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ABSTRACT 

 

THE SUPERVISION OF BANDAR LAMPUNG’S LOCAL GOVERNMENT 

TO HOUSING FINANCE LIQUIDITY FACILITY 

 

By 

Dea Fanawa Punkai 

 

The Housing Finance Liquidity Facility in Bandar Lampung has problems from 

supervisory regulation especially in the form licensing of IMB, so that the 

implementation of housing construction is difficult. Based on Government Regulation 

of the Republic of Indonesia No. 64/2016 Concerning Low-Income Housing 

Development, the development of low-cost housing for Low-Income Communities 

should also have a form of licensing in accordance with the Government's regulation. 

The problems in this study were: 

1. How is the supervision of Bandar Lampung’s Local Government to Housing Finance 

Liquidity Facility? 2. What are the hamper factors of Housing Finance Liquidity 

Facility in Bandar Lampung? 

This research uses the empirical normative approach. The data used are primary data 

and secondary data. Primary data obtained from interviews to the respondents who 

have been set, while secondary data obtained through literature study. Data collection 

procedure through literature study and field study. Procedure Data processing with the 

stages of data selection, data classification, and data preparation. Data analysis used in 

descriptive analysis research. 

The result of the research shows that the supervision done by Bandar Lampung’s Local 

Government is about the supervision of the licensing among others IMB done by the 

Housing Developer Company (developer) on the development of the housing related 

to whether the development is appropriate for the land allocation. Factors that hamper 

the implementation process of Housing Finance Liquidity Facility, among others the 

problem of housing construction land, licensing, and administrative requirements of 

the users of the Housing Finance Liquidity Facility. If the licensing is not carried out 

in accordance with the regulated, the government must revoke the development permit 

and give strict sanctions. 

 

Keywords: Supervision, Local Government, Housing Finance Liquidity Facility 
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Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di Kota Bandar lampung 

memiliki permasalahan dari regulasi pengawasan terutama dalam bentuk perizinan 

dalam hal Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga penyelenggaraan pembangunan 

perumahan terdapat kesulitan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah menjelaskan bahwa pembangunan atas perumahan murah bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah juga harus memiliki bentuk perizinan sesuai dengan yang 

diatur Pemerintah Daerah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengawasan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung terhadap 

program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan? 2. Apakah faktor-faktor yang 

menjadi penghambat terhadap Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di 

Kota Bandar Lampung?  
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif 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. 

Prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Prosedur 

Pengolahan data dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian analisis deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bentuk Pengawasan yang dilakukan 

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung adalah perizinan antara lain Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Pengembang 

Perumahan (developer) terhadap pembangunan atas perumahan terkait apakah 

pembangunan tersebut sudah sesuai peruntukkan lahannya. Faktor  yang  menghambat  

dalam  proses  pelaksanaan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, 

antara lain masalah lahan pembangunan perumahan, perizinan, dan persyaratan 

administrasi pengguna program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Apabila 
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perizinan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang diatur, Pemerintah wajib 

mencabut izin pembangunan dan memberi sanksi yang tegas. 

  

Kata Kunci: Pengawasan, Pemerintah Daerah, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang  

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling utama disamping 

sandang dan pangan. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal 

atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.1 Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, 

rumah juga memiliki peran sosial budaya sebagai pusat pendidikan keluarga dan nilai 

kehidupan.  

Melihat dari fungsinya yang merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi setiap 

manusia, kebutuhan pembangunan atas suatu rumah terus meningkat. Hal inilah yang 

mendorong munculnya pembangunan perumahan di setiap daerah. Perumahan adalah 

kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 

hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.2Perumahan dan 

pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai salah satu kebutuhan primer 

dan mempunyai fungsi yang strategis dalam peranannya sebagai pusat pendidikan 

keluarga, persemian budaya dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang serta 

merupakan pengejawantahan jati diri, terwujudnya kesetaraan rakyat.  

                                                 
1 Herman Hermit, Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Permukiman (UU No. 4 Tahun 

1992), CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 15.  
2 Ibid. 
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Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa pembangunan perumahan dan 

permukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, 

sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada 

pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakan kegiatan 

ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.3  

Sehubungan dengan itu, upaya pembangunan perumahan 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 pemukiman yang 

layak, sehat, aman dan serasi. Pembangunan perumahan harus dapat pula mendorong 

perilaku hidup sehat dan tertib serta ikut mendorong kegiatan pembangunan di sektor 

lain. Pembangunan perumahan perlu dilaksanakan secara terpadu dan untuk itu perlu 

ditingkatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, usaha swasta, koperasi 

dan masyarakat luas.  

