KATAPENGANTAR
Puji syukur kami panjat kan ke hadirat Tuhan Yang M aha Esa at as segala
limpahan Rahmat , Taufiq sert a Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana St rat egis
Direkt orat Rumah Umum dan Komersial, Direkt orat Jenderal Penyediaan Perumahan
Tahun 2015-2019 dapat diselesaikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 t ent ang Sist em Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana
St rat egis (Renst ra) Direkt orat Rumah Umum dan Komersial Tahun 2015 – 2019 t elah
disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Direkt orat Rumah
Umum dan Komersial unt uk periode lima t ahun mendat ang. Renst ra Direkt orat
Rumah Umum dan Komersial memuat t ujuan, sasaran st rat egis, arah kebijakan,
kegiat an, kelembagaan, sert a kerangka pendanaan dan alokasi anggaran unt uk
masing-masing program pembangunan sesuai dengan t ugas dan fungsi Direkt orat
Rumah Umum dan Komersial.
Rencana St rat egis ini menyajikan secara garis besar rencana kerja yang menjadi
bahan acuan dan panduan pelaksanaan t ugas pokok dan fungsi Direkt orat Rumah
Umum dan Komersial. Selain it u, Renst ra ini juga disusun dengan berpedoman pada
RPJM N 2015-2019, Renst ra Kement erian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun 2015-2019, dan Renst ra Direkt orat Jendral Penyediaan Perumahan Tahun 20152019. Panduan t ersebut sekaligus dimaksudkan unt uk memberikan kont ribusi yang
signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan
presiden RI Tahun 2015-2019, sebagaimana diamanat kan pada RPJM N 2015-2019.
M engingat hal t ersebut , maka semua unit kerja, pimpinan dan st af Direkt orat Rumah
Umum dan Komersial harus melaksanakannya secara akunt abel dan berorient asi
pada peningkat an kinerja guna menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan
mew ujudkan pencapaian t ujuan dari Renst ra Direkt orat Rumah Umum dan
Komersial.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Dalam rangka penyelenggaraan perumahan dibut uhkan peran dan part isipasi

Pemerint ah guna mendukung kinerja dari pemerint ah daerah. Pembagian t ugas
ant ara Pemerint ah, pemerint ah Provinsi dan pemerint ah daerah t elah t ert uang di
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 t ent ang Perumahan dan Kaw asan
Permukiman. Salah

sat u

fungsi Pemerint ah

yait u

memfasilit asi

penyediaan

perumahan bagi masyarakat t erut ama M asyarakat Berpenghasilan Rendah (M BR).
Selanjut nya penyediaan perumahan bert ujuan unt uk menjamin t erw ujudnya rumah
yang layak huni dan t erjangkau dalam lingkungan yang sehat , aman, serasi, t erat ur,
t erencana, t erpadu, dan berkelanjut an. Disebut kan di dalam undang-undang bahw a
rumah berfungsi sebagai t empat t inggal yang layak huni, sarana pembinaan
keluarga, cerminan harkat dan mart abat penghuninya, sert a aset bagi pemiliknya.
Oleh karena it u, rumah (t empat t inggal) merupakan salah sat u hak dasar manusia
sepert i yang sebagaimana t elah diamanat kan dalam:
1.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (1) yang menyat akan bahw a set iap
orang berhak hidup sejaht era lahir dan bat in, bert empat t inggal, dan mendapat
lingkungan hidup yang baik dan sehat sert a berhak memperoleh pelayanan
kesehat an.

2.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 t ent ang hak asasi manusia, pasal 40 yang
menyat akanbah w a set iap orang berhak unt uk bert empat t inggal sert a
berkehidupan yang layak.
Penyediaan kebut uhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya M BR

merupakan salah sat u w ujud dari Naw a Cit a ke-6 Presiden Republik Indonesia yait u

Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar International. Dalam
rangka meningkat kan produkt ivit as rakyat dan daya saing di pasar int ernasional
maka t erdapat sub agenda priorit as nasional yang yait u membangun perumahan dan
kaw asan permukiman dengan arah kebijakan kepada t ersedianya perumahan yang
layak dan t erjangkau. Selanjut nya, perumahan merupakan salah sat u aspek priorit as
pembangunan unt uk mencapai visi dan misi dari Presiden RI yang dit uangkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka M enengah Nasional (RPJM N) Tahun 2015-2019.
Berdasarkan amanat dari RPJM N Tahun 2015-2019 maka t elah dit et apkan sasaran
umum t erkait dengan perumahan yait u t erpenuhinya kebut uhan dasar masyarakat
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unt uk bert empat t inggal yang layak dengan didukung prasarana, sarana, dan ut ilit as
yang memadai dalam mendorong peningkat an produkt ivit as rakyat dan daya saing di
pasar int ernasional. Rencana pembangunan nasional memuat arahan kebijakan,
st rat egi pembangunan nasional, program nasional dan kerangka regulasi yang
bersifat indikat if yang diacu oleh Pemerint ah dalam merumuskan program sert a
melaksanakan t ugas dan fungsinya.

Sebagai unsur dari Pemerint ah, Direkt orat Rumah Umum dan Komersial yang
merupakan salah sat u unit Eselon 2 di Direkt orat Jenderal Penyediaan Perumahan,
Kement erian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , w ajib menyusun rencana
st rat egis unt uk mendukung perencanaan pembangunan nasional di bidang
perumahan dan realisasi penyelenggaraan, agar dapat menjamin ket erkait an dan
konsist ensi ant ara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengaw asan dan
pengendalian, sert a ket erpaduan dan keselarasan ant ar program dan kegiat an di
bidang Rumah Umum dan Komersial, dan bersinergi dengan program dan kegiat an
dengan unit kerja lain di Direkt orat Jenderal Penyediaan Perumahan, unit kerja di
Kement eriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , ant ara Kement erian dan
Lembaga, sert a pemangku kepent ingan yang t erkait dengan Rumah Umum dan
Komersial.

1.2.

Isu Strategis Penyelenggaraan Perumahan
Pemenuhan kebut uhan rumah unt uk masyarakat umum khususnya unt uk M BR

dan pemenuhan rumah layak huni merupakan t ant angan besar bagi Pemerint ah.
Tant angan t ersebut dipengaruhi oleh beberapa fakt or di ant aranya jumlah backlog
yang t erus meningkat set iap t ahunnya. Berdasarkan dat a BPS, Bahw a ket ersediaan
rumah bagi masyarakat Indonesia belum memenuhi kebut uhan yang ada. Backlog
perumahan pada t ahun 2014 sebesar 13,5 jut a unit dan pada t ahun 2015 t elah
berkurang sebanyak 11,4 jut a unit. Selain it u t ercat at bahw a kondisi rumah t idak layak
huni di Indonesia pada t ahun 2014 sebesar 3,4 jut a unit .
Selain kondisi dari jumlah backlog, kondisi lain dari perumahan yait u t erus
meningkat nya angka luasan kaw asan kumuh di Indonesia. Pada t ahun 2004, luas
kaw asan kumuh sekit ar 54.000 ha dan t ahun 2009 t elah mencapai 57.000 ha.
Peningkat an backlog dan luasan kaw asan kumuh yang t erus meningkat salah sat unya
disebabkan oleh t ingginya t ingkat urbanisasi. Sesuai prediksi Badan Pusat St at ist ik
(BPS) bahw a urbanisasi akan mencapai 68%pada t ahun 2025. Urbanisasi yang t erus
meningkat mengiringi jumlah backlog yang akan bert ambah set iap t ahunnya.
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1.3.

