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Sistem Kumpulan Pengembang (SiKumbang) akan mendata nomor 
registrasi rumah komersial.  Perluasan potensi SiKumbang ini dilakukan 
atas adanya insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah 

(PPN DTP) atas properti. Artinya, SiKumbang mengalami pengembangan 
fungsi dengan adanya PPN DTP tersebut. 

Potensi SiKumbang ini tetu saja dapat mengarahkan pemerintah 
untuk mematangkan big data hunian. Yang kelak akan menjadi acuan para 
stakeholders di bidang perumahan. Selain itu, para pengembang juga tak 
perlu lagi mendata hunian mereka melalui Sistem Registrasi Pengembang 
(SIRENG), melainkan saat ini bisa langsung melalui SiKumbang.

Untuk diketahui, PPN DTP diberikan untuk penyerahan rumah tapak 
maupun rumah susun (rusun) yang dilakukan pada masa pajak Maret 
2021 sampai Desember 2021. Ketentuan ini sebagaimana tercantum 
dalam Peraturan Menteri (Permen) Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021 
tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan 
Unit Hunian Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah. Sebelumnya 
pemerintah mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) sebesar Rp 5 triliun untuk insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
pembelian rumah atau properti. Insentif fiskal ini berlaku sampai akhir 
tahun.

Adapun rumah tapak maupun rusun yang mendapatkan insentif PPN 
100 persen yaitu dengan harga jual maksimal Rp 2 miliar.  Sementara PPN 
DTP sebesar 50 persen diberikan pada unit rumah dengan harga jual di 
atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar. 

PPN DTP tersebut berlaku untuk setiap satu orang pribadi atas per-
olehan satu unit rumah. Program pembebasan pengenaan PPN melalui 
insentif dari pemerintah yang disinergikan dengan registrasi unit rumah 
pada SiKumbang nantinya dapat menjadi acuan data. 

Tujuannya, Pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut terha-
dap dampaknya pada industri perumahan. Pemberian insetif tersebut 
berpotensi dapat memberikan kontribusi potensi pertumbuhan 
Produk Domestik Bruto (PDB) 0,6-1,4 persen untuk menyerap 4,23 juta 
tenaga kerja hingga 174 multiplier effect (efek ganda) terhadap industri 
lainnya. n

Aplikasi SiKumbang untuk 
Pendataan Rumah Komersial
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Pemerintah terus mendorong gairah industri 
properti untuk bangkit di tengah kondisi 
Pandemi Covid-19. Dukungan tersebut tidak 
hanya diberikan pada bantuan pembiayaan 

perumahan bagi rumah subsidi saja, melainkan juga 
pada rumah komersil. Melalui Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 103/PMK. 010/2021 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak 
dan Unit Hunian Rumah Susun Yang Ditanggung Pe-
merintah. 

Pada pasal 12 PMK 103 Tahun 2021 itu menye-
butkan bahwa kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perumahan dan ka-
wasan permukiman, dalam hal ini Kementerian PUPR 
diminta melakukan pendataan berita acara serah te-
rima dan registrasi kode identitas rumah.

Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelola-
an Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kemu-
dian ditunjuk oleh Kementerian PUPR untuk meng-
akomodir data registrasi pengembang melalui  
aplikasi SiKumbang. Artinya aplikasi SiKumbang 
bakal digunakan untuk mendata rumah komersial 
yang mendapatkan stimulant PPN DTP. Karena itu 

pengembang properti yang menjual hunian komersial 
untuk mendaftarkan diri melalui Aplikasi Sistem Kum-
pulan Pengembang (SiKumbang).

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin menya-
takan bahwa untuk menunjang program Pajak Pertam-
bahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah, kini 
SiKumbang mengalami pengembangan fungsi de-
ngan mendata nomor registrasi hunian komersial.

“Potensi SiKumbang ini dapat mengarahkan kami 
untuk mematangkan Big Data Hunian yang dapat 
menjadi acuan para stakeholder di bidang perumahan” 
ungkap Arief Sabaruddin.

Arief menjelaskan, pemerintah saat ini terus 
mendorong agar gairah industri properti bangkit di 
tengah kondisi Pandemi Covid-19. Dukungan tersebut 
tidak hanya diberikan pada bantuan pembiayaan 
perumahan bagi rumah subsidi saja, melainkan juga 
pada rumah komersil.

Upaya pemerintah untuk tetap mempertahankan 
daya beli masyarakat di sektor industri perumahan 
guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 
menjadi latar belakang lahirnya aturan tersebut. 
PPN DTP diberikan untuk penyerahan rumah yang 

Perum Kav 1 - Kalimantan Barat.

Aplikasi SiKumbang, 
Data Rumah Komersil

Potensi SiKumbang bisa mematangkan big data hunian dan menjadi acuan 
para stakeholder di bidang perumahan 
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dilakukan pada masa pajak bulan Maret 2021 sampai 
dengan Desember 2021.

Adapun PPN dari rumah tapak maupun rumah 
susun DTP sebagaimana dimaksud oleh peraturan 
tersebut adalah sebesar 100% dari PPN yang terutang 
pada unit rumah dengan harga jual paling tinggi 
sebesar Rp2 Miliar, dan 50% dari PPN yang terutang 
pada unit rumah dengan harga jual di atas Rp2 miliar 
sampai dengan Rp 5 miliar. PPN DTP tersebut berlaku 
untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu 
unit rumah.

SiKumbang sebelumnya telah beroperasi sejak 
tahun 2020 dan telah mengakomodir data hunian 
rumah bersubsidi. Untuk mengakses SiKumbang, para 
pengembang terlebih dahulu harus melalui tahapan 
Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG) miliki Kemen-

terian PUPR dengan menyertakan asosiasi perumahan 
yang yang diikutinya.

“Namun dengan adanya stimulan insentif PPN 
DTP ini, saat ini PUPR membuka akses bagi para 
pengembang perumahan untuk langsung men-
daftar ke SiKumbang tanpa harus melalui SIRENG,” 
katanya.

Berdasarkan pertemuan yang dilaksanakan antara 
Kementerian PUPR dengan Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian RI pada 9 September 2021, 
tambah Arief, program pembebasan pengenaan PPN 
melalui insentif dari pemerintah yang disinergikan 
dengan registrasi unit rumah pada Aplikasi SiKumbang 
dapat menjadi acuan data untuk melakukan kajian 
lebih lanjut terhadap dampaknya pada industri peru-
mahan.

“Pemerintah saat ini terus 
mendorong agar gairah industri 
properti bangkit di tengah kondisi 
Pandemi Covid-19. Dukungan 
tersebut tidak hanya diberikan pada 
bantuan pembiayaan perumahan 
bagi rumah subsidi saja, melainkan 
juga pada rumah komersil.”

 Arief Sabaruddin
Direktur Utama PPDPP
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Perum Villa Cileungsi Asri - Jawa Barat.

Disampaikan juga lebih lanjut bahwa pemberian 
insentif PPN DTP perumahan memberikan dampak 
pada pergerakan pasar yang mulai bergeser ke 
segmen menengah ke atas dalam dua kuartal tahun 
2021 ini. Meskipun demikian, hingga saat ini realisasi 
pemberian insentif PPN DTP yang terhitung dalam 
data penerimaan pajak per 30 Agustus 2021 masih 
berada di angka 12,4%.

Melalui pantauan PPDPP, per 13 September 2021 
SiKumbang telah melakukan BAST (Berita Acara Serah 
Terima) sebanyak 3.449 dengan jumlah lokasi sudah 
mengisi BAST sebanyak 517, adapun calon konsumen 
yang telah didaftarkan oleh para pengembang untuk 
BAST sebanyak 7.861. n

Disampaikan oleh Kemenko Bidang Perekonomi-
an bahwa pemberian insentif tersebut berpotensi 
memberikan kontribusi potensi pertumbuhan Produk 
Domestik Bruto (PDB) 0,6 -1,4 %, potensi menyerap 
4,23 juta tenaga kerja, hingga 174 multiplier effect 
terhadap industri lainnya.
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Menteri Basuki berharap, agar kedepan untuk memperbaiki 
dan menyempurnakan tatakelola melalui DIPA maupun 
KPBU baik itu bidang jalan, air, permukiman, dan perumahan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) Basuki Hadimuljono melantik 3 Pejabat Tinggi Madya dan 
17 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PUPR di Ge-
dung Auditorium Kementerian PUPR, belum lama ini. Pelantikan yang 
dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat ini untuk mengu-
kuhkan dan menggantikan Pejabat  Pimpinan Tinggi Madya yang telah 
memasuki masa purna bhakti berdasarkan Keputusan Presiden Repub-
lik Indonesia Nomor 107/TPA Tahun 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya menga-
takan, tahun 2021 seperti disampaikan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi), Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional (PPN)/Kepala Bappenas bahwa kita masih dipenuhi dengan 
ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19, “Tetapi syukur 
Alhamdulillah pada kwartal II perekonomian tumbuh hingga 7.07% 
year on year (yoy),” katanya. 

Menteri Basuki menyampaikan bahwa, tidak sedikit kontribusi 
Kementerian PUPR dalam mendukung peningkatan pertumbuhan 
ekonomi. Ada tiga hal yang selama ini menjadi pendorong pertumbuhan 
ekonomi yaitu, konsumsi masyarakat,  ekspor, dan investasi,” terangnya.

Melalui tiga sektor tersebut, Menteri Basuki juga menekankan 
pentingnya mempercepat pembelanjaan uang negara melalui APBN 
dengan benar dan tepat sasaran, “Karena ini merupakan bagian dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi yang mencapai   7.07% tersebut,” 
jelasnya.  Menurut Menteri Basuki,  pada kwartal ke III dan IV Kementerian 
PUPR harus tetap menjaga pertumbuhan ekonomi.

“Untuk itu, balai-balai, bagian program dan pelelangan memiliki 
peran kunci yang penting dalam percepatan pelaksanaan program-
program pembangunan infrastruktur,” tegasnya.

Selain itu Menteri Basuki menyampai-
kan, bahwa pelaksanaan anggaran di tahun 
2022 yaitu, pelaksanaan anggaran minimum 
dan   difokuskan pada upaya optimalisasi, 
pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi 
(OPOR) guna memastikan infrastruktur yang 
terbangun benar-benar dapat berfungsi dan 
memberikan manfaat maksimal.

Menteri Basuki berharap, agar ke-
depan untuk memperbaiki dan me-
nyempurnakan tatakelola melalui DIPA 
maupun KPBU baik itu bidang jalan, air, 
permukiman, dan perumahan. “Mekanis-
me tatakelolanya harus diperbaiki agar ter-
dapat kesamaan,” tuturnya.

Ketiga Pejabat Tinggi Madya (eselon I) 
yang dilantik adalah,   Ir. Yudha Mediawan, 
M.Dev.Plg menggantikan Ir. Trisasongko 
Widianto Dipl. HE sebagai Direktur Jenderal 
Bina Konstruksi, Dr. Ir. Herry Trisaputra Zuna, 
SE., MT menggantikan Dr. Ir. Eko Djoeli Heri-
poerwanto, MCP sebagai Direktur Jenderal 
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum 
dan Perumahan, dan Ir. Rachman Arief Di-
enaputra, M.Eng menggantikan Ir. Hadi Su-
cahyono, Ph.D., M.P.P. sebagai Kepala Badan 
Pengembangan Infrastruktur Wilayah 
(BPIW).

Pelantikan Pejabat Tinggi Madya ter-
sebut berdasarkan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 107/TPA Tahun 
2021 dan Pejabat Tinggi Pratama berda-
sarkan Keputusan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 993/
KPTS/M/2021.

