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ABSTRACT 

 

THE IMPLEMENTATION OF HOUSING FINANCE LIQUIDITY 

FACILITY (FLPP) OF IN BANDAR LAMPUNG 

 

By  

 

Ni Made Ayu Sumerti  

 

Government and/or Local Government shall meet housing needs for Low-Income 

Citizens (MBR) with providing subsidy for house acquisition. Therefore, 

Government is making policy in the form of Housing Finance Liquidity Facility 

of policies program. Under Article 1 Regulation of the Minister of Public Works 

and Public Housing No. 20 / M / PRT / 2014, FLPP program is support housing 

financing liquidity facility to the Low-Income Communities in which the 

management implemented by the Ministry of Public Works and Public Housing. 

FLPP program in Bandar Lampung still has some issues including land 

acquisition, land prices are expensive, and complex permitting regulations by 

local governments.  

 

The problems in this study were: (1) How is the implementation of Housing 

Finance Liquidity Facility (FLPP) in Bandar Lampung? (2) What are the barriers 

and supporting factors of the implementation of Housing Finance Liquidity 

Facility (FLPP) of in Bandar Lampung? 

 

This study uses normative and empirical approach. The data used in this study are 

primary data and secondary data. The primary data obtained from interviews and 

the secondary data obatined from library research. 

 

The research results showed that, the implementation of Housing Finance 

Liquidity Facility (FLPP) are beneficial to the Low-Income Citizens in 

accordance with the basic maintenance of the public interest on the basic of 

general principles of good governance. The Subsidized housing prices which 

always go up cause no realization in principle of legal certainty towards the 

implementation of Housing Finance Liquidity Facility (FLPP). The 

implementation of Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) of in Bandar 

Lampung practically is not performing well enough, because there is no 

supervision of the construction of subsidized house. The barriers of the 

implementation of policies FLPP program in Bandar Lampung are land, 

requirements for a Public Housing Loan (KPR) FLPP, permitting fees and 

supervision. Supporting factors for the implementation of policies FLPP program 



in Bandar Lampung are the existence of a special division of Bank BTN Branch 

of Bandar Lampung, and public interest on subsidized housing program. 
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ABSTRAK 

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM FASILITAS 

 LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP)  

DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

 

NI MADE AYU SUMERTI 

 

Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan memberi kemudahan dan 

perolehan rumah dengan cara salah satunya subsidi perolehan rumah. Sehubungan 

dengan itu pemerintah membuat kebijakan berupa program Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan (FLPP). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/M/PRT/2014, program FLPP 

adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program FLPP di Bandar Lampung 

masih memiliki beberapa persoalan diantaranya pengadaan lahan, harga tanah 

yang mahal, dan regulasi perizinan yang rumit yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah.  

 

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan 

program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kota Bandar 

Lampung? (2) Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung terhadap 

pelaksanaan kebijakan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

(FLPP) di Kota Bandar Lampung? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara normatif dan empiris. Data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari 

wawancara kepada responden yang telah ditetapkan, sedangkan data sekunder 

diperoleh melalui studi kepustakaan.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan (FLPP) bermanfaat bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah sesuai dengan asas penyelenggaraan kepentingan umum pada Asas-Asas 

Umum Pemerintahan Yang Baik. Harga rumah bersubsidi yang selalu naik



                                                                                        Ni Made Ayu Sumerti 

 

 

menyebabkan tidak terwujudnya asas kepastian hukum terhadap pelaksanaan 

kebijakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Pelaksanaan 

kebijakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di Kota Bandar 

lampung juga pada prakteknya belum berjalan dengan baik dikarenakan belum 

adanya pengawasan terhadap pembangunan rumah bersubsidi. Faktor penghambat 

terhadap pelaksanaan kebijakan program FLPP di Kota Bandar Lampung yaitu 

lahan, persyaratan memperoleh KPR FLPP, biaya, perizinan dan pengawasan. 

Faktor pendukung terhadap pelaksanaan kebijakan program FLPP di Kota Bandar 

Lampung yaitu adanya divisi khusus dari Bank BTN Cabang Bandar Lampung, 

dan keinginan masyarakat yang besar terhadap program rumah bersubsidi.  

 

 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia ditetapkan dalam Alinea IV 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Negara RI) 

Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 

dan keadilan sosial. 

Salah satu tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia ialah memajukan 

kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum dilaksanakan 

pembangunan nasional, yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada 

keseimbangan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah. Pasal 28H ayat (1) UUD 

Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sebagai tempat tinggal 



2 
 

mempunyai peran yang strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian 

bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, 

berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya tempat tinggal 

merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan 

berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia. 
1
 

Pertambahan penduduk daerah perkotaan mengakibatkan pertumbuhan sarana dan 

prasarana semakin meningkat terutama kebutuhan akan perumahan. Mengingat 

pengadaan perumahan sampai saat ini masih sulit dipecahkan, terutama bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah. Fenomena yang terjadi saat ini adalah kurang 

tersedianya perumahan, harga tanah yang mahal serta harga rumah yang tidak 

dapat dijangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat 

berpenghasilan rendah dengan membeli harga rumah dan tanah yang tidak dapat 

dijangkau tersebut menyebabkan banyak masyarakat tidak dapat menikmati dan 

memiliki tempat tinggal yang layak.  

Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia merupakan 

pengejawantahan diri manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai suatu 

kesatuan dengan lingkungan alamnya. Dalam hubungan ini alam merupakan 

tempat berada dan sekaligus sarana yang menghidupi dan menyediakan bahan-

bahan yang dibutuhkan untuk kelestarian dan pengembangan diri manusia. Tanah 

merupakan unsur utama dari lingkungan alam yang memberi arti fungsional bagi 

manusia. Manusia bukan saja secara fisik dilengkapi, tetapi juga secara rohani 

dikembangkan dan dibentuk menjadi insan berkepribadian, namun tanah bukanlah 

                                                           
1
 Upik Hamidah, “Hukum Perumahan”, Bandarlampung: Universitas Lampung, 2005, hlm. 1 
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sarana yang telah tersedia secara lengkap dan sempurna. Bagi manusia tanah 

merupakan tantangan yang masih harus dikerjakan dan diolah untuk memenuhi 

kebutuhan dan fungsi sosialnya. Melalui pengolahan inilah terjadi proses 

kebudayaan yang mengangkat tanah ke tingkat kepentingan tertinggi bagi 

manusia.
2
 Mengingat pentingnya pembangunan perumahan, diperlukan adanya 

kebijakan agar pembangunan perumahan dapat berjalan dengan baik.  

