
Pesan Presiden RI

kepada para perangkat 

pemda (pemerintah 

daerah) dalam Rakornas 

Tim Percepatan Akses 

Keuangan Daerah (TPKAD) 

dan Silaturahim Nasional Bank 

Wakaf Mikro, Selasa (10/12) perlu 

disikapi serius oleh pemerintah kota

/kabupaten yang ada pada daftar pantau 

presiden, khususnya yang tercatat kurang 

agresif membantu pelaku usaha mikro dan 

kecil. Terlebih, penobatan enam kota

/kabupaten Pulau dan Luar Jawa terbaik 

Pendukung Program KUR 2019 pada Kamis 

(19/12) seharusnya dapat memotori semangat 

pemkot dan pemkab lainnya untuk lebih agresif.

Inilah Buletin SNKI terakhir di tahun 2019. Segenap tim 

redaksi menyampaikan Selamat Natal bagi yang merayakan, 

serta Selamat Tahun Baru Islam dan Tahun Baru Masehi. Mari 

    siapkan diri dan semangat kita untuk kontribusi yang lebih 

        maksimal terhadap inklusi keuangan Indonesia.
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Pemerintah memberi penghargaan bagi penyalur, 
penjamin, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan 
Pemerintah Daerah dengan kinerja terbaik 

dalam rangka penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
sepanjang 2019. Tahun ini, PT Bank Nasional 
Indonesia (BNI) Tbk. mendapatkan predikat sebagai 
Penyalur KUR Terbaik, sementara PT Jamkrindo 
ditetapkan  sebagai  Penjamin  KUR  Terbaik.

Dalam keynote speech-nya pada acara Penghargaan 
KUR 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan 
pengembangan UMKM tersebut tidak hanya 
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi 
juga menjadi langkah pemerataan ekonomi untuk 
segenap  masyarakat  Indonesia.

Pada perkembangannya, program KUR telah mengalami 
beberapa perubahan, baik skema maupun regulasi. 
Salah satu perubahan yang telah ditetapkan baru-baru 
ini adalah penurunan suku bunga; terakhir di 2019 
sebesar  7%  menjadi  6%  di 2020 mendatang.

Kebijakan penurunan suku bunga tersebut diikuti 
dengan target peningkatan volume penyaluran KUR 
sebesar 36% dibandingkan 2019 menjadi Rp190 triliun 
  pada tahun depan. Selain itu, pemerintah juga 
  berkomitmen untuk terus meningkatkan 
               penyaluran  KUR  selama lima tahun ke depan 

dengan target mencapai Rp325 triliun  di  2024.

Hal tersebut didukung juga oleh peningkatan 
maksimum plafon KUR mikro dari Rp25 juta 
menjadi Rp50 juta per debitur. Total 
akumulasi plafon KUR Mikro sektor perdagangan 
juga naik dari Rp100 juta menjadi Rp200 
juta. Semua perubahan kebijakan KUR ini akan 
berlaku sejak 1 Januari 2020.

Untuk kinerja program KUR sendiri, tercatat dari 
2015 hingga Oktober 2019, KUR sudah tersalurkan 
kepada 18,3 juta debitur, atau sebesar 12 juta 
berdasarkan NIK, dengan total plafon sebesar 
Rp460,62 triliun. Khusus untuk 2019, Pada 2019, 
penyaluran KUR telah tercapai 90,9% dari target 
yang ditentukan sebelumnya atau Rp127,3 triliun 
dari  Rp 140  triliun.

Kinerja penyaluran KUR yang baik tersebut juga sejalan 
dengan terjaganya kualitas KUR yang tercermin 
dari tingkat rasio kredit macet (non performing loan
/NPL) KUR  sampai  2019  ini  sebesar  1,26%.