Kepada pejabat yang dilantik Menteri 
Basuki berharap agar segera melakukan 
percepatan pengadaan barang dan jasa ang-
garan infrastruktur dengan prinsip-prinsip 
pengadaan yang efisien, efektif, transparan, 
terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Menteri Basuki juga meminta agar 
pembangunan infrastruktur berbasis kerak-
yatan seperti Sanitasi Berbasis Masyarakat 
(Sanimas), Penyediaan Air Minum dan Sa-
nitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan 
Program Peningkatan Tata Guna Air Irigasi 
(P3-TGAI) untuk dipercepat realisasinya, se-
hingga dapat meningkatkan daya beli ma-
syarakat. n

Menteri PUPr Lantik Herry trisaPUtra ZUna
sebagai DirektUr JenDeraL PeMbiayaan infrastrUktUr 

PekerJaan UMUM Dan PerUMaHan 

liputan utama
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Sehubungan dengan batas waktu penyelesaian 
penyaluran dana FLPP tahun 2021 pada akhir 
Oktober mendatang, PPDPP melakukan ber-
bagai persiapan Pengalihan dana FLPP ke BP 

TAPERA. Salah satunya dengan memastikan keabsahan 
data penerima FLPP yang dikelolanya sejak tahun 2010 
hingga 2020. 

Ini merupakan salah satu upaya memastikan bahwa 
akuntabilitas merupakan hal utama dalam mengelola 
dana FLPP, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan 
tepat sasaran.

Demikian diungkapkan oleh Direktur Utama 
PPDPP Arief Sabaruddin dalam pertemuan dengan 38 
bank pelaksana secara hybrid (hadir langsung maupun 
online via zoom) pada tanggal 16 hingga 17 September 
2021. 

Acara kemudian diakhiri dengan penandatanganan 
Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Verifikasi NIK De-
bitur FLPP dari PPDPP kepada bank pelaksana. 

Sebanyak 39 bank pelaksana hadir dalam forum 
tersebut, dimana 5 bank hadir secara langsung, dan 34 
bank hadir melalui forum zoom. Forum tersebut juga 
melibatkan unit Pengelolaan Informasi Administrasi 
dan Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal Kepen-
dudukan dan Pencatatan Negeri Sipil (Dukcapil) Kemen-
terian Dalam Negeri. 

Sejak Februari lalu, PPDPP mengidentifikasi seba-
nyak 146.410 data NIK penerima FLPP sebagai data ano-
mali. Dasar yang digunakan adalah PP 40 tahun 2019. 
Beberapa kriteria data NIK anomali: 
a.  Panjang karakter NIK kurang dari 16 digit (24.470 data) 
b.  Panjang karakter NIK lebih dari 16 digit (11.492 data) 
c.  Empat digit terakhir berkarakter 0000 (99.111 data) 
d.  Karakter NIK mengandung selain angka (37.262 data) 
e.  Dua karakter pertama mengandung karakter 0 (11.573 

data) 
f.  NIK debitur sama dengan NIK pasangan (682 data) 

Validasi niK Penerima FLPP 
Capai 97 Persen

Data-data hasil validasi dapat menjadi pegangan bagi BP TAPERA guna melanjutkan 
program FLPP ke depan agar akuntabilitas yang sudah diterapkan ini dapat dipertahankan. 
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Data tersebut bersumber dari hasil pemadanan 
tahun 2016 dan tahun 2021. Untuk pemadanan data 
tahun 2016 terdiri dari 84.067 NIK divalidasi oleh Dukcapil, 
dan 62.343 NIK yang dilakukan oleh PPDPP berdasarkan 
pengumpulan data NIK Debitur yang dihimpun dan 
kemudian divalidasi oleh Dukcapil. 

Anomali data NIK ditemukan paling banyak pada 
penyaluran tahun 2010-2016 dengan persentase lebih 
dari 96 % dari total data anomali. 

 Total Data yang berhasil dipadankan dan akan 
diaktualisasi dalam database penyaluran FLPP adalah 
sebanyak 141.499 data (96,6%). Data padan tersebut di-
peroleh dari tiga tahap pemadanan, antara lain: 
a. Hasil pemadanan tahun 2016 (84.067 data) 
b. Hasil pemadanan tahun 2021 tahap I (14.368 data) 
c. Hasil pemadanan tahun 2021 tahap II (43.066 data) 
d. Sedangkan sisanya sebanyak 4.911 data (3,4%) masih 

tidak valid atau tidak ditemukan data aktual. 
“Setelah dilakukan pemadanan data, sebanyak 

141.499 data NIK atau sebesar 96,65% telah dinyatakan 
valid. Sedangkan sisanya sebanyak 4.911 data NIK atau 
sebesar 3,35% akan diselesaikan bersama dengan 
bank pelaksana hingga akhir tahun 2021,” tegas Arief 
Sabaruddin.

Pemadanan Data NIK dengan bank pelaksana dilaku-
kan dengan berbagai metode, antara lain dilakukan lewat 
Tatap muka, melalui rapat koordinasi, Sistem Cloud dan 
khusus untuk BTN langsung dilakukan pengumpulan 
data NIK-nya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Arief Sabaruddin, 
data-data tersebut dapat menjadi pegangan bagi BP 
TAPERA untuk melanjutkan program FLPP agar ke 
depan akuntabilitas yang sudah diterapkan ini dapat di-
pertahankan. 

“Ke depan BP TAPERA harus bisa memastikan bahwa 
NIK yang digunakan memang dihuni rumahnya oleh 
debitur,” ujar Arief Sabaruddin berharap.

Sebagai informasi, kriteria anomali yang dimaksud 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 
40 tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan 
Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, yaitu jumlah nomor NIK 16 digit, 
karakter nomor akhir NIK masih mengandung 0000, dua 
karakter pertama mengandung karakter 0, Karakter NIK 
mengandung huruf, dan NIK Debitur sama dengan NIK 
Pasangan. 

Dan sejak tahun 2010, PPDPP telah bekerjasama 
dengan 49 bank pelaksana dalam menyalurkan dana 
FLPP, dimana bank tersebut memiliki kewajiban untuk 
melaporkan jadwal angsurannya hingga debitur FLPP 
dinyatakan lunas. n
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Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk) yang 
dikembangkan oleh BLU PPDPP Kementerian 
PUPR saat ini masih dalam tahap uji coba 
oleh para pengembang perumahan. Menurut 

rencana, Aplikasi berbasis Android yang disematkan 
dalam ponsel pintar ini, proyek percontohannya akan 
mulai dilakukan pada Oktober mendatang. 

Harapan PPDPP, Sipetruk nantinya diterapkan 
sepenuhnya pada awal tahun 2022 mendatang oleh 
BP Tapera. Aplikasi yang bertujuan untuk memastikan 
hunian yang dibangun sesuai ketentuan pemerintah 
ini menjadi syarat wajib bagi para pengembang dalam 
mengajukan rumah subisidi ke dalam aplikasi Sistem 
Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PPDPP, 
Arief Sabaruddin dalam forum virtual meeting antara 
PPDPP dengan asosiasi pengembang perumahan 
pada 21 September 2021. Forum ini menghadirkan 
5 asosiasi pengembang perumahan yang berperan 
besar mengisi aplikasi SiKumbang, yaitu REI, Apersi, 
Himperra, Apernas dan Asprumnas serta Perum 
Perumnas untuk membahas kesiapan pelaksanaan 
proyek percontohan Aplikasi SiPetruk. 

”PPDPP akan segera menentukan lokasi peru-
mahan yang akan menjadi proyek percontohan dari 
usulan yang disampaikan oleh para asosiasi pengem-
bang yang aktif di SiKumbang,” ungkap Arief, sapaan 
akrab Arief Sabaruddin.

Arief kembali menekankan kepada para pengem-
bang bahwa keberadaan SiPetruk bukan sebagai 
tugas tambahan bagi para pengembang. Keberadaan 
SiPetruk justru menjadi wujud pelaksanaan dari per-
baikan tata kelola bantuan pembiayaan rumah subsidi 
dengan memanfaatkan teknologi. 

“Justru ini akan membantu para pengembang 
perumahan dalam memantau proyek perumahan yang 
dibangun oleh para kotraktor di lapangan. Kami akan 
menyiapkan desk bagi para pengembang, sehingga 
nanti akan terlihat perkembangan rumah-nya melalui 
visual (foto) lewat SiPetruk,” ujar Arief.

Lebih lanjut Arief menyampaikan, bahwa pene-
rapan proyek percontohan  SiPetruk ini membutuhkan 
peran serta dan dukungan dari para asosiasi pengem-
bang. Hal tersebut dikarenakan dalam proses kerjanya, 
SiPetruk menggunakan Artificial Intelegent (AI) yang 
menerapkan teknologi recognize object, sehingga 

PPDPP Siapkan Perumahan Untuk 
Proyek Percontohan SiPetruk 

Asosiasi pengembang bisa mengusulkan kawasan perumahan yang siap dijadikan
proyek percontohan bagi Aplikasi SiPetruk
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membutuhkan database dokumentasi konstruksi di 
lapangan.

“Database ini akan menjadi panduan AI SiPetruk 
dalam mengidentifikasi foto yang diajukan. Ini juga 
dapat mengakomodir para pengembang yang mene-
rapkan kearifan lokal dalam membangun rumahnya, 
karena tiap daerah di Indonesia kondisinya berbeda-
beda,” terang Arief.

Dalam menerapkan SiPetruk, Manajemen Kons-
truksi (MK) yang bertugas memantau pembangunan 
rumah di lapangan akan mengunggah foto sesuai 
isian yang diminta oleh SiPetruk. Apabila terjadi ma-
salah jaringan, SiPetruk tetap dapat dioperasikan se-
panjang ponsel yang digunakan mengaktifkan Global 
Positioning System (GPS).

“Untuk memenuhi isian SiPetruk, saat ini kami 
baru memprioritaskan aspek isian Keselamatan dan 
Kesehatan terlebih dahulu, ada sekitar 30 isian,” imbuh 
Arief.

Arief juga mengutarakan bahwa output dari 
penerapan SiPetruk ini adalah Sertifikat Laik Fungsi 

(SLF) yang nantinya dapat menjadi rujukan bagi bank 
pelaksana maupun tindaklanjut pada Sistem Informasi 
Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) PUPR yang 
saat ini menjadi hal wajib bagi para pengembang pe-
rumahan.

Masa Transisi SiPetruk
Sebelumnya PPDPP menjelaskan bahwa SiPetruk 

memasuki masa transisi hingnga Desember 2021. 
Di masa transisi itu PPDPP akan  memperkaya data 
Aplikasi SiPetruk serta mempersiapkan tenaga pen-
dukung  dengan keahlian keterampilan dengan be-
kerja sama dengan Ditjen Bina Konstruksi. 

Karena itu Arief juga mengingatkan dan meng-
himbau kepada seluruh bank pelaksana penyalur KPR 
Sejahtera FLPP Tahun 2021 untuk tidak mensyaratkan 
terlebih dahulu kelengkapan SiPetruk kepada para 
pengembang di masa transisi tersebut 

“Rumah yang dibangun di Bulan Juli adalah rumah 
yang menggunakan SiPetruk, namun untuk tahap 
awal ini tidak menggugurkan akad,”pungkasnya. n

“Database ini akan menjadi 
panduan AI SiPetruk dalam 
mengidentifikasi foto yang 

diajukan. Ini juga dapat 
mengakomodir para pengembang 
yang menerapkan kearifan lokal 
dalam membangun rumahnya, 
karena tiap daerah di Indonesia 

kondisinya berbeda-beda.”
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Pemerintah memastikan pengalihan dana Rp 
40 triliun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Peru-
mahan (FLPP) yang semula dikelola oleh Pusat 
Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 

(PPDPP) ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan 
Rakyat (BP Tapera), tidak akan mengganggu layanan 
hunian bagi Masyarakat Berpenghasil Rendah (MBR).  