Faktanya, belum semua anggota masyarakat dapat menikmati atau memiliki rumah 

yang layak, sehat, aman dan serasi. Upaya pembangunan perumahan dan permukiman 

harus terus ditingkatkan untuk menyediakan jumlah perumahan yang semakin banyak 

dan dengan harga yang terjangkau, terutama oleh golongan masyarakat yang 

berpenghasilan rendah. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perumahan 

dan permukiman yang berwawasan lingkungan adalah sangat kompleks. Tidak hanya 

                                                 
3 Andi Hamzah, I Wayan Suandra dan B. A. Manalu, Dasar-Dasar Hukum Perumahan, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2000, hlm. 1.  
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menyangkut pembiayaan, tetapi juga menyangkut masalah penyediaan tanah, teknik 

pembangunan, tata guna tanah, nilai-nilai sosial budaya dan sebagainya.  

Salah satu penyebab masalah-masalah yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia 

adalah jumlah penduduk yang besar yang ditimbulkan oleh pertumbuhan alamiah 

(kelahiran) maupun urbanisasi. Seiring dengan pesatnya pembangunan serta 

tumbuhnya rumah-rumah disetren kali dan setren kereta api, tumbuhnya pemukiman 

yang padat penghuninya dan/atau kumuh, baik yang berdiri sendiri diatas tanah haknya 

maupun yang berdiri diatas tanah hak pihak lain.4  

Dengan demikian semakin maraknya pembangunan perumahan dewasa ini, mendorong 

minat masyarakat untuk membeli rumah baik untuk tempat tinggal ataupun untuk 

maksud investasi. Hal ini didukung pula dengan berbagai upaya pengembang 

perumahan untuk memikat pembeli rumah mulai dengan memberikan bunga yang 

rendah, keringanan cara membayar uang muka dengan mencicil hingga melengkapi 

berbagai fasilitas penunjang kelengkapan lainnya, seperti jalan yang lebar, jaringan air 

minum, taman bermain, fasilitas pendidikan. Tetapi tidak semua masyarakat khususnya 

masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dapat memenuhi kebutuhan akan 

rumah yang baik dan sehat.   

Sehubungan dengan itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus 

ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin meningkat 

                                                 
4 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Prenada Media Group, Jakarta. 2010, hlm. 

76.  
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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.5 Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 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. 

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. Dalam 

Pasal 4 dijelaskan bahwa kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai berikut: 

a. Tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang 

bersangkutan dan diketahui oleh kepala desa/lurah setempat. 

b. Belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah. 

c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

                                                 
5 Andi Hamzah, I Wayan Suandra, B.A. Manalu, Dasar-Dasar Hukum Perumahan, PT. Rineka Cipta, 

Jakarta, Cetakan Keempat 2006, hlm. 1.  
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d. Penghasilan yang bersangkutan tidak melebihin batas penghasilan yang 

dipersyaratkan yaitu maksimal penghasilan Rp. 4 juta per bulan. 

Perundang-undangan terkait dapat dikatakan masih memiliki celah yang dapat disalah 

gunakan oleh masyarakat berpenghasilan tidak rendah. Karena dalam Pasal 7 Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka 

Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah memberikan keleluasaan bahwa pemilik dapat 

menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan Rumah Sejahtera Tapak apabila 

Penghunian telah melampaui lima (5) tahun akan tetapi dalam Undang-Undang 

tersebut, kewenangan pemerintah untuk mengambil alih kepemilikan rumah tersebut 

dapat dilaksanakan apabila pemilik rumah sejahtera tapak tidak dapat memenuhi 

kewajiban berdasarkan perjanjian.  

Guna mengatasi permasalahan tersebut diatas pemerintah perlu merumuskan langkah-

langkah konkret dari semua pihak yang terkait untuk mewujudkan hal-hal tersebut. 

Dalam rangka pembangunan menyeluruh dan merata yang dituangkan dalam program 

pemerintah. Sasaran dari program-program pembangunan perumahan dan pemukiman 

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah. Dengan demikian, perlu adanya 

pengawasan dari pemerintah daerah terhadap pembangunan rumah murah agar 

terwujudnya kesejahteraan bagi semua masyarakat.  
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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. Kekurangan jumlah rumah 

menunjukan bahwa dibutuhkan lebih banyak rumah dan menjadi peluang bagi para 

Perusahaan Pengembang Perumahan (developer) 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.  