Sehubungan dengan itu berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka kebijakan umum 

pembangunan perumahan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang 

layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung 

prasarana, sarana dan utititas umum secara berkelanjutan serta yang mampu 

mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia, 

ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan 

kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan 

dan perdesaaan, mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan 

tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna, memberikan 

hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan Negara, dan mendorong iklim 

investasi asing. Kemudahan dalan pembangunan dan perolehan rumah bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi kewajiban bagi pemerintah. 

Menurut Pasal 54, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa pemerintah dan atau pemerintah daerah 

wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR dengan memberi kemudahan dan 

                                                           
2
 C. Djemabut Blaang, “Perumahan Dan Pemukiman”, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

1986, hlm. 5.  
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perolehan rumah bagi MBR secara bertahap dan berkelanjutan berupa subsidi 

perolehan rumah; stimulant rumah swadaya; insentif perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; perizinan; 

asuransi dan penjaminan; penyediaan tanah; sertifikasi tanah; dan atau/ prasarana, 

sarana dan utilitas umum. Untuk memberikan kemudahan dalam hal perolehan 

rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah membuat kebijakan 

berupa program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Program Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan ini juga sebagai upaya pemerintah dalam 

merealisasikan target pembangunan sejuta unit rumah per tahun dan agar tepat 

sasaran, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (Kemen PU-Pera), misalnya, telah menetapkan penyediaan Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 130 ribu rumah sepanjang 2015. 

Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasioal periode 2015-2019 

dengan total anggaran Rp 10,1 Triliun. Hal tersebut guna memudahkan 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam melakukan kredit rumah dengan 

bunga lebih rendah dibandingkan harga pasar. 
3
 

Sehubungan dengan itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus 

ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin 

meningkat dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama golongan 

yang berpenghasilan rendah dan dengan tetap memperhatikan persyaratan, 

minimum bagi perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman dan serasi.
4
 

Berdasarkan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

                                                           
3
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/02/05/njb4ko-pemerintah-sediakan-flpp-

untuk-130-ribu-unit-rumah-di-2015 pada tanggal 10 Oktober 2015 pada pukul 11.30 WIB 
4
 Andi Hamzah, I Wayan Suandra, B.A. Manalu, “Dasar-Dasar Hukum Perumahan”, Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, Cetakan Keempat 2006, hlm. 1.  

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/02/05/njb4ko-pemerintah-sediakan-flpp-untuk-130-ribu-unit-rumah-di-2015
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/02/05/njb4ko-pemerintah-sediakan-flpp-untuk-130-ribu-unit-rumah-di-2015
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dan Kawasan Permukiman disebutkan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 

juga diselenggarakan untuk mendukung penataan dan pengembangan wilayah 

serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan 

hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan 

keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, 

selain itu juga untuk menjamin teruwjudnya rumah yang layak huni dan 

terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, 

dan berkelanjutan.  

Sebelumnya program Fasilitas Pembiayaan Perumahan atau subsidi untuk rumah 

sejahtera tapak akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2015, namun Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan akan melanjutkan skema pembiayaan itu dengan 

menerbitkan revisi peraturan. Revisi peraturan tersebut yaitu terhadap Peraturan 

Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui 

Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera yang tertuang di dalam Peraturan 

Menteri dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014. Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah tapak diberikan kepada masyarakat 

berpenghasilan maksimal Rp 4 juta per bulan, sedangkan untuk rumah susun Rp 7 

juta per bulan. Selain syarat pendapatan, FLPP juga bisa dimanfaatkan masyarakat 

yang belum menerima subsidi dari pemerintah dan belum memiliki rumah, untuk 

provinsi Lampung sendiri mendapatkan kuota sebanyak 5.500 unit perumahan 

FLPP yang tersebar di seluruh wilayah Lampung. Persebaran kuota tersebut yaitu 

diantaranya ada di Lampung Selatan, Lampung  Tengah, Pesawaran, Bandar 

Lampung, Way Kanan, Lampung Utara, dan Tanggamus. Jumlah unit kuota 
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pembangunan yang telah terlaksana pada Tahun 2015 ada sekitar 1000 unit kuota. 

Pembangunan rumah bersubsidi atau program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan di Kota Bandar Lampung sudah berjalan sejak Tahun 2014.  

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan 

jumlah penduduk 1,2 juta jiwa.
5
 Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung, dari 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan rata-rata 1,26%. 

Pertambahan penduduk yang terjadi di Kota Bandar Lampung dengan laju 

pertumbuhan ekonomi nasional yang sedang menurun dan tingkat inflasi yang 

sedang tidak stabil menyebabkan daya beli masyarakat terhadap perumahan 

menurun, sedangkan peningkatan kebutuhan akan rumah semakin meningkat. 

Peningkatan kebutuhan akan rumah yang semakin meningkat dan kekurangan 

jumlah rumah atau yang biasa disebut blacklog menjadikan Kota Bandar 

Lampung memiliki potensi untuk dikembangkan rumah. Kekurangan jumlah 

rumah menunjukan bahwa dibutuhkan lebih banyak rumah dan menjadi peluang 

bagi para developer (Perusahaan Pengembang Perumahan) untuk menyediakan 

rumah dimana sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah, yaitu dengan adanya pelaksanaan program Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Diharapkan pula dengan adanya 

program FLPP ini dapat mendorong minat masyarakat untuk membeli rumah baik 

untuk tempat tinggal ataupun untuk maksud investasi.
6
 

Program FLPP di Bandar Lampung masih memiliki beberapa kendala. Persoalan 

tak kalah pelik datang dari pembangunan rumah FLPP atau rumah subsidi. 

                                                           
5
 http://lampung.bps.go.id diakses pada tanggal 10 Oktober 2015 pada pukul 15.37 WIB  

6
 http://etd.repository.ugm.ac.id diakses pada tanggal 19 November 2015 pada pukul 20.00 WIB 

http://lampung.bps.go.id/
http://etd.repository.ugm.ac.id/
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Berdasarkan pengamatan peneliti, kebijakan pemerintah terkait rumah FLPP saat 

ini yang ada di Kota Bandar Lampung masih memiliki beberapa permasalahan 

antara lain pengadaan lahan yang masih minim untuk pembangunan perumahan, 

dan harga tanah yang mahal. Kemudian permasalahan juga ditemui dari regulasi 

perizinan yang rumit yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga 

penyelenggara pembangunan perumahan masih kesulitan dalam melaksanakan 

program pemerintah tersebut.  Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, 

idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat 

yang berpenghasilan rendah dan masyarakat yang tinggal yang padat penduduk di 

perkotaan.
7
  

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang dituangkan dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan 

Kebijakan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Di 

Kota Bandar Lampung”.  