Pengalihan dana tersebut bakal dilakukan secara 
bertahap mulai akhir tahun ini. Dana tersebut, akan 
dipakai BP Tapera untuk melayani Aparatur Sipil Negara 
(ASN) atau PNS, TNI dan Polri untuk mendapatkan dana 
pembelian rumah pertamanya.

Terkait dengan pengalihan dana KPR FLPP dari 
PPDPP ke BP Tapera, pemerintah telah menerbitkan 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/
PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana 
FLPP dari PPDPP kepada BP Tapera dan Penarikan 
Kembali Dana FLPP oleh pemerintah.

Menurut Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin, 
peraturan pengalihan ini juga mencakup mekanisme 
pengalihan dana FLPP dari PPDPP ke BP Tapera dengan 
mekanisme penarikan dana FLPP oleh Pemerintah 
pada BP Tapera serta akuntansi dan pelaporan sehingga 
seluruh prosesnya bisa halus dan tidak mengganggu 
penyaluran yang telah berjalan.

“Kami saat ini terus mempersiapkan berbagai 
proses peralihan ini dengan tetap memastikan tidak 
mengganggu layanan penyaluran KPR FLPP untuk 
masyarakat karena program ini sangat diminati dan 
peminatnya juga terus membesar. Yang pasti, seluruh 
proses peralihan ini akan dipastikan tidak mengganggu 
pelayanan penyaluran KPR FLPP,” ujarnya.

Karena itu untuk memastikan layanan tetap ber-
jalan, pemerintah kemudian menegaskan melalui 
Keputusan Menteri PUPR Nomor 1187/KPTS/M/2021 
tentang Pengalihan Fungsi Pengelolaan Dana FLPP pa-
da PPDPP kepada BP Tapera.

Pengalihan KPR FLPP ke BP tAPeRA 
tidak akan Mengganggu Layanan

Pengalihan yang dilakukan tidak hanya KPR FLPP saja, melainkan seluruh program dan 
sumber daya yang ada di PPDPP tetap difungsikan tanpa terkecuali.  
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Dalam Keputusan tersebut disebutkan, pengalihan 
fungsi ini diikuti dengan pengalihan sistem tata kelola, 
pegawai profesional, non aparatur sipil negara, dan 
seluruh aset utama pendukung langsung layanan 
FLPP berupa aset berwujud dan aset tidak berwujud 
(teknologi).

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra 
Zuna mengatakan bahwa Kementerian PUPR berenca-
na akan mengalokasikan bantuan pembiayaan peru-
mahan pada tahun depan sebesar Rp28,2 triliun untuk 
200.000 unit rumah. Adapun untuk dana FLPP dari total 
anggaran bantuan tersebut dialokasikan sebesar Rp23 
triliun untuk 200.000 unit rumah subsidi.

“PPDPP hanya berganti baju. Kita masih mengacu 
pada peraturan dan mekanisme yang sama,” ungkap-
nya. Penyaluran FLPP 2021 akan tutup buku pada Ok-
tober mendatang. 

“Oktober merupakan batas bank mengajukan 
pencairan FLPP ke PPDPP. Selanjutnya, untuk 
November dan Desember masih ada dana bantuan 
pembiayaan perumahan, seperti BP2BT (Bantuan 
Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) 
dan Program BP Tapera. Mohon dapat dioptimal-
kan,”harapnya. 

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menjelaskan 
bahwa seluruh peraturan yang telah diterapkan dalam 
penyaluran FLPP tidak ada yang berubah, hanya no-
menklatur dari PPDPP menjadi BP TAPERA.

“Sesuai dengan target RPJMN (Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah Nasional) Perumahan 
Tahun 2020–2024, kami akan menggunakan portal 
teknologi yang tersedia di PPDPP, sehingga layanan 
kami pastikan running well,” imbuh Adi Setianto.
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Lebih lanjut Adi Setianto sampaikan 
guna memastikan kelancaran proses 
bisnis, pengalihan yang dilakukan tidak 
hanya FLPP saja, melainkan seluruh 
program dan sumber daya yang ada di 
PPDPP tetap difungsikan tanpa terkecuali. 

“Kami beruntung atas konsep plug 
& play ini. Kami mendapatkan limpahan 
ekosistem penyaluran FLPP berbasis di-
gital, ini lebih mempermudah kami untuk 
menyalurkan FLPP,” lanjutnya.

Sebagai informasi, berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Tabungan Perumahan Rakyat 
yang selanjutnya dituangkan pada Per-
aturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 
tentang Penyelenggaraan Tabungan 
Perumahan Rakyat, maka pada tahun 
2022 mendatang pengelolaan Fasilitas 
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 
yang sebelumnya dikelola oleh PPDPP 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat (PUPR) akan dialihkan ke 
Badan Pengelola Tabungan Perumahan 
Rakyat (BP TAPERA).

Optimis Target FLPP Tercapai Oktober 2021
Jika melongok ke dashboard management control PPDPP, 

tercatat user terdaftar di Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan 
alias SiKasep per periode yang sama, sebanyak 521.797 pengguna 
yang terdaftar, dengan rincian tahun 2019 sebanyak 1.584 peng-
guna, tahun 2020 sebanyak 326.315 pengguna dan tahun 2021 
sebanyak 193.898 pengguna.

Data FLPP yang lolos uji data dalam periode yang sama 
mencapai 10.910 calon debitur yang telah mengajukan proses 
pengajuan dana FLPP sebanyak 909 calon debitur dan total yang 
telah menerima dana FLPP per periode yang sama sebanyak 
96.614 debitur.
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“Kami masih optimis penyaluran 
dana FLPP bisa mencapai target 

Oktober mendatang. Saat ini 
kami terus berkoordinasi dengan 

bank pelaksana untuk terus 
meningkatkan penyaluran dan 
mencoba mengkomunikasikan 

jika terjadi masalah dalam 
penyaluran.”

liputan utama

“Kami masih optimis penyaluran dana FLPP 
bisa mencapai target Oktober mendatang. Saat ini 
kami terus berkoordinasi dengan bank pelaksana 
untuk terus meningkatkan penyaluran dan mencoba 
mengkomunikasikan jika terjadi masalah dalam 
penyaluran,” ujar Arief.

Masa Transisi SiPetruk
SiPetruk alias Sistem Informasi Pemantauan 

Konstruksi, yang dikembangkan oleh PPDPP mulai 

Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP

diberlakukan Juli ini dengan masa transisi hingnga 
Desember 2021. 

“Masa transisi itu digunakan untuk memperkaya 
data Aplikasi SiPetruk yang menerapkan Artificial 
Intelegency (AI). Dengan menggunakan AI, tentunya 
SiPetruk membutuhkan banyak informasi sebagai 
database teknologinya sesuai standar yang digunakan,” 
ujar Arief.

Selain upaya untuk memperkaya data aplikasi 
SiPetruk, PPDPP juga terus mempersiapkan tenaga 
pendukung  dengan keahlian ketrampilan dengan be-
kerja sama dengan Ditjen Bina Konstruksi. 

“Semua ini merupakan upaya-upaya kita untuk 
menuju rumah yang benar-benar berkualitas sehingga 
pada akhirnya akan membahagiakan penghuninya,” 
ujarnya menambahkan.

Selain itu, Arief juga mengingatkan dan meng-
himbau kepada seluruh bank pelaksana penyalur KPR 
Sejahtera FLPP Tahun 2021 untuk tidak mensyaratkan 
terlebih dahulu kelengkapan SiPetruk kepada para 
pengembang di masa transisi tersebut “Rumah yang 
dibangun di Bulan Juli adalah rumah yang menggu-
nakan SiPetruk, namun untuk tahap awal ini tidak 
menggugurkan akad,” pungkasnya. n



18   |  Volume 6, Edisi 23, 2021

liputan khusus

Saat memberikan arahan pada Puncak Peringat-
an Hapernas ke-14 Tahun 2021 di Pendopo 
Kementerian PUPR, Rabu, 25 Agustus 2021, 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan agar 
program penyediaan perumahan ke depan selain 
harus berkualitas tetapi juga harus berfokus pada pe-
ngentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting 
di Indonesia.   

Menurut Basuki, ia tidak kuatir lagi soal layanan 
pembiayaan perumahan lewat Fasilitas Likuiditas Pem-
biayaan Perumahan (FLPP) dan sejenisnya, karena su-
dah berjalan baik. Fokus yang harus terus dilakukan 
di KPR bersama perbankan saat ini hanya pada soal 
kualitas bangunannya saja. Bagaimana meningkatkan 
dan menjaga kualitasnya tetap baik. 

Bangsa Indonesia lanjutnya, saat ini juga diingat-
kan bahwa masih ada bagian dari rakyat yang masih 

tinggal di hunian yang tidak layak huni sehingga 
memerlukan intervensi dari pemerintah melalui pe-
nyaluran pembangunan dengan APBN.

“Sekali lagi saya mengingatkan bahwa Penyediaan 
perumahan di Indonesia ke depan akan tetap menjadi 
perhatian pemerintah dan diminta untuk lebih fokus 
pada pengentasan kemiskinan dan penurunan angka 
stunting di Indonesia. Ini berbeda dengan mereka yang 
mendapat dukungan FLPP untuk MBR (masyarakat 
berpenghasilan rendah),” kata Menteri Basuki.

Basuki mengatakan, pemerintah terus mendo-
rong pelaksanaan penyediaan perumahan melalui 
Program Sejuta Rumah. Untuk itu, dirinya meminta 
para pemangku kepentingan bidang perumahan di 
seluruh Indonesia untuk bersama-sama saling men-
dukung dan meningkatkan pembangunan hunian 
yang layak dan berkualitas bagi masyarakat.

Menteri PUPr:

Fokus yang harus terus dil akukan pada l ayanan kpr bersama perbankan lebih pada soal kualitas 
bangunan. bagaimana meningkatkan dan menjaga kualitasnya tetap baik.  

RAKyAt BUtUh RUMAh 
BeRKUALitAS
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Untuk mendukung penyediaan perumahan di 
Indonesia tahun depan, Menteri PUPR menerangkan 
bahwa Kementerian PUPR telah mengalokasikan dana 
APBN sebesar Rp 5 Triliun untuk membangun hunian 
bagi masyarakat tidak mampu. Sedangkan alokasi 
untuk pembiayaan perumahan bersubsidi pemerintah 
telah mengganggarkan Rp 28,2 Triliun.

Housing’s Troop Day 
Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga 

menyampaikan apresiasi kepada Generasi Muda 
PUPR yang mengambil peran aktif dalam pelaksanaan 

HAPERNAS 2021. Keterlibatan Genmud membawa 
penyegaran terhadap berbagai acara HAPERNAS se-
hingga akan lebih banyak anak muda yang mendapat-
kan edukasi bagaimana mendapatkan hunian yang 
layak. 

“Saya berharap Generasi Muda Perumahan bisa 
mengikuti pola pikir dan kebijakan untuk perumahan. 
Adapun yang namanya perumahan tidak hanya di 
perumahan-perumahan pengembang, tetapi kita 
punya tanggung jawab lebih besar bagi masyarakat 
yang di bawah lagi dalam rangka pengentasan ke-
miskinan,” kata Menteri Basuki. 

“Saya berharap Generasi 
Muda Perumahan bisa 
mengikuti pola pikir dan 
kebijakan untuk perumahan. 
Adapun yang namanya 
perumahan tidak hanya di 
perumahan-perumahan 
pengembang, tetapi kita 
punya tanggung jawab lebih 
besar bagi masyarakat yang 
di bawah lagi dalam rangka 
pengentasan kemiskinan.”
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Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Peringatan 
Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2021, Putri Anitya-
sari menerangkan, pihaknya mengucapkan syukur 
karena dapat melaksanakan rangkaian acara dengan 
lancar. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai 
acara puncak Hapernas Tahun 2021 adalah Housing’s 
Troop Day.

