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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rumah merupakan salah satu hak yang mendasar bagi manusia dalam 

mencapai kehidupan yang lebih layak selain kebutuhan sandang dan pangan. 

Rumah atau tempat tinggal berfungsi sebagai pelindung dan landasan manusia 

untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik (Juniarko dkk, 2012; 

Kusumastuti, 2015). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1992 Pasal 1 tentang Perumahan dan Pemukiman, rumah merupakan 

bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal serta prasarana untuk 

pembinaan keluarga. 

Namun tidak sedikit penduduk Indonesia yang tidak mampu membeli 

rumah salah satunya karena meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun. 

Penduduk tahun 2014 sebesar 252 juta jiwa menjadi 254,9 juta jiwa di tahun 

2015 sehingga permintaan rumah meningkat dan lahan  untuk membangun 

rumah tinggal semakin sempit sehingga memacu mahalnya harga rumah.  

Maryono selaku Direktur Utama Bank BTN menjelaskan bahwa 

kebutuhan akan rumah di Indonesia yang belum terpenuhi di tahun 2015 

sebesar 13,5 juta unit, namun upaya pemenuhan perumahan setiap tahunnya 

hanya sekitar 300-400 ribu unit. Besarnya kebutuhan rumah yang belum 

terpenuhi tersebut dikarenakan kebutuhan masyarakat terhadap perumahan 

sangat tinggi (http://antarnews.com).  

http://antarnews.com/
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Sama halnya dengan keadaan di Indonesia, Kabupaten Bantul sebagai 

salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kendala 

yang serupa, dimana menurut Badan Pusat Statistik (2015) luas wilayah 

Kabupaten Bantul 506,85 km2  apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk 

pada tahun tersebut sebesar 971.511 jiwa maka kepadatan penduduk tahun 

2015 sebesar 1.917 jiwa per km2 angka tersebut lebih besar dari tahun 

sebelumnya yaitu 1.911 jiwa per km2. Pertumbuhan penduduk yang terus 

meningkat mengakibatkan lahan semakin sempit dan menyebabkan harga 

lahan ikut meningkat. Selain itu permintaan atas rumah yang tidak diimbangi 

dengan ketersediaan rumah menyebabkan terjadi kekurangan rumah (backlog) 

karena adanya kesenjangan antara kebutuhan rumah dan ketersediaan rumah 

di Kabupaten Bantul.  

 

*Hasil proyeksi backlog Kabupaten Bantul pada RP4D DIY 2005-2014 

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Review RP4D Tahun Anggaran 2010 

GAMBAR 1.1. 

Jumlah Proyeksi Backlog Kabupaten Tahun 2015 (Unit) 
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Tingginya kebutuhan atas rumah semakin mengakibatkan tingginya 

harga rumah. Harga rumah yang tinggi menimbulkan hambatan bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mewujudkan impian untuk 

membeli rumah. Selain karena minimnya daya beli masyarakat, kendala dalam 

memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat, terutama MBR adalah 

pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan 

keseimbangan bagi kepentingan MBR, inflasi juga menjadi faktor masyarakat 

kehilangan kesempatan memiliki rumah karena dari waktu ke waktu daya beli 

masyarakat akan semakin rendah dan diiringi oleh harga rumah yang semakin 

tinggi (Kusumastuti, 2015; Kurniati, 2014; Juniarko dkk, 2012).  

Oleh karena itu dibutuhkan pengadaan rumah untuk masyarakat, 

terutama untuk MBR dan memastikan bahwa masyarakat yang berpenghasilan 

rendah benar-benar mempunyai daya beli yang efektif untuk membeli rumah. 

Banyaknya keterbatasan yang ada pada MBR, maka diperlukan intervensi 

pemerintah atau Negara untuk memberikan solusi bagi mereka. Nugroho & 

Satriavie (2015) menjelaskan bahwa Negara mempunyai beberapa kewajiban, 

salah satunya adalah kewajiban memenuhi (to fulfil). Kewajiban memenuhi 

merupakan kewajiban Negara yang terkait dengan memberikan fasilitas, 

promosi dan penyediaan hak atas rumah.  