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan program Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kota Bandar Lampung? 

2. Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung terhadap pelaksanaan 

kebijakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 

Kota Bandar Lampung? 

                                                           
7
 Upik Hamidah, “Hukum Perumahan”, Op. Cit., hlm. 3.  
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1.3 Ruang Lingkup 

 

Dari judul yang telah ditetapkan yaitu “Pelaksanaan Kebijakan Program Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan Di Kota Bandar Lampung”, maka didalam 

pembahasan lingkup substansi penelitian akan membahas mengenai pelaksanaan 

kebijakan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. 

 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lengkap, rinci, jelas, dan 

sistematis mengenai 

1. Pelaksanaan kebijakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan (FLPP) di Kota Bandar Lampung. 

2. Faktor penghambat dan pendukung terhadap pelaksanaan kebijakan 

program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kota 

Bandar Lampung. 

 

1.4.2 Kegunaan Penelitian 

 

a) Kegunaan Teoritis 

Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah: 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga memperdalam ilmu 

Hukum Administrasi Negara dan memberikan kontribusi pada Hukum 
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Perumahan khususnya mengenai pembahasan Pelaksanaan Kebijakan Program 

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Di Kota Bandar Lampung. 

 

b) Kegunaan Praktis 

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah: 

1) Hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan masukan-masukan 

terhadap Pelaksanaan dan mengoptimalkan kebijakan pemerintah terkait 

program FLPP di Kota Bandar Lampung. 

2) Hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pemahaman serta 

informasi kepada masyarakat mengenai program pemerintah tentang 

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.  

3) Penelitian ini juga merupakan syarat dalam menyelesaikan pendidikan 

sarjana khususnya gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung bagian Hukum Administrasi negara yang merupakan kebutuhan 

peneliti.  

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pelaksanaan  

 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara 

matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan 

sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. 

Majone dan Wildanvsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne 

dan Wildanvsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas 

yang saling menyesuaikan.
1
 

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara 

pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan 

mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi 

suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh 

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Kemudian SP. Siagian,
2
 menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah 

tersusun dan jika program kerja yang “achievement oriented” telah dirumuskan 

maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam 

pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu: 

                                                           
1
 Nurdin Usman, “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002, hlm. 70 
2
 P. Sondang Siagian, “Filsafat Adiminstrasi”, Jakarta: Gunung Agung, 1985, hlm. 120. 
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1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka  

panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir 

sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan 

dan prosedur-prosedur tertentu. 

2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, 

dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-

sumber. 

3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan 

sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam 

hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.  

4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis 

pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal 

waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran 

dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.
3
 

2.2 Pengertian Kebijakan 

 

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian 

konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan 

suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak sebagai garis pedoman untuk 

manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 

Kebijakan dalam praktik mempunyai 2 (dua) arti, yaitu sebagai berikut. 

1. Kebijakan dalam arti kebebasan, yang ada pada subjek tertentu (atau yang 

disamakan dengan subjek), untuk memiliki alternatif yang diterima 

                                                           
3
 Ibid, hlm. 121.  
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sebagai yang terbaik berdasarkan nilai-nilai hidup bersama atau negara 

tertentu dalam penggunaan kekuasaan tertentu yang ada pada subjek 

tertentu dalam penggunaan kekuasaan tertentu yang ada pada subjek 

tersebut dalam mengatasi problematik manusia dalam hubungan dengan 

hidup bersama dalam negara tersebut. 

2. Kebijakan dalam arti jalan keluar, untuk mengatasi problematik manusia 

dalam hubungan dengan hidup bersama atau negara tertentu, sebagai hasil 

penggunaan kebebasan memilih yang diterima sebagai yang terbaik 

berdasarkan nilai-nilai hidup bersama atau negara tertentu.
4
 

Untuk mengeluarkan sebuah kebijakan, seorang pejabat bisa menggunakan 

kewenangan diskresinya. Menurut Kamus Hukum, Diskresi berarti kebebasan 

mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya 

sendiri.  

Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana 

atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, 

longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitaif, publik atau privat. 

Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai 

suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program 

mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana (United Nations, 1975). 

Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan 

berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat 

pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Car Friedrich 

menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan 

                                                           
4
 Willy D.S. Voll, “Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara”, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 

hlm. 140.  
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yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan 

tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari 

peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang 

diinginkan.
5
 

 

2.3 Pengertian Masyarakat Berpenghasilan Rendah  

 

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman pengertian Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai 

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk 

memperoleh rumah.  

 

2.4 Pengertian Rumah 

 

Rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka 

waktu tertentu. Rumah bisa menjadi tempat tinggal manusia maupun hewan, 

namun untuk istilah tempat tinggal yang khusus bagi hewan adalah sangkar, 

sarang, atau kandang. Dalam arti khusus, rumah mengacu pada konsep-konsep 

sosial-kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal, seperti 

keluarga, hidup, makan, tidur, beraktivitas, dan lain-lain.
6
 

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa: 

                                                           
5
 Solichin Abdul Wahab, “Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model 

Implementasi Kebijakan Publik”,  Bumi Aksara: Jakarta, 2014, hlm. 9.  
6
 http:id.wikipedia.org/wiki/Rumah diakses pada tanggal 7 Oktober 2015 pukul 23.52 WIB 
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Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang 

layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat 

penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 

Rumah sebagai bangunan merupakan bagian dari suatu permukiman yang utuh, 

dan tidak semata-mata merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari 

segala bahaya, gangguan, dan pengaruh fisik belaka, melainkan juga merupakan 

tempat tinggal, tempat beristirahat setelah menjalani perjuangan hidup sehari-

hari.
7
 

 

2.5 Pengertian Perumahan 

 

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 

tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana 

lingkungan.
8
 Permukiman adalah suatu tempat bermukim manusia untuk 

menunjukkan suatu tujuan tertentu. Apabila dikaji dari segi makna, permukiman 

berasal dari terjemahan kata settlements yang mengandung pengertian suatu 

proses bermukim. Permukiman memiliki 2 (dua) arti yang berbeda: 

1. Isi, yaitu menunjuk pada manusia sebagai penghuni maupun masyarakat di 

lingkungan sekitarnya. 