Generasi Muda Perumahan yang merupakan 
bagian dari Generasi Muda PUPR, juga menyampaikan 
rasa bangga mendapat kepercayaan menjadi penye-
lenggaraan acara Hapernas.

Kegiatan Housing’s Troop Day, imbuhnya terdiri atas 
empat segmen utama, yaitu Pemutaran video sejarah 
perumahan dan kiprah Generasi Muda Perumahan, 
Penandatanganan akad kredit kepemilikan rumah 
untuk 13ribu rumah bagi MBR dan penyerahan kunci 
rumah secara simbolis kepada honorer Kementerian 
PUPR. Selanjutnya adalah Bincang Seru KSPN dengan 
tema Generasi Muda Pulihkan Ekonomi melalui Pem-
bangunan KSPN Mandalika.

Puncak acara Hapernas merupakan kulminasi dari 
tujuh acara yang dilaksanakan sejak akhir Juli 2021, yaitu 
Vaksinasi Covid-19, sayembara Desain Rumah, One Hour 
Lecture terkait isu perumahan, penanaman pohon dan 
Kreasi Genmud PUPR 4.0 melalui pelaksanaan rangkaian 
pameran virtual, webinar, dan podcast.

Selain itu, panitia juga melaksanakan lomba foto, 
video, dan tiktok serta Zumba dan senam BEP virtual. 
Peringatan Hapernas 2021 merupakan hasil kolaborasi 

dan kontribusi semua unsur di Kementerian PUPR 
serta para stakeholders bidang perumahan.

Hari Perumahan Nasional (Hapernas), imbuhnya, 
merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban 
Kementerian PUPR dan seluruh stakeholders bidang 
perumahan dalam menyediakan hunian layak bagi 
masyarakat. Dirinya juga berharap rangkaian peringat-
an Hapernas 2021 dapat menginspirasi semua pihak 
untuk tidak sekadar menyediakan rumah layak huni dan 
terjangkau, serta mampu mewujudkan hunian nyaman 
yang bisa dikatakan sebagai surge atau Baiti Jannati.

“Seluruh rangkaian acara dilaksanakan secara 
sederhana dengan berpedoman pada protokol 
kesehatan tanpa mengurangi esensi acara. Rangkaian 
acara Peringatan Hapernas juga mendapat sambutan 
yang antusias dari masyarakat dan menunjukkan 
bahwa perumahan merupakan isu penting bagi kita 
semua,” terangnya.n

“Generasi Muda Perumahan 
yang merupakan bagian dari 
Generasi Muda PUPR, juga 
menyampaikan rasa bangga 
mendapat kepercayaan 
menjadi penyelenggaraan 
acara Hapernas.”

Perum Taman Dramaga Permai - Jawa Barat.
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Sejak awal Agustus 2021, Kementerian Pe-
kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR)  telah melaksanakan berbagai 
rangkaian kegiatan memperingati 

Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) ke-14 
tahun 2021. Memasuki puncak rangkaian aca-
ra, Kementerian PUPR menutupnya dengan 
menyelenggarakan akad kredit massal rumah 
subsidi yang dilaksanakan pada tanggal 25 
Agustus 2021.

Para peserta yang melaksanakan akad kre-
dit massal tersebut terhitung sejak pengajuan 
di tanggal 1 Agustus 2021 dan tersebar di 34 
provinsi. Hingga saat seremoni penutupan per 
tanggal 25 Agustus 2021, akad kredit massal 
yang dilaksanakan diperuntukkan bagi 13.142 
peserta. Akad kredit massal ini dilaksanakan 

Akad Kredit Masal 
Sebanyak 13.142 Nasabah di 34 Propinsi

secara serentak secara virtual dan disaksikan 
oleh Menteri PUPR.

Dengan pelaksanaan seremoni akad kredit 
massal tersebut, maka sekaligus menjadi penu-
tup bagi penyelenggaraan rangkaian acara 
HAPERNAS 2021. Namun masyarakat masih da-
pat menikmati fasilitas pameran rumah subsidi 
virtual yang disediakan Kementerian PUPR me-
lalui tautan http://www.hapernas2021.com. 

Pameran Rumah Subsidi Virtual ini berlang-
sung hingga 31 Agustus 2021 dengan mengun-
dang 400 pengembang perumahan dan 40 
bank pelaksana di dalamnya. Pengunjung dapat 
berselancar di dalamnya cukup melalui gawai 
atau ponsel pintar dan langsung berinteraksi de-
ngan para pengembang perumahan dan bank 
pelaksana. n
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K ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) berupaya memberikan kemu-
dahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
(MBR) untuk mendapatkan rumah melalui 

bantuan pembiayaan perumahan, salah satunya KPR 
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Peker-
jaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR 
Herry Trisaputra Zuna mengatakan stimulan bantuan 
pembiayaan perumahan diharapkan terus menjadi 
salah satu pendukung pemulihan ekonomi di sektor 
properti. Menurutnya, salah satu sektor yang paling 
berpengaruh terhadap ketahanan perekonomian Indo-
nesia saat Pandemi Covid-19 adalah sektor properti, 
termasuk sektor perumahan. 

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 
sektor properti tetap tumbuh positif pada masa 
pandemi Covid-19 yang hanya melambat tumbuh 
pada kuartal 2 tahun 2020 sampai kuartal 1 tahun 
2021 dan mulai naik pada kuartal 2 tahun 2021. Hal 
ini disebabkan karena masih berjalannya stimulan 
pembiayaan perumahan khususnya bagi MBR,” kata 
Herry.

 Pemerintah, imbuhnya, akan terus memberikan 
insentif untuk berlangsungnya sektor properti. Peme-
rintah memberikan insentif berupa bebas PPN 100 
persen untuk pembelian rumah sampai Rp2 miliar dan 
50 persen untuk pembelian rumah dengan harga Rp2 
miliar hingga Rp5 miliar sebagaimana diatur pada PMK 
No. 103/PMK.010/2021 tentang PPN atas penyerahan 
rumah tapak dan unit rusun yang ditanggung Peme-
rintah.

Terkait penyediaan perumahan di Indonesia, Herry 
mengatakan terdapat tantangan yang cukup berat se-
bagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

“Diantaranya bagaimana kita meningkatkan rasio 
KPR dari saat ini 2,9 persen menjadi 4 persen pada tahun 
2024. Kalau kita mengacu kepada negara tetangga, 
banyak yang rasionya sudah di angka dua digit,” tu-
turnya. 

Sebagai dukungan terhadap program RPJMN 
tersebut, Herry menyatakan Kementerian PUPR akan 
terus menganggarkan dan memfasilitasi berbagai 
kebijakan untuk kemudahan memperoleh rumah bagi 
MBR melalui program bantuan perumahan antara lain 

sektor perumahan masih mampu menjadi penggerak perekonomian di tengah pandemi Covid-19. 

StRAtegi KeMenteRiAn PUPR DUKUng 
PeMULihAn SeKtoR PeRUMAhAn 

Perum Pamela Mass - Kalimantan Barat.
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FLPP, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan 
Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), 
dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). 

Pada tahun 2021 Kementerian PUPR mengalokasi-
kan bantuan pembiayaan perumahan untuk memfa-
silitasi sebanyak 157.500 unit melalui FLPP. 

“Pada tahun 2022, program ini masih terus ber-
lanjut. Pemerintah akan mengalokasikan total Rp 
28,2 triliun untuk target 200 ribu unit melalui FLPP. Se-
mentara sambil menunggu beroperasinya BP Tapera 
pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan 
FLPP sampai 2024. Hal ini mengingat sampai 
tahun tersebut diperkirakan masih 
banyak MBR di luar ASN dan TNI/POLRI 
yang belum jadi anggota BP Tapera,” 
jelasnya. 

Sementara itu Direktur Jenderal 
Perumahan Kementerian PUPR, Kha-
lawi Abdul Hamid mengatakan dalam 
pelaksanaan Program Sejuta Rumah, 
pemerintah juga berupaya 
untuk memprioritaskan 
penggunaan bahan baku 
lokal serta memanfaatkan 
sumber daya domestik 
dan diproduksi di dalam 
negeri. Sedangkan untuk 
membuka lapangan pe-
kerjaan bagi masyarakat. 

“Pemerintah memiliki 
program padat karya dengan 
merekrut pekerja untuk pelak-
sanaan konstruksi perumahan 
sehingga bisa mengurangi 
angka pengangguran,” tam-
bahnya.

Direktur Utama BTN 
Haru Koesmahargyo meng-
atakan, ketangguhan sektor 
properti dan perumahan 

bisa dilihat dari pertumbuhan PDB sektoral pada ku-
artal I 2021 di mana sektor real estate masih dapat 
tumbuh positif 0,9% pada saat ekonomi nasional ter-
kontraksi minus 0,74%. 

“Itu artinya, sektor perumahan masih mampu 
menjadi penggerak perekonomian di tengah pande-
mi,” ujar Haru.

Program Sejuta Rumah adalah program yang 
menggerakkan seluruh stakeholder perumahan baik 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta 
baik perbankan maupun pengembang dari berbagai 
asosiasi serta masyarakat luas untuk membangun 
rumah sebanyak-banyaknya secara kolaboratif. Target-
nya adalah minimal satu juta unit setiap tahunnya. n

herry trISaPutra ZuNa
Direktur Jenderal Pembiayaan 
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Kementerian PUPR

“Pemerintah memiliki 
program padat karya dengan 

merekrut pekerja untuk 
pelaksanaan 

konstruksi 
perumahan 

sehingga bisa 
mengurangi 

angka 
pengangguran.”

khalawI aBdul hamId
Direktur Jenderal Perumahan 

Kementerian PUPR
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Berdasarkan amanat Pasal 1 Peraturan Menteri 
PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Pusat 

Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 
secara berkala melaksanakan Survei Kepuasan Masya-
rakat. 

Kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan dilaksanakan 
dimaksudkan dalam rangka peningkatan mutu dan 
kinerja pelayanan, serta untuk mengetahui tingkat 
kepuasan pelanggan (Indeks Kepuasan Masyarakat/
IKM) terhadap layanan penyaluran dana pembiayaan 
perumahan/dana FLPP.

Metode Pelaksanaan Survei dilaksanakan secara 
daring  (online)  dengan membagikan  link  kuesioner 
kepada responden melalui bank pelaksana yang telah 
ditunjuk, dalam tiga kelompok yaitu Debitur, Bank 
Pelaksana dan Pengembang. Responden secara mandiri 
menjawab setiap pertanyaan kuesioner dan jawaban 
akan langsung terekam dalam database PPDPP secara 
otomatis.

Kesimpulan Hasil Survei:
m Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 

Terhadap Debitur penerima bantuan FLPP tahun 
2020 berada pada kategori Baik (B) dengan nilai 
78.86 dan mengalami kenaikan 1.22% dibanding-
kan dengan tahun sebelumnya.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 
Tahun 2020 Terhadap Layanan PPDPP 

kepuasan masyarakat tahun 2020 terhadap l ayanan ppdpp,  perbankan dan pengembang
mengal ami kenaikan daripada tahun sebelumnya .

