PPDPP LATIH 3.000 TENAGA PENGAWAS 
KONSTRUKSI RUMAH SUBSIDI 
WALAUPUN DILAKSANAKAN SECARA DARING, PEMERINTAH BERIKAN JAMINAN BIMTEK 

BUKAN PELATIHAN ABAL ABAL 
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Tiap harinya peserta akan menerima pelajaran 
(materi) yang wajib diikuti sebanyak 6 (enam) jam, se-
hingga para peserta selama 4 hari tersebut secara total 
menerima 24 jam pelajaran. Selanjutya pada hari kelima, 
peserta akan menempuh tahap  assessment  (penilaian) 
untuk sertifikasi yang diuji dari asesor yang berkompeten 
di bidangnya.

Bagi peserta yang lulus pada tahap assessment, akan 
menerima Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dikeluarkan 
oleh Bina Konstruksi yang selanjutnya sebagai syarat 
untuk dapat mengakses Aplikasi SiPetruk. 

“Sertifikat tersebut bersifat personal. Jadi peserta 
yang lulus tidak terikat pada asosiasi yang mendaftarkan, 
dapat memeriksa rumah lain juga,” imbuh Robert.

Sedangkan bagi peserta yang tidak lulus dalam 
tahap assessment, maka dapat mengikuti kembali rang-
kaian pelatihan dengan catatan PPDPP tetap memprio-
ritaskan pada peserta yang telah didaftarkan terlebih 
dahulu.

Sementara itu Direktur Utama PPDPP, Arief Saba-
ruddin menyampaikan di awal pengoperasian SiPetruk 
nanti, seluruh data awal yang dihimpun oleh para tenaga 
konstruksi melalui Aplikasi SiPetruk akan menjadi rujukan 
dan database bagi PPDPP. 

“Kita memperhatikan kondisi dan lahan di tiap 
daerah berbeda-beda, oleh karena itu Aplikasi SiPetruk 
ini akan sangat membantu, bukan malah menghambat. 
Tentunya hal ini membutuhkan peran serta dan du-
kungan bersama dari para asosaisi pengembang peru-
mahan,” ujar Arief, demikian Dirut Arief Sabaruddin biasa 
disapa. 

Apabila pengembang perumahan tidak lolos pada 
Aplikasi SiPetruk, maka secara otomatis rumah yang 
dibangunnya tidak dapat masuk ke dalam Aplikasi Si-
Kumbang yang terhubung ke SiKasep (Sistem Informasi 
KPR Subsidi Perumahan) untuk dipilih masyarakat.n

Christ Robert Panusunan Marbun
Direktur Layanan PPDPP

“Pelatihan yang dilakukan tanggal 
18 sampai dengan 22 Mei 2021 

dilaksanakan sepenuhnya secara 
daring melalui aplikasi zoom.  

Dengan pembagian zona wilayah 
sesuai dengan ketersediaan Balai 

Jasa Konstruksi Wilayah milik Bina 
Konstruksi Kementerian PUPR.”

Bumi Tegal Besar, Jember.
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Modul-modul yang diberikan 
terkait proses pengawasan 
pembangunan rumah bersub-
sidi. Hasilnya, 85 persen  lulus 

setelah mengikuti pelatihan selama 24 
jam. Diarahkan mengikuti ujian sertifikasi 
kompetensi.

Pembangunan rumah subsidi 
berkualitas tentu perlu penyiapan 
SDM Konstruksi yang handal. Tenaga 
pengawas konstruksi yang harus mema-
hami aturan teknis pembangunan rumah 
subsidi.

Untuk menghasilkan tenaga pe-
ngawas konstruksi berkualitas tiada cara 
lain kecuali melalui proses sertifikasi 
kompetensi. Dimana setiap Pekerja 
Konstruksi yang bekerja di sektor 
Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kom-
petensi Kerja.

Nah, atas dasar itulah kemudian 
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan 
Perumahan (PPDPP) bersama Direktorat 
Jenderal Bina Konstruksi memfasilitasi 
kegiatan Bimbingan Teknis pelatihan 
Menejemen Kontsruksi/pengawas rumah 
subsidi, terkait dukungan pelaksanaan 
Aplikasi SiPetruk (Sistem Pemantauan 
Konstruksi).

MENCETAK TENAGA PENGAWAS 
RUMAH SUBSIDI

Riky Aditya Nazir, ST, MT, Kasubdit 
Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi, 
Direktorat Kompetensi dan Produktivitas 
Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi men-
jelaskan bahwa kegiatan Bimtek selama 4 

hari (24 jam) tersebut diikuti oleh hamper 
3.000 tenaga konstruksi.

“Pesertanya adalah atas usulan 
PPDPP yang berasal dari pengembang 
atau asosiasinya. Dengan persyaratan aka-
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demis atau pengelaman kerja dibidang 
konstruksi yang sudah kami tentukan,” 
terangnya.

Hasilnya, 85 persen berhasil lulus 
setelah mengikuti 24 jam pelatihan daring 
dan menjalakan sejumlah tugas, baik pre 
test dan post test. 

“Modul-modul yang diberikan 
terkait dengan proses pengawasan pem-
bangunan rumah bersubsidi. Mulai dari 
pondasi, struktur, sampai dengan atap. 
Materi teknis terkait bagaimana peserta 
membuat reporting. Apakah bangunan 
sudah memenuhi spesifikasi atau tidak. 
Disamping pengetahuan terkait SiPetruk,” 
paparnya.

Nantinya setiap peserta diberikan 
tugas dan melakukan presentasi. Ada 
passing grade-nya. Minimal 75% harus 
menguasai materi, jika di bawah itu tidak 
lulus. Bagi yang lulus diarahkan mengikuti 
ujian sertifikasi kompetensi. Sedangkan 
yang tidak lulus, boleh  mengikuti bimtek 
pada periode berikutnya.

Walaupun kegiatan dilakukan 
dimasa pandemi, tidak berarti mengu-
rangi mutu pembekalan. Karena pelatih-
an juga dilengkapi dengan video-video 
tutorial di lapangan yang bisa langsung 
dilihat peserta. Begitu juga dengan ma-
teri SiPetruk.

“Dibimbing bagaimana caranya 
MK melaporkan secara berkala dalam sis-

tem SiPeteruk dengan chekclist-cheklist 
yang sudah ditentukan. Kemudian na-
rasumber dari Bank dunia juga menje-
laskan pengalaman-pengalaman rumah 
bersubsidi yang tidak memenuhi spesi-
fikasi, sebagai lesson learn,” ujarnya.

Tetap ada tinjauan lapangan namun 
disaksikan peserta secara daring. Dari situ 
dibahas secara daring dan didiskusikan 
oleh nara sumber dan menjadi pembe-
lajaran supaya tidak terjadi lagi, lanjutnya.

Menurut Riky, sistem SiPetruk ba-
gi tenaga MK cukup friendly. Namun 
sebagus apapun sistem yang dibangun 
maka yang terpenting adalah update data. 
Bagaimana kemudian PPDPP melakukan 
evaluasi terhadap sistem yang dibangun. 
Sedangkan bagi para pengawas yang ti-
dak melaporkan secara benar maka bisa 
kemudian diberi sanksi, usulnya.

Riky berharap kedepan pelaksanaan 
Bimtek bisa mengoptimalkan upaya pen-
capaian dan percepatan pembangunan 
perumahan subsidi. Sejatinya penggu-
naan teknologi informasi untuk memper-
mudah dan menpersingkat waktu.

“Kami yakin ke depan Bimtek ini akan 
bisa meningkatkan kualitas pengawasan 
pembagunan rumah subsidi sesuai aturan 
yang sudah ditetapkan pemerintah. Butuh 
lebih banyak lagi tenaga MK yang memiliki 
kompetensi mengawasi pembangunan 
rumah subsidi,” pungkasnya. n

Riky Aditya Nazir, ST, MT 
Kasubdit Kompetensi Tenaga Kerja 

Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan 
Produktivitas Konstruksi

“Modul-modul yang 
diberikan terkait 
dengan proses 
pengawasan 

pembangunan rumah 
bersubsidi. Mulai dari 

pondasi, struktur, 
sampai dengan atap. 
Materi teknis terkait 
bagaimana peserta 
membuat reporting. 
Apakah bangunan 
sudah memenuhi 
spesifikasi atau 

tidak. Disamping 
pengetahuan terkait 

SiPetruk.”
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K ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) menerbitkan bantuan pembiayaan 
perumahan Tahun Anggaran (TA) 2021 yang ter-
diri dari empat program, yakni Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang 
Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis 
Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat 
(Tapera). Rinciannya, alokasi FLPP sebanyak 157.500 unit 
senilai Rp16,66 triliun dilengkapi SBUM senilai Rp630 miliar, 
BP2BT 39.996 unit senilai Rp1,6 triliun, dan Tapera dari dana 
masyarakat untuk 25.380 unit senilai Rp2,8 triliun. 

Pada TA 2020 realisasi bantuan pembiayaan peruma-
han melalui FLPP sebanyak 109.253 unit senilai Rp11,23 
triliun, SSB 90.362 unit senilai Rp118,4 miliar, SBUM 130.184 
unit senilai Rp526,37 miliar dan BP2BT 1.357 unit senilai 
Rp53,86 miliar. Anggaran FLPP tahun ini merupakan yang 
tertinggi sejak program ini dimulai. 

Untuk mencapai target itu, Pusat Pengelolaan Dana 
Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR telah 
menggandeng 40 bank pelaksana kredit pemilikan rumah 
(KPR) FLPP. Bank penerbit KPR Bersubsidi dituntut untuk 
berperan aktif dalam mengawal pemenuhan kualitas hu-
nian bersubsidi yang dibangun oleh pengembang. Tidak 
hanya itu, perbankan juga dituntut untuk berperan dalam 
melakukan proses seleksi terhadap calon debitur penerima 
KPR Bersubsidi. 

Kewajiban bank penyalur KPR Subsidi untuk melaku-
kan monitoring terhadap calon debitur serta produk ru-
mah bersubsidi itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 
25 Peraturan Menteri PUPR Nomor: 26/PRT/M/2016 ten-
tang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 
21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan 
Perolehan Rumah bagi MBR. 

Aturan itu mewajibkan bank untuk melakukan ve-
rifikasi serta bertanggung jawab terhadap ketepatan 
kelompok sasaran KPR Sejahtera secara legal formal. Se-
jatinya, Pemerintah ingin agar hunian bersubsidi yang 
didanai oleh anggaran negara dapat dinikmati oleh ma-
syarakat secara tepat. 