2. Wadah, yaitu menunjuk pada fisik hunian yang terdiri dari alam dan 

elemen-elemen buatan manusia.
9
 

                                                           
7
 C. Djemabut Blaang, “Perumahan dan Pemukiman”, Op. Cit., hlm. 28. 

8
 Suparno Sastra M. dan Endi Marlina, “Perencanaan dan Pengembangan Perumahan”, Jakarta: 

Rajawali Press, 2006, hlm. 29.  
9
 Ibid, hlm. 37.  
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Perumahan dapat diartikan sebagai suatu cerminan dan pengejawantahan dari diri 

pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dan 

kebersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf 

hidup, kesejahteraan, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakat maupun 

suatu bangsa.
10

 

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 

tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana 

lingkungan.
11

 

Perumahan (housing) adalah tempat (ruang) dengan fungsi dominan untuk tempat 

tinggal. Untuk pengertian lebih lanjut. Perumahan dapat diartikan dari beberapa 

elemen dari perumahan, yaitu: 

1. Shelter, perlindungan terhadap gangguan eksternal (alam, binatang), dan 

sebagainya. 

2. House, struktur bangunan untuk bertempat tinggal. 

3. Housing, perumahan, hal-hal yang terkait dengan aktivitas bertempat 

tinggal (membangun, menghuni). 

4. Human settlement, kumpulan (agregat) rumah dan kegiatan perumahan 

(permukiman). 

5. Habitat, lingkungan kehidupan (tidak sebatas manusia). 

 

                                                           
10

 Siswono Yudhohusodo, “Rumah Untuk Seluruh Rakyat”, Jakarta: Yayasan Padamu Negeri, 

1991, hlm. 1. 
10 

Bisri Mustofa, “Kamus Kependudukan”, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2008, hlm. 64.  
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2.6 Tinjauan Mengenai Asas Dalam Pembangunan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

 

2.6.1 Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

 

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau AAUPB dapat dipahami sebagai 

asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian 

penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas 

dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan 

tindakan sewenang-wenang.  

Macam-macam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah sebagai 

berikut. 

a. Asas kepastian hukum (principle of legal security); 

b. Asas keseimbangan (principle of proportionality); 

c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality); 

d. Asas bertindak cermat (principle of carefulness); 

e. Asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation); 

f. Azas tidak mencampuradukan kewenangan (principle of non misuse of 

competence); 

g. Azas permainan yang layak (principle of fair play); 

h. Azas keadilan dan kewajaran (principle of reasonable or prohibition of 

arbitrariness); 

i. Azas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar (principle of 

meeting raised expectation); 
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j. Azas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing 

the consequences of an annulled decision); 

k. Azas perlindungan atas pandangan hidup atau cara hidup pribadi (principle 

of protecting the personal may of life); 

l. Azas kebijaksanaan (sapientia); 

m. Azas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service). 

Berikut ini akan ditampilkan rincian dari masing-masing asas-asas umum 

pemerintahan yang baik tersebut. 

a. Asas Kepastian Hukum 

Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum 

material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas 

kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan 

pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk 

kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki 

dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan 

pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap 

keputusan yang telah dikeluarkan sebaliknya dalam proses peradilan. Asas 

kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui 

dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya. 

b. Asas Keseimbangan 

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan 

kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya 

kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan 

yang dilakukan seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap 
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kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan 

kepastian hukum.  

c. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan 

Asas ini menghendaki agar badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama 

(dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama. Meskipun 

demikian, agaknya dalam kenyataan sehari-hari sukar ditemukan adanya 

kesamaan mutlak dalam dua atau lebih kasus, oleh karena itu, menurut Philipus 

M. Hadjon, asas ini memaksa pemerintah untuk menjalankan kebijakan.  

d. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan 

Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam 

melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, 

sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Apabila berkaitan 

dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah 

harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang 

berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-

alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus 

mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha 

negara tersebut.  

e. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan 

Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus 

mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan 

keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam 

keputusan. Motivasi atau alasan ini harus benar dan jelas, sehingga pihak 
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administrabele memperoleh pengertian yang cukup jelas atas keputusan yang 

ditujukan kepadanya.  

f. Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan 

Setiap pejabat pemerintah memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas. Dengan 

wewenang yang diberikan itulah pemerintah melakukan tindakan-tindakan hukum 

dalam rangka melayani atau mengatur warga negara. Kewenangan pemerintah 

secara umum mencakup tiga hal: kewenangan dari segi material (bevoegheid 

ratione material), kewenangan dari segi wilayah (bevoegheid ratione loci), dan 

kewenangan dari segi waktu (bevoegheid ratione temporis). Aspek-aspek 

wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam 

peraturan yang berlaku. Artinya asas tidak mencampuradukkan kewenangan ini 

menghendaki agar pejabat tata usaha negara tidak menggunakan wewenangnya 

untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau 

menggunakan wewenang yang melampaui batas.  

g. Asas Permainan yang Layak (fair play)  

Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela 

diri dengan memberikan argumentasi-argumentas sebelum dijatuhkannya putusan 

administrasi. Asas ini juga menekankan petingnya kejujuran dan keterbukaan 

dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. 

h. Asas Keadilan dan Kewajaran 

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat adminisrasi negara 

selalu memerhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut 
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tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap 

orang. Karena itu setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus 

selalu memerhatikan aspek keadilan ini. Sedangkan asas  kewajaran menekankan 

agar setiap aktivitas pemerintah atau administrasi negara memerhatikan nilai-nilai 

yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, moral, adat 

istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.  

i. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar 

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus 

menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Oleh karena itu, aparat 

pemerintahan harus memerhatikan asas ini sehingga jika suatu harapan sudah 

terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun 

tidak menguntungkan bagi pemerintah.  

j. Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang Batal 

Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat dari pekerjaannya dengan suatu 

surat keputusan (beschikking).  

k. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi 

Asas ini menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi 

setiap pegawai negeri dan juga tentunya hak kehidupan pribadi setiap warga 

negara, sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi 

dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Dengan kata lain, asas ini 

merupakan pengembangan dari salah satu prinsip negara hukum, yakni 

perlindungan hak asasi. Bagi bangsa Indonesia tentunya penerapan asas ini harus 

pula dikaitkan dengan sistem keyakinan, kesusilaan, dan norma-norma yang 

dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau sebagaimana disebutkan Kuntjoro 
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Pubropranoto, asas tersebut harus disesuaikan dengan pokok-pokok Pancasila dan 