Kebijakan pemerintah terkait rumah FLPP saat ini yang ada di Kota Bandar Lampung 

masih memiliki permasalahan dari regulasi pengawasan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah, sehingga penyelenggara pembangunan perumahan masih kesulitan 

dalam melaksanakan program pemerintah tersebut. Fakta yang ada dilapangan 

menunjukkan bahwa Program FLPP di Bandar Lampung masih memiliki beberapa 

kendala dalam proses pembangunan, seperti pengadaan lahan yang masih minim untuk 

pembangunan perumahan dan harga tanah yang mahal. Hal inilah yang kemudian 

menunjukkan bahwa dalam pembangunan rumah FLPP dibutuhkan pengawasan yang 

baik dari pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Hal ini didasarkan atas fakta yang 
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ada di lapangan, bahwa di Kota Bandar Lampung masih kurangnya pengawasan dari 

Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan kebijakan program Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan di Kota Bandar Lampung.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

dituangkan dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul “PENGAWASAN 

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP 

PROGRAM FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN 

(FLPP)”. 

 1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, 

maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah pengawasan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung terhadap 

program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)?  

2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat program Fasilitas Likuiditas  

Pembiayaan Perumahan (FLPP)?  

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Mengetahui dan memahami pengawasan bagaimanakah Pemerintah Daerah Kota 

Bandar Lampung terhadap program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan  

(FLPP). 
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b. Mengetahui dan memahami faktor-faktor penghambat program Fasilitas  

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).  

1.4. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Kegunaan Teoretis  

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu dibidang Hukum Perumahan.  

b. Kegunaan Praktis  

1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis 

khususnya mengenai program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

(FLPP).  

2) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa 

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.  

3) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum  

Universitas Lampung.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pengawasan  

2.1.1 Pengertian Pengawasan  

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan 

pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi 

mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh G.R. Terry yang mengatakan 

bahwa dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai 

organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang 

terdiri dari: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), memberi 

dorongan (actuating), dan pengawasan (controlling).  

Pengertian dari kata pengawasan yang telah ada dalam  perbendaharaan kata Bahasa 

Indonesia, Pengawasan berasal dari kata  awas  yang  artinya memperhatikan baikbaik, 

dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali 

memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.6  

Pengawasan adalah proses mengamati, membandingkan tugas pekerjaan  yang 

dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan dalam suatu 

                                                 
6 Bohari, Pengawasan Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 3.  
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rencana yang sistematis dengan tindakan kooperatif serta  korektif guna menghindari 

penyimpangan demi tujuan tertentu.7  

2.1.2 Fungsi Pengawasan  

Pengertian fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan 

ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas dan pekerjaan yang 

dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna 

mempertebal rasa tannggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki 

kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.8  

Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai tujuan yang disandangnnya, 

mengenai hal ini Soewarno Handayaningrat menyatakan 4 hak yang tekait dengan 

fungsi pengawasan yaitu:  

a. Mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan 

wewenang dalam melaksanakan pekerjaanya;   

b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

prosedur yang telah ditentukan;  

c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak 

terjadi kerugian yang tidak diinginkan; dan   

                                                 
7 Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Bandar Lampung, 2009, hlm. 8.  
8 Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, Jakarta, 2004, hlm. 82. 
9 Soewarno Handayadiningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Bumi Aksara, 

Jakarta, 1981, hlm. 145 
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d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan 

tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.9  

Beberapa fungsi pengawasan tersebut akan menimbul rasa tanggung jawab dari 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Dengan begitu tercipta 

kondisi yang kondusif dalam bekerja dan penyimpangan yang terjadi dapat diperbaiki 

sebagaimana mestinya serta berkurang.  

2.1.3 Tujuan Pengawasan  

Tujuan dari diadakannya pengawasan adalah untuk mengetahui kinerja yang dilakukan 

oleh seseorang atau suatu badan dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang 

telah ditetapkan serta untuk memahami apa  yang  salah  demi perbaikan  dimasa  

mendatang,  dan  mengarahkan  seluruh  kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan 

daripada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.  

Soekarno K. mengemukakan beberapa hal pokok berikut:   

a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang  

digariskan.  

b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan  

instruksi-instruksi dan asas-asas yang telah diinstruksikan.  

c. Untuk mengetahui kesulitan- kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.  

d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan dengan efisien.  
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e. Untuk mengetahui jalan keluar, jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, 

kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan kearah perbaikan.9  

2.1.4 Sifat dan Waktu Pengawasan  

Malayu SP Hasibuan menyebutkan beberapa sifat dan waktu pengawasan yaitu:  

a. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilaksanakan sebelum kegiatan 

dilaksanakan dengan maksud untuk mencegah terjadinya 

penyimpanganpenyimpangan seawal mungkin;  

b. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya 

penyimpangan atau kesalahan dalam melaksanakan kegiatan;  

c. Pengawasan yang dilakukan pada waktu proses kegiatan terjadi;  

d. Pengawasan berkala yaitu pengawsan yang dilakukan secara berkala, satu bulan 

sekali, satu semester sekali atau satu tahun sekali.10  

2.1.5 Pengawasan Pemerintah Daerah di Bidang Hukum Perumahan dan 

Kawasan Permukiman  

Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf d Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi 

pemantauan, evaluasi, dan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan pembinaan 

                                                 
9 Soekarno K, Dasar-Dasar Management, Firma Tekad, 1965, hlm. 27.  
10 Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 245.  
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di bidang hukum perumahan mempunyai tugas, yaitu mengawasi pelaksanaan 

kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.  