Ketepatan sasaran penerima KPR Bersubsidi adalah 
sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah, yakni: 1. Memenuhi semua persyaratan dan 
kriteria MBR penerima KPR Bersubsidi sesuai peraturan 
yang berlaku. 2. Kesesuaian harga jual rumah yang 
didanai oleh KPR Bersubsidi sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 3. Pemanfaatan rumah oleh pemilik sebagai 
hunian atau tempat tinggal sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Beranjak dari beragam permasalahan yang dihadapi 
Bank Pelaksana seputar penyaluran KPR Sejahtera, Forum 
Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) menggelar 
Webinar yang mengangkat tema “Optimalisasi Dukungan 

liputan khusus

BANK DITUNTUT SALURKAN 
KPR BERSUBSIDI TEPAT SASARAN

PEMERINTAH INGIN AGAR HUNIAN BERSUBSIDI YANG DIDANAI OLEH ANGGARAN NEGARA 
DAPAT DINIKMATI OLEH MASYARAKAT SECARA TEPAT 
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Bank Pelaksana demi Menjamin KPR Subsidi yang Lebih 
Tepat Sasaran” pada Selasa, 15 Juni 2021.  Topik ini dikupas 
secara tuntas dari berbagai perspektif narasumber yang 
terkait dengan penyelenggaraan program perumahan 
rakyat. 

Hadir sebagai Keynote Speaker yakni Eko D. Heripoer-
wanto, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pe-
kerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR. 
Sementara hadir sebagai Pembicara antara lain Arief 
Sabaruddin, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana 
Pembiayaan Perumahan  (PPDPP), Mochamad Yut Penta, 
Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division PT 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan Linda Hairani, 
Pemimpin Divisi Bisnis Ritel, Konsumer dan UMKM PT 
Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel.

Sedangkan Penanggap hadir antara lain Joko 
Suranto, Chief Executive Officer (CEO) Buana Kassiti Group, 
Tuti Mugiastuti, Direktur Utama TMA Group, Zewwy Salim, 
Direktur PT Anugerah Wahana Indah, Royzani Sjachril, 
Wasekjen Pembiayaan Perbankan Syariah DPP REI, 
Junaedi Abdillah, Ketua Umum DPP APERSI, dan Endang 
Kawidjaja, Ketua Umum DPP Himperra. 

Dalam sambutannya sebagai Keynote Speaker, Eko 
D Heripoerwanto, Direktur Jenderal Pembiayaan Infras-
truktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian 
PUPR mengatakan pemerintah selalu mengingatkan 
perbankan penyalur KPR agar selalu memperhatikan ke-
tepatan sasaran penerima KPR bersubsidi sesuai dengan 
persyaratan yang telah ditetapkan. 

Selain itu perbankan sebelum melakukan akad kredit 
diminta juga memperhatikan hal yang berkaitan dengan 
ketersediaan air minum, jaringan listrik dan utilitas di pe-
rumahan yang dibangun para pengembang. Menurut 

Eko, masih ditemukan perumahan yang belum punya 
aliran listrik, air bersih, jauh dari angkutan umum, dll. 

“Hal-hal itu perlu disadari bahwa itu bukan tang-
gungjawab Kementerian PUPR tetapi pemerintah daerah. 
Pengembang harus komunikasi dengan Pemdanya,” kata 
Eko.

Eko menyebutkan bahwa hasil temuan BPK, BPKP, 
dan Itjen Kementerian PUPR ditemukan beberapa hal. 
Diantaranya rumah KPR bersubsidi yang tidak sesuai tata 
ruang/perizinan, keterlambatan penyaluran SBUM oleh 
bank pelaksana, keterlambatan penyetoran dana bergulir 
dan tarif dana FLPP oleh bank pelaksana, bahkan terjadi 
dua rumah KPR subsidi digabung menjadi satu rumah.

“Terkait dengan masih adanya rumah bersubsidi 
yang diperjualbelikan atau disewakan sebelum 5 tahun, 
perbankan semestinya juga bisa lebih menyosialisasikan 
tentang syarat huni rumah bersubsidi kepada calon de-
bitur MBR,” jelasnya.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan 
Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengakui ketepat-
an sasaran dari pemenuhan rumah bersubsidi untuk 
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi 
PR pemerintah. Ketepatan sasaran yang dimaksud tidak 
hanya terkait sasaran penerima atau MBR saja, tetapi juga 
menyangkut kualitas rumah bersubsidi yang dibangun 
pengembang. 

Di sinilah, menurut Arief, perlu peran pemerintah 
sebagai regulator dalam mengembangkan sistem be-sar 
untuk membangun ekosistem perumahan yang lebih baik. 
Dalam rangka itu, PPDPP menyebut telah memberikan 
kontribusi dengan mengembangkan sistem yang me-
rangkum seluruh proses dalam pemenuhan rumah ber-
subsidi dengan berbasis teknologi informasi. 

liputan khusus

Eko D. Heripoerwanto
Direktur Jenderal Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Kementerian PUPR

“Terkait dengan masih adanya rumah 
bersubsidi yang diperjualbelikan 

atau disewakan sebelum 5 tahun, 
perbankan semestinya juga 

bisa lebih menyosialisasikan 
tentang syarat huni rumah 

bersubsidi kepada 
calon debitur MBR.”
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“Sejak tahun lalu kami sudah meluncurkan SiKasep 
(Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) sebagai sistem 
besarnya dengan beberapa subsistem di bawahnya 
yang lebih detail dan memiliki fungsi spesifik,” jelas Arief. 
Subsistem yang dimaksud antara lain Sistem Pemantauan 
Konstruksi (SiPetruk), Sistem Informasi Kumpulan Pe-
ngembang (SiKumbang), dan Sistem Aktivasi QR Code 
(SiAki QC). 

Arief menambahkan sistem-sistem tersebut saat ini 
sudah bisa digunakan oleh semua stakeholder perumahan 
bersubsidi, mulai dari konsumen, pengembang, hingga 
perbankan. Sistem besar SiKasep juga terkoneksi dengan 
lembaga-lembaga lain dalam rangka pengembangan big 
data perumahan. Ia menyebut koneksi sudah terbangun 
antara lain dengan Dukcapil Kemendagri, Ditjen Pajak 
Kemenkeu, BSSN, termasuk yang utama dengan 44 bank 
pelaksana serta anggota dari 21 asosiasi pengembang. 

“Pengaplikasian sistem berbasis IT itu tentu saja kita 
harapkan bisa ikut mendorong tujuan kita semua agar 
distribusi rumah bersubsidi tepat sasaran dan lebih utama 
lagi mampu menjadikan MBR sepenuhnya menjadi sub-
jek dalam ekosistem perumahan bersubsidi, bukan hanya 
menjadi objek,” tegasnya.

Mochamad Yut Penta, Kepala Divisi Subsidized 
Mortgage Lending Division PT Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk., mengatakan, BTN telah menjadi kontributor 
utama dalam menjalankan program perumahan nasio-
nal. Soal optimalisasi kualitas penyaluran KPR subsidi, 
maka perbankan harus punya misi yang sama. “BTN men-

dukung dan berkepentingan dengan ketepatan sasaran 
dan kualitas kredit. Karena itu sebelum memberikan 
kredit bank harus melakukan penilaian terhadap watak, 
kemampuan, modal, dan prospek usaha debitur,” kata 
Penta.

Bank BTN, lanjut Penta, terus berupaya meningkat-
kan kualitas penyaluran KPR bersubsidi di setiap tahap 
penyaluran kredit. Diantaranya melakukan seleksi proyek 
dan pengembang. Dengan memastikan pengembang 
telah terdaftar di SiReng dan SiKumbang. melakukan 
verifikasi kelayakan dan kemampuan debitur dan mela-
kukan penilaian serta akhir obyek rumah. “Pasca akad 
kredit  kami melakukan monitoring bekerjasam dengan 
pengembang, meminta debitur menghuni rumah. Sete-
lah dilakukannya akad kredit. BTN menetapkan organisasi 
dan unit tersendiri yang mengelola dan memastikan de-
bitur memenuhi kewajibannya,” ujar Penta.

Linda Hairani, Pemimpin Divisi Bisnis Ritel, Konsumer 
dan UMKM PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel 
mengungkapkan saat ini PT Bank Pembangunan Daerah 
Sumsel Babel sudah ada produk FLPP, SBUM dan dan di 
2021 sudah PKS BP2BT. Syarat sama dengan bank lain. 
Seperti KPR FLPP uang muka 1%, suku bunga 5% dan 
waktu 20 tahun. BP2BT ada bantuan Rp40 juta dan tenor 
20 tahun. “Kita terus sosialisasi dan edukasi masyarakat,” 
ujar  Linda.

Sebagai penanggap, Joko Suranto, Chief Executive 
Officer (CEO) Buana Kassiti Group mengatakan pengem-
bang saat ini melakukan banyak hal dengan segala ketidak 

Perumahan Graha Raya, Kendal.
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pastian diluar, dan ketidak pastian anggaran. Kemudian 
muncul Sireng dan segala turunannya sehingga akhirnya 
muncul SiPetruk.

“Mestinya lebih berimbang karena secara konstitusi 
negara harus menyediakan hunian bagi rakyatnya, dan 
kami sebagai developer siap membangun rumah itu 
sendiri. Tapi hal-hal yang tidak pasti seharusnya dikomu-
nikasikan,” ujar Joko.

Joko mengatakan, REI Jabar saat ini bersama konsul-
tan sedang menghitung apakah dengan kebijakan dan 
perubahan ini masih visible atau ekonomis. “Jangan jadi-
kan kesalahan beberapa pengembang sebagai alat ukur 
secara keseluruhan pengembang. Kedepan diperlukan 
roadmap sehingga kami bisa membuat perencanaan,” 
kata Joko.

Tuti Mugiastuti, Direktur Utama TMA Group mengaku 
sependapat dengan Joko dan sebagai pengenbang me-
rasakan bingung dan berat dengan SiPetruk yang akan 
diberlakukan. Semoga saja ada perubahan atau diundur. 
Saat ini juga ada terobosan baru yang dilakukan BTN 
dengan Tapera. Namun Tapera ruang lingkupnya sangat 
terbatas saat ini, hanya untuk ASN saja. Sementara ASN 
yang mengambil rumah, terutama di perumahan yang 
dibangun TMA Group relatif kecil, yakni kurang dari 5%. 
Jadi ini berat.

“Kemudian ada lagi BP2BT. Ini juga masih belum 
menarik di masyarakat sekalipun ada bantuan Rp40 juta.  
Karena suku bunga dan lainnya. Itu masih kurang menarik 
jika dibanding dengan FLPP dan SSB. Jadi pertanyaannya 
kenapa harus ke Tapera dan BP2 BT? Kenapa tidak ke FLPP 
dan SSB saja?” kata Tuti.