UUD 1945.  

l. Asas Kebijaksanaan 

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaanya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan 

tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan yang formal. Di 

Indonesia asas kebijaksanaan ini sejalan dengan hikmah kebijaksanaan, yang 

menurut Notohamidjojo seperti dikutip Kuntjoro Purbopranoto, berimplikasikan 

tiga unsur, yaitu pertama, pengetahuan yang tandas dan analisis situasi yang 

dihadapi; kedua, rancangan penyelesaian atas dasar “staatsidee” maupun 

“rechtsidee” yang disetujui bersama, yaitu Pancasila; ketiga, mewujudkan 

rancangan penyelesaian untuk mengatasi situasi dengan tindakan perbuatan dan 

penjelasan yang tepat, yang dituntut oleh situasi yang dihadapi.  

m. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum 

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu 

mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua 

aspek kehidupan orang banyak. Asas ini merupakan konsekuensi dianutnya 

konsepsi negara hukum modern (welfare state), yang menempatkan pemerintah 

selaku pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan bestuurszorg 

(kesejahteraan umum) warga negaranya. Penyelenggaraan kepentingan umum  

dapat beruwujud hal-hal sebagai berikut.  

1) Memelihara kepentingan umum yang khusus mengenai kepentingan 

negara. Contohnya tugas pertahanan dan keamanan. 
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2) Memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama dari 

warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga negara sendiri. 

Contohnya persediaan sandang pangan, perumahan, kesejahteraan, dan 

lain-lain.  

3) Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dilakukan 

oleh para warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan negara. Contohnya 

pendidikan dan pengajaran, kesehatan, dan lain-lain. 

4) Memelihara kepentingan dari warga negara perseorangan yang tidak 

seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warga negara sendiri, dalam bentuk 

bantuan negara. Adakalanya negara memelihara seluruh kepentingan 

perseorangan tersebut. Contohnya pemeliharaan fakir miskin, anak yatim, 

anak cacat, dan lain-lan.  

5) Memelihara ketertiban, keamanan, dan kemakmuran setempat. Contohnya 

peraturan lalu lintas, pembangunan, perumahan, dan lain-lain.
12

 

Pengimplementasian AAUPB ini berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat 

administrasi negara dalam menjalankan fungsinya. Mengenai Pejabat 

Administrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomr 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan mengenai penyelenggaraan kebijakan 

dan manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berdasarkan pada asas: 

a. Kepastian hukum; 

b.  Profesionalitas ; 

c. Proporsionalitas; 

d. Keterpaduan; 

e. Delegasi; 

f. Netralitas; 

                                                           
12

 Ridwan HR, “Hukum Administrasi Negara” Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2013, hlm. 264.  
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g. Akuntabilitas; 

h. Efektif dan efisien; 

i. Keterbukaan; 

j. Nondiskriminatif; 

k. Persatuan dan kesatuan; 

l. Keadilan dan kesetaraan; dan 

m. Kesejahteraan. 

 

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa : 

(1) AUPB  yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:  

a. Kepastian hukum; 

b. Kemanfaatan; 

c. Ketidakberpihakan; 

d. Kecermatan; 

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; 

f. Keterbukaan; 

g. Kepentingan umum; dan 

h. Pelayanan yang baik. 

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang 

tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.  

 

2.6.2 Asas Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman, perumahan dan kawasan permukiman 

diselenggarakan dengan berasaskan pada: 
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a. Kesejahteraan 

b. Keadilan dan pemerataan 

c. Kenasionalan 

d. Keefisienan dan kemanfaatan 

e. Keterjangkauan dan kemudahan 

f. Kemandirian dan kebersamaan 

g. Kemitraan 

h. Keserasian dan keseimbangan 

i. Keterpaduan 

j. Kesehatan 

k. Kelestarian dan keberlanjutan, dan 

l. Keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan 

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa asas perumahan dan kawasan 

permukiman meliputi: 

1. Asas kesejahteraan adalah memberikan landasan agar kebutuhan 

perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat 

terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, 

serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

2. Asas keadilan dan pemerataan adalah memberikan landasan agar hasil 

pembangunan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dapat 

dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat. 

3. Asas kenasionalan adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan 

tanah hanya berlaku untuk warga negara Indonesia. 

4. Asas keefisienan dan kemanfaatan adalah memberikan landasan agar 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan 

memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, 

teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk 

memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan 

rakyat. 
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5. Asas keterjangkauan dan kemudahan adalah agar hasil pembangunan 

dibidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dijangkau oleh 

seluruh lapisan masyarakat. 

6. Asas kemandirian dan kebersamaan adalah memberikan landasan agar 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman betumpu pada 

prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan 

pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan 

kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, 

kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara 

pemangku kepentingan dibidang perumahan dan kawasan permukiman. 

7. Asas kemitraan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah dan 

pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, 

dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan 

menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung. 

8. Asas keserasian dan keseimbangan adalah agar pembangunan dilakukan 

dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang. 

9. Asas keterpaduan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan 

kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfataan, dan 

pengendalian, baik intra maupun antar instansi serta sektor terkait dalam 

kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi. 
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10. Asas kesehatan adalah memberikan landasan agar pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman memenuhi standar rumah yang 

sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat. 

11. Asas kelestarian dan berkelanjutan adalah memberikan landasan agar 

penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan 

memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan 

kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah 

penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi 

sekarang dan generasi yang akan datang. 

12. Asas keselamatan, keamanan dan ketertiban dan keteraturan adalah 

memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan 

bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan kemanan lingkungan 

dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban 

administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan 

permukiman.  

 

2.7 Tujuan dari Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

 

Adapun tujuan dari pembangunan perumahan dan kawasan permukiman terdapat 

dalam Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman yaitu sebagai berikut: 

a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman. 
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b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran 

penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan 

kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan 

keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah. 

c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi 

pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi 

lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. 

d. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman.  

e. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, dan 

f. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, dan terencana, terpadu, dan 

berkelanjutan. 

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas untuk 

mengalokasikan dana dan atau biaya pembangunan untuk mendukung 

terwujudnya perumahan bagi MBR dan memfasilitasi penyediaan perumahan dan 

permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang 

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah 

Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Pasal 2 ayat (1) bahwa 

FLPP bertujuan untuk mendukung kredit/pembiayaan pemilikan rumah sederhana 

sehat (KPRSh) bagi MBR.  
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2.8 Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

 

Program FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan adalah dukungan 

fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat.
13

 

Program FLPP ini merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pembangunan sejuta unit 

rumah per tahun dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah agar 

meningkatkan daya beli masyarakat dalam menjangkau rumah murah. 