JUMLAH MASyArAKAT BerPengHASiLAn renDAH 

Sasarannya dan jumlah sampel adalah: 
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(Debitur):  400 Debitur Tahun 2020
Jumlah Bank Pelaksana:  42 Perwakilan Bank Pelaksana Tahun 2020

Jumlah Pengembang:  376 Pengembang Tahun 2020
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nB: 76.6 adalah batas bawah kategori Baik ber-
dasarkan Permen PAn rB no.14 Tahun 2017
m	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 

Terhadap Bank Pelaksana penyaluran bantuan 
FLPP tahun 2020 adalah 82.44 dan berada pada 
kategori Baik (B). Dibandingakan dengan tahun 
sebelumnya, IKM Bank Pelaksana mengalami ke-
naikan sebesar 0.83%.

m	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 
terhadap Pengembang penyedian perumahan 
bersubsidi FLPP tahun 2020 berada pada kategori 
baik dengan nilai 79.85. Dan dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan se-
besar 1.94%.
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m	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 
terhadap Pelayanan Penyaluran Bantuan KPR Se-
jahtera FLPP Oleh PPDPP Pada Tahun 2020 berada 
pada kategori Baik (B) dengan nilai 80.38. Hasil ini 
tidak berbeda jauh dan cenderung sama dengan 
tahun sebelumnya dimana IKM Komposit tahun 
sebelumnya adalah 80.37.

rekomendasi:
Berdasarkan perhitungan SKM Debitur pada 

setiap provinsi, terdapat satu provinsi dengan IKM 
rendah (kategori D) yaitu Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung. Hal ini merupakan catatan serius untuk 
PPDPP untuk segera memperbaiki sistem penyaluran 
pada provinsi tersebut. Salah satu cara yang dapat 
dilakukan adalah dengan melakukan peninjauan 
secara langsung ke lapangan sehingga dapat diperoleh 
informasi lebih rinci mengenai kendala-kendala yang 
dihadapi debitur. Selain itu, sosialisasi berkala terhadap 
Bank Pelaksana dan Pengembang pada provinsi 
tersebut juga diperlukan agar penyaluran bantuan 
KPR Sejahtera FLPP pada provinsi tersebut lebih baik 
lagi kedepannya;

Peninjauan langsung ke lapangan juga dapat 
dilakukan pada 9 Provinsi dengan nilai IKM pada 
kategori C (kurang baik) yaitu Bengkulu, DIY, DKI 
Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, NTB, Sulawesi 
Tenggara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. 
Peninjauan langsung ke lapangan dapat memberikan 
informasi secara lebih terperinci mengenai keadaan 
sebenarnya mengenai penyaluran bantuan KPR Sejah-
tera FLPP;

Melalui Metode Importance Performance Ana-
lysis yang dilakukan pada data responden Debitur, 
terdapat sebelas indikator yang masuk Zona B atau 
Zona Pertahankan Prestasi sehingga patut untuk 
dipertahankan. Indikator-indikator tersebut antara 

liputan khusus

lain Kemudahan Persyaratan PPDPP, Sikap Petugas 
PPDPP, Kejelasan Informasi Yang Disampaikan Bank, 
Kesesuaian Pelayanan Bank Dengan Informasi 
Yang Disampaikan PPDPP, Kecepatan Approval 
Bank, Sikap Petugas Bank, Pelayanan Aduan Oleh 
Bank, Sarana dan Prasarana yang disediakan Bank, 
Ketepatan Waktu Serah Terima Kunci, Sikap Petugas 
Pelayanan Pengembang, dan Pelayanan Aduan oleh 
Pengembang. Sedangkan diperoleh informasi bahwa 
indikator Kejelasan Informasi Yang Disampaikan Oleh 
Pengembang kepada Debitur berada pada posisi Zona 
Prioritas Utama.

Hal ini dapat menjadi konsentrasi PPDPP dalam 
memperbaiki sistem penyaluran bantuan KPR Sejahtera 
FLPP kedepannya. Salah satu tindakan yang dapat 
dilakukan oleh PPDPP adalah dengan melakukan 
sosialisasi kepada pengembang agar memberikan 
informasi perumahan yang lebih jelas kepada calon 
nasabah. Selain itu, PPDPP sudah menyediakan aplikasi 
SiKasep yang memberikan informasi perumahan ber-
subsidi yang lebih detail dan dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan debitur. 

Selain itu, PPDPP juga telah menyediakan aplikasi 
SiKumbang untuk pengembang agar pengembang 
dapat melakukan perbaruan informasi perumahan 
dengan lebih mudah. Dengan pendampingan yang 
baik dari PPDPP dalam penggunaan aplikasi tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyaluran 
bantuan KPR Sejahtera FLPP kepada Debitur pada 
periode selanjutnya;

Pada matriks Importance Performance Analysis (IPA) 
yang menggambarkan penilaian Debitur, terdapat 
tiga indikator dalam Zona Prioritas Rendah (Zona C) 
yang menjadi perhatian khusus karena letaknya yang 
sangat berdekatan dengan batas dengan Zona Prioritas 
Utama (Zona A) yaitu indikator Kualitas Rumah Yang 
disediakan Pengembang, Fasilitas Dalam Perumahan 

Perum Taman Dramaga Permai - Jawa Barat.

26   |  Volume 6, Edisi 23, 2021



27Volume 6, Edisi 23, 2021  |

liputan khusus

yang Disediakan, dan Kemudahan Persyaratan dari 
Pengembang. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi 
PPDPP untuk dapat melakukan sosialisasi dan penin-
jauan yang lebih ketat terhadap kualitas perumahan 
dan juga fasilitas-fasilitas yang disediakan pengembang 
pada perumahan bersubsidi FLPP;

Hasil pengolahan data responden Bank Pelaksana 
menggunakan Importance Performance Analysis me-
nunjukkan hasil bahwa terdapat empat indikator yang 
masuk dalam Zona Pertahankan Prestasi atau Zona 
B, yaitu Kejelasan Informasi Prosedur dan Mekanisme 
Pengajuan Kerjasama, Koordinasi PPDPP dengan Bank 
Pelaksana, Kecepatan Pencairan Dana dan Teknologi 
eFLPP yang disediakan oleh PPDPP. 

Selain itu, tidak ada indikator yang masuk dalam 
zona prioritas utama sehingga secara prinsip,tidak 
terlalu mendesak untuk dilakukan penyempurnaan 
proses pelayanan PPDPP terhadap Bank Pelaksana. 
Jika ingin melakukan penyempurnaan, maka indikator 
Pelayanan Aduan dan Kemampuan Petugas Pelayanan 
dapat menjadi perhatian. Hal yang dapat dilakukan 
adalah dengan melakukan pelatihan secara berkala 
dan monitoring lebih lanjut mengenai SOP (Standar 
Operational Prosedur) sehingga proses penyelesaian 
masalah dapat lebih efektif dan efisien;

Melalui Metode Importance Performance Analysis 
yang dilakukan pada data responden Pengembang, 
terdapat enam indikator pada Zona Pertahankan 
Prestasi (Zona C) yaitu Pelayanan Aduan, Kejelasan 
Informasi dan Mekanisme Penyediaan Perumahan 
Bersubsidi, Koordinasi PPDPP dan Pengembang, 
Penyampaian Informasi Batasan Harga Jual Tertinggi, 
dan Sikap Petugas Pelayanan. Selain itu, terdapat 
dua indikator yang masuk dalam Zona A atau Zona 
Prioritas Utama. 

Indikator tersebut adalah Kemudahan Persyaratan 
Untuk Menjadi Penyedia Perumahan Bersubsidi FLPP 
dan Kecepatan dalam Pencairan Dana. Dalam hal 

ini salah satu langkah yang dapat dilakukan PPDPP 
adalah dengan meningkatkan pelayanan terhadap 
pendampingan kepada Pengembang dalam hal 
pemenuhan persyaratan yang diperlukan sehingga 
mempermudah pengembang dalam memenuhi per-
syaratan tersebut. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi 
secara berkala kepada pengembang terutama dalam 
hal persyaratan serta mekanisme pengajuan kerjasama 
dengan PPDPP. 

PPDPP telah menyediakan aplikasi SiKumbang dan 
pendampingan penggunaan aplikasi langsung kepada 
pengembang sehingga diharapakan pengembang 
mendapatkan kemudahan melalui aplikasi tersebut. 
Selanjutnya, PPDPP telah menerapkan sistem eFLPP 
untuk Bank Pelaksana yang telah bekerjasama dengan 
PPDPP untuk mempermudah dan mengefektifkan 
alur pekerjaan baik dalam hal pengajuan maupun 
pencairan dana FLPP sehingga diharapkan pencairan 
Dana Bantuan FLPP dapat dipercepat.

Berdasarkan matriks Importannce Performance 
Analysis (IPA) pada penilaian Pengembang terhadap 
PPDPP terdapat dua indikator dalam Zona Prioritas 
Rendah (Zona C) yang menjadi perhatian khusus karena 
letaknya yang sangat berdekatan dengan batas dengan 
Zona Prioritas Utama (Zona A) yaitu Kemudahan Per-
syaratan aplikasi SiKumbang dan Kemudahan teknis 
pengisian data SiKumbang. 

Hal ini dapat menjadi catatan untuk PPDPP bahwa 
pendampingan penggunaan aplikasi SiKumbang untuk 
para pengembang perlu untuk terus ditingkatkan agar 
penggunaan aplikasi SiKumbang dapat efektif. 

Hal lain yang dapat dilakukan oleh PPDPP ada-
lah dengan melakukan sosialisasi berkala kepada Pe-
ngembang mengenai aplikasi SiKumbang. Selain itu 
perlu untuk melakukan peningkatan performa aplikasi 
SiKumbang sehingga kedepannya, penggunaan apli-
kasi SiKumbang dapat lebih mudah dilakukan oleh para 
pengembang. n

Perumahan Cilelang - Sulawesi Selatan.
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PPDPP terus melakukan edukasi kepada masya-
rakat mengenai pentingnya memiliki rumah. 
Kali ini melalui Webinar Membangun Rumah 
Membangun Kehidupan yang dilaksanakan 

melalui zoom meeting, PPDPP mengemasnya menjadi 
diskusi ringan yang diselingi dengan kuis interaktif.

Adapun narasumber yang dihadirkan dalam dis-
kusi tersebut antara lain: Direktur Utama PPDPP, Arief 
Sabaruddin; Pengamat Sosial – Dekan FISIP Universitas 
Airlangga, Bagong Suyanto; dan Profesional Visual 
Storyteller, Beawiharta. Diskusi dipandu oleh Yohanna 
Margaretha sebagai moderator. Kegiatan ini terbuka 
untuk umum dan dihadiri lebih dari 400 peserta.

Dalam diskusi tersebut, Arief Sabaruddin menyam-
paikan bahwa membangun rumah tidak hanya makna 
fisik semata, melainkan penting untuk memperhatikan 
mana secara harafiah, yaitu membangun kehidupan. 

“Membangun rumah tidak sekadar House (rumah) 
saja, ada aspek lain yang lebih penting yaitu Home 
(kehidupan). Para pengembang memiliki peran penting 
untuk membangun hunian yang mampu melahirkan 

sebuah peradaban” terang Arief Sabaruddin.
Senada dengan Arief Sabaruddin, Bagong Suyanto 

berpendapat bahwa kehidupan merupakan hal pen-
ting sebagai wujud dari suatu budaya masyarakat. 
Menurutnya, penting bagi pemerintah dan para pe-
ngembang perumahan untuk memenuhi kebutuhan 
rumah standar bagi masyarakat.

“Setidaknya kebutuhan dasar terlebih dahulu 
terpenuhi (rumah), selanjutnya keluarga tersebut akan 
mengembangkan kembali rumahnya sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuannya, yang nantinya akan 
menjadi wujud dari budaya” ujar Bagong Suyanto 
menjelaskan.

Beawiharta pun mengingatkan kepada masyara-
kat bahwa dalam mencari rumah hal utama yang perlu 
dipertimbangkan adalah kebutuhan dasar terlebih 
dahulu.