Potensi dan Masalah
Secara umum permasalahan perumahan

yang t erkait dengan penyediaan

perumahan di ant aranya meliput i: (i) Dukungan kebijakan unt uk mendukung
penyediaan

perumahan

belum

memadai

(ii)

Pelaksanaan

kebijakan

t erkait

perumahan yang t elah ada belum secara menyeluruh, (iii) Koordinasi ant ara lembaga
yang

kurang

opt imal

sehingga

menimbulkan

t idak

efekt ifnya

pelaksanaan

penyediaan perumahan, (iv) Peran dan kont rol Pemerint ah dan pemerint ah daerah
t erhadap harga lahan, (v) Efisiensi program dan biaya dari perizinan yang mahal dan
membut uhkan w akt u yang panjang, (vi) Terbat as dan mahalnya harga bahan
bangunan sehingga menimbulkan peningkat an biaya pembangunan at as rumah.
Permasalahan t ersebut diiringi dengan angka backlog yang semakin meningkat
set iap t ahunnya. Peningkat an angka backlog menunjukan bahw a jumlah rumah yang
t erbangun belum mampu unt uk memenuhi pert umbuhan kebut uhan rumah
t ersebut . Selain it u, permasalahan permukiman kumuh yang juga merupakan
permasalahan besar dari perumahan yang perlu dit angani. Sesuai dengan t arget dari
RPJM N Tahun 2015-2019 yait u unt uk mengat asi permasalahan perumahan melalui
penurunan angka backlog dan jumlah permukiman kumuh set iap t ahunnya.
Selain permasalahan dalam upaya penyediaan perumahan, t erdapat pot ensi
yang dapat menunjang arahan dari program penyediaan penyediaan perumahan di
ant aranya (i) Dukungan kebijakan nasional, bahw a perumahan merupakan salah sat u
program priorit as pembangunan, (ii) Telah t ersedianya lembaga yang dapat
menunjang sekt or perumahan yang meliput i Pemerint ah, pemerint ah daerah
maupun sekt or sw ast a dan para pelaku pembangunan, (iii) Jumlah sumber daya
manusia (SDM ) yang cukup unt uk menunjang kegiat an penyediaan kebut uhan
rumah, (iv) Pelaku pembangunan yang secara t erus menerus menjadi mit ra dalam
pembangunan perumahan, (v) Ket ersediaan dana baik dari pemerint ah maupun
pihak sw ast a dalam upaya penyediaan perumahan sert a perbaikan perumahan. Oleh
karena it u, permasalahan di bidang perumahan dapat juga dit angani dengan cara
memanfaat kan pot ensi yang ada unt uk menunjang kegiat an dalam
penyediaan perumahan.
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upaya

BAB II
LANDASANKEBIJAKAN
2.1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 t ent ang Perumahan dan Kaw asan

Permukiman merupakan salah sat u landasan kebijakan yang mengamanat kan
t ent ang penyediaan dan pembangunan rumah. Tujuan dari penyelenggaran
perumahan yait u menjamin t erw ujudnya rumah yang layak huni dan t erjangkau
dalam lingkungan yang sehat , aman, serasi, t erat ur, t erencana, t erpadu, dan
berkelanjut an. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011, perumahan diselenggarakan
dengan

berasaskan:

(i)

kesejaht eraan,

(ii)

keadilan

dan

pemerat aan,

(iii)

kenasionalan, (iv) keefisienan dan kemanfaat an, (v) ket erjangkauan dan kemudahan,
(vi) kemandirian dan kebersamaan, (vii) ket erpaduan, (viii) kesehat an, (ix)
kelest arian dan keberlanjut an, (x) keselam at an, keamanan, ket ert iban, dan
keberat uran.

Penyelenggaraan perumahan merupakan salah sat u upaya unt uk

mendukung penat aan dan pengembangan w ilayah yang nant inya akan berdampak
pada pemerat aan penyebaran penduduk sert a menunjang pembangunan ekonomi,
sosial, dan budaya. Selanjut nya perumahan yang diselenggarakan perlu t erjamin
yait u layak unt uk dihuni, t erjangkau dalam lingkugan sehat , aman, serasi, t erat ur,
t erat ur, t erencana, dan berkelanjut an sert a sesuai dengan asas dari penyelenggaraan
perumahan lainnya. UU t ersebut juga mengamanat kan bahw a Negara bert anggung
jaw ab

at as

penyelenggaraan

perumahan

dan

kaw asan

permukiman

yang

pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerint ah. Pembinaan t ersebut meliput i: (i)
perencanaan, (ii) pengat uran, (iii) pengendalian, dan (iv) pengaw asan.
Selanjut nya

upaya

dalam

penyelenggaraan

perumahan

merupakan

kew enangan dari Pem erint ah, pemerint ah provinsi, dan pemerint ah kabupat en/kot a.
Kew enangan Pemerint ah t erkait dengan perumahan dan kaw asan permukiman,
yang meliput i:
1.

M enyusun dan menet apkan norma dasar, st andar, pedoman dan krit eria
rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang layak, sehat , dan
aman.

2.

M enyusun dan menyediakan basis dat a perumahan.

3.

M enyusun dan menyempurnakan perat uran perundang-undangan bidang
perumahan.
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4.

M emberdayakan pemangku kepent ingan dalam bidang perumahan pada
t ingkat nasional.

5.

M elaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi perat uran perundangundangan sert a kebijakan dan st rat egi t ent ang penyelenggaraan perumahan.

6.

M engkoordinasikan pemanfaat an t eknologi dan rancang bangun yang ramah
lingkungan sert a pemanfaat an indust ri bahan bangunan yang mengut amakan
sumber daya dan kearifan lokal.

7.

M engevaluasi pelaksanaan perat uran perundang-undangan, kebijakan sert a
st rat egi t ent ang perumahan.

8.

M engendalikan pelaksanaan kebijakan dan st rat egi.

9.

M emfasilit asi peningkat an kualit as t erhadap perumahan kumuh.

10.

M enet apkan

kebijakan

dan

st rat egi

nasional

dalam

penyelenggaraan

perumahan.
11.

M emfasilit asi pengelolaan prasarana, sarana dan ut ilit as umum perumahan.

12.

M emfasilit asi kerjasama t ingkat nasional dan int ernasional ant ara Pemerint ah
dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan.
Kew enangan-kew enangan t ersebut akan menjadi landasan dalam penet apan

program dan kegiat an yang dilaksanakan oleh Direkt orat Rumah Umum dan
Komersial.

2.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 t ent ang Rumah Susun, merupakan salah
sat u perat uran yang mengat ur t ent ang penyelenggaraan rumah susun sebagai salah
sat u upaya unt uk memenuhi jumlah unit rumah dengan kondisi lahan yang semakin
t erbat as. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2011, penyelenggaraan rumah susun
harus memenuhi asas: (i) kesejaht eraan, (ii) keadilan dan pemerat aan, (iii)
kenasionalan, (iv) ket erjangkauan dan kemudahan, (v) keefisienan dan kemanfaat an,
(vi)

kemandirian

dan

kebersamaam,

(vii)

kemit raan,

(viii)

keserasian

dan

keseimbangan, (ix) ket erpaduan, (x) kesehat an, (xi) kelest arian dan keberlanjut an,
(xii) keselamat an, kenyamanan, dan kemudahan, dan (xiii) keamanan, ket ert iban dan
keberat uran. Tujuan dari penyelenggaraan rumah susun, ant ara lain sebagai salah
sat u upaya pemenuhan perumahan dan permukiman yang layak dengan cara
meningkat kan efisiensi dan efekt ifit as pemanfaat an lahan dan mengurangi luasan
pemanfaat an lahan. Dalam

upaya penyelengaraan rumah susun

diperlukan

ket erlibat an Pemerint ah, pemerint ah provinsi dan pemerint ah daerah. Berdasarkan
UU t ersebut maka lingkup dari Pemerint ah dalam rangka pembinaan. Pembinaan
penyelenggaraan rumah susun meliput i: (i) perencanaan, (ii) pengat uran, (iii)
pengendalian dan, (iv) pengaw asan.
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Dalam melakukan pembinaan di t ingkat nasional maka M ent eri melakukan
koordinasi lint as sekt oral, lint as w ilayah, dan lint as pemangku kepent ingan, baik
vert ikal maupun horizont al dalam upaya penyelenggaraan rumah susun.
Kew enangan Pemerint ah dalam penyelenggaraan rumah susun, meliput i:
1.