Zewwy Salim, Direktur PT Anugerah Wahana Indah 
mengatakan, saat ini masih ada beberapa kendala, 
sehingga apakah sistem yang dibuat akan membantu 
atau malah menjadi ganjalan bagi pengembang. Kendala 
tersebut misalnya terkait sambungan listrik. Lalu MBR non 
fix income seringkali tidak lolos analisa bank. “Bagaimana 
solusi dari pemerintah mengingat telah ada pengaturan 
bantuan dan/atau kemudahan pembiayaan perumahan 
bagi MBR dengan penghasilan tidak tetap,” kata Zewwy.

Royzani Sjachril, Wasekjen Pembiayaan Perbankan 
Syariah DPP REI berharap agar semua kebijakan dan 
program yang diluncurkan oleh pemerintah tidak meng-
hambat proses akad kredit, terutama pengembang 
yang ada di daerah. Selain itu, adanya pilkada yang 
akan bergulir di sejumlah daerah ikut mempengaruhi 
sektor perumahan. Oleh karena itu, diperlukan stimulus 
dan kemudahan agar properti khususnya perumahan. 
Tujuannya agar perekonomian di daerah tetap berjalan 
dan tidak terhambat. 

“Kami juga berharap agar aplikasi SiPetruk tidak 
langsung di terapkan dalam 6 bulan ke depan karena 
adanya permasalahan tersebut. Di samping itu, diha-
rapkan agar adanya kemudahan bagi masyarakat 

swasta dalam mengakses KPR Bersubsidi maupun KPR 
Tapera. Sekitar 80% adalah pihak swasta yang akan 
memanfaatkan KPR, termasuk dari bank daerah,” kata 
Royzani.

Junaedi Abdillah, Ketua Umum DPP APERSI 
mengatakan, bagi pengembang, yang menjadi per-
masalahan adalah bukan mendukung atau tidak men-
dukung program yang diluncurkan. Lebih dari itu, yang 
terpenting adalah bagaimana bisa mengakomodir 
semua kepentingan dengan mudah. Terlebih lagi di 
masa pandemi saat ini, di mana dibutuhkan dukungan 
dan kemudahan agar sektor perumahan bisa menjadi 
lokomotif ekonomi.

Lebih jauh Junaedi menyoroti berbagai aplikasi yang 
diterapkan dapat memberatkan pengembang, seperti 
spek yang ditentukan. Oleh karena itu, dalam hal ini yang 
harus diperhatikan adalah bagaimana pengembang bisa 
diperhatikan dan masyarakat juga tetap diutamakan.

Endang Kawidjaja, Ketua Umum DPP Himperra me-
ngatakan, “Terkait kualitas bangunan kita sepakat harus 
lebih bagus, dan ini tergantung sudut pandang, karena 
ada harga, maksimum harga, mekanisme harga bukan jadi 
patokan karena konsumen juga akan menentukan. Perlu 
ada kenaikan harga di area tertentu, sehingga tidak over 
price dan berkompetisi,” ujar Endang. n

Joko Suranto
Chief Executive Officer (CEO) Buana Kassiti Group

“Pengembang saat ini melakukan 
banyak hal dengan segala ketidak 
pastian diluar, dan ketidak pastian 

anggaran. Kemudian muncul Sireng 
dan segala turunannya sehingga 

akhirnya muncul SiPetruk.”
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Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 
(PPDPP) menghadirkan 40 (empatpuluh) bank pe-
laksana penyalur dana pembiayaan perumahan 
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 

dalam acara “Evaluasi Bank Pelaksana Triwulan (TW) II 
Penyaluran Dana FLPP Tahun 2021” pada Kamis (17/6) di 
Hotel Alana,Yogyakarta.

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin memberikan 
apresiasi kepada bank pelaksana atas kontribusinya dalam 
menyalurkan dana FLPP. Tercatat per 17 Juni 2021, dana 
FLPP telah tersalurkan sebanyak 80.627 unit senilai Rp8,77 
triliun (51,19% dari target penyaluran sebesar 157.500 unit). 
Total penyaluran dana FLPP dari 2010 hingga 2021 telah 
mencapai 845.482 unit senilai Rp64,37 triliun.

“Raport bank pelaksana semakin membaik. Semua 
berjalan sesuai dengan koridor percepatan penyaluran 
dana FLPP yang ditargetkan Oktober 2021 bisa diselesai-
kan. Pada Evaluasi TW II Tahun 2021 ini,  terdapat 19 bank 
(4 Bank nasional, dan 15 BPD) yang berkinerja di atas 50% 
dan 21 bank ( terdiri dari 4 Bank nasional dan 17 BPD) yang 
berkinerja di bawah 50%” ungkapnya semangat.

Sesuai dengan kesepakatan pada Perjanjian Kerja 
Sama (PKS) dana FLPP antara bank pelaksana dengan 
PPDPP, jika pada triwulan II tahun 2021 penyaluran KPR 
Sejahtera FLPP tidak mencapai 50% dari taget PKS, maka 
PPDPP akan melakukan pengurangan kuota minimal 25% 
terhadap sisa target PKS dan sebaliknya, akan dilakukan 
penambahan kuota pada evaluasi triwulan II dan III yang 
akan dialokasikan kepada bank pelaksana lain yang te-
lah mencapai penyaluran 80% dari target PKS, dengan 
menggunakan bobot penilaian.

“Berdasarkan perjanjian ini, maka 19 Bank berpeluang 
untuk mendapatkan penambahan kuota dan 21 Bank pe-
laksana akan dikurangi kuotanya dalam menyalurkan dana 
FLPP,” tambah Arief Sabaruddin menjelaskan.

Dalam pertemuan tersebut, 40 bank (terdiri dari 8 
bank nasional dan 32 bank pembangunan daerah) mene-
rima raport evaluasi atas penilaian 12 indikator yang dite-
tapkan oleh PPDPP. Indikator penilaian tersebut melihat 
dari berbagai aspek yaitu lama waktu tunggu SiKasep 
(Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan), Kepatuhan pe-
nyampaian berkas asli, sosialisasi dan edukasi, Ketepatan 
sasaran penyaluran dana FLPP, tindak lanjut peringatan, 
penyiapan stiker FLPP, penyediaan seulruh data penyaluran 
dana FLPP, perubahan data debitur, penyampaian data 
debitur aktif, penyerahan rekening koran tepat waktu, re-
konsiliasi dan perlunasan dipercapat.

19 BANK BERPELUANG PEROLEH 
TAMBAHAN KUOTA FLPP 

RAPOR BANK PELAKSANA SEMAKIN MEMBAIK. 
SEMUA BERJALAN SESUAI DENGAN KORIDOR 
PERCEPATAN PENYALURAN DANA FLPP YANG 
DITARGETKAN OKTOBER 2021 BISA DISELESAIKAN.
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Tiga bank terbaik berdasarkan 12 indikator tersebut, 
adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumselbabel, 
BPD NTB Syariah dan BPD Sulselbal Syariah. Sedangkan  5 
bank penyalur dana FLPP tertinggi dicapai oleh bank  BTN, 
BTN Syariah, BNI, BRI dan BJB. Sedangkan 5 Bank terbaik 
dari sisi indikator layanan diraih oleh BRI Agroniaga, BRI, 
BTN, Aceh Syariah dan Kalsel Syariah.

40 bank pelaksana penyalur dana FLPP terdiri dari 8 
Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD). 
Bank tersebut adalah, BTN, BTN Syariah, BRI, BSI, BNI, 
Mandiri, Artha Graha, BRI Agroniaga, BJB, BJB Syariah, DKI, 
Jatim, Jatim Syariah, Kalsel, Kalsel Syariah, Kalbar, Kalbar 
Syariah, Sulselbar, Sulselbar Syariah, Sumut, Sumut Syariah, 
Aceh Syariah, Nagari, Nagari Syariah, Sumselbabel Syariah, 
Jambi, Jambi Syariah, Jateng, Jateng Syariah, NTT, Sulteng, 
Riau Kepri, Riau Kepri Syariah, NTB Syariah, Kaltimtara, 
Papua, Kalteng, Sulut Go dan DIY. n

Arief Sabaruddin
Direktur Utama PPDPP

“Berdasarkan perjanjian ini, 
maka 19 Bank berpeluang untuk 
mendapatkan penambahan 
kuota dan 21 Bank pelaksana 
akan dikurangi kuotanya dalam 
menyalurkan dana FLPP.”

Tiga Bank peroleh Raport Terbaik Evaluasi Penyaluran FLPP Triwulan II: 
BPD Sumselbabel, BPD NTB Syariah, dan BPD Sulselbar Syariah.
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pembiayaan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 
tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan 
Rakyat (Tapera) menjadikan landasan bagi Badan 
Pengelola (BP) Tapera untuk segera beroperasi.  

Harapannya adalah kehadiran Tapera memudahkan ma-
syarakat mengakses ke sistem pembiayaan perumahan 
yang saat ini masih terbatas. 

Nah, beban besar itulah kini yang ada di pundak BP 
Tapera. Karena itu sebagai eksekutor. BP Tapera  kemudian 
diberikan sejumlah kewenangan. Agar tugasnya meng-
himpun dan menyediakan dana murah jangka panjang 
untuk pembiayaan perumahan layak dan terjangkau bagi 
pesertanya bisa tercapai.

Pekerja yang pertama kali diwajibkan menjadi peserta 
adalah aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri 
sipil (PNS). Dan ASN eks peserta Tabungan Perumahan Pe-
gawai Negeri Sipil (Taperum-PNS). ASN baru diwajibkan 

membayar iuran Tapera pada Januari tahun ini.
Setelah itu, lingkup kepesertaan Tapera diperluas se-

cara bertahap. Tahap kedua adalah pekerja di perusahaan 
badan usaha milik negara dan daerah serta TNI-Polri. Tahap 
ketiga berlaku untuk pekerja swasta, pekerja mandiri, dan 
pekerja sektor informal. Tenggat kepesertaan paling cepat 
untuk kedua tahap ini belum ditentukan.

”Khusus perusahaan swasta, diberikan waktu sampai 
tujuh tahun ke depan setelah PP ditetapkan untuk men-
daftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera,” kata Ariev 
Baginda Siregar, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan 
Dana BP Tapera 

Untuk iuran Tapera sebesar 3 persen tersebut, seba-
nyak 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya 
sebesar 2,5 persen ditanggung oleh pekerja (potong gaji 
karyawan untuk iuran Tapera). Khusus untuk peserta man-
diri, iuran dibayarkan sendiri.