Melalui berbagai perubahan kebijakan KUR yang pro 
rakyat tersebut, Menko Airlangga mengharapkan 
bahwa akan semakin banyak UMKM yang mendapatkan 
akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal 
dengan mudah, murah, dan cepat.
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Penghargaan KUR 2019
Tingkatkan Sinergi, Perluas Akses Keuangan dan 

Pembiayaan bagi UMKM
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Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pasal 7 dan 8 
telah mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan     
daerah diharapkan dapat menumbuhkan iklim usaha 
dengan  menelurkan  kebijakan  yang  mendukung.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah memberikan 
kemudahan pembiayaan dari usaha mikro 
yang belum layak bank (unbankable) hingga 
usaha menengah yang telah bankable. Berbagai 
jenis pembiayaan meliputi Program Kemitraan Bina 
Lingkungan (PKBL) dari BUMN, pembiayaan Mekaar 
dari PT PNM, Dana Bergulir LPDB, Bank Wakaf Mikro 
(BWF), pembiayaan usaha ultra-mikro Kementerian 
Keuangan, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan 
suku  bunga  rendah.

Sinergi Pemerintah Pusat & Daerah untuk KUR

Pencapaian positif pada program KUR ini tak terlepas 
dari kerja sama yang kuat antara para pihak 
yang telah mendukung KUR yaitu 12 Menteri dan 
Kepala Lembaga Teknis anggota Komite Kebijakan 
Pembiayaan bagi UMKM, seluruh Gubernur dan 
Walikota/Bupati serta jajaran pimpinan 548 Pemerintah 
Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang 
tergabung dalam Tim Monitoring dan Evaluasi KUR, 
33 Pimpinan Kantor Wilayah Perbendaharaan, 44 
Lembaga Penyalur KUR, dan 11 Lembaga Penjamin KUR. 

“Sinergi antara pusat dan daerah, serta 
   sektor publik dan swasta membentuk harmoni 
  indah dalam pelaksanaan program KUR. 
Hal itu yang kemudian diwadahi oleh 
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dukungan  teknologi  dan  informasi  melalui  Sistem 
Informasi  Kredit  Program  (SIKP)  yang  menjadi  basis 
data  dan  membantu  memastikan  ketepatan  sasaran 
program  KUR,”  ujar  Menko  Airlangga.

Menko Airlangga pun menyampaikan beberapa 
langkah pengembangan UMKM untuk masa yang 
akan datang. Pertama, perlunya peningkatan 
koordinasi antar kementerian/lembaga (K/L), untuk 
mengintegrasikan jenis-jenis pembiayaan untuk UMKM.

Kedua, pemerintah daerah agar mengunggah data 
UMKM yang potensial di SIKP mengingat data yang 
diunggah baru 3,1% dari debitur UMKM penerima 
KUR. Ketiga, K/L diharapkan dapat membuat 
petunjuk teknis pemberian KUR di sektornya 
masing-masing yang sejalan dengan Permenko 
tentang  KUR.

“Dan, keempat, agar setiap K/L dan pemerintah daer-
ah membuat program one village one product den-
gan pola pengelolaan secara cluster yang basis pem-
biayaannya menggunakan KUR khusus,” imbuhnya.

Selanjutnya, Menko Airlangga pun mengucapkan se-
lamat kepada para pemenang. “Semoga melalui pembe-
rian penghargaan ini dapat meningkatkan kinerja dan 
capaian dalam program KUR, sehingga UMKM dapat 
lebih maju lagi dan berdaya saing tinggi,” ungkapnya.

Pemenang Penghargaan KUR 2019

Proses penilaian yang dilakukan sebelumnya 
dilaksanakan oleh Tim Penilai, yang terdiri dari 

Sumber Gambar : Kemenko Perekonomian

Sumber Gambar : Kemenko Perekonomian
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Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan 
Keuangan sebagai Pengarah, Asisten Deputi Pasar 
Modal dan Lembaga Keuangan sebagai Ketua, dan 
beranggotakan pejabat dari Kemenko Perekonomian, 
Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan 
UKM, Kementerian Dalam Negeri, serta pejabat terkait 
dari BI, OJK, LIPI, dan akademisi dari Universitas 
Indonesia.

Adapun kriteria penilaian yaitu terkait pemenuhan 
tugas-tugas terkait program KUR dan upaya 
pendukung penyaluran KUR sektor produksi. 
Penetapan pemenang melalui penilaian aspek kualitatif, 
berdasarkan dokumen, presentasi, dan wawancara.