M enet apkan kebijakan dan st rat egi di bidang rumah susun pada t ingkat
nasional.

2.

M enet apkan perat uran perundang-undangan, t ermasuk norma, st andar,
prosedur, dan krit eria di bidang rumah susun.

3.

M engaw asi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, st rat egi, dan program
di bidang rumah susun pada t ingkat nasional.

4.

M engaw asi pelaksanaan operasionalisasi kebijakan dan st rat egi di bidang
rumah susun pada t ingkat nasional.

5.

M emfasilit asi pengelolaan bagian bersama dan benda bersama rumah susun
umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara.

6.

M emfasilit asi kerja sama pada t ingkat nasional ant ara pemerint ah dan badan
hukum at au kerja sama int ernasional ant ara pemerint ah dan badan hukum
asing dalam penyelenggaraan rumah susun.

7.

M enyelenggarakan koordinasi pemanfaat an t eknologi dan rancang bangun
yang ramah lingkungan sert a pemanfaat an indust ri bahan bangunan yang
mengut amakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi
kesehat an.

8.

M enyelenggarakan koordinasi pengaw asan pelaksanaan perat uran perundangundangan di bidang rumah susun.

9.

M emfasilit asi peningkat an kualit as rumah susun umum, rumah susun khusus,
dan rumah susun negara pada t ingkat nasional.

2.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
Rencana Pembangunan Jangka M enengah Nasional (RPJM N) Tahun 2015-2019
merupakan

penjabaran

dari

agenda

priorit as

nasional

(Naw acit a)

yait u

“ M eningkat kan Produkt ivit as Rakyat Dan Daya Saing Di pasar Int ernasional” . Guna
mew ujudkan Naw acit a ke 6 t ersebut , t erdapat beberapa arah kebijakan yang di
ant aranya yait u “ Membangun perumahan dan kawasan permukiman”. Tujuan
Pembangunan perumahan dalam RPJM N Tahun 2015-2019 meliput i penyediaan
perumahan, sert a air minum dan sanit asi yang layak dan t erjangkau dan
dipriorit askan dalam rangka meningkat kan st andar hidup masyarakat . Dalam rangka
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mendukung pencapaian dari ageda priorit as Presiden yait u Naw acit a ke-6 maka
sasaran yang perlu dicapai yait u:
1.

Terfasilit asinya penyediaan hunian layak dan t erjangkau unt uk 2,2 jut a rumah
t angga dari anggaran Pemerint ah dalam menurunkan akumulasi kekurangan
t empat t inggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lima jut a
rumah t angga di t ahun 2019 melalui: (i) penyediaan rumah umum unt uk
900.000

rumah

t angga

yang

didukung

dengan

penyaluran

bant uan

pembiayaan perumahan berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejaht era t apak,
KPR sat uan rumah susun (sarusun), dan KPR sew a beli unt uk sarusun, (ii)
penyediaan rumah susun sew a unt uk 550.000 rumah t angga, (iii) penyediaan
KPR sw adaya

unt uk

450.000

rumah

t angga,

(iv)

bant uan

st imulan

pembangunan baru rumah sw adaya unt uk 250.000 rumah t angga, sert a (v)
pembangunan rumah khusus di daerah perbat asan, pasca bencana, dan pasca
konflik unt uk 50.000 rumah t angga.
2.

M endorong kesw adayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan
t empat t inggal yang layak unt uk 2,2 jut a rumah t angga unt uk mendukung
penurunan angka kekurangan rumah.

3.

Peningkat an kualit as rumah t idak layak huni unt uk 1,5 jut a rumah t angga,
t ermasuk dalam rangka penanganan kaw asan permukiman kumuh.

2.4. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun 2015-2019
Arah

kebijakan

dan

st rat egi

t erkait

dengan

perumahan

yait u

menyelenggarakan pembangunan unt uk mendukung layanan infrast rukt ur dasar
yang layak guna mew ujudkan kualit as hidup manusia Indonesia yang sejalan dengan
prinsip “ infrast rukt ur unt uk semua” . Dalam arah kebijakan t ersebut t erdapat
beberapa st rat egi umum, yait u: (i) Pembinaan dan pengembangan infrast rukt ur
permukiman, (ii) Penyediaan perumahan, (iii) Pembiayaan perumahan. Tujuan dari
Kement erian PUPR secara umum yait u:
1.

M enyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat yang t erpadu dan berkelanjut an didukung indust ri konst ruksi yang
berkualit as unt uk keseimbangan pembangunan ant ardaerah, t erut ama di
kaw asan t ert inggal, kaw asan perbat asan, dan kaw asan perdesaan.

2.

M enyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat unt uk mendukung ket ahanan air, kedaulat an pangan, dan kedaulat an
energi, guna menggerakkan sekt or-sekt or st rat egis ekonomi domest ik dalam
rangka kemandirian ekonomi.
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3.

M enyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat unt uk konekt ivit as nasional guna meningkat kan produkt ivit as, efisiensi,
dan pelayanan sist em logist ik nasional bagi penguat an daya saing bangsa di
lingkup global yang berfokus pada ket erpaduan konekt ivit as darat an dan
marit im.

4.

M enyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat unt uk mendukung layanan infrast rukt ur dasar yang layak guna
mew ujudkan kualit as hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip
“ infrast rukt ur unt uk semua” .

5.

M enyelenggarakan t at a kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat yang meliput i sumber daya manusia, pengendalian dan
pengaw asan, kesekert ariat an sert a penelit ian dan pengembangan unt uk
mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat yang efekt if, efiesien, t ransparan dan akunt abel.
Adapun arah kebijakan di bidang penyediaan perumahan yait u unt uk

memperluas akses t erhadap t empat t inggal yang layak yang dilengkapi dengan
sarana dan prasarana yang memadai unt uk seluruh kelompok masyarakat secara
berkeadilan, melalui pengembangan mult i-sist em penyediaan perumahan secara
ut uh dan seimbang, meliput i: (i) Pengendalian Perumahan Komersial, (ii) Penguat an
Perumahan Umum, (iii) Pemberdayaan Perumahan Sw adaya, dan (iv) Fasilit as
Perumahan Khusus. Adapun st rat egi yang akan dilaksanakan mengacu pada t arget
RPJM N 2015-2019.

2.5. Rencana Strategis Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019
Berdasarkan Renst ra Direkt orat Jendral Penyediaan Perumahan Tahun 20152019, Tujuan dari Dit jen Penyediaan Perumahan yait u menyelenggarakan fasilit asi
penyediaan perumahan dengan t ingkat dan kondisi ket ersediaan, ket erpaduan sert a
kualit as dan cakupan pelayanan yang produkt if dan cerdas, berkeselamat an
mendukung kesehat an masyarakat , menyeimbangkan pembangunan, memenuhi
kebut uhan dasar, sert a berkelanjut an yang berasaskan got ong-royong guna
mencapai masyarakat yang lebih sejaht era. Guna mencapai t ujuan t ersebut maka
dijabarkan pada sasaran st rat egis sebagai berikut :
1.

M eningkat kan

pengembangan

kebijakan

dan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan, penyusunan kebijakan, program, anggaran, kerjasama, dat a dan
informasi sert a evaluasi kinerja pengembangan perumahan.
2.

Terlaksananya pembangunan 550.000 unit

sat uan rumah susun yang

dilengkapi dengan prasarana, sarana dan ut ilit as pendukungnya.
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3.

Terlaksananya pembangunan 50.000 unit rumah khusus di kaw asan t ert inggal,
kaw asan perbat asan negara, daerah pasca bencana/konflik dan kaw asan
marit im/nelayan.

4.

Terw ujudnya kesw adayaan masyarakat unt uk peningkat an kualit as dan
pembangunan rumah susun/hunian yang layak bagi 1.750.000 masyarakat
berpenghasilan rendah (M BR) dalam lingkungan yang aman, sehat , t erat ur,
dan serasi.

