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Abstrak: Bagi sebagian masyarakat, memiliki rumah sendiri masih sebatas impian, terlebih di
saat harga rumah terus melambung sehingga tak terjangkau oleh pendapatan yang mereka
terima. Fakta adanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang makin sulit memenuhi
kebutuhan rumah. Backlog atau selisih antara pasokan (supply) dan permintaan (demand)
rumah, dewasa ini mencapai 13,5 juta unit. Di sisi lain kebutuhan rumah baru yang bersumber
dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi setiap tahunnya mencapai sekitar 800 ribu unit.
Sementara kebutuhan rumah yang dapat dipenuhi hanya sekitar 400 ribu hingga 500 ribu unit.
Akibatnya backlog terus naik, sehingga ada kekurangan sebesar 400 ribu unit setiap tahun.
Selain itu, ada rumah yang tidak layak huni, sebanyak 3,4 juta dan daerah kumuh perkotaan
sekitar 38.000 hektar. Tujuan pembangunan wilayah yang berkeadilan pada sector
perumahan adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 28 ayat H dalam Undang-undang Dasar
1945, ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat…”. Metodologi yang dikembangkan
pada kajian ini dengan pendekatan manajemen survey dan teknik analis supply dan demand
yang terintegratif dengan dimensi perencanaan strategis pembiayaan kebutuhan rumah bagi
MBR berbasis kebutuhan, sehingga patut disempurnakan dengan analisa prioritas berbasis
permasalahan dan potensi. Untuk menemukan kondisi equilibrium antara supply dan demand,
dilakukan beberapa pendekatan untuk mencari jumlah yang tepat dengan menggunakan
suatu metode analisis Analytical Hierarchical Process (AHP), yaitu Metode pengambilan
keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria pilihan dan juga
perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada. Hal ini kemudian menjadi referensi bagi
prioritas pembangunan yang sebaiknya dilakukan dan menunjukkan bobot kepentingan
masing-masing program pembangunan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji analisis supply
dan demand perumahan bagi MBR yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan harapan dapat menjadi salah
satu bahan masukan/rekomendasi dalam pengembangan kebijakan bantuan pembiayaan
perumahan kedepan.
Kata Kunci: Perumahan, MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), supply, demand.

Abstract: For some people, owning a home is still a dream, especially when house prices
continue to soor that they are not covered by the income they recived. In fact, the low-income
community (MBR) is increasingly difficult to meet the needs of the house. The backlog or
difference between supply and demand of houses, today reaches 13,5 million units. On the
other hand, the need for new homes sourced from population growth and urbanization each
year reaches around 800 thousand units. whilw housing needs that can be met are only around
400 thousand to 500thousand units. As a result, the backlog continues to rise, so there is a
shortfall of 400 thousand units every year. Moreover, there are uninhabitable homes, as many
as 3.4 milliion and urban slums around 38,000 hectares. The objectives of equitable regional
development in the housing sector is as stated in article 28 paragraph H in the 1945
Constitution, paragraph (1) that “Every person has the right to live physically and spiritually,
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live and get a good and healthy environment….” The methodology developed in this study is a
survey management approach and supply and demand analyst techniques that are integrated
with the strategic planning dimensions of financing housing needs for needs-based MBR, so it
should be refined by problem-based and potential priority analysis. To find equilibrium
conditions between supply and demand, several approaches were taken to find the right
number using an Analytical Hierarchical Process (AHP), namely decision-making methods by
making pairwise comparisons between choice criteria and pairwise comparisons between
options. This then becomes a reference for the development priorities that should be carried
out and shows the weight of the interests of each development program. This study aims to
review the analysis of supply and demand for housing for MBR that is fair to all Indonesia
people within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Hopefully it can
be one of the inputs/ recommendations in developing future housing finance assistance
policies.
Keywords: Housing, MBR (Low Income Society), Supply, Demand.