“Jika kita melihat di media sosial, pasti kepengen 
ini dan itu. Namun tentunya perlu dipertimbangkan 
adalah kemampuan dari individu itu sendiri, apa niat 
kita membeli rumah”  tutur Beawiharta.

liputan khusus

Membangun Rumah, 
Membangun Kehidupan 

penting bagi pemerintah dan para pengembang perumahan untuk memenuhi kebutuhan rumah standar bagi masyarakat.
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Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, 
Krisno Yuwono yang hadir menyampaikan keynote 
speech mewakili Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan 
Lingkungan Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja, 
menyampaikan bahwa saat ini telah terjadi perbedaan 
persepsi masyarakat dalam mencari rumah, khususnya 
generasi millenials.

“Generasi Millenials saat ini sukanya malah yang 
rusun (rumah susun), kalau generasi sebelum-sebe-
lumnya lebih ke landed (tapak). Ini ada pergeseran 
harapan mereka memiliki rumah, semoga ini dapat 
diakomodir oleh para pengembang” Ujar Krisno dalam 
sambutannya.

Menurut Krisno, pemerintah memiliki peran kru-
sial untuk mengontrol dan memastikan bahwa rumah 
yang telah dibangun oleh para pengembang sesuai 
dengan aturan yang telah ditetapkan.  

“Membangun infrastruktur berarti membangun 
negara dan dapat menciptakan kehidupan sosial, di 
sinilah peran pemerintah untuk memastikan hal terse-
but dapat dipenuhi” lanjut Krisno.

Lomba Karya Visual 
Kegiatan webinar ini sekaligus menjadi rangkaian 

acara dari pelaksanakan Lomba Karya Visual yang 
diselenggarakan oleh PPDPP pada bulan lalu. Di akhir 
acara PPDPP mengumumkan para pemenang juara 
dari lomba yang diselenggarakan dengan kategori, 
yaitu foto dan video. 

Sejak dibukanya lomba dari tanggal 10 Mei dan 
ditutup pada 18 Juni 2021 lalu, PPDPP telah menerima 
karya foto setidaknya 1.638 foto dari 361 peserta dan 
karya video sebanyak 91 video dari 85 peserta, yang 
kemudian diseleksi pada penentuan akhir menjadi 
sebanyak 32 karya foto dan 17 karya video.

Seleksi Penjurian yang dilakukan secara online 
melalui apikasi Zoom ini terbagi menjadi 2 kategori, 
yaitu Lomba Foto dan Lomba Video. Adapun juri 
yang terlibat dalam seleksi ini terdiri dari tiga unsur, 

yaitu pihak Direksi PPDPP, Praktisi foto dan film, dan 
Pimpinan dari Media Indonesia.

Dari Kategori Foto, juri yang terlibat antara lain: 
Arief Sabaruddin, selaku Direktur Utama PPDPP; 
Beawiharta, sebagai Fotografer Profesional; dan Aryo 
Danusiri sebagai Antropolog Film. Sedangkan dari 
Kategori Video, juri yang terlibat antara lain: Hariyanto, 
selaku Kepala Divisi Artistik & Foto Media Indonesia; 
dan juga dua juri kategori sebelumnya yaitu Arief 
Sabaruddin dan Aryo Danusiri.

Kepala Divisi Humas PPDPP, Rozalinda Yahya 
menyampaikan dalam tahap seleksi awal tim kurator 
mempertimbangkan berbagai unsur penilaian pen-
ting untuk lolos, seperti pesan yang disampaikan harus 
sesuai dengan tema dan memenuhi syarat administratif 
yang telah ditentukan. Selain itu diharapakan kegiatan 
ini dapat menjadi salah satu upaya penyampaian in-
formasi terkait Program Bantuan Pembiayaan Peruma-
han KPR Bersubsidi FLPP.

“Kami berharap karya peserta yang mengikuti 
lomba ini mampu menterjemahkan tema yang kami 
angkat yaitu “Membangun Rumah Membangun Ke-
hidupan”, dapat menjadi salah satu upaya PPDPP 
dalam mensosialisasikan program FLPP yang dikelola 
oleh PPDPP kepada Masyarakat,” ujarnya.

liputan khusus

BagoNg SuyaNto
Dekan FISIP Universitas Airlangga 

krISNo yuwoNo
Kepala Biro Komunikasi Publik

Kementerian PUPR
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Menanggapi animo yang cukup besar dari jumlah 
peserta, Arief Sabaruddin menilai hal tersebut dapat 
menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan 
lomba tersebut. 

“Tema ini mengartikan bahwa membangun 
rumah itu tidak hanya sekadar memperhatikan fisik 
bangunan semata, namun juga harus memperhatikan 
value dan nilai-nilai yang terkandung dalam rumah 
tersebut, yaitu nilai kehidupan sebuah keluarga yang 
tinggal di dalamnya, karena membangun rumah tidak 
hanya sekadar membangun Perumahan semata, lebih 
dari itu membangun rumah juga membangun sebuah 
peradaban,“ Ujar Arief.

Pelaksanaan lomba ini juga diapresiasi oleh Bea-
wiharta selaku Fotografer Professional ketika melaku-
kan penjurian 

“Temanya bagus dan menarik, membangun 
rumah membangun kehidupan, jarang sekali sebuah 
instansi Pemerintah selenggarakan perlombaan foto 
dan video tapi mengangkat tentang sisi kehidupan. 
Jadi tidak hanya foto dengan tampilan fisik rumahnya 
saja yang menjadi penilaian, orang yang mengisinya 
juga, jadi penilaiannya buat saya ada dua sisi, bangu-
nannya menjadi penting, tapi yang ga kalah penting 
adalah yang menghuninya.” ujar Bea.

Senada dengan Mas Bea, sapaan akrabnya. Ha-
riyanto salah satu Dewan Juri turut memberikan ap-
resiasinya kepada para peserta dan atas terseleng-
garanya lomba ini, menurutnya tema lomba ini sangat 
menarik bahwa Rumah itu bukan sekadar tempat 
untuk berteduh, tapi juga untuk membangun sebuah 
nilai-nilai kehidupan, menawarkan sebuah kehidupan.

“Saya angkat topi setinggi-tingginya karya yang 
masuk memberikan gambaran kepada kami para 
juri. Rumah itu tidak sekadar rumah untuk berteduh, 
namun memberikan kehidupan positif bagi kehidupan. 
Karena karya itu tidak hanya memberikan gambaran 
sebuah kejadian, namun dapat memberikan edukasi, 
sehingga karya tersebut memiliki kemampuan untuk 
mengajak publik kepada pesan yang dimaksud” Pung-
kasnya.

Dalam tahap akhir penjurian ini, tim juri telah 
menentukan para pemenang di masing-masing 
kategori. Menurut rencana para pemenang akan 
diumumkan pada penyelenggaraan event webinar 
yang akan diselenggarakan oleh PPDPP dalam waktu 
dekat ini. Lomba Karya Visual; “Membangun Rumah, 
Membangun Kehidupan” merupakan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh PPDPP bekerjasama dengan Dari 
Balik Lensa. n
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m Achmad Muhaimin
m	Ade Hendra Solihin
m	Andaru Firmansyah
m	Ardian Fauzi
m	Bowo Widianto

Berikut daftar para pemenang lomba
Membangun Rumah, Membangun Kehidupan

m	Fahmi Widayat
m	Heri Winarso
m	Karisma Aditya
m	La Samiu
m	Mohamad Aripin 

Juara 1:  Anom Harya Wicaksana
Juara 2:  gunawan rustandi
Juara 3:  Aceng Sofian

JUArA HArAPAn: 

Juara 1:  Anom Harya Wicaksana
Juara 2:  raihan Faris Sabil Purawinata
Juara 3:  Fadel Muhammad naku 

m	Achmad gunawan
m	Annisa Kamilia
m	Dede rahmat
m	Ferry Ferdinan Liha
m	Helmi

JUArA HArAPAn: 
m	Herdiansyah Dwi Saputra
m	ingga Wahyu Saputra
m	Muhammad riansyah Dwi Putra
m	nofri Savira Putri
m	Ali ridho 
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stakeholders

B
erkolaborasi dengan Univesitas Djuanda (Uni-
da), Bogor, The HUD Institute membuat tero-
bosan meluncurkan Program Perumahan dan 
Permukiman Produktif Berbasis Komunitas (P3-

BK) yang diujicobakan di Kabupaten Bogor. 
Dan dalam beberapa waktu ke depan, Program 

ini akan diuji coba di beberapa wilayah di Bumi Te-
gar Beriman itu. Diantaranya, pemukiman Yayasan 
Pelita Desa yang berbasis hortikultura di Ciseeng, 
pemukiman dosen karyawan Universitas Djuanda di 
Ciawi untuk pengembangan hidroponik, dan keluarga 
hunian tetap (huntap) bencana di Cigudeg dan Suka-
jaya, Bogor.

“Ini merupakan upaya akselerasi penyediaan 
hunian secara swadaya yang layak terjangkau 
dan produktif untuk Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR) Non Formal. Ketika 70 persen akti-
vitas masyarakat dilakukan di rumah, dimasa dan 
pascapandemi Covid-19,” ungkap Zulfi Syarif Koto, 
Ketua Umum The HUD Institute, dalam acara We-
binar: Pelucuran Uji Coba Program Perumahan Dan 
Permukiman Produktif Berbasis Komunitas (P3-BK) 
di Bogor, 24/8. Hadir pada kesempatan tersebut 
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan 
Perumahan (PPDPP) dan sejumlah tamu udangan 
lainnya. 

Dimasa pandemi Covid-19, rumah tidak saja ber-
fungsi saja sebagai hunian, tetapi  sebagai center of 
knowledge. Anak sekolah, mahasiswa kuliah, orang 
tua bekerja, dan semua aktivitas lainnya dilakukan di 
rumah.  Rumah kemudian berubah sebagai Pusat Ke-
giatan, embrio Membangun Peradaban Baru. 

Indonesia lanjut Zulfi punya pengalaman  lebih 
30-an tahun  melakukan geliat  penyedian perumahan  
berbasis  komunitas. Hal itu akan menjadi rujukan dan 
pemodelan dalam pelaksanaan program P3-BK dalam 
mempercepat penyediaan rumah yang layak dan ter-
jangkau bagi MBR kelompok non formal.

“The HUD Institute dan UNIDA berkomitmen 
untuk berkolaborasi dan mewakafkan kapasitas, ka-
pabilitas, jaringan dan sumberdaya manusia untuk 
menggerakkan P3-BK non formal yang menghidupkan 
hak konstitusional bertempat tinggal,” tambah Mu-
hammad Joni, Sekretaris Umum The HUD Institute.

Sebelumnya, Suharso Monoarfa, Menteri PPN/
Ka. Bappenas mengukapkan bahwa terobosan yang 
dilakukan The HUD Institute dan Unida Bogor tidak saja 
sekadar  kolaborasi antar pelaku pembangunan. Namun 
harus terintegrasi dengan memberdayakan kapasitas  
komunitas, termasuk penyediaan tanah dari redistribusi 
tanah,  reforma agraria perumahan-perkotaan. Suharso 
meminta perlunya terobosan terobosan baru soal peru-
mahan swadaya produktif berbasiskan perkotaan.

PrograM PerUMaHan Dan PerMUkiMan
ProDUktif berbasis koMUnitas
dimasa pandemi Covid-19, rumah tidak saja berFungsi saja sebagai hunian, tetapi  sebagai Center oF knowledge.
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“Perlu dibuka opsi-opsi lain soal 
skema pembiayaan baru yang tentunya 
harus berbeda dengan perumahan 
formal yang dikomunitaskan yang 
sudah berjalan selama ini. Agar ada 
alternatif lain dalam menjawab kebu-
tuhan rumah bagi MBR sehingga af-
fordable,” tambahnya.