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman memberikan tugas kepada pemerintah untuk terus 

berupaya meningkatkan pembangunan rumah bagi MBR sehingga mereka 
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dapat memiliki tempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan 

terjangkau di dalam lingkungan perumahan yang sehat, aman, harmonis dan 

berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. 

Wujud upaya pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2011 Pasal 6 meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan 

pengendalian. Selain itu termasuk di dalamnya penyelenggaraan kelembagaan, 

pendanaan dan sistem pembiayaan. Dalam undang-undang ini juga disebutkan 

bahwa peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu juga merupakan 

salah satu bagian penting bagi kesuksesan program penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman. 

Kementrian PUPR (2015) menjelaskan terdapat beberapa pembiayaan 

perumahan terkait dengan adanya pengaadan rumah untuk MBR, berikut 3 

alokasi pembiayaan perumahan: 

TABEL 1.1. 

Alokasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2016 

No Skema Pembiayaan Perumahan Target (unit) 

1 Dana FLPP 89.186 

2 Subsidi Selisih Bunga (SSB)  

  SSB tahun 2016 386.644 

  SSB tahun 2015 199.052 

3 Bantuan Uang Muka (BUM) 337.893 

Sumber: Direktorat Jendral Pembiayaan Perumahan, 2015 

Dari ketiga pembiayaan tersebut, program Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan program awal yang diberlakukan 

pemerintah untuk membantu pembiayaan  perumahan untuk  MBR dari  tahun  
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2010. Sedangkan SSB dan BUM merupakan program lanjutan dari FLPP 

karena menurut Satriavie dan Nughroho (2015) pada April 2015 KPR 

Sejahtera Tapak dihapus oleh pemerintah. Hal tersebut terjadi karena dana 

FLPP sebesar 4,1 triliun sudah habis terpakai. Program-program bantuan 

pembiayaan perumahan tersebut memiliki banyak kesamaan baik dalam 

peraturannya maupun kelompok sasaran yang mendapatkan subsidi yaitu 

masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap maupun tidak tetap termasuk 

dalam golongan MBR, belum mempunyai rumah dan belum pernah menerima 

subsidi perumahan sebelumnya. 

Perumas Bumi Guwosari merupakan salah satu perumnas di 

Kabupaten Bantul yang memiliki luas total 29 Ha dengan jumlah rumah 1300 

unit. Perumnas Bumi Guwosari memiliki fasilitas dalam pembelian rumah 

bagi MBR yakni program FLPP yang disalurkan melalui bank pelaksana 

berbentuk KPR Sejahtera. 

TABEL 1.2. 

Jumlah, Jenis dan Tipe Rumah KPR Sejahtera di Perumnas Bumi Guwosari 

Tahun 2013 

No Wilayah Jenis Rumah Tipe Rumah Jumlah (unit) 

1 Blok III A RST 36/70m2 37 

2 Blok III B RST 29/75m2 60 

3 Blok III C RST 29/75m2 71 

4 Blok VI B RST 36/70 m2 91 

Sumber: Data Primer, 2016 

Program FLPP ini tidak diperuntukkan untuk semua tipe rumah di 

Perumnas Bumi Guwosari, namun hanya tipe rumah 29 dan tipe rumah 36 
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saja. Sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2012 untuk Daerah Istimewa Yogyakarta harga jual maksimum 

tapak sebesar Rp. 88.000.000,00  maka pemberian subsidi tidak di berikan 

bagi rumah yang melebihi harga tersebut. 