Dalam rangka merealisasikan target pembangunan sejuta unit rumah pertahun dan 

melanjutkan kembali pembangunan rumah tapak melalui subsidi rumah murah 

yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2015, Peraturan Menteri Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka 

Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2014 

tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan 

Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah 

Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah.  

                                                           
13

 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah 

Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pasal 19 menjelaskan bahwa 

Ketentuan mengenai pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah 

Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diatur dengan Peraturan 

Menteri. 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 pemerintah menerbitkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

21/PRT/M/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Menurut 

Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 21/PRT/M/2014 maksud dan tujuan dari Pelaksanaan Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan adalah: 

(1) Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan 

pencairan dan penyaluran serta pemanfaatan dana FLPP untuk KPR 

Sejahtera oleh PPP (Pusat Pembiayaan Perumahan). 

(2) Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan agar: 

a. Pelaksanaan pencairan dan  penyaluran dana FLPP untuk KPR 

Sejahtera oleh PPP dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan 

akuntabel serta memberikan manfaat bagi masyarakat. 



30 
 

b. Tidak terjadi penyalahgunaan pemanfaatan dana FLPP oleh 

masyarakat yang tidak berhak; dan 

c. Tidak terjadi penyalahgunaan kepemilikan rumah sejahtera tapak dan 

satuan rumah sejahtera susun yang dibiayai dengan dana FLPP. 

Untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap 

pembiayaan perumahan dan untuk melakukan penyesuaian suku bunga 

kredit/marjin pembiayaan pemilikan rumah sejahtera, yang sebelumnya dalam 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

20/PRT/M/2014 pada Pasal 11 ayat (5) huruf b dijelaskan bahwa suku bunga KPR 

paling tinggi 7,25% (tujuh koma dua puluh lima perseratus) per tahun, pemerintah 

menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

20/PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui 

Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah, sehingga ketentuan pada Pasal 11 ayat (5) huruf b diubah dan paling 

tinggi suku bunga KPR menjadi 5% (lima perseratus) per tahun. 

 

Dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 20/PRT/M/2015 dijelaskan bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai 

berlaku, maka Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan 

Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku.  
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Tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban Dana Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diatur di dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 130/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, 

dan Pertanggungjawaban Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

(FLPP).  

 

Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 dijelaskan bahwa : 

1) Pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

40 ayat (3) meliputi kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan 

permukiman, serta berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan 

hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan 

ini terdiri dari rumah yang dibangun oleh penduduk sendiri dan dibangun 

oleh perusahaan pembangunan perumahan dan/atau dibangun oleh 

Pemerintah.  

2) Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Perumahan kepadatan tinggi diarahkan pada: 

1.BWK A di Kecamatan Tanjung Karang Pusat; 

2. BWK B di sebagian Kecamatan Rajabasa dan Kedaton; 

3. BWK D di sebagian Kecamatan Tanjung Karang Timur; 

4. BWK E di Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan 

Panjang; dan 

5. BWK G di sebagian Kecamatan Teluk Betung Utara dan Teluk 

Betung Barat. 
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b.  Perumahan kepadatan sedang diarahkan pada: 

1. BWK B di sebagian Kecamatan Rajabasa; 

2. BWK C di Kecamatan Tanjung Senang dan Kecamatan Sukarame; 

dan 

3. BWK D di sebagian Kecamatan Sukabumi dan Kecamatan Tanjung 

Karang Timur. 

c.  Perumahan kepadatan rendah diarahkan pada: 

1. BWK B di area cadangan pengembangan di Kecamatan Rajabasa; 

2. BWK C area cadangan pengembangan di Kecamatan Tanjung 

Senang; 

3. BWK D area cadangan pengembangan di Kecamatan Sukabumi 

dan Tanjung Karang Timur; dan  

4. BWK F di Kecamatan Kemiling dan Tanjung Karang Barat. 

3) Pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perumahan dan 

permukiman meliputi: 

a. pembangunan perumahan/permukiman dilakukan dengan 

mengembangkan perumahan yang sudah ada maupun pembangunan 

perumahan baru; 

b. pembangunan perumahan baru diarahkan pada konsep vertikal 

terutama untuk perumahan perkotaan dengan kepadatan tinggi;  

c. mengarahkan pengembangan perumahan dan permukiman ke wilayah 

Sukarame, Sukabumi, Tanjung Senang, Kedaton, dan Rajabasa serta 

melarang pengembangannya pada kawasan lindung; 



33 
 

d. pengembangan perumahan dan permukiman eksisting ditekankan pada 

peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan RTH dan pembenahan 

prasarana, sarana, dan utilitas pendukung; 

e. pengelolaan sanitasi lingkungan perumahan diarahkan pada 

pengembangan tangki septic komunal untuk pembuangan limbah black 

water dan sistem roil untuk pembuangan grey water; 

f. penataan kawasan permukiman padat dan permukiman kumuh 

perkotaan diarahkan pada program revitalisasi, rehabilitasi, renovasi, 

rekonstruksi, dan preservasi atau pembangunan rumah susun sederhana 

sehat baik dengan mata pencaharian namun tetap memperhatikan fungsi 

utama masing-masing wilayah;  

g. pengembangan rumah susun sehat sederhana sebagaimana dimaksud 

pada huruf f diarahkan di Kecamatan Rajabasa, Tanjung Senang, 

Kemiling, Tanjung Karang Barat, Teluk Betung Barat, Sukabumi, 

Sukarame dan Tanjung Karang Timur; dan 

h. pengembangan rumah berbasis mitigasi bencana untuk perumahan 

yang berada di kawasan rawan bencana.  

 

2.8.1 Landasan Hukum Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

 

Hak atas rumah merupakan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas rumah tersebut disebutkan dengan jelas 

Hak Asasi Manusia, sehingga Negara dalam hal ini harus melindungi dan 

menyediakan akses terhadap seluruh penduduk dan warga Negara yang hidup dan 

bertempat tinggal di Indonesia. Dalam Pasal 28H UUD 1945 dinyatakan sebagai 

berikut: 
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(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh 

pelayanan kesehatan. 

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesemapatan dan manfaat yang sama guna mencapai 

persamaan dan keadilan. 

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut 

tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapapun.  