5.

M eningkat kan pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial.

6.

Terlaksananya fasilit as bant uan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit .

7.

Terselenggaranya pencadangan t anah dan pembangunan rumah susun
melalui penyert aan modal negara unt uk Perum Perumnas.

8.

Terfasilit asinya pengelolaan rumah susun sew a bagi M BR yang dilaksanakan
oleh BUM N.
Guna mencapai t ujuan dan sasaran st rat egis dari Dit jen Penyediaan Perumahan

maka kegiat an-kegiat an unt uk mencapai t ujuan t ersebut dibebankan kepada enam
unit kerja Eselon 2 di lingkungan Dit jen Penyediaan Perumahan.

Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Pembagian Unit Kerja
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019
No

PROGRAM/KEGIATAN

1

Dukungan M anajemen Penyelenggaraan
Penyediaan Perumahan
Penyusunan Perencanaan Penyediaan
Perumahan
Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum
dan Komersial
Penyediaan Rumah Khusus

Sekret ariat Dit jen
Penyediaan Perumahan
Direkt orat Perencanaan
Penyediaan Perumahan
Direkt orat Rumah Umum
dan Komersial
Direkt orat Rumah Khusus

Pemberdayaan Perumahan Sw adaya

Direkt orat Rumah Sw adaya

Penyediaan Rumah Susun

Direkt orat Rumah Susun

2
3
4
5
6

UNIT KERJA
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BAB III
RENCANADANSTRATEGI
DIREKTORATRUMAHUMUM DAN
KOMERSIAL
3.1.

Isu Strategis Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial
Penyelenggaraan Rumah

Umum

dan

Komersial menghadapi beberapa

permasalahan yang harus diat asi, meskipun hal t ersebut membut uhkan w akt u yang
cukup lama. Adapun isu-isu st rat egis yang ada t erkait permasalahan bidang rumah
umum dan komersial, sebagai berikut :
1.

Penyelenggaraan rumah umum dan komersial belum didukung dengan regulasi
dan pembinaan sert a pengaw asan dan pengendalian yang memadai oleh
pemerint ah daerah.

2.

Belum t erpenuhinya penyelenggaraan rumah umum yang layak huni dan
t erjangkau dalam lingkungan yang sehat , aman, serasi, t erat ur, t erencana,
t erpadu, dan berkelanjut an.

3.

Penyelenggaraan perumahan masih mengalami permasalahan dalam hal
penyediaan kebut uhan sarana, prasarana dan ut ilit as umum yang memadai. Di
samping it u lokasi perumahan rumah umum kurang st rat egis sehingga
berdampak pada sulit nya aksesibilit as.

4.

Ket erbat asan t anah unt uk pembangunan perumahan t erut ama perumahan
bagi M BR, harga t anah yang semakin meningkat (t idak t erjangkau oleh M BR)
dan perizinan pembangunan rumah yang masih t umpang t indih.

5.

Dat a dan informasi rumah umum dan komersial belum t ersedia secara akurat
dan akt ual.

6.

Perizinan dan non perizinan penyelenggaraan rumah umum

membut uhkan

biaya cukup besar dan w akt u yang panjang.
7.

Perbedaan sudut pandang ant ara Pemerint ah, pemerint ah daerah dan pelaku
pembangunan sehingga t idak t ercapainya t arget dalam pemenuhan kualit as
dan fasilit as rumah umum, sert a mekanisme yang diat ur dalam perat uran
perundangan.
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8.

Peran pelaku pembangunan belum maksimal, di ant aranya dalam hal
menyediakan perumahan, t erut ama perumahan umum sesuai dengan syarat
t eknik dan melaksanakan kew ajiban yang t elah dit ent ukan sesuai dengan
perat uran perundangan.

9.

Secara

umum

pemenuhan

hak

konsumen

perumahan

masih

belum

t erselenggara secara opt imal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Penyelenggaraan Rumah Umum Dan Komersial
Dalam upaya mew ujudkan visi dan misi Presiden RI Tahun 2015-2019 t erkait
penyelenggaraan perumahan khususnya unt uk M BR yang t ert uang ke dalam
naw acit a ke lima yait u “ meningkat kan kualit as hidup manusia Indonesia yang t inggi,
maju dan sejaht era” . Perw ujudan arahan kebijakan selanjut nya dit uangkan kedalam
rencana pembangunan nasional yang berisikan program priorit as pembangunan
nasional maka Direkt orat Rumah Umum dan Komersial menjabarkan t ujuan dan
sasaran sesuai dengan peran, t ugas dan fungsi yang mempert imbangkan arahan
kebijakan dari RPJM N Tahun 2015-2019 sert a pot ensi, permasalahan dan t ant anga
dalam penyediaan dan pembangunan perumahan. Selain it u t ujuan dan sasaran
mengacu kepada rencana st rat egis Kement erian PUPR Tahun 2015-2019 dan
Direkt orat Jenderal Tahun 2015-2019. Tujuan dari Direkt orat Rumah Umum dan
Komersial yait u :
“ Mewujudnya rumah umum dan komersial yang layak huni dan terjangkau dalam

lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan
berkelanjutan”
Berikut merupakan penjabaran t ujuan dari penyelenggaraan Rumah Umum dan
Komersial:
1.

M elaksanakan perencanaan t eknik, pendat aan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan bidang rumah umum dan komersial.

2.

M engembangkan ket ersediaan dan meningkat kan upaya pelaksanaan regulasi
dan kebijakan sert a dalam penyelenggaraan rumah umum dan komersial.

3.

M endukung perw ujudan hunian yang layak dan t erjangkau yang didukung oleh
PSU yang memadai, khususnya bagi M asyarakat Berpenghasilan Rendah
(M BR).

4.

M elaksanakan sosialisasi, pemant auan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
hunian berimbang.

5.

M emfasilit asi penyediaan lahan unt uk perumahan khususnya bagi M BR.
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6.

M endukung penguat an kelembagaan Bidang Rumah Umum Dan Komersial di
daerah.

7.

M eningkat kan sinergi dan koordinasi penyelenggaraan kegiat an bidang rumah
umum dan komersial.

Adapun sasaran st rat egis yang hendak dicapai dalam upaya penyelenggaraan
Rumah Umum dan Komersial sebagai penjabaran dari t ujuan di at as yait u sebagai
berikut :
1.

Terlaksananya penyusunan perencanaan t eknik, pendat aan, evaluasi, dan
pelaporan Rumah Umum dan Komersial sebanyak 35 dokumen.

2.

Pengembangan ket ersediaan dan meningkat kan upaya pelaksanaan regulasi
dan kebijakan sert a dalam penyelenggaraan rumah umum dan komersial,
adalah t ersusunnya 35 NSPK bidang penyelenggaraan rumah umum dan
komersial.

3.

Terw ujudnya hunian yang layak dan t erjangkau yang didukung oleh PSU yang
memadai, khususnya bagi M asyarakat Berpenghasilan Rendah (M BR), adalah
t erbangunnya 676.950

unit

rumah

melalui pelaksanaan

Bant uan

PSU

Perumahan.
4.

Terlaksananya sosialisasi, pemant auan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
hunian berimbang adalah 75 pemerint ah daerah yang mendapat kan layanan
t eknis pelaksanaan hunian berimbang.

5.

Terfasilit asinya penyediaan lahan unt uk perumahan khususnya bagi M BR
adalah 75 pemerint ah daerah yang mendapat kan layanan t eknis penyediaan
t anah unt uk rumah umum.

6.

Terlaksanya kegiat an penguat an kelembagaan bidang rumah umum dan
komersial di daerah adalah t erlaksananya pengelolaan, pengaw asan, dan
pengendalian oleh pemangku kepent ingan bidang rumah umum dan komersial
dalam mendukung sasaran dan t arget bidang pengembangan rumah umum
dan komersial di daerah.

7.