Para pemenangnya adalah sebagai berikut:

• Penyalur KUR Terbaik:

(1) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

(2) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

(3) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

• Penjamin KUR Terbaik:

(1) Perum Jamkrindo

(2) PT Askrindo Syariah

(3) PT Askrindo

• Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Per-
bendaharaan Terbaik:

Penilaiannya terbagi menjadi 3 kategori

(1) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tipe 

Besar yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Jawa Barat

(2) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tipe 

Sedang Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Maluku Utara

(3) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Tipe Kecil yaitu Kanwil Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Bali

• Pemerintah Daerah Pendukung Program 
KUR Terbaik:

Pemerintah Provinsi:
(1) Jawa Tengah

(2) Kepulauan Riau
(3) Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah Kabupaten/Kota => Pulau Jawa:
(1) Kota Yogyakarta

(2) Kabupaten Purworejo
(3) Kabupaten Kulon Progo

Luar Jawa:
(1) Kabupaten Tanah Laut

(2) Kabupaten Bangli
(3) Kabupaten Sidenreng Rappang

Turut hadir dalam acara ini yaitu Menteri Koperasi 
dan UKM Teten Masduki, Deputi Bidang Koordinasi 
Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian 
Iskandar Simorangkir, Wakil Gubernur Jawa Tengah 
Taj Yasin Maimoen, para Direksi bank/lembaga 
penyalur dan penjamin KUR, serta para 
perwakilan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota 
yang  menjadi  pemenang. (rep/iqb)

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sumber Gambar : Kemenko Perekonomian
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Menteri Bintang : 
Semua Perempuan Adalah Pejuang di Dalam 

Keluarga, Ekonomi dan Pendidikan

Semarang  (22/12) – “Permasalahan dan kondisi 
yang dihadapi perempuan dari tahun ke tahun, 

dan dari generasi ke generasi bisa saja berbeda-
beda. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah, 
dari dulu hingga sekarang, semua perempuan adalah 
pejuang. Pejuang baik di dalam keluarga, ekonomi, 
dan pendidikan,” tegas Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) 
Bintang Puspayoga pada puncak peringatan Hari Ibu 
ke-91 yang dipusatkan di Kota Lama Semarang, Jawa 
Tengah.

Menteri Bintang menambahkan jika dibandingkan 
dengan dahulu dimana perempuan tidak memiliki 
kontrol atas dirinya dan menerima manfaat dari 
pembangunan, kondisi saat ini sudah jauh berbeda. 
Meski demikian diakui sampai saat ini masih banyak 
ditemui ketidakadilan terhadap perempuan di Indonesia.

"Kita akui sampai saat ini masih ditemui ketidakadilan 
pada perempuan seperti pelabelan, beban ganda, 
subordinasi, dan marginalisasi baik di masyarakat 
maupun di dalam keluarga. Hal-hal ini menjadi tugas 
    bersama untuk melawan ketidakadilan bagi perempuan 
   agar nantinya kita bisa membukakan jalan 
         bagi generasi selanjutnya,” ujar Menteri Bintang. 

Lebih lanjut Menteri Bintang menyatakan Kongres 
Perempuan Indonesia Pertama tanggal 22 Desember 1928 
di Yogyakarta sebagai tonggak awal perjuangan kaum 
perempuan telah membukakan segala jalan bagi 
perempuan Indonesia ke arah kemajuan. Kongres 
Perempuan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu 
untuk membukakan segala jalan bagi perempuan 
Indonesia kearah kemajuan untuk menjalankan 
kewajibannya  sebagai  Ibu  Bangsa. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) , Muhajir 
Effendi dalam sambutannya menyatakan kaum 
perempuan memiliki keistimewaan karena sebagai 
penentu  generasi  Indonesia  masa  depan.