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, hak atas rumah dijewantahkan 

dalam sebuah skema pendanaan dan pembiayaan untuk menjamin akses terhadap 

pemilikan rumah dan bertempat tinggal dalam lingkungan yang layak. Dalam 

Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah 

satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, 

penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan 

dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan 

sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Kemudian Pasal 5 ayat (1) dinyatakan 

bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.
14

 Terhadap 

masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan kemudahan dan bantuan dalam 

pembangunan dan perolehan rumah sebagaimana diatur dalam Pasal 54 yang 

menyatakan: 

                                                           
14

 http:lib.ui.ac.id diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 pada pukul 22.00 WIB  
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(1) Adanya pernyataan tegas pemerintah yang memiliki kewajiban untuk 

memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. 

(2) Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan 

kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program 

perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. 

(3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi 

MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: 

a. Subsidi perolehan rumah; 

b. Stimulant rumah swadaya; 

c. Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan; 

d. Perizinan; 

e. Asuransi dan penjaminan; 

f. Penyediaan tanah; 

g. Sertifikasi tanah; 

h. Prasarana, sarana, dan utilitas umum. 

 

2.8.2 Pengertian Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera 

 

Pengertian Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera atau KPR menurut Pasal 1 angka 2 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam 

Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah 

Sejahtera adalah kredit atau pembiayaan pemilikan rumah yang meliputi rumah 

KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun yang diterbitkan oleh bank 
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pelaksana secara konvensional maupun dengan prinsip syariah. Kredit Pemilikan 

Rumah Sejahtera Tapak, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Tapak adalah 

kredit dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh bank pelaksana kepada MBR 

dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Tapak yang dibeli dari orang 

perseorangan ataupun Badan Hukum. Kredit Pemilikan Satuan Rumah Sejahtera 

Susun, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Susun adalah kredit dengan 

dukungan FLPP yang diterbitkan oleh bank pelaksana kepada MBR dalam rangka 

pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari orang perseorangan 

atau Badan Hukum.  

 

2.8.3 Bank Pelaksana Penyalur KPR FLPP Tahun 2015 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang 

selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal 

dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian, Pasal 1 angka 2 dijelaskan 

bahwa Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN 

yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang 

seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 

Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Pada 

Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Perusahaan Perseroan Terbuka, yang 

selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah 

pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan 

penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 

modal. Mengenai kepemilikan bank yaitu ada beberapa jenis, salah satunya yaitu 
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Bank Milik Pemerintah dan Bank Milik Swasta Nasional. Bank milik pemerintah 

merupakan jenis bank yang akta pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah 

sehingga semua keuntungan yang diperoleh dari operasinya akan menjadi milik 

pemerintah. Bank milik pemerintah daerah adalah bank yang akta pendirian dan 

modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah tertentu. Bank milik swasta nasional 

merupakan bank yang akta pendirian dan modalnya dimiliki oleh swasta nasional 

begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.
15

 Adapun 

daftar bank yang dimiliki oleh pemerintah dan yang dimiliki oleh swasta nasional 

yaitu antara lain : 

1. Bank Milik Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing di 

daerah Tingkat I dan Tingkat II,  yaitu: 

- Bank Mandiri 

- Bank BNI (Bank Negara Indonesia) 

- Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) 

- Bank BTN (Bank Tabungan Negara)
16

 

- BPD DKI Jakarta 

- BPD Jawa Barat 

- BPD Papua 

- BPD Bali, dan BPD lainnya. 

2. Bank Milik Swasta Nasional, yaitu : 

- Bank BCA (Bank Central Asia) 

- Bank Danamon 

- Bank Bumi Putera 

                                                           
15

 http:repository.usu.ac.id diakses pada tanggal 19 November 2015 pada pukul 15.47 WIB  
16

 http:bumn.go.id diakses pada tanggal 19 November 2015 pada pukul 15.51 WIB 
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- Bank Niaga, dan Bank swasta lainnya.  

Bank Milik Pemerintah seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank 

BTN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas 

terbuka dan bergerak dibidang jasa keuangan perbankan.  

 

Menurut Pasal 1 angka 10, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan 

Pemilikan Rumah Sejahtera, pengertian Bank Pelaksana adalah bank umum, bank 

syariah, dan unit usaha syariah yang bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pelaksanaan Program FLPP melalui 

kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama operasional. Bank pelaksana 

penyalur KPR FLPP Tahun 2015 terdiri dari Bank Nasional, Bank Pembangunan 

Daerah, dan beberapa masih dalam proses Memorandum of Understanding. Bank 

nasional tersebut antara lain Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI dan BRI Syariah, 

Bank Mandiri, Bank Arta Graha dan Bank Mayora. Bank Pembangunan Daerah 

antara lain BPD Riau Kepri, BPD Kalimantan Tengah, BPD Papua, BPD Sumsel 

dan Bangka Belitung, BPD Jawa Timur, BPD Nusa Tenggara Barat, dan BPD 

Jawa Barat dan Banten. Untuk beberapa bank yang masih dalam proses 

Memorandum of Understanding yaitu BPD Sumatera Utara, BPD Nusa Tenggara 

Timur, dan BPD Kalimantan Selatan.
17

  

 

 

 

 

 

                                                           
17

 http: pu.go.id diakses pada tanggal 3 November 2015 pada pukul 10.03 WIB 
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2.8.4 Persyaratan Kelompok Sasaran KPR Sejahtera melalui FLPP 

 

Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan 

Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Pasal 

6 dijelaskan bahwa: 

(1) Kelompok Sasaran KPR Sejahtera merupakan MBR dengan batasan 

penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri. 

(2) MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan; 

a. Berpenghasilan tetap merupakan gaji/upah pokok pemohon per bulan; 

b. Berpenghasilan tidak tetap merupakan pendapatan bersih atau upah 

rata-rata per bulan dalam setahun yang diterima pemohon. 

Pada Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2014 dijelaskan bahwa: 

(1) Kelompok Sasaran KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari 

Kepala Desa/Lurah Setempat/Instansi tempat bekerja; 

b. Belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk pemilikan rumah; 

c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 

d. Menyerahkan fotokopi (SPT) Tahun PPh orang pribadi atau surat 

pernyataan bahwa penghasilan yang bersangkutan tidak melebihi batas 

penghasilan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini. 
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(2) Kebenaran formal dan material surat pernyataan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. 

(3) Dalam hal kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

penghasilannya tidak melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 

dikecualikan dari ketentuan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

dan Surat Pemberitahua (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang 

Pribadi. 