Tercapainya peningkat an sinergi dan koordinasi penyelenggaraan perumahan
ant ar pemangku kepent ingan, yang berupa t erlaksananya kerjasama dan
koordinasi ant ar pemangku kepent ingan dalam mendukung sasaran dan t arget
bidang pengembangan rumah umum dan komersial di daerah.

3.3. Arahan Kebijakan Strategi Penyelenggaraan Rumah Umum Dan Komersial
Berdasarkan arah kebijakan dan st rat egi bidang penyediaan perumahan, maka
sesuai dengan t ugas dan fungsinya, arah kebijakan Direkt orat Rumah Umum dan
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Komersial unt uk Tahun 2015-2019 yait u meningkat kan akses masyarakat t erut ama
masyarakat berpenghasilan rendah t erhadap rumah yang layak dan t erjangkau yang
dilengkapi

dengan

sarana,

prasarana,

dan

ut ilit as

yang

memadai,

sert a

mengendalikan, memant au dan mengevaluasi penyelenggaran rumah komersial,
secara selaras dan seimbang. Berdasarkan arah kebijakan t ersebut , maka st rat egi
dalam penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial unt uk Tahun 2015-2019
t ersebut :
1.

M elaksanakan perencanaan t eknik, pendat aan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan bidang rumah umum dan komersial, melalui upaya:
a.

Pelaksanaan koordinasi dengan para pemangku kepent ingan, dalam
rangka penyusunan program dan kegiat an bidang rumah umum dan
komersial;

b.

Penyusunan dan pemut akhiran dat a dan informasi t erkait rumah umum
dan komersial;

c.

Pelaksanaan evaluasi kinerja rumah umum dan komersial, secara rut in;

d.

Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang rumah umum dan
komersial.

2.

M engembangkan ket ersediaan dan meningkat kan upaya pelaksanaan regulasi
dan kebijakan sert a dalam penyelenggaraan rumah umum dan komersial,
melalui upaya:
a.

Penyusunan NSPK t erkait rumah umum dan komersial, sesuai dengan
amanat perat uran perundangan dan sesuai dengan kebut uhan yang ada;

b.

M elaksanakan bimbingan t eknis, sosialisasi, dan supervisi regulasi bidang
rumah umum dan komersial;

c.

M elaksanakan kebijakan dan evaluasi kebijakan dalam bidang rumah umum
dan komersial.

3.

M empercepat penyediaan dan pembangunan rumah umum yang dilengkapi
dengan prasarana, sarana, dan ut ilit as yang memadai, unt uk mew ujudkan
hunian yang layak dan t erjangkau, melalui upaya:
a.

Perencanana, pelaksanaan, pemant auan dan evaluasi yang efekt if dalam
rangka menjamin manfaat dan efekt ivit as pelaksanaan bant uan rumah
umum;

b.

Peningkat an ket erlibat an pemerint ah daerah dalam t ahap perencanaan,
pelaksanaan, dan pemant auan pelaksanaan bant uan rumah umum dalam
rangka perw ujudan penyediaan rumah umum yang layak;
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c.

M elakukan pembinaan dalam mendukung peningkat an kualit as rumah
umum yang layak dan serasi sesuai dengan NSPK yang ada;

d. Dukungan t erhadap penyusunan perencanaan penyediaan perumahan dan
permukiman dalam rangka mendukung sinergisasi program bant uan PSU
rumah

umum

dengan

program

pembangunan

perumahan

dan

permukiman secara keseluruhan di daerah.
4.

M endukung percepat an pelaksanaan kebijakan hunian berimbang dalam
penyelenggaraan rumah umum dan komersial, melalui:
a.

Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan t eknis kepada pemerint ah daerah
dan pelaku pembangunan dalam rangka penyusunan regulasi di daerah dan
peningkat an implement asi kebijakan hunian berimbang;

b.

Pelaksanaan pemant auan dan evaluasi t erhadap pemerint ah daerah dan
pelaku pembangunan t erkait implement asi kebijakan hunian berimbang.

5.

M emfasilit asi penyediaan lahan unt uk pembangunan perumahan, khususnya
unt uk M BR, melalui :
a.

Pendat aan ket ersediaan lahan unt uk perumahan di Indonesia, khususnya
yang pot ensial dapat dimanfaat kan unt uk pembangunan perumahan
t erut ama bagi perumahan M BR;

b.

Penyusunan sist em informasi ket ersediaan lahan yang up to date dan dapat
dimanfaat kan unt uk seluruh pemangku kepent ingan bidang perumahan,
dalam rangka penyediaan perumahan bagi masyarakat t erut ama bagi
perumahan M BR;

c.

Fasilit asi pelaksanaan kerjasama ant ar pemangku kepent ingan t erkait
penyediaan lahan perumahan;

d.

Pemant auan

pelaksanaan

penyediaan

lahan

perumahan

oleh

para

pemangku kepent ingan, khususnya lahan bagi perumahan M BR.
6.

M eningkat kan

sinergi

dan

koordinasi

ant ar

kelembagaan

pelaksanaan

kebijakan penyelenggara rumah umum dan komersial melalui koordinasi
kebijakan di Pemerint ah, peningkat an peran pemerint ah daerah dan pemangku
kepent ingan lainnya dalam penyelenggara perumahan.
7.

M endukung penguat an kelembagaan bidang rumah umum dan komersial di
daerah.
Secara umum arah kebijakan Direkt orat Rumah Umum dan Komersial

merupakan t urunan dari arah kebijakan di at asnya, meliput i: (i) RPJM N 2015-2019, (ii)
Renst ra Kement erian PUPR Tahun 2015-2019, dan (iii) Renst ra Direkt orat Penyediaan
Perumahan Tahun 2015-2019. (Gambar 3.1)
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Gambar 3.1
Arah Kebijakan Dalam Mendukung Penyediaan Perumahan
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3.4. Tugas Dan Fungsi Direktorat Rumah Umum dan Komersial
Direkt orat Rumah Umum dan Komersial dipimpin oleh Direkt ur yang berada
pada Direkt orat Jenderal Penyediaan Perumahan. St rukt ur organisasi dari Direkt orat
Rumah Umum dan Komersial berdasarkan Perat uran M ent eri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M /2015 t ent ang Organisasi dan Tat a Kerja
Kement erian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat , t erdiri dari 5 (lima) sub direkt orat .
Kelima sub direkt orat t ersebut saling berkait an dalam pelaksanaan t ugas unt uk
mencapai t ujuan dan sasaran Direkt orat Rumah Umum dan Komersial, sebagai
berikut :

1.

Sub Direktorat Perencanaan Teknik dan Evaluasi

Subdit

Perencanaan

Teknik

dan

Evaluasi

mempunyai

t ugas

melaksanakan

penyusunan rencana t eknik, dat a, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan
penyediaan rumah umum dan komersial. Dalam melaksanakan t ugas t ersebut , Subdit
Perencanaan Teknik dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
a.

Penyusunan rencana t eknik di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah
umum dan komersial;

b.

Penyusunan dat a, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan
penyediaan rumah umum dan komersial.
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2.

Sub Direktorat Standar dan Pedoman

Subdit St andar dan Pedoman mempunyai t ugasmelaksanakan penyusunan norma,
st andar, pedoman, dan krit eria dan pemberian bimbingan t eknis dan supervisi di
bidang

penyelenggaraan

penyediaan

rumah

umum

dan

komersial.

Dalam

melaksanakan t ugas t ersebut , Subdit St andar dan Pedoman menyelenggarakan
fungsi:
a.

Penyusunan norma st andar, pedoman dan krit eria di bidang penyelenggaraan
penyediaan rumah umum dan komersial;

b.

Pemberian bimbingan t eknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan
penyediaan rumah umum dan komersial.

3.

Sub Direktorat Bantuan Rumah Umum

Subdit Bant uan Rumah Umum mempunyai t ugas melaksanakan pemberian bant uan
rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum. Dalam
melaksanakan t ugas t ersebut , Subdit Bant uan Rumah Umum menyelenggarakan
fungsi:
a.