1. PENDAHULUAN
Harga perumahan dari tahun ke tahun selalu meningkat yang disebabkan karena beberapa hal, yaitu inflasi,
peningkatan kebutuhan rumah, dan keterbatasan lahan. Pertama terkait inflasi, faktor ini bisa membuat harga
rumah menjadi naik sekitar 10% setiap tahunnya; Kedua, terkait dengan kebutuhan akan rumah yang selalu
meningkat, disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Sedangkan terkait
faktor yang terakhir yaitu kurangnya penyediaan rumah, disebabkan karena tingginya harga tanah dan sulitnya
mendapatkan lahan. Sebagai kebutuhan primer, masyarakat akan memprioritaskan rumah terlebih dulu
sebelum berpaling pada kebutuhan lain. Di lain sisi, sebagian masyarakat juga memandang rumah sebagai
sarana investasi.
Berbagai faktor tersebut di atas mengakibatkan backlog atau selisih pasokan (supply) dan permintaan (demand)
rumah, dewasa ini mencapai 13,5 juta unit. Di sisi lain kebutuhan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan
penduduk dan urbanisasi setiap tahunnya mencapai sekitar 800 ribu unit. Sementara kebutuhan rumah yang
dapat dipenuhi hanya sekitar 400 ribu hingga 500 ribu unit. Akibatnya backlog terus naik, sehingga ada
kekurangan sebesar 400 ribu unit setiap tahun. Selain itu, ada rumah yang tidak layak huni, sebanyak 3,4 juta
dan daerah kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, hingga akhir tahun 2015 lalu, masih ada 17,3% atau sekitar 11,8
juta rumah tangga yang tinggal di hunian non milik (sewa, kontrak, numpang, rumah dinas atau tidak memiliki
rumah sama sekali). Sementara, masih banyak pengembang perumahan mewah yang enggan menyediakan
hunian menengah dan murah, karena untuk membangun hunian murah seluas 5 ha memerlukan perizinan yang
lama dan biaya besar.
Mengatasi hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi XII, dengan harapan melalui paket
kebijakan ini akan meningkatkan akses MBR untuk mendapatkan rumah.
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Melalui paket kebijakan ekonomi ini, tentu akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah.
Program Nasional Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah merupakan wujud pelaksanaan butir kedua Nawacita,
yakni Pemerintah tidak absen untuk membangun pemerintahan yang efektif, demokratis dan terpercaya; dan
juga butir kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dalam rangka merealisasikan cita-cita
tersebut, Pemerintah harus menyusun kebijakan dan strategi yang efektif agar geliat pasar perumahan tidak
semakin memarjinalkan kelompok MBR dalam menghuni rumah yang layak. Salah satu kebijakan yang diusung
oleh pemerintah dalam rangka mengatasi persoalan perumahan adalah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP).
FLPP dilahirkan untuk mengurangi beban APBN dan menjamin ketersediaan dana jangka panjang dalam rangka
pembiayaan perumahan. Dalam skim FLPP dana pemerintah dialokasikan untuk pembiayaan pemilikan rumah
bagi kelompok sasaran yang pokoknya harus dikembalikan untuk digulirkan kembali bagi pembiayaan
berikutnya. Dengan alokasi anggaran tertentu setiap tahun, diharapkan dapat dipupuk dana jangka panjang
untuk pembiayaan perumahan sehingga pemerintah tidak perlu lagi mengalokasikan dana untuk pembiayaan
perumahan dalam jumlah besar. Skim FLPP dilaksanakan dengan mekanisme penggabungan dana FLPP dengan
dana bank pelaksana dengan komposisi porsi tertentu dengan pola executing dimana resiko ketidaktertagihan
dana FLPP ditanggung Bank Pelaksana. FLPP selanjutnya dikenal sebagai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera
dengan karakteristik sebagai berikut: (a) Bersifat jangka panjang; (b) Bunga tetap sepanjang masa kredit; (c)
Bunga relatif rendah; (d) Bebas PPN; serta (e) Bunga sudah termasuk premi asuransi jiwa, kebakaran dan kredit.
Dengan karakteristik KPR tersebut, diharapkan harga rumah relatif lebih murah dengan cicilan KPR yang relatif
terjangkau. Cicilan yang tetap dengan bunga rendah memudahkan kelompok penerima manfaat untuk mengatur
cash flow mereka dan menurunkan risiko kredit macet.
Sejak dicanangkan pada tahun 2010, telah disalurkan lebih dari 538.554 unit FLPP di seluruh Indonesia dengan
total anggaran pada Tahun 2018 mencapai hingga lebih dari Rp33 triliun. Salah satu arah kebijakan pembiayaan
investasi di tahun 2018 juga terkait dengan peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan bagi MBR untuk
mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan melanjutkan program dana bergulir FLPP.