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga memfasilitasi penyediaan perumahan dan 

permukiman bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilam Rendah 

(MBR). Salah satu fasilitas yang termasuk ke dalam program pemerintah adalah 

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Pembangunan (FLPP) yang dalan penelitian ini akan 

dibahas secara rinci mengenai FLPP tersebut.  

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan Perumahan Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam hal ini, 

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 pada Pasal 16 bahwa 

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan konstruksi Rumah Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR), Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berbentuk bangunan gedung sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan berupa kegiatan 

manajemen konstruksi pembanguann bangunan atas geduung tersebut.  

  

2.2 Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Bidang Hukum Perumahan 

dan kawasan Permukiman 

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan 
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tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam 

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, 

asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.11 Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa asas 

desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada 

daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar 

penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Dalam asas ini 

daerah berhak untuk menjalankan segala urusan untuk mengatur dan mengurus urusan 

sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat namun masih dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.    

Urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (2) meliputi:   

a. Pendidikan, dengan ini urusan wajib yang berkaitan adalah seperti penetapan 

standar nasional pendidikan, pengelolaan pendidikan tinggi maupun kurikulum 

pendidikan.  

b. Kesehatan, urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan adalah mengenai sarana 

dan prasarana kesehatan maupun segala sesuatu mengenai kesehatan yang menjadi 

urusan wajib bagi setiap pemerintah daerah.  

                                                 
11 Ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  
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c. Pekerja umum dan penataan ruang, urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan 

adalah segala sesuatu mengenai tata ruang wilayah maupun pekerjaan umum yang 

menjadi urusan wajib bagi setiap pemerintah daerah.  

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan wajib pemerintah daerah yang 

berkaitan adalah mengenai program-program perumahan rakyat, maupun 

pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi urusan 

wajib bagi setiap pemerintah daerah.  

e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan urusan wajib 

pemerintah daerah yang berkaitan dengan segala macam bentuk pelindungan bagi 

masyarakat ketentraman maupun ketertiban umum yang menjadi urusan wajib bagi 

setiap pemerintah daerah.  

f. Sosial, urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan segala bentuk 

maupun kegiatan yang berhubungan dengan sosial dan yang menjadi urusan wajib 

bagi setiap pemerintah daerah.  

Pengertian pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan 

Perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah.Menyangkut hal diatas dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang menjadi 

urusan wajib pemerintah daerah diatur secara terperinci dalam Pasal 12 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  

 

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pemerintah Daerah dalam 

melaksanakan pembinaan mempunyai tugas dan wewenang menyusun rencana 

pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat 
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kabupaten atau kota, melaksanakan pengelola prasarana, sarana dan utilitas umum 

perumahan dan kawasan permukiman, serta melaksanakan peningkatan kualitas 

perumahan dan permukiman.  

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang 

pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan 

juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut 

kaedahkaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki 

oleh pejabatb artau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam 

kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya 

kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut 

sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.12  

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman mempunyai tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang sebagaimana 

dimaksud dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. 13 Pemerintah 

kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas sebagai berikut:    

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat 

kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan 

berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;  

                                                 
12 Ridwan HR, Hukum Administrasi Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2013, hlm. 99.  
13 Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.  



17  

  

b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada 

strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil 

rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;  

c. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan  

kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;  

d. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap 

pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, 

permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;  

e. Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah 

lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan 

sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;  

f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan 

dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;  

g. Melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;   

h. Melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat  

kabupaten/kota;  

i. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;   

j. Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan  

nasional;  
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k. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan 

dan kawasan permukiman;  

l. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang 

perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;  

m. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung 

terwujudnya perumahan bagi MBR;  

n. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, 

terutama bagi MBR;   

o. Menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan   

p. Memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan 

pembangunan rumah swadaya.14  

Sedangkan wewenang Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan 

adalah sebagai berikut:  

a. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman 

pada tingkat kabupaten/kota;  

b. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan bidang 

perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota bersama  

DPRD;  

c. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan 

kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;  

                                                 
14 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.  
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d. Melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta 

kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

pada tingkat kabupaten/kota;  

e. Mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan 

permukiman bagi MBR;  

f. Menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR pada 

tingkat kabupaten/kota;    

g. Memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/kota antara pemerintah 

kabupaten/kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman;  

h. Menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota; dan    

i. Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota.15  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan 

Penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, tugas pokok 

dan fungsi Pemerintah Daerah Dalam pembinaan pembangunan perumahan yaitu:17  

a. Kordinasi   

Kordinasi  merupakan kegiatan singkronisasi dan evaluasi antara pemerintah 

dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan 

dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di 

                                                 
15 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 
17PP Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggara Pembangunan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman.  
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bidang perumahan dan Kawasan Permukiman, mengawasi dan mengandalikan 

kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, pemanfaatan 

tekhnologi danrancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industry 

bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya alam negeri dan kearifan lokal. 