TAPERA HARUS LEBIH PERKASA 
MERUMAHKAN MBR

BERPINDAHNYA PENGELOLAAN DANA YANG BERASAL DARI FLPP MEMBUAT JUMBO PUNDI-PUNDI 
DANA KELOLAAN BP TAPERA KE DEPAN.  
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Pundi Jumbo Dana Tapera
Akhir tahun ini, kabarnya Badan Layanan Umum (BLU) 

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang 
selama 11 tahun ini mengelola dan menyalurkan Kredit 
Pemiikan Rumah (KPR) skema subsidi Fasilitas Likuiditas 
Pembiayaan  selama  (FLPP) akan meleburkan diri ke dalam 
lembaga BP Tapera. 

Artinya  portofolio PPDPP yang selama ini menya-
lurkan KPR FLPP akan ikut dilebur dan menjadi rapor 
pembiayaan KPR Subsidinya BP Tapera. Tercatat per Juni 
2021 total penyaluran dana FLPP dari 2020 hingga 2021 
mencapai 845.482 unit rumah senilai Rp64,37 triliun. Dan 
akan terus bertambah jika target penyaluran sebanyak 
157.500 unit rumah terpenuhi.

Berpindahnya pengelolaan dana yang berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu 
menurut Muhamad Joni, Sekretaris The HUD Institute  jelas 
akan membikin jumbo pundi-pundi dana kelolaan BP 
Tapera ke depan. 

“Postur Dana Tapera akan bertambah besar dari 
semula iuran ASN, tahun depan ditambah dana FLPP dan 
tujuh tahun lagi dari pekerja swasta dan mandiri.  Karena itu 
kinerja pelayanan “mesin” BP Tapera dengan Dana Tapera 
itu, harus lebih perkasa dan musti lebih mencorong jika 
dibandingkan era FLPP.” ujarnya.

Sebab itu, ada beberapa implikasi yang musti dike-
tahui dan diemban BP Tapera,  yang mengelola dana ama-
nat, baik dari FLPP  maupun setoran Simpanan pekerja dan 
pemberi kerja, yang nota bene bukan APBN

BP Tapera, lanjut Joni, jangan berpikir hanya penye-
diaan perumahan belaka, namun berdimensi penataan 
permukiman dan pembangunan perkotaan. Setidaknya, 
penyediaan perumahan berskala besar.

“BP Tapera harus berani berinovasi. Fokus perdana 
boleh saja pada ASN tetapi tidak melupakan misi uta-
manya, menyediakan dana dan akses pembiayaan yang 
murah dan mudah untuk seluruh kelompok masyarakat,” 
tegasnya.n

Muhamad Joni
Sekretaris The HUD Institute

Adi Setianto
Komisioner BP Tapera

Selatan - Grha Anjung Mahatama, Banjarmasin.
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Bagaimana bisa?
Jika dilihat dari data per Januari 2021, aset 

pertumbuhan bank syariah dibandingkan bank kon-
vensional lebih besar. BSI menjadi penyumbang 
terbesar. Aset perbankan konvensional tumbuh 7.34% 
year on year, perbankan syariah tumbuh 13.51%. BSI 
sendiri tumbuh 15.84%.

Dari sisi pembiayaan, bank konvensional minus 
1.84%. Pembiayaan syariah tumbuh 8.17 % dan  BSI bisa 
tumbuh 16.57%. Demikian juga dengan dana pihak 
ketiga. Perbankan nasional tumbuh 10.4% sedangkan 
perbankan syariah tumbuh 11. % dan BSI tumbuh  
17.4%.

Jadi dari tren pertumbuhan, bisnis bank syariah 
lebih tinggi dibandingkan dengan 

bank konvensional.

Kenapa ketika krisis 
justru perbankan 

syariah terus ber-
tumbuh? Apa Pe-
nyebabnya?

Krisis membuk-
tikan bahwa prinsip 
syariah lebih baik. 
Karena adanya 
unsur keterbukaan, 

kesetaraan dan 
b e b e rap a 

perbankan

KPR FLPP JADI SALAH SATU 
PRODUK UNGGULAN KAMI

KOKOK ALUN AKBAR, DIREKTUR RETAIL BANKING, PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK 

BSI terus mengembangkan KPR FLPP dengan 
melibatkan semua sumberdaya eks bank 
merger, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) 
merupakan hasil merger (penggabungan) 3 

bank syariah pelat merah, yakni Bank BRI Syariah, Bank 
Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. BSI berkomitmen 
untuk menjadi mitra Pemerintah dalam memenuhi 
kebutuhan perumahan masyarakat, khususnya dalam 
menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas 
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

Dalam hal ini, BSI memberikan akses kepada 
masyarakat untuk memiliki rumah pertama sesuai 
prinsip syariah melalui BSI KPR Sejahtera. Hal tersebut 
dikemukakan oleh Kokok Alun Akbar (53 tahun), Di-
rektur Retail Banking, BSI. 

Menurut Alun, demikian akrab disapa, untuk 
menyalurkan kuota pembiayaan sebanyak 14.000 
unit rumah subsidi yang didapatkan BSI tahun ini ada 
beberapa program yang sedang digarap perseroan ke 
depan. 

Nah, lewat saluran daring, mantan Direktur PT 
Bank BRISyariah itu kepada Kepala Divisi 
Humas PPDPP, Rozalinda Yahya dan tim, me-
ngungkapkan sejumlah rencana, strategi dan 
keinginan BSI agar mampu bersaingan dengan 
perbankan lain dalam menyalurkan KPR 
FLPP. Berikut kutipannya;

Menurut Anda, secara umum bagaimana potensi 
pembiayaan syariah di Indonesia?

Potensinya sangat besar sekali. 
Sangat perspektif.  Apalagi Indonesia 
adalah penduduk muslim terbesar 
di dunia, sekitar 89%. Dukungan 
dari pemerintah, para pemangku 
kepentingan yang semakin baik saya 
yakin akan membuat pembiayaan 
syariah semakin berkembang.

Trennya seperti apa?
Saya cermati pembiayaan 

syariah terus bergelora. Belum 
lagi industri halalnya. Ke depan, 
Indonesia berpeluang menjadi 
pusat ekonomi syariah terbesar di 
dunia.
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akad pembiayaannya cocok dengan kondisi krisis. 
Prinsip syariah tidak terpengaruh dengan apakah 
nanti ada kenaikan suku bunga, inflasi atau penurunan 
suku bunga karena yang kita sepakati adalah harga 
jual. Beda dengan konvensional dimana saat bunga 
naik cicilan bisa naik. 

Pada saat nasabah tidak mampu membayar 
cicilannya bank tidak boleh menambah Rp1 pun 
dalam restrukturisasinya. Bank Syariah hanya boleh  
merelaksasi dengan memperpanjang jangka waktu 
cicilan dan tidak boleh menambah biaya lagi. Tidak 
boleh ada denda dan biaya-biaya selain harga jual. Jika 
ada denda sekadar untuk mendisiplinkan nasabahnya 
karena uang tersebut tidak boleh disebut sebagai pen-
dapatan bank.

Tetapi kenapa KPR Syariah penyalurannya masih 
kecil dibandingkan bank konvensional?

Dilihat dari industri masih sekitar 5%-6%. Ini jadi 
pekerjaan rumah karena masih ada anggapan bank 
syariah itu mahal. BSI yang merupakan gabungan 
tiga bank sekarag banyak mencari dana murah dari 
tabungan. Karena itu cost of fund kita rendah turun dari 
3% sekarang sekitar 2,2%.

Dari situ kita bikin program KPR Griya Sejahtera. 
Kita kasih margin yang cukup rendah bagi hasilnya. 
Kalau dengan perbankan konvensional ekivalen de-
ngan KPR fixed rate 3,3% selama 1 tahun, 3 tahun fixed 

di 4,5% dan 5 tahun di 5,5%. Termurah se-Indonesia. Kita 
ingin mengkomunikasikan pada masyarakat bahwa 
pembiayaan di bank syariah itu tidak mahal bersaing 
dengan konvensional.

Apa strategi yang akan dilakukan oleh BSI dalam 
mengenjot kinerja KPR FLPP-nya?

Untuk KPR FLPP jujur kami masih konsolidasi. 
Jadi larinya masih belum terlalu kencang. Kami harus 
menggabungkan tiga sistem yang sudah berjalan 
menjadi satu. Tetapi ini terus berjalan. BSI itu fokusnya 
di konsumer maka KPR tetap akan jadi backbone. Kami 
terus mengembangkan KPR FLPP dengan melibatkan 
semua sumberdaya eks bank merger. Dalam rancangan 
merger FLPP jadi salah satu produk unggulan kami.

Selama ini mungkin teman-teman di BRIS sangat 
familiar dengan KPR FLPP sedangkan teman-teman 
dari BSM belum. Tetapi bukan berarti tidak ekspert. 
Kita gabungkan semua potensi yang ada. Kami kom-
binasikan antara KPR program dengan yang non 
program. Ibaratnya kami punya kebun yang harus 
digarap dengan skema masing-masing agar makin 
bagus. 

Fokus pembiayaannya seperti apa?
Sekarang baru pada kelompok fixed income karena 

jangka waktu KPR tu kan panjang. Payrol karyawan, 
ASN dan lain-lain kita bawa. Kami kerjasama dengan 

perbankan
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perbankan

pengembang nasional dan lokal, tetapi bonafid. Kita 
bikin gathering. Kita maunya kredit konstruksinya dan 
KPRnya ke kita juga. Bahkan kita dibeberapa proyek 
kerjasama ekslusif dengan beberapa pengembang. 
Nah biasanya pengembang kasih diskon harga lagi.

Terkait KPR FLPP ini bagaimana menurut Anda?
Kami melihat dimasa krisis seperti ini perlu dipikir-

kan soal pola restrukturisasi pembiayaannya jika ada 
nasabah yang terkena krisis. Kalau di KUR kita bisa le-
bih fleksible karena sudah ada aturannya. 

Untuk KPR FLPP belum ada ketentuan restrukturi-
sasi sehingga jika ada nasabah bermasalah andalannya 
pada asuransi penjaminan. Sementara asuransinya ju-
ga lagi ngap-ngapan.

Beberapa teman perbankan ambil keputusan 
sendiri, sehingga dana restrukturisasinya diambil dari 
kantong sendiri. Karena itu juga kami kemudian untuk 
KPR FLPP fokus ke fixed income.

Strategi pemasaran dalam menghadapi kom-
petitor?

Disyariah kita istilahkan saling melengkapi, me-
ngedepankan prinsip berlomba-lomba dalam kebaikan 
dan saling menolong, saling melengkapi. Nasabah non 
muslim juga saat ini sudah melirik syariah karena banyak 
sisi baiknya. Mereka merasa lebih nyaman dengan ke-
terbukaan bisnisnya.