2. LANDASAN TEORI
Rumah merupakan salah satu kebutuhan paling penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam rumah
tangga (Warnock, 2007). Dengan kata lain, rumah akan menentukan kualitas hidup seseorang. Bagi MBR,
program subsidi pemerintah dalam penyediaan pembiayaan pemilikan rumah tinggal sangat diharapkan.
Pembiayaan merupakan dana atau tagihan yang dipersamakan, oleh karena itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antar bank (kreditur) dan pihak lain (debitur) yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bunga sesuai perjanjian
yang disepakati .
Keterjangkauan masyarakat terhadap rumah harus diperhatikan dalam upaya penyediaan perumahan untuk
semua kelompok masyarakat. Keterjangkauan (affordability) terhadap rumah merupakan kemampuan dan
kemauan suatu rumah tangga untuk untuk mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk biaya perumahan.
Terdapat keterkaitan yang sangat erat dan saling memengaruhi antara rumah tangga, keuangan rumah tangga,
dan rumah yang diinginkan. Secara teoritik dan maupun berdasarkan hasil penelitian di lapangan telah
menunjukkan bahwa tipe dan struktur ekonomi sebuah rumah tangga akan memengaruhi tipe dan jenis
perumahan yang didiami.
Dalam tinjauan teoritis, keterjangkauan terhadap perumahan dipengaruhi pula oleh tingkat pendapatan
keluarga, harga rumah yang ditawarkan, dan harga lainnya yang memengaruhi. Biasanya pengeluaran
masyarakat untuk perumahan berkisar antara 15-20 persen dari penghasilan, hampir sama dengan pengeluaran
untuk kebutuhan pangan.
Secara umum, aspek keterjangkauan dalam pengadaan perumahan harus mempertimbangkan:



Replicable, artinya pembangunan perumahan harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat,
walaupun dengan subsidi rendah ataupun tanpa subsidi.
Accessible, artinya pembangunan perumahan tetap memungkinkan kelompok sasaran terutama kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah dalam menjangkau kemudahan kredit perumahan yang dilihat dari
tingkat pendapatan dan pengeluaran.
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Backlog rumah dari perspektif kepenghunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal: 1
keluarga menghuni 1 rumah. Rumus yang digunakan untuk menghitung backlog rumah dari perspektif
kepenghunian adalah:
Backlog = ∑Keluarga – ∑Rumah

3. METODOLOGI PENELITIAN
Kajian ini dikembangkan atas dasar model manajemen survey dan teknik analis supply dan demand yang
terintegratif dengan dimensi perencanaan strategis pembiayaan kebutuhan rumah bagi MBR berbasis
kebutuhan, sehingga patut disempurnakan dengan analisa prioritas berbasis permasalahan dan potensi.
Indikator-indikator yang digunakan di antaranya berkenaan dengan kebutuhan rumah dan potensi MBR,
sumber-sumber pendanaan perbankan, ketersediaan lahan, komitmen pengembang, serta dukungan
pemerintah daerah, dan hal lain terkait program satu juta rumah bagi MBR.
Instrument supply dan demand bagi MBR ini mencakup 2 instrumen, yaitu: (1) untuk penggalian data kualitatif
terkait persoalan implementasi program satu juta rumah bagi MBR di Daerah dan kelayakan rumusan kebijakan,
dan (2) untuk penggalian data primer maupun data sekunder berkenaan supply dan demand kebutuhan rumah
bagi MBR. Instrumen pertama dikembangkan dengan menggunakan teknis FGD (Focus Group Discussion),
sedangkan instrumen kedua dikembangkan dengan daftar variabel dan indikator supply dan demand dalam
rangka pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR.