Rumah lanjutnya tidak bisa dile-
paskan dari urban (perkotaan). Bicara 
rumah adalah bicara kota. Karena itu 
Suharso meminta Indonesia harus 
punya Undang-Undang Perkotaan 
agar kota-kota di Indonesia tidak lagi 
berkembang seperti amoeba.  

“Banyak kota-kota di Indonesia 
tidak jelas arah pengembangannya. 
Kita perlu UU Perkotaan,” pintanya.

Pada kesempatan tersebut, Ade 
Munawaroh Yasin, Bupati Bogor ber-
harap program P3-BK non formal dapat 
dikolaborasikan dengan program pem-
da lainnya. Konsep rumah produktif 
lanjutnya tidak sekadar tempat tinggal, 
tetapi pusat membangun peradaban.

Menurut Ade, konsep permuki-
man produktif bukan sama sekali 
baru di Kabupaten Bogor. Cikal 
bakal konsep ini ada di kampung 
minapolitan di Kecamatan Ciseeng, 
kampung rajutan di Kecamatan Ci-
sarua, kampung kerajinan logam di 
Kecamatan Citeureup, kampung ke-
rajinan tas di Kecamatan Ciampea, 

dan kampung kerajinan sepatu di Kecamatan Ciomas, dan lain se-
bagainya.

“Setiap rumah eksisting di satu kampung diberdayakan mem-
produksi satu jenis barang atau komoditi bersama-sama. Tapi belum 
berupa pembangunan perumahan pemukiman dengan instalasi pro-
duktif,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Chancellor UNIDA Bogor, Martin 
Roestamy, berharap uji coba P3-BK non formal berjalan lancar, suk-
ses, membawa berkah dan manfaat bagi semua khususnya warga 
Kabupaten Bogor.

 “Kabupaten Bogor memiliki Pancakarsa yang berisikan Bogor 
Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Maju, Bogor Berkeadaban dan Bogor 
Membangun, tentu dengan program P3-BK ini akan bersinergi dengan 
Pancakarsa yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor,” tuturnya.

Terobosan yang dilakukan  ini lanjut Martin diharapkan bisa men-
jadi pionir untuk mempersatukan komunitas-komunitas yang ada di 
Kabupaten Bogor dan mengeksposnya. Sehingga Klinik Rumah yang 
akan dilaksanakan nanti berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat, 
agar setiap masyarakat dapat menghuni rumah. Dan tentunya menjadi 
salah satu jalan pemulihan ekonomi masyarakat menuju kehidupan 
yang lebih baik dan lebih sejahtera. n
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Sejumlah pengembang mengeluhkan terkendala-
nya proses migrasi aplikasi Persetujuan Bangunan 
Gedung (PBG) pengganti Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) dalam layanan berbasis web Sistem Informasi 

Bangunan Gedung (SIMBG). Padahal, SIMBG yang dilaku-
kan melalui aplikasi  Online Single Submission  (OSS) juga 
menjadi salah satu syarat wajib dalam pengisian aplikasi 
Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

“Saat ini operator di daerah belum dapat menerapkan 
ketentuan pengganti IMB yang baru karena aplikasi PBG 
belum bisa diakses. Untuk itu, Pemerintah diharapkan 
dapat merelaksasi terlebih dahulu ketentuan ini hingga 
aplikasi itu benar-benar siap dipergunakan,” kata Ketua 
Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat 
Indonesia (DPD REI) Sumatera Utara, Andi Atmoko Pang-
gabean, seperti dikutip dari industriproperti.com.

Menurut Moko, relaksasi aturan itu diharapkan dapat 
dilakukan setidaknya enam bulan supaya operator di lapa-
ngan bisa beradaptasi dengan aplikasi yang baru itu. 

“Saat ini belum ada peraturan daerah (perda) sebagai 
payung hukum dalam penerapan PBG. Terbukti, Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) saat ini kesulitan untuk menerjemahkan aturan 
dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Hal yang sama juga dikeluhkan oleh pengembang 
dari Aceh. Afwal Winardy, Ketua DPD Asosiasi Pengembang 
Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Aceh, mengatakan 
para pengembang perumahan di Aceh kembali dihadap-
kan dengan sulitnya memperoleh IMB berbasis web. 

Kondisi itu sudah berlangsung sejak beberapa minggu 
terakhir ini, setelah pemerintah meluncurkan IMB berbasis 
aplikasi pada awal Agustus 2021. Akibatnya pengajuan 

kredit ke perbankan jadi terhambat dan mengancam ke-
tersidan pasoan rumah di Aceh.

“Ijin bangunannya tidak keluar sehingga proses ke 
perbankan jadi terganggu,” ucapnya.

Ia kuatir jika kondisi ini berlangsung lama, para 
pengembang akan mengalami kesulitan, terutama ke-
uangan. Dia berharap, ada solusi dari pihak terkait, sehingga 
IMB dapat dikeluarkan secara manual, sambil menunggu 
sistem berbasis web berjalan normal.

Menjawab keresahan itu, Diana Kusumastuti, Direktur 
Jenderal Cipta Karya kepada  Direktur Jenderal Pembiayaan 
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan lewat nota 
dinas tangggal 7 Septemebr 2021, perihal  Tindak Lanjut 
Permohonan Penundaan Penerapan Persetujuan Bangu-
nan Gedung mengatakan beberapa hal:

Kementerian PUPR telah melakukan penyesuaian 
SIMBG dengan mengubah penerbitan IMB menjadi pener-
bitan PBG, dan telah resmi diluncukan pada tanggal 30 Juli 
2021. Secara teknis, pemerintah daerah semestinya dapat 
menerbitkan PBG. 

Saat ini banyak daerah belum merevisi perda retri-
busi IMB menjadi perda retribusi PBG, sehingga dalam 
menerbitkan PBG pemda tidak diperkenankan menarik 
retribusi. Hal tersebut, berdampak pada banyaknya pemda 
memilih untuk tetap menerbitkan IMB demi dapat menarik 
retribusi, walaupun bertentangan dengan perundang-un-
dangan. 

Menyikapi permasalahan tersebut, Kementerian 
Koordinator bidang Perekonomian, telah melaksanakan 
koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang membina 
urusan perizinan, termasuk Kementerian PUPR. Selain pe-
rizinan Bangunan Gedung terdapat juga perizinan lainnya 

menyoal aplikasi simbg dan relaksasi 
teknis aplikasi sikumbang

ppdpp memastikan,dapat merelaksasi syarat teknis yang ada di aplikasi sikumbang.
namun, harus ada jaminan penyelesaian dokumen teknis sesuai persyaratan yang ada. 
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seperti perizinan tata ruang, perizinan lingkungan yang 
memiliki permasalahan karana belum diperbaharuinya 
perda retribusi di kabupaten/kota.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 
telah memutuskan bahwa perlu dilakukan deskresi 
Pemerintah untuk tetap menjaga proses pelayanan 
perizinan tetap berjalan sesuai dengan amanat UU Cipta 
Kerja akan tetapi tetap dimungkinkan bagi pemerintah 
daerah dalam jangka waktu tertentu menarik retribusi 
perizinannya. Sebagai tindak lanjut, telah dimintakan 
kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan 
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk menjadi acuan 
bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan 
perizinanya. 

“Mencermati hal-hal tersebut, kami memandang 
bahwa dengan terbitnya SE Kementerian Dalam Negeri 
nanti, semestinya permasalahan yang terjadi terkait de-
ngan PBG dapat terselesaikan. Pemerintah daerah, dapat 
menerbitkan PBG dan juga dapat menarik retribusi. Bagi 
IMB yang sudah terbit pasca 2 Agustus 2021 telah diberikan 
solusi yang tercantum dalam pengumuman simbg.pu.go.id 
bahwa berkas dokumen IMB dan persyaratannya dapat 
di upload pada tautan yang tersedia dan otomatis terbit 
dokumen PBG tanpa melalui prosedur pemeriksaan teknis 
kembali,” terangnya.

relaksasi Persyaratan Teknis 
Pengembang kemudian juga meminta agar PPDPP 

merelaksasi penyampaian pelaporan aplikasi Sistem Infor-
masi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) terkait insentif 
PPN DTP yang pelaporannya berakhir tanggal 7 setiap 
bulannya. 

Menurut Totok Lusida, Ketua Umum DPP REI ada 
ratusan pelaporan pengembang yang masih menggan-
tung di meja operator SiKumbang. Sehingga jika tidak ada 
solusinya, maka akan timbul masalah pajaknya.

Menjawab hal itu, Arief Sabaruddin, Direktur Utama 
PPDPP memastikan, pihaknya dapat merelaksasi syarat 
teknis yang ada di aplikasi SiKumbang. Namun, dia me-

minta agar  pengembang memberikan jaminan bahwa 
pengembang yang pelaporannya masih menggantung 
untuk segera menyelesaikan dokumen teknis sesuai per-
syaratan yang ada.

“Untuk pendaftaran yang sudah masuk hari ini 
dan masih   menggantung, kami akan segera rilis ID Ru-
mah. Tapi butuh surat pernyataan dari pengembang 
yang menyatakan akan melampirkan legalisasi IMB dan 
persyaratan lainnya. Relaksasi ini diberikan untuk dapat 
mengejar batas akhir realisasi pelaporan pajak,” tutur Arief.

Terkait permohonan legalisasi IMB, lanjut Arief, pi-
haknya akan menerbitkan surat edaran bagi seluruh Pe-
merintah Daerah agar dapat menerbitkan legalisasi Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) yang terbit sebelum tahun 
2019.

Totok menambahkan, pihaknya akan menginformasi-
kan anggota agar membuat pernyataan tertulis untuk me-
lengkapi data maksimal 30 hari. 

“Pernyataan tertulis dari pengembang itu penting 
supaya PPDPP dapat menerbitkan Kode Identitas Ru-
mah (KIR) lebih dahulu sehingga pelaporan pajaknya 
bisa diproses. Sebab, Nomor KIR itu dibutuhkan untuk di-
cantumkan dalam pelaporan pajak,” pungkas Totok. n

AfwAl winArdy
ketua dPd 

(aPersi) aceh

Andi Atmoko
ketua(dPd rei) 

sumatera utara

“Proses verifikasi aplikasi 
SiKumbang butuh waktu 
cukup lama. Sedangkan 
jumlah anggota REI yang 
membangun properti 
komersial lebih dari 
seribu perusahaan yang 
masing-masing memiliki 
proyek di lebih dari 10 
lokasi.”

Paulus Totok Lusida
Ketua Umum DPP REI



36   |  Volume 6, Edisi 23, 2021

pembiayaan

K ementerian PUPR melalui Pusat 
Pengelolaan Dana Pembiayaan Pe-
rumahan (PPDPP) mengadakan 
“Evaluasi Bank Pelaksana Triwulan 

(TW) III Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas 
Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 
2021“ (27/8) di Bandung diikuti 10 Bank pe-
laksana secara langsung dan 31 bank pelak-
sana lainnya secara daring.

Pertemuan secara langsung tersebut 
dihadari oleh Direktur Utama PPDPP, Arief 
Sabaruddin, didampingi oleh Direktur 
Layanan PPDPP, Christ Robet Marbun; 
Direktur Keuangan PPDPP, Arief Rahman 
Hakim; Direktur Operasi, Martanto; Direktur 
Sekuritisasi SMF, Heliantopo; perwakilan 
dari Bank BTN, BTN Syariah, BRI, BNI, Bank 
Syariah Indonesia, Mandiri, BRI Agroniaga, 
BJB, BJB Syariah dan Bank DKI.

Evaluasi Bank Pelaksana TW III ini, 
meliputi 12 parameter, yaitu lama waktu 
tunggu user SiKasep, kepatuhan penyam-
paian berkas asli, sosialisasi dan edukasi, 
ketepatan sasaran penyaluran dana FLPP, 
tindak lanjut surat peringatan, penyiapan 
stiker/plat KPR sejahtera sesuai format, 
penyediaan seluruh data penyaluran dana 
FLPP, perubahan data debitur, penyampaian 
data debitur aktif, penyampaian rekening 
koran tepat waktu, rekonsiliasi dan jadwal 
angsuran serta pelunasan dipercepat.