Dalam praktiknya, diduga kepemilikan perumahan di Perumnas Bumi 

Guwosari belum sepenuhnya efektif yaitu tidak sesuai seperti yang tertera 

dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

20/PRT/M/2014. Dugaan ini didasarkan pada observasi penulis di Perumnas 

Bumi Guwosari, dimana banyak pemilik perumahan yang sudah memiliki 

mobil. MBR merupakan masyarakat yang berdaya beli minim dan untuk 

pemenuhan hidup sehari-hari terhitung sulit apalagi untuk membeli mobil 

yang merupakan barang tersier.  

Selain itu salah satu ketua blok, Bapak Medi menjelaskan bahwa di 

Perumnas Bumi Guwosari terdapat banyak rumah yang kurang dari 5 tahun 

namun sudah dikontrakan, padahal dalam Peraturan Menteri Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2014 menyebutkan bahwa 

Rumah Sejahtera Tapak hanya dapat disewakan dan atau dialihkan 

kepemilikannya setelah dihuni lebih dari 5 tahun. 

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2011 menjelaskan bahwa 

perumahan dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta utilitas umum 

sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Namun berbeda dengan 

kenyataannya, Ibu Wiwin mengatakan bahwa di perumnas tidak tersedia 

tempat pembuangan  sampah  sehingga  warga   harus  berinisiatif  melakukan 
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iuran bulanan untuk membayar petugas kebersihan. Ditambah lagi dengan 

keadaan beberapa sarana dan prasarana dalam kondisi yang tidak baik. 

Oleh karena itu, program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi 

sebagai salah satu kebijakan publik harus dinilai sejauh mana tingkat 

efektivitas kebijakan tersebut. Berawal dari latarbelakang permasalahan 

tersebut penulis akan mencoba menganalisis “Analisis Efektivitas Program 

KPR Subsidi serta Dampak Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Studi Kasus 

Perumnas Bumi Guwosari di Kabupaten Bantul”  

B. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah untuk menghindari 

pembahasan yang terlalu luas maka penelitian ini hanya menfokuskan pada: 

1. Penulis hanya meneliti KPR Subsidi dengan bantuan FLPP, karena 

merupakan pembiayaan perumahan yang sudah terealisasikan di 

Kabupaten Bantul. 

2. Terdapat 2 perumnas di Kabupaten Bantul yang mendapat pembiayaan 

perumahan berupa FLPP, yaitu Perumnas Bumi Guwosari dan Perumnas 

Trimulyo Asri. Namun penulis hanya melakukan penelitian di Perumnas 

Bumi Guwosari yang merupakan penerima KPR Subsidi dengan bantuan 

FLPP yang sudah dihuni/ditempati di Kabupaten Bantul dari tahun 2013. 

3. Penilaian efektivitas program KPR Subsidi hanya terhadap kelompok 

sasaran yaitu masyarakat penerima KPR Subsidi dengan pembiayaan 

perumahan FLPP di Perumnas Bumi Guwosari. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Berapakah presentase efektivitas program KPR Subsidi dengan 

pembiayaan perumahan FLPP kepada masyarakat di Perumnas Bumi 

Guwosari? 

2. Bagaimana dampak sosial ekonomi program KPR Subsidi dengan 

pembiayaan perumahan FLPP terhadap kesejahteraan masyarakat di 

Perumnas Bumi Guwosari? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapaidari penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui berapa besar presentase efektivitas program KPR Subsidi 

dengan pembiayaan perumahan FLPP kepada masyarakat di Perumnas 

Bumi Guwosari. 

2. Mengetahui dampak sosial ekonomi program KPR Subsidi dengan 

pembiayaan perumahan FLPP terhadap kesejahteraan masyarakat di 

Perumnas Bumi Guwosari. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara subyektif, dapat mengembangkan pengetahuan serta dapat 

mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. 



9 

 

2. Manfaat teoritis, dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti-

peneliti yang akan datang dengan menambah dan memperkaya wawasan 

keilmuan mengenai analisi efektivitas program KPR Subsidi dan 

dampaknya bagi masyarakat. 

3. Manfaat praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah 

untuk meningkatkan efektivitas program KPR Subsidi kedepannya. 

 

 