Temuan data

Narsum Unsur
Bapeda dll

‘

IMPLEMENTASI
PEMBANGUNAN RUMAH
untuk MBR

PENELITI

Benar/Tidak
Akurasi

Pengembang,
Perbankan, dll
Fact Finding

4. HASIL PEMBAHASAN
Sebagaimana judul kajian, pembangunan wilayah yang berkeadilan pada sector perumahan dilakukan analisis
perbandingan antar pulau. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran lebih detil mengenai pulau mana
saja yang membutuhkan perhatian khusus. Walaupun demikian, analisis perhitungan juga dilakukan dalam
lingkup propinsi, yang lebih mendetil. Jika dilihat berdasarkan Pulau, maka perbandingan hasil proyeksi MBR
non-rumah dengan menggunakan metode growth rate dan metode linear trend.
Berdasarkan grafik diatas, rumah tangga MBR yang belum memiliki rumah di dominasi dari Pulau Jawa yang
diprediksi akan terus meningkat jumlahnya tiap tahun hingga tahun 2024. Posisi kedua yaitu Pulau Sumatera
yang mana diprediksi juga akan terus meningkat tiap tahunnya. Untuk non Jawa dan Sumatera jumlah cenderung
sama dan tidak signifikan mengalami peningkatan. Keterbatasan jumlah lahan di Pulau Jawa menjadi salah satu
faktor penyebab rumah tangga MBR tidak memiliki rumah.
Setelah dilakukan analisis proyeksi jumlah MBR dan MBR non – rumah, kemudian dilakukan analisis
perbandingan untuk mengetahui jumlah MBR yang belum memiliki rumah terhadap MBR yang memiliki rumah.
Berikut adalah penjelasan teknis mengenai perhitungan perbandingan proyeksi MBR non- rumah dan MBR total
untuk tahun 2018 – 2024.
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Tabel 1 Hasil Proyeksi Jumlah Rumah Tangga MBR yang Belum Memiliki Rumah (Berdasarkan Pulau)
RUTA MBR YANG BELUM MEMILIKI RUMAH (PER PULAU)
PROVINSI

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sumatera

3,835,244

4,166,156

4,121,396

4,002,275

4,211,400

4,520,589

4,680,529

4,849,103

5,026,809

5,214,177

5,411,776

5,620,215

5,840,146

Jawa

8,259,146

9,478,062

9,666,768

9,366,786

9,529,329

10,630,046

11,256,073

11,943,441

12,697,764

13,525,264

14,432,828

15,428,081

16,519,459

Bali dan Nusa Tenggara

2018*

2019*

2020*

2021*

2022*

2023*

2024*

742,320

821,726

836,234

782,618

849,407

930,146

976,206

1,025,622

1,078,656

1,135,587

1,196,720

1,262,381

1,332,923

Kalimantan

1,099,488

1,149,870

1,225,364

1,152,226

1,175,457

1,203,576

1,229,867

1,258,191

1,288,648

1,321,347

1,356,403

1,393,940

1,434,088

Sulawesi

1,006,256

1,179,302

1,172,934

1,135,942

1,242,699

1,347,089

1,430,635

1,520,319

1,616,661

1,720,228

1,831,647

1,951,604

2,080,855

332,703

372,121

383,886

348,613

379,315

399,933

416,284

433,772

452,482

472,506

493,941

516,894

541,481

Maluku dan Papua

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

Gambar 1. Hasil Proyeksi MBR yang belum Memiliki Rumah Berdasarkan Pulau

Tabel 2 Hasil Proyeksi Demand dan Supply Berdasarkan Pulau Tahun 2019-2024
2012

Demand
Sumatera
Supply
Demand
Jawa
Supply
Bali dan Nusa Demand
Tenggara Supply
Demand
Kalimantan
Supply
Demand
Sulawesi
Supply
Maluku dan Demand
Papua
Supply