Menurut Anda bagaimana pelayanan PPDPP se-
lama ini?

Kami melihat sudah support sekali terutama da-
lam penyedian plafon, rekon data, laporan dan lain-lain 
sudah cukup bagus. Komunikasinya juga terbuka dan 
selama ini tidak ada kendala. Kita koordinasi mulai level 
bawah sampai atas.

Marak pembayaan syariah bodong dan antipasti 
dari BSI?

Memang banyak yang memanfaatkan sentimental 
agama. Jadi harus lebih jeli jangan mudah dipengaruhi 
iming-iming tertentu. Urusan perumahan lihat track re-
cord pengembangnya. Jika ragu cari informasi dan kami 
punya link untuk masyarakat mengetahuinya. n

Perumahan Sentra Sitara, Lampung.

“Kami melihat dimasa krisis 
seperti ini perlu dipikirkan 

soal pola restrukturisasi 
pembiayaannya jika ada nasabah 
yang terkena krisis. Kalau di KUR 

kita bisa lebih fleksible karena 
sudah ada aturannya.”
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Sebagai bentuk tindak lanjut kerjasama antara PT. 
PLN (Persero) dan Kementerian PUPR melalui PPDPP 
pada tanggal 1 April 2021 tentang interkoneksi data 
pelanggan PLN pada rumah subsidi yang telah me-

lakukan akad kredit, maka PPDPP terus menindaklajuti 
kesepaatan tersebut ditataran pelaksanaan teknis.

Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2020 yang 
mengatur soal rumah bersubsidi yang telah terjual wajib 
dihuni  maksimal satu tahun setelah akad kredit dilakukan, 
maka untuk memastikan ketepatan penyaluran bantuan 
rumah subsidi itu PPDPP melalui Unit Kerja Direktorat Ope-
rasi, Divisi Pemantauan dan Evaluasi diberikan tanggung 
jawab melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 
ketepatan sasaran pembiayaan perumahan dan kualitas 
rumah sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional yang 
telah disepakati antara PPDPP dan PT. PLN nomor 13 tahun 
2021,itu kerjasama kedua Lembaga ini meliputi  beberapa 
hal. Diantaranya adalah:
1. Integrasi Data Penerima dana Fasilitas Likuiditas Pem-

biayaan Perumahan (FLPP) yang akan dimanfaatkan 
oleh PPDPP; 

2. Integrasi data pembangunan rumah bersubsidi untuk 
perencanaan sambungan listrik yang dapat diman-
faatkan oleh PT. PLN; 

3. Pemadanan data ID Pelanggan; 

4. Sosialisasi  Electrifying Lifestyle  dengan penggunaan 
kompor induksi; 

5. dan sosialisasi Renewable Energy Certificate.
Agar rumah yang dibangun dapat diajukan sebagai 

kredit pemilikan rumah (KPR) kepada Bank pelaksana, 
maka rumah yang dibangun oleh Pengembang tersebut 
harus sudah tersedia utilitas jaringan listrik yang berfungsi. 
Dengan begitu maka rumah subsidi yang telah terjual dapat 
dianalisa status keterhuniannya dengan mengevaluasi 
data penggunaan daya listrik yang dapat dipantau melalui 
interkoneksi data PPDPP dengan PT. PLN (Persero).

“Dengan status yang disandang PPDPP yaitu 
sebagai Badan Layanan Umum (BLU), PPDPP hampir 
sama dengan BUMN yang berorientasi kepada pelayanan 
untuk masyarakat, jadi dengan sinergi ini, saya berharap 
PPDPP ataupun PT. PLN dapat meningkatakan kualitas 
layanan dan kinerjanya.,” ungkap  Direktur Operasi PPDPP, 
Martanto BJ.

Beberapa manfaat kerjasama yang dapat diperoleh 
PT. PLN (Persero) dengan adanya interkoneksi data 
kedua Lembaga ini, yaitu dapat mengetahui project plan-
ning  (pembangunan rumah subsidi) yang direncanakan 
oleh pengembang, menentukan proyeksi pengembang-
an wilayah, mengetahui informasi kebutuhan daya atau 
travo sehingga strategi bisnis PT. PLN untuk melakukan 
pengembangan bisnis dapat lebih efektif,” pugkas Toto. n

PPDPP TERUS PANTAU 
KETERHUNIAN RUMAH SUBSIDI

RUMAH SUBSIDI YANG TELAH TERJUAL TERUS DIANALISA STATUS KETERHUNIANNYA DENGAN MENGEVALUASI DATA 
PENGGUNAAN DAYA LISTRIK MELALUI INTERKONEKSI DATA PPDPP DENGAN PT. PLN (PERSERO).

Perumahan Sentra Sitara, Lampung.
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Guna meningkatkan kualitas kegiatan pengecekan 
dokumen administrasi pengembang pada aplikasi 
SiKumbang, maka Badan Layanan Umum Pusat 
Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU 

PPDPP) melalui Unit Kerja Direktur Layanan terus melakukan 
Pengembangan Substansi Pengecekan Dokumen Adminis-
trasi Pengembang pada Aplikasi SiKumbang. 

Salah satu pengembangan yang dilakukan adalah 
dengan melakukan inisiasi Kesesuaian Tata Ruang Rumah 
Sejahtera bagi MBR Secara Digital lewat aplikasi yang sudah 
dibangun oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bernama Sistem Infor-
masi Geospasial Tata Ruang (GISTARU).

GISTARU merupakan peta online dalam mengecek 
tata ruang dalam bentuk   platform  sistem informasi geo-
grafi. Hal itu untuk memberikan kemudahan masyarakat 
mengakses peta rencana tata ruang kapanpun dan dima-
napun selama ada jaringan internet. Sedangkan Sikumbang 
merupakan sistem yang menyajikan data dan informasi 
tentang pengembang perumahan yang membangun KPR 
subsidi perumahan dari pemerintah. Dimana SiKumbang 
akan menyajikan data secara real time terkait: Hunian yang 
tersedia, Hunian yang sedang dibangun dan Hunian yang 
sudah terjual. Peta hunian ini kemudian dibedakan dengan 
menggunakan sistem warna.

Menurut Direktur Layanan PPDPP, Christ Robert Panu-
sunan Marbun SiKumbang dapat berkolaborasi dengan 
GISTARU agar baik masyarakat maupun pelaku usaha bisa 
mengetahui secara realtime hal-hal menyakut kepastian 
pemanfaatan ruang. Sehingga keberadaan GISTARU ke 
depannya bisa dimanfaatkan pada aplikasi Sikumbang dalam 
meningkatkan kualitas kegiatan pengecekan dokumen ad-
ministrasi pengembang.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Operasi PPDPP, 
Martanto Boedi Joewono berharap melalui sinergisitas ini 
ke depannya PPDPP dapat memetakan kawasan Indonesia 
yang memiliki potensi apakah dapat dibangun kawasan 
perumahan dan permukiman, terutama rumah bersubsidi. 

GISTARU sendiri juga mampu memberikan rujukan 
kawasan peruntukan kepadatan pendudkw rendah, sedang, 
atau tinggi, bahkan dapat memberikan gambaran potensi 
kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan tersebut.

Dengan begitu nantinya ketika para pengembang 
perumahan mendaftarkan rencana pembangunan peru-
mahannya di SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan 
Pengembang), sistem di PPDPP akan dapat memberikan 
batasan bahwa kawasan tersebut dapat atau tidak dapat 
dibangun. Hal ini juga dapat menjadi rekomendasi bagi para 
pengembang mengenai potensi lahan yang dapat dibangun 
kawasan perumahan dan pengembangan lebih jauh.

organisasi

Kolaborasi SiKumbang 
dan GISTARU

SIKUMBANG DAPAT BERKOLABORASI DENGAN GISTARU AGAR BAIK MASYARAKAT MAUPUN PELAKU USAHA BISA 
MENGETAHUI SECARA REALTIME HAL-HAL MENYAKUT KEPASTIAN PEMANFAATAN RUANG. 

Perumahan Graha Sedayu Sejahtera - Bantul.
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Lebih lanjut Martanto sampaikan, 
nantinya melalui SiKumbang akan da-
pat diidentifikasi kawasan yang dituju 
apakah termasuk area perkantoran, 
publik, atau industri 

“Apa yang kami kembangkan saat 
ini diharapkan akan sinkron dengan 
GISTARU, karena Kementerian ATR/BPN 
yang berwenang dalam menentukan 
peta wilayah” ujar Martanto.

SiKumbang yang dimiliki PPDPP 
saat ini telah menyimpan himpunan data 
yang disuplai dari para pengembang 
hingga pada akses siteplan digital, dima-
na secara  realtime  dapat melihat berapa 
pasokan rumah suatu perumahan apa-
kah unit rumah tersebut tersedia, sedang 
dibangun, telah terjual, telah dipesan me-
lalui SiKasep atau berupa unit komersil.        

PPDPP juga memastikan bahwa 
seluruh sistem yang digunakannya te-
lah sesuai dengan standar ISO SMKI 
27001:2013 yang didukung keamanan 
pertukaran datanya BsrE BSSN. 

Saat ini PPDPP juga sudah 
menjalin kerjasama dengan berbagai 
instansi seperti Bina Konstruksi 
PUPR terkait Pelatihan SiPetruk, 
PLN terkait sinergi data, dan Ditjen 
Dukcapil Kemendagri terkait veri-
fikasi kependudukan, hingga pe-
ngembangan kerjasama dengan 
pemerintah daerah. Sedangkan ter-
kait dengan sinergi data bersama 
Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/
BPN, dalam waktu dekat PPDPP akan 
menindaklanjutinya ke dalam Perjan-
jian Kerjasama (PKS). n

Martanto Boedi Joewono
Direktur Operasi PPDPP
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Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 
(PPDPP) terus mengembangkan Sistem Managament 
Control  (Maco/Dashboard Internal). Ke depan, 
PPDPP berkeinginan semua Pemerintah Daerah 

memiliki token untuk bisa mengakses data perumahan 
baik supply maupun demand di masing-masing Provinsi. 

“Kita ingin mencoba menjadikan satu data peru-
mahan yang bisa diakses oleh pemerintah daerah dan 
membantu para pengambil keputusan untuk membuat 
kebijakan terkait perumahan,” ujar Martanto BJ  dalam 
sambutannya pada rapat koordinasi Teknis Integrasi 
Sistem Informasi PPDPP dengan Sistem Informasi Ban-
tuan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan (DJP) 
pada Selasa (25/5) di Bogor.

Satu Data Perumahan melingkupi seluruh data pro-
gram perumahan di Kementerian PUPR.  