Pemberian bant uan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan
rumah umum di w ilayah I (Wilayah Jaw a dan Sumat era);

b.

Pemberian bant uan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan
rumah umum di w ilayah II (Wilayah Kalimant an, Sulaw esi, Bali, Nusa Tenggara,
M aluku dan Papua).

4.

Sub Direktorat Fasilitasi Hunian Berimbang

Subdit Fasilit asi Hunian Berimbang mempunyai t ugas melaksanakan fasilit asi
pelaksanaan hunian berimbang di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum
dan komersial. Dalam melaksanakan t ugas t ersebut , Subdit Fasilit asi Hunian
Berimbang menyelenggarakan fungsi:
a.

Fasilit asi

pelaksanaan

hunian

berimbang

di

bidang

penyelenggaraan

penyediaan rumah umum dan komersial pada rumah t unggal dan deret di
bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial;
b.

Fasilit asi

pelaksanaan

hunian

berimbang

di

bidang

penyelenggaraan

penyediaan rumah umum dan komersial pada rumah susun komersial di bidang
penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

5.

Sub Direktorat Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan

Subdit Fasilit asi Penyediaan Lahan Perumahan mempunyai t ugas melaksanakan
fasilit asi penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan. Dalam melaksanakan
t ugas t ersebut , Subdit Fasilit asi Penyediaan Lahan Perumahan menyelenggarakan
fungsi:
a.

Fasilit asi penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan di w ilayah I (Wilayah
Sumat era dan Jaw a);
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b.

Fasilit asi penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan di w ilayah II
(Wilayah Kalimant an, Sulaw esi, Bali, Nusa Tenggara, M aluku dan Papua).

St rukt ur Organisasi Direkt orat Rumah Umum dan Komersial sebagai berikut :

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Direktorat Rumah Umum dan Komersial
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA
PENDANAAN
4.1. Program Dan Kegiatan
Arah kebijakan Direkt orat Rumah Umum dan Komersial unt uk Tahun 2015-2019
menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiat an di Direkt orat Rumah Umum
dan Komersial. Pencapaian dari kebijakan t ersebut selain disusun dalam program dan
kegiat an yang baik dan t epat sasaran, juga perlu didukung oleh ket ersediaan sumber
daya manusia, St andar Operasional dan Prosedur (SOP), sarana dan prasarana sert a
DIPA sat uan kerja di lingkungan Direkt orat Rumah Umum dan Komersial yang
meliput i (i) sat uan kerja yang menangani kegiat an kebijakan dan, (ii) sat uan kerja
yang menangani kegiat an pembangunan fisik bant uan rumah umum.
Pelaksanaan program dan kegiat an Direkt orat Rumah Umum dan Komersial
diaw ali dengan penyusunan rencana program yang berlandaskan pada (i) Perat uran
perundangan, (ii) RPJM N Tahun 2015-2019, (iii) Rencana St rat egis Kement erian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019, (iv) Rencana St rat egis
Direkt orat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019, dan (v) Tugas dan
Fungsi Drirekt orat Rumah Umum dan Komersial yang t ert uang pada Perart uran
M ent eri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 /PRT/M /2015 t ent ang
Organisasi dan Tat a Kerja Kement erian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat .
Sehingga

dapat

dirumuskan

program

unt uk

menunjang

rencana

priorit as

pembangunan nasional yang sesuai dengan lingkup t ugas dan fungsi dari Direkt orat
Rumah Umum dan Komersial. Penjabaran program Direkt orat Rumah Umum dan
Komersial sebagai berikut :
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Gambar 4.1
Perumusan Program Direktorat Rumah Umum dan Komersial
1.
2.

3.

4.
5.
6.

TUJUAN DAN
SASARAN

T
U
S
I

P
R
O
G
R
A
M

PERENCANAAN DAN
EVALUASI
- Penyusunan perencanaan

-

-

M em ant apkan pem bangunan secara m enyeluruh di
bidang dengan m enekankan pada pencapaian daya
kom pet it if perekonom ian berlandaskan keunggulan
daya alam dan sum ber daya m anusia berkualit as
kem am puan IPTEK yang t erus m eningkat .

M elaksanakan perencanaan t eknik, pendat aan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan bidang rum ah um um dan kom ersial
M engem bangkan ket ersediaan dan m eningkat kan upaya pelaksanaan
regulasi dan kebijakan sert a dalam penyelenggaraan rum ah um um dan
kom ersial
M endukung perw ujudan hunian yang layak dan t erjangkau yang didukung
oleh PSU yang m em adai, khususnya bagi M asyarakat Berpenghasilan Rendah
(M BR)
M elaksanakan sosialisasi, pem ant auan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
hunian berim bang
M em fasilit asi penyediaan lahan unt uk perum ahan khususnya bagi M BR
M endukung penguat an kelem bagaan bidang rum ah um um dan kom ersial di
daerah

t eknik (rencana kerja dan
anggaran t ahunan Direkt orat
Rumah Umum dan Komersial
Pengelolaan dat a dan
informasi
Pemant auan dan evaluasi
kinerja
Penyusunan pelaporan
kinerja Direkt orat Rumah
Umum dan Komersial
Pelaksanaan koordinasi dan
pendampingan pelaksanaan
kegiat an Direkt orat Rumah
Umum dan Komersial

Terw ujudnya infrast rukt ur pekerjaan umum dan perumahan
rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia
berdaulat , mandiri, dan berkepribadian berlandaskan
Set iap orang/ keluarga/ rumah t angga Indonesia menempat i
rumah yang layak huni.

MEWUJUDKAN RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL YANG LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU
LINGKUNGAN YANG SEHAT, AMAN, SERASI, TERATUR, TERENCANA, TERPADU DAN BERKELA
- TERLAKSANANYA PENYUSUNAN PERENCANAAN TEKNIK, PENDATAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
- PENGEM BANGAN KETERSEDIAAN DAN PENINGKATAN UPAYA PELAKSANAAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM
-

PENYELENGGARAAN RUM AH UM UM
TERWUJUDNYA HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH PSU YANG M EM ADAI
TERLAKSANANYA SOSIALISASI, PEM ANTAUAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUNIAN BERIM BANG
TERLAKSANANYA KEGIATAN PENGUATAN KELEM BAGAAN BIDANG RUM AH UM UM DAN KOM ERSIAL
TERCAPAIANYA PENINGKATAN SINERGI DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERUM AHAN ANTARA PEM ANGKU KE

KEBIJAKAN DAN REGULASI
- Penyusunan rancangan perat uran
dan pem binaan penyelenggaraan
rum ah um um dan kom ersial
- Pelaksanaan bim bingan teknis dan
supervisi penerapan NSPK
- Penanganan pengaduan
m asyarakat
- Pelaksanaan koordinasi dan
pendam pingan penerapan
peraturan perundangan dalam
rangka penyelenggaraan rum ah
um um dan kom ersial
- Pem ant auan dan evaluasi
penyelenggaraan rum ah um um
dan kom ersial

BANTUAN RUMAH UMUM
-

-

-

Perencanaan t eknik bant uan rum ah
um um
Pengusulan dan pelaksanaan verifikasi
dalam rangka bant uan rum ah um um
Pem ant auan dan evaluasi pelaksanaan
bant uan rum ah um um
Pelaksanaan koordinasi dan
pendam pingan fasilit as penyediaan
rum ah um um dan kom ersial
Pelaksanaan pem bangunan fisik bant uan
rum ah um um
Pengaw asan dan pengendalian
pem bangunan fisik bant uan rum ah
um um
M anajem en konst ruksi bant uan rum ah

FASILITASI HUNIAN
BERIMBANG
- Pelaksanaan ident iikasi
penerapan konsep hunian
berim bang
- Pem binaan penerapan
rum ah layak huni
- Pem anat auan dan evalu
pelaksanaan hunian
berim bang
- Pelaksanaan koordinasi dan
pendam pingan penerapan
hunian berim bang
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1.