2013

3,835,244
13,690
8,259,146
39,572
742,320

2014

4,166,156
19,140
9,478,062
66,021
821,726

2015

4,121,396
15,982
9,666,768
45,118
836,234

2016

4,002,275
17,098
9,366,786
43,859
782,618

4,211,400
14,622
9,529,329
27,754
849,407

2017

2018*

2019*

2020*

2021*

2022*

2023*

2024*

4,520,589
7,703
10,630,046
6,061
930,146

4,680,529
17,203
11,256,073
15,578
976,206

4,849,103
23,491
11,943,441
18,194
1,025,622

5,026,809
32,215
12,697,764
21,276
1,078,656

5,214,177
44,383
13,525,264
24,909
1,135,587

5,411,776
61,464
14,432,828
29,195
1,196,720

5,620,215
85,621
15,428,081
34,253
1,262,381

5,840,146
120,082
16,519,459
40,226
1,332,923

399

438

301

274

746

530

1,652

2,074

2,669

3,514

4,719

6,444

8,922

1,099,488
7,365
1,006,256
3,530
332,703
229

1,149,870
11,822
1,179,302
4,728
372,121
565

1,225,364
10,133
1,172,934
3,874
383,886
649

1,152,226
9,359
1,135,942
4,962
348,613
937

1,175,457
7,775
1,242,699
4,865
379,315
2,707

1,203,576
3,140
1,347,089
2,940
399,933
3,389

1,229,867
6,718
1,430,635
6,756
416,284
3,100

1,258,191
8,847
1,520,319
9,339
433,772
5,218

1,288,648
11,747
1,616,661
12,989
452,482
8,782

1,321,347
15,714
1,720,228
18,187
472,506
14,832

1,356,403
21,160
1,831,647
25,648
493,941
25,135

1,393,940
28,661
1,951,604
36,453
516,894
42,741

1,434,088
39,020
2,080,855
52,249
541,481
72,919

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018
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Berdasarkan tabel 2, bahwa permintaan akan rumah bersubsidi (Rumah untuk MBR) akan terus meningkat mulai
tahun 2012 hingga 2024. Akan tetapi pada tahun 2014-2017 terjadi penurunan baik dari sisi permintaan dan
penawaran di seluruh wilayah Indonesia. Ditahun 2016-2017 permintaan akan rumah bersubsidi meningkat di
seluruh wilayah Indonesia. Namun peningkatan ini tidak diiringi dengan peningkatan dari sisi penawarannya.
Dilihat dari sisi penawarannya, penawaran akan rumah MBR di tahun tersebut justru menurun, hanya pulau
Maluku dan Papua yang penawarannya mengalami peningkatan.
Akan tetapi melihat tren beberapa tahun terakhir baik dari sisi permintaan dan penawaran rumah bersubsidi
akan terus meningkat di tahun 2020-2024 nantinya. Peningkatan ini didorong karena salah satu program
pemerintah pusat tentang penyediaan rumah subsidi, yang mana setiap daerah wajib menyediakan perumahan
bagi masyarakat berpendapatan rendah. Serta berdasarkan hasil survei langsung dilapangan, para kontraktor
menyebutkan bahwa permintaan akan rumah subsidi terus meningkat, dan penjualan akan rumah subsidi di nilai
lebih menguntungkan dibandingkan dengan rumah komersil. Hal ini membuat beberapa kontraktor memilih
untuk membangun rumah bersubsidi dibandingkan dengan rumah komersil.
Terdapat ketimpangan yang tinggi antara jumlah demand (jumlah MBR yang belum memiliki rumah) dengan
supply (tingkat kesanggupan developer dalam menyediakan perumahan subsidi). Secara teori ekonomi, hal ini
akan berakibat terhadap ketidakseimbangan pasar (excess demand). Tetapi, bila dilihat lebih lanjut, tingkat
perhitungan pertumbuhan berdasarkan linear trend menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan supply jauh lebih
besar dari tingkat pertumbuhan demand, hal ini menunjukkan bahwa pada suatu titik demand dan supply telah
mengarah ke titik convergent dan menuju titik keseimbangan. Untuk menuju titik keseimbangan ini, dapat
dilakukan cara untuk mempercepat tingkat konvergensi dari demand dan supply. Salah satunya dalah dengan
cara membangun rumah susun. Sehingga dalam 1 pembangunan dapat menyediakan 50 – 100 rumah untuk
MBR non-rumah.
Lebih lanjut, hal ini juga dapat dilakukan dengan sistem kepemilikan untuk jangka waktu tertentu. Dengan
memberlakukan sistem HGB. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi MBR non rumah akan
membaik antar waktu sehingga kemudian golongan ini dapat memiliki rumah di tempat lain dengan status SHM,
dan kemudian rumah yang ada dapat ditempati oleh RUTA MBR non-rumah lainnya dengan status HGB. Tak
hanya dari sisi ketersediaan bangunan, bila dilihat lebih detail dari sisi supply, hal ini tidak sepenuhnya
disebabkan oleh ketidaksanggupan dari developer. Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan, didapat
informasi bahwa 50% dari jumlah MBR non rumah yang membutuhkan rumah, merupakan golongan yang tidak
mememnuhi kriteria untuk mendapatkan FLPP karena mereka tidak bankable. Hal ini menjadi hambatan untuk
developer menciptakan supply bagi MBR non rumah pada golongan ini karena walaupun tersedia unit rumah
bagi MBR non – rumah, mereka tetap tidak bisa mendapatkan FLPP karena tida mendapatkan persetujuan dari
bank.