“Seribu hari awal kehidupan seseorang ditentukan oleh 
seorang ibu. Itu sebabnya saat ini pemerintah fokus pada 
masalah stunting yang menjadi tanggung jawab bersama 
terutama kaum ibu, karena stunting terjadi sejak 
sebelum anak dilahirkan. Di Indonesia dari setiap 10 
balita terdapat 3 balita yang mengalami stunting,”
ungkap  Muhajir.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun ini 



Tahun  ini  Kemen  PPA  memberikan  penghargaan 
khusus  kepada  3  (tiga)  kepala  desa  yang  memiliki 
anggaran desa yang responsif gender. Ketiga kepala 
desa  tersebut  adalah:

         Muhammad   Yamani,  Kades  Swarga Bara, 
                       Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur

         Pipit  Haryanti,  Kades  Lambangsari, 
          Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

         Muhammad Safi Blesia, Kepala Kampung
                       Kwade, Kecamatan Moraid, Kabupaten 
         Tambrauw, Papua Barat

Penghargaan diberikan oleh Ibu Wakil Presiden, 
Wury Ma’ruf Amin yang hadir dalam PHI. Ketiga kepala 
desa tersebut akan diikutkan dalam siding tahunan 
CEDAW (Convention on The Elimination 
of All Forms of Discrimination Against Women) 
yang  akan  berlangsung  bulan  Maret. 

Menteri Bintang berharap akan lebih banyak lagi 
kepala desa yang memiliki anggaran desa yang 
responsif gender sehingga makin banyak perempuan 
mendapatkan hak-hak nya hingga di tingkat desa.

PHI ke-91 ini selain dihadiri oleh Ibu Wakil 
Presiden, Menko PMK, juga dihadiri oleh Menteri 
Kesehatan Dr. Terawan, Menteri Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Gabungan 
Ibu OASE – Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota se-Jawa Tengah.

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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memperingati Hari Ibu (PHI) ke-91 dengan mengambil 
tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”.  Tema ini 
didasari oleh pengertian dan harapan bahwa perempuan 
memiliki daya ungkit yang besar dalam peningkatan 
kualitas hidup perempuan, sehingga harapan terwu-
judnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing dapat 
segera terealisasi. Hal-hal tersebut menjadi fokus 
Pembangunan PPPA, sesuai dengan visi Presiden dalam 
mewujudkan  pembangunan SDM  yang  unggul.  

Kemen PPPA mengadakan serangkaian kegiatan PHI 
Tahun 2019 didasarkan pada semangat perjuangan 
perempuan yang diharapkan dapat menginspirasi dan 
memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan, 
baik pemerintah, elemen masyarakat, dan juga dunia 
usaha, dan kelompok masyarakat, termasuk lansia, 
penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.  

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi Bincang 
Bintang (dialog Menteri Bintang untuk meningkatkan 
ketrampilan wirausaha di perwakilan Indonesia barat, 
Tengah dan Timur), SHEnergy Kreasi (dukungan 
bagi pemanfaatan platform digital marketing dengan 
mengundang narasumber dari pengusaha startup), 
Kompetisi Vlog Festival Perempuan Berdaya (cerita 
keberhasilan mereka yang didukung oleh keluarga dan 
lingkungan), Jalan Sehat Keluarga, Ziarah di Taman 
Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Edu Aksi Anak 
(kampanye pelestarian permainan tradisional dan 
literasi baca anak), dan  EduAksi pada Anak-Anak dan 
Keluarga yang dilakukan di RPTRA Kalijodo, Nonton 
Bareng dan Ngobrol Penuh Inspirasi di  Kawasan 
RPTRA Rawa Badak Jakarta yang dilakukan dengan 
menyaksikan film “Surga Kecil di Bondowoso” yang 
bercerita tentang edukasi kepada ibu-ibu di daerah 
pinggiran dimana dalam keluarga semua, baik 
ayah,  ibu  dan  anak harus  berbagai  peran.

1

2

3

Sumber Gambar : Kemenpppa.go.id
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Agen Bank Perempuan  Lebih Disukai 

Ketimbang Agen Bank Laki-laki  ?

Kehadiran agen bank sebagai 
salah satu upaya untuk 

mengurangi kemiskinan di beberapa 
negara terbukti cukup memiliki 
dampak yang berarti. Untuk 
menciptakan suasana yang inklusif, 
perempuan pun saat ini mulai 
dilibatkan dalam kegiatan finansial, 
termasuk diantaranya menjadikan 
perempuan sebagai agen bank. 
Untuk mengetahui seberapa 
signifikan peran perempuan 
menjadi agen bank, IDEO.org 
dan Yayasan Bill & Melinda Gates 
melakukan riset sepanjang tahun 
2018.