 

b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 

Sosialisasi dilakukan oleh Menteri kepada Gubernur dan atau Walikota atau 

Bupati,yang dilakuakan terhadap peraturan perundang-undangan sertakebijakan dan 

strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, singkronisasi 

peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman, standar pelayanan minimal dibidang 

perumahan dan kawasan permukiman, singkronisasi kebijakan tentang 

pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi dibidang perumahan dan 

kawasan permukiman.  

c. Pemberian bimbingan, supervis dan konsultasi  

Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi dilakukan dalam rangka menyusun 

norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan dan kawasan 

permukiman, menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan 

dibidang perumahan dan kawasan permukiman, mengelola prasarana, sarana, dan 

utilitas umum, memfalitasi kerjasama antara pemerintah dan badan hukum dalam 

pembinaan perumahan dan kawasan permukiman.  

d. Pendidikan dan Pelatihan  
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Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan 

kompetensi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman.  

e. Penelitian dan Pengembangan   

Penelitian dan Pengembangan dilakukan sesuai kebutuhan, dapat dilakukan 

dengan kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

f. Pendampingan dan Pemberdayaan    

Pendampingan dan pemberdayaan dilakukan dalam rangka peningkatan 

kemampuan dalam pelaksanaan kebijakan tingkat nasional dan atau tingkat 

daerah, dilakuakan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintah, 

pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan.   

g. Pengembangan Pelayanan Sistem Informasi dan Komunikasi   

Pengembanagan sistem informasi dan komunikasi memberikan informasi 

dibidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan.  

2.3 Perumahan dan Kawasan Permukiman  

2.3.1 Pengertian Perumahan dan Kawasan Permukiman  

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai  lingkungan tempat tinggal 

atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar 

fisik lingkungan,misalnya penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya 

listrik, telepon, jalan, yang memungkinkan lingkungan permukiman berfungsi 

sebagaimana mestinya. Rumah adalah tempat untuk melepaskan lelah, tempat bergaul, 
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dan membina rasa kekeluargaan diantara anggota keluarga,tempat berlindung keluarga 

dan menyimpan barang berharga.  

Rumah  adalah struktur fisisk terdiri dari ruangan, halaman, dan area sekitarnya yang 

dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga. Menurut WHO, rumah 

adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan 

berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya, baik untuk 

kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO  Mengenai Kesehatan dan 

lingkungan,2001).16  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tantang Perumahan dan  

Permukiman, terdapat beberapa pengertian dasar yaitu:  

a. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan 

sarana pembinaan keluarga.   

b. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 

tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi prasarana dan sarana lingkungan.  

c. Permukiman adalah satuan kawasan perumahan lengkap dengan prasarana 

lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan 

kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan.  

d. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi 

standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan, 

nyaman.  

                                                 
16 Soedjajadi Keman, “Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Permukiman”.Jurnal Kesehatan 

lingkungan, Fakultas Kesehtan Masyarakat Univ. Airlangga, 2005, hlm 30.  
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e. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung 

penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.  

f. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan  lingkungan hunian.  

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang 

berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat/lingkungan hunian an tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan 

penghidupan. Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang tidak dapat kita 

pisahkan dan berkaitan erat dengan aktifitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan 

daerah.17  

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa penataan 

perumahan dan permukiman bertujuan untuk:   

a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia 

dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.   

b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang  

sehat, aman, sehat, dan teratur.  

c. Memberi arahan pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang  

rasional.  

d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang- 

bidang lain.  

                                                 
17 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawan Permukiman.  
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2.3.2 Dasar Hukum Perumahan dan Kawasan Permukiman  

Adapun beberapa peraturan yang digunakan sebgagai dasar hukum dari Hukum 

Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain sebagai berikut:  

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman.  

b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman.  

c. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah.  

d. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perumahan Rakyat.  

e. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah.  

f. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka 

Pengadaan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.  