Perencanaan dan evaluasi
Penanganan yang harus dilakukan dalam kinerja Direkt orat Rumah Umum dan

Komersial:
a.

Penyusunan perencanaan t eknik (rencana kerja dan anggaran) t ahunan
Direkt orat Rumah Umum dan Komersial;

b.

Pengelolaan dat a dan informasi;

c.

Pemant auan dan evaluasi kinerja;

d.

Penyusunan pelaporan kinerja Direkt orat Rumah Umum dan Komersial;

e.

Pelaksanaan koordinasi dan pendampingan pelaksanaan kegiat an Direkt orat
Rumah Umum dan Komersial.

2.

Kebijakan dan regulasi
Penanganan yang harus dilakukan dalam kinerja Direkt orat Rumah Umum dan

Komersial:
a.

Penyusunan

rancangan

perat uran

penyelenggaraan

rumah

umum

dan

komersial;
b.

Pelaksanaan pembinaan rumah umum dan komersial;

c.

Pelaksanaan bimbingan t eknis dan supervisi penerapan NSPK;

d.

Penanganan pengaduan masyarakat ;

e.

Pelaksanaan koordinasi dan pendampingan penerapan perat uran perundangan
dalam rangka penyelenggaraan rumah umum dan komersial

f.

Pemant auan evaluasi dan penyelenggaraan rumah umum dan komersial.

3.

Bantuan Rumah Umum, meliput i kegiat an :
Penanganan yang harus dilakukan dalam kinerja Direkt orat Rumah Umum dan

Komersial:
a.

Perencanaan t eknik bant uan rumah umum;

b.

Pengusulan dan pelaksanaan verifikasi dalam rangka bant uan rumah umum;

c.

Pemant auan dan evaluasi pelaksanaan bant uan rumah umum;

d.

Pelaksanaan koordinasi dan pendampingan fasilit as penyediaan rumah umum
dan komersial;

e.

Pelaksanaan pembangunan fisik bant uan rumah umum;

f.

Pengaw asan dan pengendalian pembangunan fisik bant uan rumah umum

g.

M anajemen konst ruksi bant uan rumah umum;
h.

4.

Pengelolaan asset .

Fasilitasi Hunian Berimbang, meliput i kegiat an :
Penanganan yang harus dilakukan dalam kinerja Direkt orat Rumah Umum dan

Komersial:
a.

Pelaksanaan ident ifikasi penerapan konsep hunian berimbang;

b.

Penerapan pembinaan rumah layak huni;

c.

Pemant auan dan evaluasi pelaksanaan hunian berimbang;
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d.

Pelaksanaan koordinasi dan pendampingan penerapan hunian berimbang.

5.

Fasilitasi Penyediaan Tanah, meliput i kegiat an :
Penanganan yang harus dilakukan dalam kinerja Direkt orat Rumah Umum dan

Komersial:
a.

Pelaksanaan ident ifikasi kebut uhan t anah;

b.

Pelaksanaan proses alih st at us t anah dalam rangka penyediaan perumahan
oleh pemerint ah;

c.

Pemant auan dan evaluasi penyediaan t anah;

d.

Pelaksanaan koordinasi dan pendampingan penyiapan kebut uhan t anah dalam
rangka penyediaan perumahan.

4.2. Kerangka Pendanaan
Dalam upaya pelaksanaan program dan kegiat an unt uk pencapaian sasaran
st rat egis dalam upaya penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial, dibut uhkan
dukungan pendanaan. Unt uk it u kerangka pendaanan perlu dipersiapkan, meliput i
sumber dan mekanismenya. Anggaran yang direncanakan dialokasikan oleh
Direkt orat

Jenderal Penyediaan Perumahan unt uk Program Pembinaan dan

Pengembangan Rumah Umum dan Komersial

pada t ahun 2015-2019, sejumlah

Rp.5.680.744.000.000,00,-. (t erbilang: lima t riliun enam rat us delapan puluh milyar
t ujuh rat us empat puluh empat jut a rupiah). Jumlah anggaran t ersebut dibagi set iap
t ahunnya dengan pembagian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran Direktorat Rumah Umum dan Komersial Tahun 2015-2019
Tahun

2015

2016

2017

2018

2019

Total Alokasi
Anggaran

Jumlah

394.340,00,-

376.880,00,-

1.637.375,67,-

1.489.732,07,-

1.782.415,89,-

5.680.743,63,-

* dalam jut a rupiah

Pengalokasian anggaran set iap t ahunnya perlu dipert imbangkan berdasarkan
kebut uhan anggaran pada penugasan penanganan yang harus dilakukan di set iap
sub direkt orat . Pembagian besaran alokasi dana aw al yait u dengan membagi
kegiat an berdasarkan sat uan kerja, yait u: (i) sat uan kerja yang menangani kegiat an
kebijakan dan, (ii) sat uan kerja yang menangani kegiat an pembangunan fisik bant uan
rumah umum.
Berdasarkan pembagian kegiat an t ersebut di at as, dengan pert imbangan
kegiat an fisik bant uan rumah umum membut uhkan alokasi anggaran lebih besar
dibandingkan dengan alokasi anggaran bagi kegiat an kebijakan, maka anggaran bagi
kegiat an pembangunan fisik bant uan rumah umum dan kegiat an kebijakan
dialokasikan

dengan

perbandingan

6:1.

Dengan

pembagian

t ersebut
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maka

pembagian anggaran unt uk pembangunan fisik bant uan rumah umum sebesar

Rp.4.869.209.142.000,- (t erbilang: empat t riliun delapan rat us enam puluh sembilan
milyar dua rat us sembilan jut a serat us empat puluh dua ribu rupiah), dan kebijakan
sebesar Rp.811.534.857.ooo,- (t erbilang: delapan rat us sebelas milyar lima rat us t iga
puluh empat jut a delapan rat us lima puluh t ujuh ribu rupiah). Alokasi anggaran pada
masing-masing kegiat an pada Tahun 2015-2019 dengan pembagian sebagai berikut :

(Tabel 4.2).
Tabel 4.2
Alokasi Anggaran Pembangunan Fisik Bantuan Rumah Umum dan Kebijakan
Direktorat Rumah Umum dan Komersial
Kegiatan

TAHUN
2015

2016

2017

2018

2019

Pembagunan Fisik
Bantuan Rumah
Umum

338.005,71,-

323.040,00,-

1.403.464,86,-

1.276.913,20,-

1.527.785,05

Kebijakan

56.334,29,-

53,840.00

233.910,81,-

212.818,87,-

254.630,84

TOTAL

394.340,00,-

376.880,00,-

1.637.375,67

1.489.732,07

1.782.415,89

* dalam jut a rupiah

Alokasi anggaran kebijakan sebesar Rp.811.534,80,- akan dibagi kembali
berdasarkan fungsi yang dilakukan oleh subdirekt orat dalam upaya mendukung
penyelenggaraan rumah umum dan komersial. Pembagian t ersebut berdasarkan
pembobot an fungsi yang diklasifikasikan berdasarkan (i) perencanana t eknik, (ii)
dat a dan informasi, (iii) pemant auan, (iv) evaluasi, (v) pelaporan, (vi) pendampingan,
(vii) bimt ek/bant ek, (viii) penyusunan perat uran, (ix) pengaduan masyarakat , (x)
pengusulan dan verifikasi, (xi) supervisi. Kegiat an yang dilakukan oleh sub direkt orat
t ersebut mempunyai pembobot an yang dit et apkan dengan skala 1-7. Penet apan
skala berdasarkan dengan unit kegiat an dan beban dari kegiat an yang dilakukan.
Berikut merupakan pembobot an kegiat an yang unt uk mengalokasikan dana pada
masing-masing sub direkt orat :
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Tabel 4.3
Pembobotan Kooefisiensi Kegiatan Di Direktorat Rumah Umum dan Komersial