“Kami ingin data yang kita miliki terkait perumahan 
menjadi satu sehingga memudahkan bagi para pihak 
yang ingin menggunakannya. Ini langkah awal untuk 
menyatukan ide tersebut. Ke depan,  integrasi data  yang 
akan dilaksanakan kami harapkan sudah mendapatkan 
sertifikat elektronik dari BSrE sehingga keamanan datanya 
ke depan menjadi lebih terjamin,” tambahnya.

BSrE merupakan unit pelaksanaan teknis dalam pe-
nyelenggaraan OSD (Otoritas Sertifikat Digital). Tujuannya 
untuk mengelola dan menerbitkan sertifikat elektronik 

yang digunakan dalam sistem elektronik untuk memenuhi 
aspek keamanan informasi elektronik di Instansi Peme-
rintah. 

“Sertifikat Elektronik  adalah Identitas diri di Ranah 
Digital. Manfaat Sertifikat Elektronik untuk menjamin 
keutuhan, keaslian dan Anti Penyangkalan Transaksi Elek-
tronik,” terang Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikasi 
Elektronik, Balai Sertifikasi Elektronik, Jonathan Gerhard.

Pada kesempatan itu  Andrea Pratama Y.T Endismoyo 
dari Subkoordinator Bidang Tugas Pengelolaan Sistem 
Informasi Ditjen Perumahan, menjelaskan bahwa Kemen-
terian PUPR saat ini sudah memiliki banyak aplikasi terkait 
perumahan. Sehingga ke depan sangat elok jika semua 
aplikasi bisa menjadi satu dan menjadi pegangan bersama 
para pengambilan keputusan terkait perumahan.

Salah satunya adalah Aplikasi Sistem Informasi Ban-
tuan Perumahan (SIBARU). SIBARU adalah aplikasi yang 
dirancang untuk menyediakan sistem informasi tata kelola 
bantuan perumahan yang terpadu dan mendukung proses 
bisnis pengelolaan bantuan perumahan di Lingkungan 
Direktorat Jenderal Perumahan.

Mulai dari tahap pengusulan bantuan, monitoring 
pelaksanaan pembangunan dan sebaran lokasinya 
hingga akhirnya bantuan perumahan tersebut  dihuni 
dan/atau diserahterimakan ke calon penerima manfaat. 
Pemanfaatan merupakan fitur untuk memantau sebaran 

AKTUALISASI DATA DEBITUR KPR FLPP 
YANG VALID DAN PRESISI

PPDPP TERUS MELAKUKAN AKTUALISASI DAN VALIDASI DATA DEBITUR PENERIMA MANFAAT FLPP AGAR LEBIH 
PRESISI. UPAYA MITIGASI RESIKO AGAR TIDAK TERJADI PENYALURAN PEMBIAYAAN YANG SALAH SASARAN.

28   |  Volume 6, Edisi 22, 2021
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seluruh hasil pembangunan perumahan yang dikelola 
oleh Ditjen Perumahan.

Aktualisasi Data
Pada kesempatan terpisah, Fachri, Kepala Divisi Data-

base PPDPP mengatakan saat ini PPDPP tengah bekerja 
keras untuk melakukan aktualisasi data. Khususnya soal 
identitas Nomor Induk Kependudukan (NIK) debitur 
penerima KPR FLPP. Karena sejak sejak 2010 diawal 
penyaluran KPR FLPP data yang diterima PPDPP dari per-
bankan masih banyak terjadi anomali. 

Maklum diawal pelaksanaan program penyauran 
KPR FLPP banyak data debitur yang diinput secara manual 
oleh perbankan. Disamping NIK yang tidak terstandarisasi 
dengan benar sesuai sistem.

“Anomali yang kami maksudkan adalah data NIK- 
nya tidak valid, tidak terstandarisasi dengan benar sesuai 
sistem. Dari 800 ribu debitur KPR FLPP sejak 2010 ada 
sekitar 133 ribuan data NIK yang harus kami update untuk 
dilakukan validasi sehingga hasilnya presisi,” terang Fachri.

Validasi data NIK tidak hanya pada debitur tetapi 
juga pasangannya. Setelah data anomali debitur  
teraktualisasi,  maka dalam waktu dekat data pasangan-
nya juga akan dilakukan hal serupa. Hal itu berguna 
bagi PPDPP dalam melakukan evaluasi ketepatan ke-

lompok sasaran penerima FLPP. Selain itu bagi Dukcapil 
dan kalangan perbankan juga bermanfaat jadi ada 
unsur mitigasi. Tujuannya agar tercapai penyaluran 
dana pembiayaan perumahan yang tepat sasaran,” tam-
bahnya.

 “Nantinya kami akan berikan data balikan kepada 
Dukcapil dan Perbankan. Debitur dan pasangannya itu 
sudah dapat bantuan apa saja selama ini. Mitra kerja 
akan mengetahui karena nanti akan terinfo dalam 
SID (Singel Identification Debitur). NIK aktual yang kami 
sedang validasi itu bisa mencegah satu debitur dan pa-
sangannya mendapatkan bantuan dobel. Jadi ada unsur 
mitigasi,”tambahnya.

Data berikut yang juga sedang dilakukan validasi 
oleh divisi Database PPDPP adalah profil agunan dari 
debitur. Dimana titik rumah debitur. Dan kemudian di-
petakan secara valid, apakah rumah tersebut sudah di-
manfaatkan, terhuni, direnovasi dan lain-lain.

“Semua data itu sekarang terus kami rapikan dan 
harus kami kelola dalam satu sistem. Ke depan akan 
bermanfaat juga bagi BP Tapera dalam mengelola infor-
masi yang diperlukan terkait kebijakan penyaluran pem-
biayaan perumahan. Mana data peserta Tapera yang 
sudah mendapatkan manfaat dan mana yang belum,” 
pungkasnya. n

“Sertifikat Elektronik adalah Identitas diri di Ranah Digital. 
Manfaat Sertifikat Elektronik untuk menjamin keutuhan, 
keaslian dan Anti Penyangkalan Transaksi Elektronik.”
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Bank Indonesia (BI) terus melihat sektor 
properti yang akan tumbuh lebih baik 
di tahun 2021 dibandingkan tahun 
sebelumnya. Sebab, suku bunga kre-

dit perumahan (KPR) sudah berada di angka 
satu digit.  Hal itulah yang menjadi salah 
satu trigger untuk menciptakan demand atau 
permintaan di sektor properti. 

Asisten Gubernur Bank Indonesia yang 
juga Kepala Departemen Kebijakan Makro-
prudensial, Juda Agung juga mengungkap 
hal serupa.  Menurutnya, kini sektor properti 
sudah melewati masa ‘terburuknya’.

“Jika lihat datanya, memang bottom-
nya sudah terjadi di triwulan I-2020 lalu dan 
menanjak atau meningkat di tahun 2021 ini. 
Cukup positif dan signifikan dan saya kira ini 
momentum perbaikan,” kata Juda seperti 
yang dilansir dari CNBC. 

Permintaan Konsumen Meningkat
Menurut Juda, permintaan dari sisi 

konsumen sudah mulai terlihat juga baik di 
properti primer maupun sekunder.   Hal ini 

sejalan dengan kebijakan makroprudensial BI yang cukup akomodatif 
untuk mendukung perekonomian.

Ia juga melihat bahwa suku bunga kredit telah membaik dengan 
bunga KPR yang sudah single digit.

 “Tahun lalu 10-11 persen suku bunga KPR. Sekarang sudah di 
7-8% mengikuti suku bunga acuan BI yang ada di 3,5%. Ini menjadi 
momentum yang baik untuk pemulihan ekonomi,” papar Juda.

BANK INDONESIA YAKIN SEKTOR PROPERTI 
BISA SEGERA BANGKIT

SUKU BUNGA KPR SATU DIGIT DIHARAPKAN MENJADI SALAH SATU TRIGGER 
MENCIPTAKAN DEMAND MENUJU PERBAIKAN PASAR

Juda Agung, Asisten Gubernur Bank Indonesia
yang juga Kepala Departemen Kebijakan Makro-prudensial.

Puri Manado Permai - Manado.
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Bank Jasa Jakarta
Fasilitas KPR dari bank Jasa Jakarta bisa digunakan 

untuk pembelian rumah baru dan juga KPR Multiguna.

Fix 1 tahun >  (7,50%)
Fix 2 tahun >  (8,00%)
Fix 3 tahun >  (8,50%)

Bank Panin
Pembiayaan KPR di bank Panin bisa digunakan 

untuk pembelian rumah, apartemen, ruko/rukan dari 
perorangan, developer, dan agen properti.

1-5 tahun >  (fix 7,75%)
6-10 tahun >  (fix 8,75%)
10-15 tahun >  (fix 9,90%)

Bank BCA
KPR dari Bank BCA menawarkan pembiayaan untuk 

pembelian properti baru/seken dan multiguna/renovasi.

Fix 2 tahun  > (5,25%)
Fix 3 tahun  > (5,25%)
Fix 5 tahun  > (6,25%)

Itulah beberapa suku bunga  dari bank KPR terendah 
per Juni 2021 yang bisa kamu pilih. n

5 BANK KPR DENGAN SUKU BUNGA RENDAH
Berikut lima bank dengan penawaran suku bunga 

KPR rendah per Juni 2021 yang bisa kamu jadikan pilihan 
untuk KPR:

Bank Mandiri (Mei-Juni 2021)
Bank Mandiri memberikan fasilitas pembiayaan 

meliputi rumah tinggal, ruko, rukan, hingga apartemen. 
Selain itu, terdapat fasilitas lain seperti  take over,  top 
up, angsuran fleksibel, hingga angsuran berjenjang.

Fix 1 tahun > (3,88%)

Fix 3 tahun  > (4,88%)

Fix 5 tahun  > (6,86%)

Fix 10 tahun  > (8,88%)

Bank Standard Chartered
Pembiayan rumah dari bank Standard Chartered 

meliputi rumah/ruko/apartemen baru atau seken,  take 
over, hingga kredit multi guna.

Fix 3 tahun >  (6,75%)

Fix 5 tahun >  (8,75%)

Villa Tamara - Polewalimandar.
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Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 
2020 silam telah mengubah strategi calon konsumen 
dalam berburu produk properti. Developer harus jeli 

dalam memanfaatkan situasi ini agar proyek properti yang 
dirilis bisa diserap pasar.

“Perilaku konsumen properti kini sudah berubah. Kalau 
dulu, konsumen hanya dapat mencari paling banyak 2 atau 
3 proyek properti yang tengah diincar. Sekarang, konsumen 
cukup tinggal mengklik pada gawai saja sudah bisa memilih 
proyek properti yang ingin dilihatnya. Alternatif pilihan 
dalam pencarian properti di berbagai platform juga sudah 
sangat banyak,” ungkap Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat 
Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), Nurul Yaqin, 
dalam diskusi virtual Property Cuan Rising-Up (PCR) Series: 
First Time Home Buyer & First Time Investor, Jumat, 18 Juni 
2021.