2.4 Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan  

Program     Fasilitas     Likuiditas     Pembiayaan     Perumahan     (FLPP) merupakan 

program kebijakan  yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan   Perumahan   

Rakyat   (Kemen   PU-Pera)   dalam   rangka pemenuhan pembangunan sejuta unit 

rumah di Indonesia. Likuiditas merupakan suatu indicator mengenai kemampuan 

perusahaan untuk membayar semua kewajiban financial jangka pendek pada saat jatuh 

tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. 
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Pasal 11 ayat (5) huruf b 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 dijelaskan bahwa suku bunga KPR (Kredit 

Pemilikan  Rumah)  paling  tinggi  7,25% (tujuh koma dua puluh lima perseratus) 

per tahun.18 Suku   bunga   KPR  sebesar  7,25  %  dianggap sangat berat bagi 

masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah. Untuk 

meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap 

pembiayaan perumahan dan untuk melakukan penyesuaian suku bunga 

kredit/marjin pembiayaan pemilikan rumah sejahtera, 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  pada  Pasal  

11  ayat  (5)  huruf  b  diubah  dan paling tinggi suku bunga KPR menjadi 5% (lima 

perseratus) per tahun. 

Rumah murah adalah rumah umum layak huni dan terjangkau dengan luas lantai 36 

meter persegi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan 

                                                 
18  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. 
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kepemilikannya melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah didukung oleh 

bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan tanpa uang muka. Tujuan 

pembangunan rumah murah adalah agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat 

memiliki rumah melalui kredit pemilikan rumah tanpa uang muka dengan angsuran 

terjangkau.  

Perencanaan perumahan murah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah murah 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan setinggi-tingginya dua 

kali upah minimum provinsi setiap bulan atau golongan penghasilan yang ditetapkan 

oleh Menteri melalui peraturan tersendiri. Perumahan murah yang direncanakan pada 

permukiman atau lingkungan hunian yang terbangun harus mempertimbangkan 

kemungkinan penggabungan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum 

yang telah ada, dengan tidak mengurangi kualitas layanan permukiman atau 

lingkungan hunian secara menyeluruh dan mempertimbangkan keseimbangan 

lingkungan fisik, sosial dan ekonomi.19  

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 Rakyat20. Program FLPP ini merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan 

oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pembangunan 

                                                 
19 Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011.  
20 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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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.    

Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

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

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, adalah sebagai berikut:  

(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.  
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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.  

Pihak   yang   terkait   dengan   pembuatan   kebijakan   program   Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan adalah Deputi bidang Pembiayaan Kemen PU-Pera, dan 

Badan Layanan Umum-Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP) Kemen PU- Pera 

sebagai divisi terkait dengan operasional FLPP. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat 

dalam pelaksanaan kebijakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

di Kota Bandar Lampung, antara lain: 

A. Pihak Perusahaan Pengembang Perumahan (developer) 

Perusahan Pengembang Perumahan (developer) dalam melaksanakan program 

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dibutuhkan komitmen yang besar agar 

program ini dapat terlaksana dengan baik. Masyarakat selaku pengguna program 

FLPP membutuhkan informasi mengenai program tersebut dan informasi mengenai 

program ini diperoleh dari pihak perusahaan pengembang perumahan (developer), 

seperti mengenai lahan yang dijadikan tempat pembangunan perumahan atau 

persyaratan dalam mengajukan sebagai pengguna program FLPP, karena hal tersebut 

merupakan kebutuhan masyarakat yang memang didapat dari pihak perusahaan 

pengembang perumahan (developer). 

Adapun syarat-syarat bagi masyarakat yang akan mengajukan Kredit Perumahan 

Rakyat Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan antara lain: 
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1.   Persyaratan Umum, yaitu : 

a. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (Suami  dan  Isteri),  Kartu  Keluarga 

sebanyak 1 lembar. 

b. Fotokopi Buku Nikah, Nomor Pokok Wajib Pajak sebanyak 1 lembar. 

c. Surat keterangan belum menikah dari kelurahan (bagi yang lajang). 

d. Materai Rp 6.000 sebanyak 1 lembar. 

2.    Karyawan Swasta, Wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil 

a. Slip gaji 3 bulan terakhir (KS, PNS) sebanyak 1 lembar 

b. NCR, daftar gaji besar (PNS) sebanyak 1 lembar 

c. Laporan Keuangan 3 bulam terakhir (wiraswasta, karyawan swasta) sebanyak 

1 lembar 

d. Denah  lokasi  tempat  kerja  (wiraswasta,  karyawan  swasta)  sebanyak  1 

lembar 

e. Surat Keterangan kerja dari instansi/SK Pengangkatan (PNS, Karyawan 

Swasta) sebanyak 1 lembar 

f. Surat Keterangan usaha dari kelurahan, SIUP, HO, TDP (wiraswasta) 

g. Rekening koran/Gaji 3 bulan terakhir (Karyawan Swasta, PNS) sebanyak 1 

lembar 

h. Rekening Tabungan 3 bulan terakhir (wiraswasta, PNS, Karyawan Swasta) 
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B. Bank BTN Cabang Bandar Lampung 

Selaku pihak pembiayaan dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, 

Bank BTN memiliki peranan yang sangat penting dalam program tersebut. Pihak Bank 

BTN melakukan pengecekkan terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh masyarakat 

calon pengguna program FLPP. Tahap melihat berkas-berkas seperti melihat apakah 

masyarakat calon pengguna program FLPP tersebut memiliki pinjaman di Bank atau 

tidak. 