No

Dari

Kegiatan

Bobot

1

Perencanaan Teknik

2

2

Dat a dan Informasi

3

3

Pemant auan

3

4

Evaluasi

2

5

Pelaporan

1

6

Pedampingan

4

7

BINTEK/BANTEK

4

8

Penyusunan Perat uran

6

9

Pengaduan M asyarakat

1

10

Pengusulan dan verfikasi

7

11

Supervisi

3

pembobot an

kegiat an

yang

t elah

dit et apkan

maka perhit ungan

pendanaan unt uk masing-masing sub direkt orat di Direkt orat Rumah Umum dan
Komersial sebagai berikut : (Tabel 4.4)
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Tabel 4.4
Kerangka Pendanaan Direktorat Rumah Umum dan Komersial
PELAKSANAAN KEGIATAN
Unit Kerja Eselon 3

Subdirekt orat
Perencanaan Teknik
dan Evaluasi
Subdirekt orat
St andar dan
Pedoman
Subdirekt orat
Bant uan Rumah
Umum
Subdirekt orat
Fasilit asi Hunian
Berimbang
Subdirekt orat
Fasilit asi Penyediaan
Lahan Perumahan

PERENCANAAN
TEKNIK

DATA DAN
INFORMASI

PEMANTAUAN

EVALUASI

PELAPORAN

PENDAMPINGAN

2

3

2

2

1

4

2

2

1

2

2

2

2

2

3

BIMTEK/
BANTEK

PENYUSUNAN
PERATURAN

PENGADUA
MASYARAKAT

4

4

5

1

1

4

4

5

1

2

1

4

1

2

1

4

1

TOTAL

DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL TAHUN 2015

Berdasarkan pembobot an dan perset anse alokasi anggaran unt uk masingmasing

penanganan di set iap sub direkt orat di Direkt orat Rumah Umum dan

Komersial, maka berikut perhit ungan alokasi anggaran unt uk masing-masing sub
direkt orat pada t ahun 2015-2019 :

KEGIATAN
Perencanaan
Teknik dan
Evaluasi
Kebijakan dan
Regulasi
Bantuan Rumah
Umum
Fasilitasi Hunian
Berimbang
Fasilitasi
Penyediaan Lahan
Perumahan

Tabel 4.5
Pembagian Alokasi Anggaran Kegiatan Kebijakan
di Direktorat Rumah Umum dan Komersial
TAHUN
Alokasi
Anggaran
2015
2016
2017
2018

2019

16.1%

9,069.82

8,668.24

37,659.64

34,263.84

40,995.57

25,3%

14,252.58

13,621.52

59,179.43

53,843.17

64,421.60

35.6%

20,055.01

19,167.04

83,272.25

75,763.52

90,648.58

11.5%

6,478.44

6,191.60

26,899.74

24,474.17

29,282.55

11.5%

6,478.44

6,191.60

26,899.74

24,474.17

29,282.55

56,334.29

53,840.00

233,910.81

212,818.87

254,630.84

100%

TOTAL

811.534,80,-

* dalam jut a rupiah

Alokasi anggaran pada direkt orat rumah umum dan komersial yang dilihat
berdasarkan kegiat an dari masing-masing penanganan masih bersifat adapt if. Alokasi
anggaran dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebut uhan dari kegiat an, sert a
ket ersediaan daft ar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Pemerint ah yang dialokasikan
unt uk Direkt orat Rumah Umum dan Komersial.
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BAB V
PENUTUP
Rencana St rat egis Direkt orat Rumah Umum dan Komersial Tahun 2015-2019
disusun unt uk mendukung Rencana St rat egis Direkt orat Jenderal Penyediaan
Perumahan Tahun 2015-2019 dan Rencana St rat egis Kement erian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 dan sebagai arahan operasional bagi unit
Eselon 3 yang berada di lingkungan Direkt orat Rumah Umum dan Komersial dalam
mengemban t ujuan dan pencapaian sasaran st rat egis yang harus dicapai oleh
Direkt orat Rumah Umum dan Komersial. Proses pencapaian sasaran st rat ergis dalam
dokumen Rencana St rat egis ini memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi
ant ara para pemangku kepent ingan di pusat dan daerah yang t erlibat dengan
penyelenggaraan rumah umum dan komersial, agar keseluruhan sumber daya yang
ada dapat digunakan secara opt imal unt uk dapat mencapai kinerja yang maksimal,
dalam rangka meningkat kan ket ersediaan dan kualit as pelayanan infrast rukt ur yang
merat a dan berkelanjut an.
Pencapaian sasaran t arget rencana st rat egis Direkt orat Rumah Umum dan
Komersial Tahun 2015 – 2019, sangat memerlukan pendanaan yang relat if besar,
Ket ersediaan dana sangat bergant ung pada alokasi DIPA bagi penyelenggaraan
kegiat an di Direkt orat Rumah Umum dan Komersial, sehingga dapat mencapai
sasaran st rat egis yang t elah dit et apkan. Selanjut nya menyikapi ket erbat asan DIPA,
maka

Direkt orat

Rumah

melaksanakan program

Umum

dan

Komersial

akan

merencanakan

dan

dan kegiat an yang bet ul-bet ul dibut uhkan, dengan

melibat kan para pemangku kepent ingan di bidang perumahan di pusat maupun
daerah. M elalui pelaksanaan Rencana St rat egis Tahun 2015 – 2019 secara konsist en,
dengan

penerapan

prinsip-prinsip

pembangungan

yang

berkelanjut an

dan

t ransparan sert a akunt abel, diharapkan Direkt orat Rumah Umum dan Komersial
dapat berperan dalam penyelenggaraan rumah umum dan komersial, dalam rangka
mew ujudkan rumah yang layak huni dan t erjangkau dalam lingkungan yang sehat ,
aman, serasi, t erat ur, t erencana, t erpadu, dan berkelanjut an sepert i diamanat kan
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 t ent ang Perumahan dan Kaw asan
Permukiman.
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LAMPIRAN
LAMPIRAN I.

SASARAN PEMBANGUNAN DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN
KOMERSIAL TAHUN 2015-2019
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LAMPIRAN I. SASARAN PEMBANGUNAN DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
SASARAN/INDIKATOR KINERJA

SATUAN

LOKASI

2015

2016

%

0.63

0.56

%

1.47

3.04

Dokumen/
Laporan

35
12

35
12

PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN
SASARAN PROGRAM :
Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan
menurunnya rumah tidak layak huni
1
2

Persent ase Penurunan kekurangan t empat t inggal
(bcaklog) berdasarkan perspekt if menghuni
Persent ase penurunan rumah t idak layak huni

KEGIATAN :
PEMBINAAN DAN PENGUATAN RUMAH UMUM
DAN KOMERSIAL
1
2

1

3
4
5
6

Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis, Pendat aan,
Evaluasi, dan Pelaporan Rumah Umum dan Komersial
Jumlah Dokumen Pengat uran dan Pelaksanaan
Pembinaan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Bant uan Rumah
Umum
Jumlah Dokumen Hasil Pemant auan dan Pelaksanaan
Hunian Berimbang
Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama, Pendat aan, dan
Pemant auan Penyediaan Tanah
Laporan Layanan Perkant oran

RUMAH UMUM TAPAK LAYAK HUNI YANG DIFASILITASI
MELALUI BANTUAN RUMAH UMUM (PSU)
2

1

Jumlah Rumah Umum Tapak Layak Huni yang Terfasilit asi
melalui Bant uan Rumah Umum (PSU)

2

Laporan Layanan Perkant oran

Dokumen

Pusat

7

7

Dokumen

Pusat

7

7

Dokumen

Pusat

8

8

Dokumen

Pusat

6

6

Dokumen

Pusat

7

7

Laporan
Unit /
Laporan

Pusat

12

12

40,700

42,000

180,000

40,700

42,000

180,000

12

12

Unit
Laporan

Tersebar
di 34
Provinsi
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