(4) Dalam hal, kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berstatus suami isteri, dipersyaratkan keduanya tidak memiliki rumah dan 

belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk pemilikan rumah. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 

dikecualikan untuk PNS/TNI/POLRI yang pindah domisili karena 

kepentingan dinas. 

(6) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku 

hanya untuk satu kali. 

(7) Analisis kelayakan untuk mendapatkan KPR dan pemenuhan persyaratan 

sebagai kelompok sasaran pemohon KPR Sejahtera dilaksanakan oleh 

bank pelaksana.  

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Masalah  

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara normatif 

empiris. Suatu penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

bahan hukum utama, menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut 

asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-dotrin hukum, 

peraturan dan sistem hukum.
1
 

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi 

penelitian untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-

undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta 

melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat 

memberikan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan program Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kota Bandar Lampung.  

Penggunaan kedua macam pendekatan masalah tersebut dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini. 

                                                           
1
 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, 

hlm. 135.  
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3.2 Sumber Data 

 

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. 

Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder. 

3.2.1 Data Primer 

 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil studi dan penelitian di lokasi 

penelitian. Data primer ini akan diambil dari hasil wawancara, wawancara 

dilakukan kepada narasumber yang meliputi: 

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Staf Seksi Perumahan 

dengan Bapak Ir. Handrason Napoleon, MM.  

2. Pihak Perusahaan Pengembang Perumahan (Developer) PT. Siklus Jaya 

Abadi dengan Ibu Septia Zulianti Ningrum, selaku Staf Legal Formal. 

3. Bank BTN Cabang Bandar Lampung, dengan Bapak Aries Munandar, 

selaku MCLU Head Bank BTN Cabang Bandar Lampung. 

4. Masyarakat pengguna program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan, yaitu : 

a. Ibu Sakinah Soraya, umur 24 Tahun, Ibu Rumah Tangga, beralamat di 

Jalan Alpukat, Kecamatan Kemiling, Kelurahan Kedaung, Perumahan 

Bukit Barisan. 

b. Bapak Muamar Kadafi, umur 30 Tahun, Karyawan Swasta (Leasing), 

berlamat di Jalan Chairil Anwar, Blok BII Nomor 2 , Perumahan PT. 

Ghalaz Sukses Perkasa.  
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3.2.2 Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari berbagai 

sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier.
2
 

 

1. Bahan hukum primer yang ada antara lain meliputi: 

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara 

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan 

e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.05/2010 tentang Tata 

Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

f) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui 

Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah. 

                                                           
2
 Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 4.  
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g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 21/PRT/M/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan 

Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 

h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 20/PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan 

Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 

i) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Tahun 2011-2030.  

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah dan 

lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun 

penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder meliputi Kamus Hukum 

dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Wikipedia. 
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3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

 

Untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan dua 

macam teknik pengumpulan data, yaitu: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, 

mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth Interview). 

Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan dengan para pihak yang 

terkait dengan pembahasan masalah penelitian dan dilakukan secara mendalam 

(in-depth Interview) untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan 

pedoman wawancara yang telah disiapkan peneliti, namun tidak menutup 

kemungkinan peneliti mengajukan pertanyaan diluar pedoman wawancara. Hal ini 

guna menggali informasi lebih dalam mengenai pembahasan penelitian.  

 

3.4 Prosedur Pengolahan Data 

 

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik melalui studi kepustakaan dan 

studi lapangan kemudian data diolah dengan cara megelompokkan kembali data, 

setelah itu diidentifikasi sesuai dengan pokok bahasan. Setelah data yang dicari 

telah diperoleh, maka peneliti melakukan kegiatan-kegiatan antara lain: 

a. Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, 

kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam 

penelitian. 



46 
 

b. Klasifikasi data yaitu pengelompokkan data menurut pokok bahasan agar 

memudahkan dalam mendeskripsikannya. 

c. Penyusunan data yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis 

sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban 

permasalahan yang diajukan dengan maksud memudahkan dalam 

menganalisa data tersebut. 

 

3.5 Analisis Data 

 

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut 

perlu dianalisis. Metode yang digunakan adalah analisis deksriptif kualitatif, yaitu 

dengan mengangkat fakta keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi 

selama penelitian dan menyajika apa adanya. Analisis data yang dipergunakan 

dalam peneltian yang bersifat sosial adalah analisis secara deksriptif kualitatif, 

yaitu proses pengorganisasian dan mengurutkan ke dalam pola, kategori, dan satu 

uraian dasar sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan 

kata lain analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan 

data dalam bentuk uraian kalimat.  

 

 

 



BAB V 

PENUTUP  

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan antara lain : 

1.  Kebijakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

bermanfaat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai dengan asas 

penyelenggaraan kepentingan umum pada Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik. Harga rumah bersubsidi yang selalu naik 

menyebabkan tidak terwujudnya asas kepastian hukum terhadap 

pelaksanaan kebijakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan. Pelaksanaan kebijakan program Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan di Kota Bandar Lampung pada prakteknya belum 

berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan penerapan asas, dan tujuan 

dari pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Pasal 12 dan 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, mengenai Asas Kesejahteraan yang memberikan 

landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak 

bagi masyarakat dapat terpenuhi. Belum adanya peran strategis dari 

Pemerintah terhadap pengawasan pembangunan rumah bersubsidi di Kota 
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Bandar Lampung, mengakibatkan banyak kualitas daripada pembangunan 

rumah bersubsidi tidak memiliki standar yang layak. 

2. Faktor penghambat terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kota Bandar Lampung yaitu 

Lahan, persyaratan memperoleh Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP 

atau rumah subsidi, biaya, perizinan yang rumit dan pengawasan. Faktor 

pendukung terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kota Bandar Lampung yaitu adanya 

divisi khusus dari Bank BTN Cabang Bandar Lampung, dan keinginan 

masyarakat yang besar terhadap program rumah bersubsidi.  

 

5.2 Saran  

 

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung menerbitkan peraturan 

daerah yang mengatur mengenai spesifikasi rumah bersubsidi yang dibangun. 

2. Sebaiknya Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat dapat membentuk badan pengawas khusus untuk mengontrol 

kualitas rumah subsidi agar Perusahaan Pengembang Perumahan tidak 

membangun rumah secara sembarang. 

3. Sebaiknya Pihak Perusahaan Pengembang Perumahan dapat membangun secara 

layak rumah bersubsidi dan segera menindaklanjuti laporan dari masyarakat 

terhadap sarana dan prasarana yang dirasa oleh masyarakat masih kurang layak. 
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