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Bank BTN sepakat melaksanakan 

bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat. Adanya 

program FLPP ini diharapkan mampu meningkatkan   daya   beli   masyarakat   

berpenghasilan   rendah   (MBR) untuk menjangkau pembelian rumah dengan harga 

murah. 

Pelaksanaan kerjasama antara Kemenpera dan Bank BTN tersebut tertuang dalam 

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perumahan  Rakyat  

dengan  PT  Bank  Tabungan  Negara  (Persero)  Tbk Nomor 01/SKB/DP/2010 dan 

Nomor 28/MoU/Dir/2010 Tentang Bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan. 

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan merupakan suatu upaya 

tindakan  yang mengarah pada tujuan-tujuan  yang diusulkan oleh pemerintah 

khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) 

untuk mencapai sasaran. Sasaran yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan akan 
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rumah bagi masyarakat khususnya Masyarakat Menengah Bawah dan Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah. 

Tujuan dari adanya kebijakan program  Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan Perumahan 

yaitu untuk menyediakan dana dalam mendukung Kredit/Pembiayaan pemilikan 

rumah sederhana sehat (KPRSh) bagi MBR sesuai dengan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik yaitu asas penyelenggaraan kepentingan umum. Kebijakan   

program   Fasilitas Likuiditas    Pembiayaan    Perumahan bermanfaat bagi 

kesejahteraan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal. 

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK/05/2010 tentang Tata Cara 

Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan dijelaskan bahwa: 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut yang dimaksud dengan: 

1. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disingkat 

FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada 

Masyarakat Berpenghasilan Bawah (MBM) termasuk Masyarakat 

Berpenghasilam Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh 

kementerian Perumahan Rakyat. 

2. Kementerian   Perumahan   Rakyat   adalah   kementerian   yang   ruang 

lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perumahan rakyat. 
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3. Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat adalah satuan kerja yang 

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum pada 

Kementerian Perumahan Rakyat, yang mengelola dana FLPP. 

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 130/PMK.05/2010 tentang Tata Cara 

Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan dijelaskan bahwa: 

1.   Alokasi    Dana    FLPP    ditetapkan    dalam    Anggaran    Pendapatan Belanja 

Negara. 

2.   Menteri    Keuangan    selaku    Bendahara    Umum    Negara    (BUN) adalah 

Pengguna Anggaran atas dana FLPP. 

3.   Pemimpin   Satker   BLU   pada   Kementerian   Perumahan   Rakyat adalah 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas dana FLPP. 

Pasal 4 dijelaskan pula sebagai berikut: 

1. Pemimpin Satker-BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat selaku KPA 

melalui Menteri Perumahan Rakyat  mengajukan usulan dana FLPP  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Direktur Jenderal 

Anggaran Kementerian Keuangan. 

2. Berdasarakan  usulan     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1), 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menerbitkan Surat 

Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-ASK). 
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3. SP-ASK  sebagaimana   dimaksud   pada  ayat   (2)  disampaikan  oleh 

Direktur  Jenderal     Anggaran     Kementerian     Keuangan     kepada 

Direktur  Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Pemimpin  

Satker  BLU  pada Kementerian Perumahan Rakyat selaku KPA. 

4.   Berdasarkan SP-ASK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemimpin Satker   

BLU   pada   Kementerian   Perumahan   Rakyat   selaku   KPA menyusun 

konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menyampaikannya 

kepada Direktur jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan guna 

memperoleh pengesahan. 

5.  DIPA  yang telah  mendapat  pengesahan  sebagaimana dimaksud  pada ayat 

(4) menjadi dasar pencairan dalam rangka penyaluran dana FLPP. 

 



 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Masalah  

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan 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.21 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.   

Penelitian normmatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau 

implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara 

faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk 

                                                 
21 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hlm. 

135.  
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memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau 

tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak.22  

Penelitian hukum normatif empiris tersebut diaplikasikan dalam permasalahan 

program program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam perspektif 

Hukum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penulis akan melakukan pendekatan 

secara normatif yang dalam skripsi ini bersumber dari berbagai ketentuan perundang-

undangan mengenai penyelenggaraan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan (FLPP). Serta penambahan unsur terapan yang dimaksud adalah dengan 

melakukan praktek wawancara secara langsung kepada narasumber Pemerintah Daerah 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Bandar Lampung.   