5. KESIMPULAN
Dari analisis kajian yang diakukan, di peroleh beberapa point kesimpulan sbb :







Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah rumah tinggal yang
mengakibatkan tingginya jumlah backlog.
Perpindahan penduduk (urbanisasi) yang semakin meningkat menyebabkan kesan kekumuhan di lokasi
padat penduduk, dan masih banyak kualitas rumah di kawasan perkotaan dan perdesaan yang belum
memenuhi kriteria layak huni.
Aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap perumahan beserta sarana prasarananya belum
memadai.
Dalam mewujudkan penyediaan perumahan yang berkeadilan khususnya bagi mayarakat berpenghasilan
rendah, dukungan dari pemerintah daerah masih sangat kurang. Pemerintah daerah harus mempercepat
proses perizinan yang diperlukan pengembang untuk mendirikan bangunan, analisis dampak lingkungan
serta perizinan lainnya.
Harga lahan yang tinggi, sehingga pembangunan rumah subsidi harus bergeser ke pinggir kota. Dengan
demikian, akses transportasi dan infrastruktur lain seperti kebutuhan air bersih dan listrik, serta biaya
untuk PSU lainnya menjadi cukup besar karena jauhnya akses dari sumber infrastruktur tersebut,
contohnya untuk kebutuhan air bersih pengembang harus menyediakan infrastruktur berupa pipa air
untuk menyalurkan air dari PDAM yang nilai tidak sedikit, bisa mencapai puluhan miliar rupiah. ada pun
kendala lainya yang dihadapi oleh pengemban dalam pembangaun perumahan MBR, untuk beberpa
458

Seminar Nasional Teknologi Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana, Jakarta 17 Juli 2019









daerah terkendala dalam land clearing dikarenakan kondisi topografi area yang cukup curam dalam
membangun perumahan MBR. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kualitas rumah yang berbeda
beda.
Keterbatasan Kapasitas Pengembang (developer) yang belum didukung oleh adanya insentif regulasi yang
mengakibaatkan Belum optimalnya pengembangan kawasan permukiman yang mengacu pada Rencana
Tata Ruang Wilayah.
Tidak adanya Insentif dalam regulasi ini menyebabakan perizinan yang diajukan menjadi sering terhambat,
banyak sekalinya perbedaan regulasi untuk perijinan pembangunan perumahan subsidi di beberapa
provinsi di Indonesia.
Dari pemahaman pemerintah mengenai luasan wilayah untuk perumahan MRB, adapun untuk kebijakan
perizinan saat ini bahwa lahan yang akan digunakan untuk perumahan mbr hanya diberikan ijin
pembebasan lahan hanya 5 hektar dan perijinan tersbut hanya bias di keluarkan secara bertahap
berbanding terbalik dengan deman dari masyarakat, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk perijinan
pembebasan dalam membangun perumahan MBR sangat besar.
Pembebasan lahan untuk rumah subsidi terbilang sulit, bahkan di beberapa kabupaten, ada kepala daerah
yang tidak setuju daerahnya dibangun rumah untuk perumahan MBR, hal ini tentu dapat menyebabkan
jumlah backlog tiap tahun akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah keluarga baru yang belum
dan ingin memiliki rumah.
Kawasan peruntukkan perumahan dalam pola ruang RTRW provinsi tidak terlihat secara jelas berapa
ketersediaan lahan yang ada karena perbedaan skala yang cukup signifikan dengan Kawasan peruntukaan
perumahan RTRW kabupaten/kota terutama di pulau- pulau besar yang ada di Indonesia seperti Pulau
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
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