Dari penilaian yang dilakukan oleh 
PPDPP terhadap 41 (terdiri dari 10 bank na-
sional dan 31 Bank Pembangunan Daerah) 
bank pelaksana ini, terdapat tiga (3) bank 
dengan performa terbaik dari 12 parameter 
yang ada, yaitu Bank BTN, Bank Nagari dan 
Jambi Syariah.

Sedangkan dari sisi parameter layanan 
terdapat 10 bank terbaik meliputi sisi kece-
patan dalam merespon daftar antrian SiKa-
sep, Kepatuhan penyampaian berkas asli 
dan sosialisasi, yaitu Bank Sumut Syariah, 
Jambi Syariah, DKI, NTB Syariah, BNI, Riau 
Kepri Syariah, Riau Kepri, BRI Agroniaga, 
Sulselbar dan Nagari Syariah.

“Saya masih terus mengingatkan ke-
pada bank pelaksana untuk mempercepat 
layanan antrian user SiKasep, karena dari 

evaluasi yang kami lakukan, rata-rata bank pelaksana baru melayani 
100 hari lamanya. Dan menurut saya itu masih terlalu lama,” demikian 
diungkapkan oleh Direktur Utama, Arief Sabaruddin.

Berdasarkan rekapitulasi okupansi tingkat hunian rumah KPR Se-
jahtera per (20/8) yang telah akad dari tahun 2016-2020 terdapat 74,7% 
yang dihuni sendiri dari 32.255 unit. 

“Ini hal menggembirakan, rumah KPR Sejahtera FLPP tingkat hu-
niannya sudah tinggi setahun setelah akad kredit dilaksanakan,” ujar 
Arief Sabaruddin optimis.

Sementara itu dari sisi keuangan, evaluasi yang dilakukan kepada 
bank pelaksana mengalami peningkatan dibandingkan TW sebelum-
nya. Dari bank pelaksana yang ada, 94% bank pelaksana sudah aktif 
menyampaikan data debiturnya, penyampaian rekening koran tepat 
waktu sebanyak 84%, pelunasan dipercepat mencapai 100%, sedang-
kan rekonsiliasi dan jadwal angsuran mencapai 96%.

 
Batas Akhir Pengajuan FLPP 27 Oktober

 Hasil evaluasi yang ada, sebanyak 17 bank pelaksana (terdiri dari 
4 bank nasional dan 13 bank pembangunan daerah) akan mengalami 
pengurangan kuota karena tidak mencapai target sesuai kesepakatan 
sebelumnya. “Sedangkan di luar itu, ada 3 bank pembangunan daerah 
yang mengajukan penambahan kuota untuk diselesaikan Oktober men-
datang. Perlu kami tegaskan, 27 Oktober adalah batas akhir pengajuan 
dana FLPP dan pada tanggal 29 Oktober adalah batas akhir dari pencairan 
dana FLPP tahun 2021,” ujar Arief Sabaruddin menambahkan. n

PPDPP evaluasi bank pelaksana 
penyaluran dana Flpp 2021 

evaluasi bank pelaksana terdiri dari 12 parameter. rumah kpr sejahtera Flpp tingkat huniannya 
sudah tinggi setahun setelah akad kredit dilaksanakan.
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Dalam rangka meningkatkan layanan 
program FLPP secara berkelanjutan yang 
lebih profesional dan akuntanbel Pusat 

Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 
(PPDPP) berkewajiban untuk memperhatikan 
kualitas rumah yang dibangun. Salah satunya 
nya lewat Pelaksanaan Audit Surveillance Sis-
tem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Tahun 
2021.

Atiek Nieni Iskandar, Direktur Umum 
dan Hukum PPDPP menjelaskan bahwa  
Guna persiapan hal tersebut PPDPP perlu 
melaksanakan berbagai kegiatan untuk per-
siapan pelaksanaan Audit Surveillance ISO 
9001:2015.

“PPDPP harus segera mempersiapkan 
data-data dan dokumen-dokumen pendu-
kung yang dibutuhkan. Sehingga Oktober, 
dapat segera dilaksanakan audit internal 
ISO 9001:2015,” ujarnya, dalam pertemuan 

bersama beberapa divisi yang berhubungan dengan persiapan 
audit tersebut.

Sahroni, praktisi  SMM ISO 9001:2015, sebagai narasumber 
menjelaskan proses dan dokumen yang harus disedikan dalam 
proses audit tersebut. Pada kesempatan itu juga dibahas rencana 
pelaksanaan audit internal yang akan dilakukan Divisi Tata Lak-
sana, Divisi Verifikasi, dan Divisi Kerjasama. n

PPDPP Siapkan Data Guna Audit Survillance ISO 
9001:2015 Tahun 2021 

Pameran properti SMF Virtual Griya Expo 2021 yang 
diinisasi oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)   
sukses menyabet perhatian generasi millenial di 

berbagai daerah di Indonesia. Expo ini berhasil menarik 
potensi pemesanan rumah 1.175 unit sejak dibuka 18 
Agustus hingga ditutup 19 September 2021.

Pameran properti yang mengangkat tagline “Jangan 
Tunda Punya Rumah di Masa Pandemi” ini berhasil me-
nyedot perhatian lebih dari 25 ribu pengunjung dengan 
rata-rata kunjungan per hari 840 orang lebih yang berasal 
dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, 
Sumatera, Sulawesi hingga Kalimantan.

Mayoritas pengunjung yang hadir dalam 
kegiatan expo tahunan SMF tersebut didominasi 
oleh generasi milenial berusia 25-34 tahun sebanyak 
33,5 persen, disusul oleh Generasi Z (usia 18-24 
tahun) sebanyak 27,50 persen, dan sisanya terdiri 
dari masyarakat dengan rentang usia 45 sampai 
dengan 65 tahun. Jumlah kunjungan tersebut 
meningkat hingga empat kali lipat dari kegiatan 
serupa yang digelar SMF tahun sebelumnya.

Tercatat dari jumlah kunjungan tersebut, 
hingga kegiatan tersebut diberakhir pada Minggu 
(19/9) terdapat 1.175 nasabah yang sudah me-
mesan rumah. Jika semua terealisasi menjadi tran-
saksi angka, capaian ini meningkat hampir tiga 
kali lipat dibandingkan dengan event tahun di 
mana transaksi hanya mencapai 400 rumah.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo meng-
atakan, meningkatnya antusiasme masyarakat ini 
menunjukkan adanya sebuah optimisme meski-
pun kondisi masih dalam keadaan pandemi tapi 
minat masyarakat untuk mencari dan memiliki ru-
mah masih sangat besar dan momentum ini harus 
dimanfaatkan oleh semua pihak.n

Sebanyak 1.175 Unit Rumah Dipesan Masyarakat 
Lewat SMF Virtual Griya Expo 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Peme-
rintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (DJPI) Unit Kerja Direktorat Pelaksanaan 
Pembiayaan Perumahan telah melakukan evaluasi atas imple-
mentasi SAKIP pada Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Peru-
mahan (PPDPP) Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan penilaian, maka implementasi atas SAKIP 
PPDPP Tahun 2020 dapat dikategorikan A yang berarti memuas-
kan, dengan nilai angka 82,68%. Rangkaian kegiatan evaluasi 
SAKIP dan pengumpulan data-data SAKIP sebelumnya telah dila-
kukan sejak bulan Juni 2021 lalu.

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin berharap dengan 
hasil penilaian SAKIP Tahun 2020 yang memuaskan untuk lem-

baga PPDPP ini, diharapkan dapat lebih memotivasi seluruh 
pegawai PPDPP untuk mempertahankan dan meningkatkan 
kinerja setiap individu pegawai PPDPP.

“Ini merupakan apresiasi atas kinerja kita selama ini, kita 
harus sikapi dengan semangat untuk meningkatkan kinerja 
dan mengembangkan kapasitas diri setiap individu pegawai 
PPDPP,” ujarnya dalam rapat koordinasi rutin Pegawai PPDPP 
yang dilakukan secara virtual selama penerapan  Work From 
Home sejak Pandemi Covid-19 terjadi, Maret 2020 lalu.

Pelaksanaan evaluasi SAKIP ini dilakukan berpedoman 
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Evaluasi atas Implementasi SAKIP; Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 ten-
tang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat dan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/KPTS/
IJ/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

Empat tujuan dilaksanakan evaluasi SAKIP ini adalah untuk 
memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai 
tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk 
peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut 
rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Fokus Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh DJPI terhadap 
PPDPP ini meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, eva-
luasi atas keluaran (output) dan evaluasi atas hasil (outcome), 
sedangkan komponen yang dievaluasi meliputi Perencanaan 
Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal 
dan pencapaian sasaran/kinerja Organisasi. n

PPDPP terpilih oleh Majalah Top Business sebagai nominasi 
GRC terbaik dari pengamatan yang dilakukan Top Majalah 
Bussiness kepada kurang lebih 500 perusahaan di Indonesia. 

GRC merupakan Governance, Risk, dan Compliance yang berarti 
Tata kelola, Risiko, dan Kepatuhan yang umumnya diterapkan 
oleh hampir seluruh instansi atau perusahaan profesional.

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin yang didampingi 
oleh Direktur Keuangan, Arief Rahman Hakim; Direktur Operasi, 
Martanto Boedi Joewono; beserta Kepala Divisi Akuntansi, 
Dede Solichin dan Kepala Divisi Humas, Rozalinda Yahya diun-
dang oleh dewan juri untuk melakukan pemaparan.

Dewan Juri dalam wawancara GRC tersebut antara lain Ina 
Sawitri, Lim kurniawan, Dwinda P. Rlusan, Mellanie K. Hariiman, 
dan Sofi Suryasnia yang merupakan orang-orang yang ber-
kompeten dan telah berkecimpung lama dalam tata kelola pe-
rusahaan di Indonesia

Dewan juri menyampaikan tema TOP GRC tahun 2021 
adalah “The Strategic Rule of GRC Bussiness to Continuity in 
Pandemic Covid-19” yang berarti bagaimana upaya suatu instansi 
ataupun perusahaan untuk terus mendorong peran strategi 
GRC dalam mendukung eksistensi bisnis perusahaan agar tetap 
tumbuh berkelanjutan di masa Covid-19 ini.

Wawancara penjurian yang dilakukan merupakan pro-
ses pendalaman terhadap achievement dan improvement 
dari implementasi dalam mendukung bisnis perusahaan di 
PPDPP. Durasi waktu sesi penjurian berlangsung selama 75 
menit yang dibagi dalam tiga sesi yaitu sesi pertama adalah 

presentasi selama 20 menit oleh PPDPP, dilanjutkan dengan 
sesi pendalaman yang akan dilakukan oleh dewan Juri, dan sesi 
Nilai Tambah yang merupakan masukan dari Dewan Juri. 

Hasil penilaian juri nantinya akan diumumkan melalui ajang 
penghargaan TOP GRC Awards   2021 yang dipertimbangkan 
dari bidang  Governance  (GCG),  Risk  (Manajemen Risiko), 
dan Compliance (Manajemen Kepatuhan).

“Penjurian ini sekaligus bentuk apresiasi kami kepada peru-
sahaan yang dinilai berhasil dalam mengimplementasikan GRC 
dalam meningkatkan kinerja bisnis yang berkelanjutan,” Ujar Ina 
Sawitri yang juga memoderatori penjurian tersebut.n

PPDPP Raih Prediket Memuaskan
Atas Laporan SAKIP 2020 

PPDPP Raih Top GRC Tahun 2021
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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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