3.2 Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Data Primer  

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan informan dari Pemerintah 

Daerah Kota Bandar Lampung yang berwenang mengurusi program FLPP untuk 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk memperoleh data yang diperlukan 

dalam penelitian, yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar 

Lampung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Bandar Lampung, dan Bank BTN Cabang Way Halim Kota Bandar lampung. 

                                                 
22 Ibid., hlm.   
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2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh studi pustaka bahan-bahan hukum, jenis 

data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:23  

a. Bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan yang menjadi 

tolak ukur terapan. Bahan hukum primer tersebut meliputi:  

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman.  

2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman.  

3) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan 

Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.  

4) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah.  

5) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun  

2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka 

Pengadaan PerumahanMelalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah  

Sejahtera.   

6) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 tahun 2016 Tentang Tugas 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Bandar Lampung. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, 

                                                 
23 Ibid., .hlm. 202.  
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buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pembangunan 

rumah murah dalam perspektif Hukum Perumahan dan Kawasan Permukiman.  

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun 

penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder berupa pendapat para 

sarjana, literatur hukum, bahan seminar, artikel/surat kabar, internet dan kamus.  

3.3 Prosedur Pengumpulan Data  

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 

primer maupun data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:  

1. Studi Kepustakaan (Library Research)  

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara 

membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan permasalahan pembangunan rumah murah 

dalam perspektif Hukum Perumahan dan Kawasan Permukiman.  

2. Studi Lapangan  

Mengumpulkan data melalui wawancara dengan beberapa narasumber dari 

isntanasi yang terkait dengan penelitian. Wawancara adalah memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan 

kemudian akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.   
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3.4. Prosedur Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut:  

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian 

ini. 

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok 

yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan 

dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut. 

c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan 

merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga 

mempermudah interpretasi data.  

3.5. Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis 

kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta 

yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi 

dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu 

cara dengan mengurangi hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan 

yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bandar 

Lampung adalah mengenai pengawasan perizinan dalam hal Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh pihak Perusahaan 

Pengembang Perumahan (developer) terhadap pembangunan atas 

perumahan terkait apakah pembangunan tersebut sudah sesuai dengan 

peruntukkan lahannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 64 tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah menjelaskan bahwa pembangunan 

atas perumahan murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah juga 

harus memiliki bentuk perizinan sesuai dengan yang diatur Pemerintah 

Daerah Terkait dikeluarkannya  perizinan mendirikan  suatu 

pembangunan perumahan, harus adanya rekomendasi dari dinas terkait, 

yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman. Apabila luas perumahan yang 

akan dibangun mencapai lebih dari 1 hektar luasnya, maka akan 

dilakukan rapat BKPRD terlebih dahulu. Pemerintah Daerah melakukan 

pengawasan perizinan terhadap pihak developer terkait pembangunan 



64 

 
 

perumahan apakah sudah sesuai mengenai peruntukkan lahannya. Pada 

faktanya, ada pihak developer yang dalam mendirikan perumahan tidak 

sesuai dengan peruntukkan lahan yang diatur atau dengan kata lain 

berada di zona merah, dalam hal ini bukan untuk kawasan perumahan 

dan permukiman. 

b. Banyak  faktor-faktor  yang  menghambat  dalam  proses  pelaksanaan  

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, antara lain 

masalah lahan pembangunan perumahan, perizinan, dan persyaratan 

administrasi pengguna program   FLPP.   Pelaksanaan   Program   

Fasilitas   Likuiditas   Pembiayaaan Perumahan sudah sesuai dengan 

tujuannya. Namun, memang sampai saat ini masih banyak permasalahan 

yang muncul menjadi faktor-faktor penghambat dalam program ini, 

seperti masalah peizinan pembangunan perumahan tersebut, atau 

masalah terkait kelengkapan administrasi dari masyarakat pengguna 

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. 

5.2  Saran 

Pengawasan dari Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung belum berjalan 

dengan baik. Melihat dari beberapa permasalahan yang masing sering 

terjadi, terutama pengawasan terhadap pihak perusahaan pengembang 

perumahan (developer). Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Bandar 

Lampung untuk dapat lebih fokus dalam mengawasi pelaksanaan Program 

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan untuk mengurangi 

permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan perumahan murah, 

supaya  dalam  hal  ini  tidak  ada  lagi  masyarakat  yang  merasa  dirugikan  
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akibat program ini yang tidak berjalan dengan sesuai. Apabila perizinan 

tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang diatur, Pemerintah wajib 

mencabut izin pembangunan da memberi sanksi yang tegas. 
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