Nurul menegaskan, pihak marketing developer harus 
dapat memberikan pemahaman terhadap calon konsumen. 

“Bagaimana tenaga pemasaran bisa memberikan 
kepastian produk properti yang ditawarkan. Dari sisi latar 
belakang developernya harus mumpuni, aspek legalitas 
lahan, hingga kepastian status kepemilikan propertinya,” be-
bernya.

Investor Pemula
Senior Vice President Non Subsidized Mortgage 

& Personal Lending Division  PT Bank Tabungan Nega-

ra (Persero) Tbk, Suryanti Agustinar menyatakan, pihaknya 
memfokuskan pada calon konsumen properti dengan 
kriteria pembeli pertama (first-time buyer) maupun investor 
pemula (first-time investor). Saat ini pelaku industri properti 
memang didorong untuk menggarap pangsa pasar ter-
sebut.

“Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan 
guna mendorong tumbuhnya pasar industri properti na-
sional. Misalnya, adanya PPN Ditanggung Pemerintah. Beri-
kutnya, Bank Indonesia juga memperbolehkan perbankan 
untuk menerbitkan KPR dengan uang muka nol persen,” 
tutur Yanti.

Menurutnya, developer harus cerdas menyerap kebu-
tuhan pasar ditengah situasi pandemi.

“Hunian seperti apa yang menjadi kebutuhan masyara-
kat dalam kondisi pandemi. Developer harus mampu men-
ciptakan hunian sehat, pencahayaan yang optimal, serta 
didukung fasilitas lingkungan yang memungkinkan bagi 
penghuninya untuk melakukan aktivitas fisik secara aman 
dan baik,” tukasnya.

Sedangkan dari sisi lokasi, mungkin sudah tidak men-
jadi fokus utama bagi calon pembeli properti. 

“Lokasi hunian kemungkinan sudah tidak terlalu 
diperhatikan lagi. Masyarakat kini terbiasa untuk work from 
home (WFH). Soal lokasi ini properti, juga yang tidak kalah 
pentingnya adalah ketersediaan alternatif transportasi pub-
lik,” pungkasnya. n

tren
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PANDEMI DAN PERUBAHAN 
PERILAKU KONSUMEN 
DALAM MENCARI HUNIAN 

DITENGAH KEBIASAAN BARU DI ERA NEW NORMAL, LOKASI  SUDAH TIDAK MENJADI FOKUS UTAMA 
BAGI CALON PEMBELI DALAM MENCARI HUNIAN 



33Volume 6, Edisi 22, 2021  |

Di tengah berbagai kontroversi, pemerintah terus 
melanjutkan proyek pemindahan ibukota baru yang 
ditargetkan akan operasional pada tahun 2024. Untuk 

sektor perumahan, pemerintah langsung menargetkan akan 
membangun sebanyak 12 ribu unit perumahan di atas lahan 
seluas 101 ha.

“Nanti bentuknya bisa perumahan atau apartemen yang 
akan dibangun dan ini masih diperhitungkan. Hal lainnya 
lagi yaitu menyediakan fasilitas untuk populasi sebanyak ini 
dan itu menjadi catatan penting yang terus dibahas untuk 
pengembangan proyek ibukota negara (IKN),” ujar Boby Ali 
Azhari, Direktur Bina Penataan Bangunan (BPB) Ditjen Cipta 
Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR).

Pembangunan proyek hunian ini juga tentunya mem-
perhitungkan jumlah populasi di ibukota baru nanti. Yang 
pasti, pemerintah menargetkan bisa menapung hingga 38 
ribu orang pada tahun 2024 nanti namun sekali lagi hal ini 
masih terus diperhitungkan.

Selain itu untuk berbagai sarana maupun fasilitas yang 
akan dibangun targetnya akan dibangun di atas lahan seluas 
8 ha. Kemudian untuk ruang terbuka atau area hijau akan 
dibangun juga taman seluas 300 ha.

Pembangunan lainnya yang disiapkan yaitu untuk 
alun-alun, Bukit Bendera, hingga Sumbu Kebangsaan yang 
tahap pertama ini akan dibangun di atas lahan seluas 26  ha. 
Selanjutnya Sumbu Tripraja atau area untuk gedung eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif yang rencananya akan dibangun di atas 
lahan seluas 10 ha.

Selain bangunan, ruang terbuka, dan berbagai fasilitas 
gedung, yang juga akan dibangun adalah sarana infrastruktur 
jalan raya dan koneksitas jalan tol. Rencananya koneksi jalan 
tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 30 km dan jaringan 
jalan lain di kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) sepanjang 
44 km.

“Jadi semuanya msih dalam tahap perhitungan dan 
yang sudah direncanakan yang kami paparkan ini. Untuk 
pembiayaannya juga masih terus  digodok oleh Kementerian 
Keuangan termasuk berapa potensi pembiayaan dari APBN 
dan potensi yang bisa didapat dari swasta,” jelas Boby. n

Pemerintah Akan Bangun 12 Ribu 
Unit Rumah di Kawasan IKN

Bank Syariah Indonesia (BSI) menggelar Akad Kredit Massal 
KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Peru-
mahan) bagi 1.500 Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 April 2021 
secara daring dengan tema bertajuk BSI Ramadhan Fest 1442 
Hijriah/ Tahun 2021.

Kokok Alun Akbar, Direktur Retail Banking BSI menyam-
paikan bahwa di hari pertama ibadah puasa BSI menggelar 
Akad Kredit Massal dengan melibatkan 83 Kantor Cabang BSI 
yang tersebar di 17 provinsi. 

“Terimakasih atas kepercayaan yang diberikan pemerin-
tah kepada kami dalam menyalurkan FLPP. Kami tetap fokus 
pada segmen konsumer, termasuk FLPP.” ujar Kokok.

Turut hadir menyaksikan secara daring seremoni 

BSI Gelar Akad Kredit Massal KPR FLPP  
penandatanganan akad kredit massal tersebut, Direktur 
Utama PPDPP, Arief Sabaruddin yang didampingi Direktur 
Layanan PPDPP Christ Robert Panusunan Marbun. Dalam 
sambutannya, Arief Sabaruddin mengingatkan kepada Nasa-
bah KPR Sejahtera FLPP usai melaksanakan akad kredit untuk 
segera menghuni dan menjaga rumahnya.

Selain mengingatkan para nasabah, tidak lupa juga 
Arief Sabaruddin juga selalu mengingatkan mitra kerjanya, 
yaitu bank pelaksana maupun developer perumahan. “Tahun 
ini pemerintah menargetkan penyaluran FLPP cukup tinggi, 
kenaikannya dua kali lipat, perlu diakselerasi. Kami berharap 
BSI bisa segera mengejar pencairan,” ujar Arief.

Aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Peruma-
han) merupakan aplikasi yang disediakan pemerintah dari 
sisi  demand, atau kebutuhan masyarakat. Sedangkan untuk 
sisi supply atau ketersediaan hunian, pemerintah menerapkan 
Aplikasi SiKum-bang (Sistem Informasi Kumpulan Pengem-
bang), dan yang akan mulai diterapkan pada Juli 2021 menda-
tang yaitu SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi).

“Mohon untuk diperhatikan bagi rekan-rekan pengem-
bang perumahan. Dalam Al Qur`an Surat Al-Isra Ayat 35 
disebutkan bahwa sempurnakanlah takaran, timbanglah 
dengan timbangan yang benar. Ini berarti takaran dalam 
konstruksi bangunan, seperti tulangan pokok hingga jarak 
sengkang harus sesuai dengan ketentuan pemerintah,” 
terang Arief. n

kilas berita
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah 
mengeluarkan “Surat Pencatatan Ciptaan” untuk Sis-
tem Informasi KPR Subsidi Perumahan alias SiKasep 

dengan No. EC00202122236 berdasarkan permohonan per 
30 April 2021 sehingga aplikasi ini sudah terlindung hingga 
50 tahun ke depan berdasarkan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

SiKasep diluncurkan pertama kali 19 Desember 2019 
dan saat ini telah digunakan sebagai acuan dan dasar bagi 
penyaluran pembiayaan perumahan bagi masyarakat ber-
penghasilan rendah (MBR). Sejak diluncurkan pertama kali, 
per 28 Mei 2021 pukul 09.52 WIB, SiKasep telah diakses 
oleh 475.158 pengguna, terdiri dari 1.591 pengguna tahun 
2019 ,sedangkan 328.248 pengguna tercatat di tahun 2020 
dan pengguna tahun 2021 sebanyak 145.319 pengguna. 
Pengakses harian SiKasep rata-rata mencapai 1.470 peng-
guna.

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 

(PPDPP) juga melakukan survei kepuasan untuk pengguna 
SiKasep, tercatat dari total hit 173.069 terdapat 32,65% me-
nilai sangat baik dan 60,18% menilai SiKasep baik.

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin menyampai-
kan bahwa lahirnya SiKasep adalah untuk memudahkan 
masyarakat dalam menemukan rumah yang mereka ingin-
kan, memudahkan pengembang dalam memasarkan rumah 

subsidi yang sudah mereka bangun 
dan memudahkan perbankan dalam 
memverifikasi calon debitur yang akan 
membeli rumahnya.

“Dengan telah adanya pengakuan 
dan perlindungan ini dari pemerintah, 
semakin meyakinkan, bahwa pemerintah 
hadir untuk masyarakat dan berupaya 
memberikan solusi atas pembiayaan 
perumahan yang mereka hadapi,” ujar 
Arief, demikian Arief Sabaruddin biasa 
disapa menegaskan.

Aplikasi SiKasep ini memiliki empat 
pintu dalam pelaksanaannya. Pintu per-
tama, yang bisa diakses langsung oleh 
masyarakat berpenghasilan rendah 
(MBR) melalui aplikasi SiKasep. Pintu 
kedua bisa dimasuki oleh pengembang 
lewat Sistem Informasi Kumpulan 
Pengembang (SiKumbang) yang bertu-
gas untuk menyiapkan semua data 
perumahan yang akan dipilih oleh MBR, 
perbankan yang melakukan verfikasi 
dengan  system host to host  dan PPDPP 
yang memproses pengajukan data MBR, 
menyalurkan dana FLPP dan memonito-
ring pelaksanaannya.

Saat ini pun, SiKasep juga semakin 
menguat dengan adanya Sistem Peman-
tauan Konstruksi alias SiPetruk yang 
rencananya Juli ini akan diterapkan pe-
laksanaannya. SiPetruk berfungsi me-
mastikan bahwa bangunan yang ada di 
SiKumbang sesuai dengan aturan dan 
standar yang ada. n

SiKasep Raih Hak Cipta 
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Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 
(PPDPP) melalui Direktur Layanan mengadakan 
Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema, “Alternatif 

Pendanaan FLPP dengan Pemda” pada hari Selasa (25/5) 
di Hotel Hermitage, Jakarta.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama 
PPDPP, Arief Sabaruddin, Direktur Layanan, Christ Robert 
Marbun dan Direktur Keuangan, Arief Rahman Hakim. 
Sedangkan dari pihak luar, turut hadir dari  Kepala Sub 
Direktorat BLUD, Direktorat Jenderal Bina Keuangan 
Daerah, Kemendagri, Kepala Dinas Perumahan dan Per-
mukiman Provinsi Jawa Barat, Boy Iman Nugraha, dan 
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi 
DKI dan Kepala UPDP, Sarjoko.

Pertemuan ini menurut Direktur Utama PPDPP, 
menjadi momen yang pas untuk menggali semua 
informasi tentang peluang PPDPP mencari alternatif 
pendanaan lain untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan (FLPP) dengan pemerintah daerah. 

“Saat ini pendanaan PPDPP masih 75:25 , dimana 
porsi terbesar dipegang oleh pemerintah dalam hal ini 
PPDPP dan sisanya dari bank pelaksana penyalur dana 
FLPP. Kami mencoba peluang pendanaan dari pemda 
agar porsi pemerintah semakin berkurang,” ujarnya me-
negaskan.

Sebagai informasi sejauh ini, PPDPP selama ini telah 
melakukan pembahasan terhadap kemungkinan kerja 
sama dan kesediaan Provinsi Jawa Barat dalam alternatif 
pendanaan FLPP ke depan. 

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin menam-
bahkan bahwa dari data yang ada saat ini, penerima 
manfaaat terbesar dari FLPP adalah Jawa Barat. 

“Jadi sangat pas jika hal ini terwujud dan saat ini juga 
banyak sekali warga DKI Jakarta yang rumahnya di Jawa 
Barat. Sehingga keputusan yang benar jika dua pemda 
ini mendukung pembiayaan perumahan ini,” ungkapnya 
menguatkan. n

Mencari Alternatif Pendanaan KPR FLPP 
Bersama Pemerintah Daerah
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PPDPP memperoleh peng-
hargaan Bronze pada Humas 
Enterpreneur Award 2021 

dalam acara Jakarta Marketing 
Week (JMW) 2021 yang dise-
lenggarakan oleh  MarkPlus Inc. 
Penghargaan tersebut diberikan 
atas upaya kampanye kehumasan 
yang dilakukan oleh PPDPP, yaitu 
“Cari Rumah Tanpa Keluar Rumah 
dengan Sikasep”. 

Pelaksanaan penjurian meli-
batkan perwakilan dari Perhumas, 
Indonesia Marketing Association, 
dan Markplus Inc dengan variable 
penilaian diantaranya  Strategy, 
Execution, dan Impact.

Dalam penghargaan tersebut, 
tim juri menilai bahwa Kampanye 
Cari Rumah Tanpa Keluar Rumah 
dengan SiKasep mampu menjadi 
solusi bagi masyarakat untuk 
mencari rumah dan melakukan 

proses bisnis kepada bank pelaksana dan pengembang hanya dalam satu 
genggaman yang dapat meminimalisir interaksi fisik di tengah kondisi Covid-19 
saat ini. Penghargaan yang sama juga diterima oleh Kementerian Komunikasi 
dan Informasi, Bea dan Cukai, dan Badan Pusat Statistik. n

PPDPP RAIH 
Humas Enterpreneur Award 2021 
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PPDPP dengan Lembaga Pengembang-
an Jasa Konstruksi (LPJK) terus mela-
kukan pengembagan  Teknologi 

Informasi melalui integrasi data Sistem 
pemantauan konstruksi (SiPetruk) dengen 
sistem SIKI LPJK, dari sisi keamanan inter-
koneksi yang akan diamankan oleh Balai 
Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Direktur Operasi, Martanto Boedi 
Joewono, mengatakan bahwa integrasi 
sistem data kedua lembaga itu diharapkan 
mulai dioperasionalkan oleh balai-balai 
bulan Juli 2021 karena itu ia minta divisi 
teknologi informasi untuk segera, meng-
inventarisir data dan dokumen yang telah 
terekam pada aplikasi Sipetruk; Melakukan 
uji pengiriman dan SiPetruk ke sistem SIKI 
LPJK; dan Melakukan reviu interkoneksi. 

“Nantinya PPDPP akan menyediakan 
webservice Sipetruk untuk diintegrasikan 
dengan sistem penyimpanan data-data 
hasil pengawasan dan penyediaan webser-
vice datuk untuk bahan pendukung peng-

awasan dan pengendalian LPJK dan pembuatan dokumen daftar service yang 
telah digunakan,” tambahnya.

Seperti dikethui saat ini PPDPP juga sudah menjalin Kerjasama dengan 
BSrE terkait dengan penggunaan sistem e-FLPP 2.0 yang merupakan media 
proses penyaluran dana FLPP yang telah dilengkapi dengan Digital Signature 
yang diterbitkan oleh BSrE sebagai upaya dari PPDPP dalam peningkatan 
kecepatan dan kualitas layanan kepada perbankan.n

Integrasikan Data SiPetruk 
dengan SIKI LPJK 

BTN selenggarakan Spektakuler Ramadhan dengan melaku-
kan realisasi 3.200 KPR Subsidi BTN Syariah. Kegiatan secara 
daring tersebut dilaksanakan di Menara BTN, Jl. Gajah Mada, 

Jakarta Pusat. Adapun narasumber dalam kegiatan ini antara lain 
Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin; Direktur Consumer & 
Comercial Lending Bank BTN, Hirwandi Gafar; dan Ketua Dewan 
Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah BTN, M Quraish Shihab.

Secara luring, selain dihadiri oleh para narasumber, kegiatan 
ini juga turut mengundang asosiasi pengembang perumahan, 
seperti dari Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang 
Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), dan 
Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat 
(HIMPERRA).

Hirwandi Gafar pada kesempatan pertama menyampaikan 
bahwa kegiatan ini  secara khusus dilaksanakan di Bulan Rama-
dhan bertepatan dengan perayaan Nuzulul Quran, yang jatuh 
pada 17 Ramadhan, dengan menyelenggarakan akad kredit KPR 
melalui BTN Syariah dan menyerahkan Buku Saku FLPP kepada 
para debitur yang dilakukan secara serentak di 26 kantor cabang 
BTN Syariah di seluruh Indonesia.

“BTN mengucapkan penghargaan yang setinggi-tinggi-
nya,  dalam hal ini PPDPP karena telah memberikan kepercayaan 
kepada BTN untuk tetap menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pem-
biayaan Perumahan (FLPP) sesuai dengan kaidah dan ketentuan 
yang berlaku,” ujar Hirwandi. 

Lebih lanjut Hirwandi menyampaikan bahwa BTN tidak 
hanya menjaga ketepatan sasaran penyaluran FLPP, melainkan 
juga kualitas dokumen maupun bangunan dan  Prasarana Sara-
na dan Utilitas Umum (PSU).

Arief Sabaruddin yang didampingi Kepala Divisi Pemasaran, 
Alfian Arief   di kesempatan berikutnya menyampaikan bahwa 
saat ini PPDPP sedang melaksanakan konsep hijrah dalam 
menjalankan tata kelola FLPP, dimana saat ini PPDPP telah me-
ngembangkan berbagai layanan teknologi informasi. Selain itu 
Arief dalam forum daring tersebut juga kembali mengingatkan 
kepada para pengembang perumahan maupun bank pelaksana 
untuk terus memperhatikan kualitas bangunan.

“Konsep Syariah tidak hanya riba, namun bagaimana men-
jalankan segala sesuatu sesuai dengan kaidah dalam Al Qur`an 
pada bisnis kita ini (perumahan),” terang Arief

Lebih lanjut Arief menjelaskan dengan mengutip 
Al Qur`an yaitu Surah Al Hud Ayat 85, dimana dalam ayat 
tersebut membahas mengenai timbangan dan takaran yang 
adil dan tidak merugikan hak orang lain maupun perbuatan 
yang merusak.

Arief menerangkan bahwa rumah yang dibangun tentunya 
harus memperhatikan takaran dan komposisi campuran beton, 
hingga konstruksi rumah yang dibangun sesuai dengan aturan 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Pengembang itu tidak 
hanya membangun rumah saja, namun harus hijrah juga untuk 
membangun peradaban,” pungkas Arief. n

BTN Syariah Gelar Akad KPR FLPP Massal 
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Guna mengkampanyekan gerakan bangun rumah 
subsidi berkualitas, PPDPP menyelenggarakan 
lomba yang diperuntukkan bagi masyarakat 
umum. Tema yang diusung dalam lomba ini 

adalah “Membangun Rumah, Membangun Kehidupan”. 
Lomba ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu lomba 
foto dan lomba video dengan batas waktu pengumpulan 
karya hingga tanggal 18 Juni 2021.

Adapun obyek yang dapat menjadi rekomendasi 
bagi karya peserta seperti: Rumah susun atau rumah tapak 
subsidi pemerintah; Kawasan perumahan, lingkungan 

Kampanyekan Rumah Subsidi 
Berkualitas, PPDPP Kembali 

Selenggarakan Lomba
sekitar rumah atau perumahan subsidi pemerintah; 
Human interst di rumah atau perumahan subisidi peme-
rintah; dan Interpretasi tema “Membangun Rumah, Mem-
bangun Kehidupan”. 

Pada akhir penutupan lomba, PPDPP menerima 
sebanyak 1.638 karya fotografi yang berasal dari 361 
peserta terdaftar, dan sebanyak 91 karya video yang 
berasal dari 85 peserta. Saat ini PPDPP sedang dalam ta-
hap kurasi/seleksi karya dengan target 50 karya fotografi 
dan 30 karya video untuk selanjutnya dapat dilakukan 
proses penilaian oleh tim juri. n
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Kamu Belum Punya

Rumah?

Ayo Download 

SiKasep
Sistem informasi KPR Subsidi Perumahan

Dengan aplikasi SiKasep 

kamu bisa melakukan subsidi checking, 

memilih unit rumah berdasarkan 

lokasi yang dinginkan; menentukan 

Bank Pelaksana dan memantau 

proses KPR yang sedang kamu ajukan 

dengan mudah. Ayo download 

segera aplikasinya di playstore!!!
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