Riset yang dilakukan di enam 
negara menunjukkan beberapa 
hasil yang menarik. Penemuan 
pertama menunjukkan bahwa 
terlepas dari banyaknya faktor 
penentu, kepercayaan tetap 
menjadi alasan utama seseorang 
 dalam menentukan agen bank.  
    Meskipun gender bisa menjadi 
        penentu, hampir setiap orang 

biasanya memilih agen berdasar-
kan kedekatan secara pribadi. 

Selaku agen bank, perempuan 
sering dianggap sebagai pendengar 
yang lebih baik ketimbang agen 
pria. Karena masih minimnya 
pemahaman sebagian orang 
terhadap layanan bank, agen 
perempuan hadir sebagai penye-
lamat bagi mereka karena 
perempuan juga dianggap lebih 
sabar dalam mengajarkan maupun 
membantu mereka. Di samping itu, 
perempuan juga dianggap lebih 
memiliki empati dan pengertian.

Kehadiran perempuan sebagai 
agen bank ternyata juga menolong 
para perempuan lain agar mereka 
dapat bertransaksi dengan nyaman. 
Tidak dapat dipungkiri bila interaksi 
laki-laki dan perempuan di beberapa 
negara masih sangat terbatas karena 
alasan budaya dan keyakinan. 
Dengan adanya agen perempuan, 
para perempuan bisa mengeksplor 

produk dan layanan keuangan, 
serta bertransaksi lebih nyaman 
lagi. 

Dengan segala kelebihan yang 
dimiliki perempuan, riset ini 
menunjukkan bahwa tidak 
semua perempuan ingin menjadi 
agen bank. Sebagian besar dari 
mereka memutuskan ingin 
menjadi agen bank hanya karena 
orang-orang di sekitarnya 
menyarankan mereka. Perem-
puan yang menjadi agen bank 
butuh diyakinkan agar mereka 

mampu dan percaya bahwa 
menjadi agen dapat membawa 
prospek yang baik bagi hidup 
mereka ke depannya.

Mungkin dengan meningkatkan
jumlah agen perempuan dapat 
membantu meningkatkan peng-
gunaan layanan keuangan 
digital. Kenyataannya, hal tersebut 
bukan solusi yang paling 
efektif. Ketakutan perempuan untuk 
terlibat dalam kegiatan finansial 
sudah ada jauh sebelum agen bank 
hadir. Perempuan harus lebih 
dulu terbiasa mengelola uang 
agar mereka dapat luwes 
menggunakan layanan keuangan 
digital. (RNP)
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Jakarta - Perkembangan  teknologi  informasi  dan  era 

generasi  millennial  saat  ini  menjadi  tantangan bagi 

seluruh pihak terkait untuk adaptif dalam perbaikan 

proses penyaluran  subsidi  perumahan. Untuk itu, 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) melalui Badan Layanan Umum Pusat 

Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), 

Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan meluncurkan  Aplikasi Sistem Informasi 

KPR Subsidi Perumahan (SiKasep). Aplikasi berbentuk 

mobile ini dapat diunduh secara gratis melalui Playstore.

Peluncuran aplikasi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal 

Kementerian PUPR Anita Firmanti mewakili Menteri 

PUPR Basuki Hadimuljono, didampingi Direktur Jenderal 

(Dirjen) Penyediaan Perumahan Khalawi AH, dan Dirjen 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan

Eko Djoeli Heripoerwanto, dan Direktur Utama PPDPP 

Arief Sabaruddin di Jakarta, Kamis (19/12/2019). Sistem 

ini disusun untuk mempermudah masyarakat terutama 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mencari 

dan menentukan rumah subsidi sesuai yang diharapkannya.

   “Adanya aplikasi SiKasep diharapkan memenuhi 

           kebutuhan  para  generasi  milenials  yang menginginkan  

     kecepatan  dan  kemudahan informasi  dalam 

memilih   dan  membeli   rumah  yang 

mereka  minati.  Diperkirakan  terdapat  

kurang  lebih  81  juta  jiwa  generasi 

millennial  yang  belum  memiliki  rumah.  

Ini menjadi pasar yang potensial,” kata 

Menteri Basuki dalam sambutannya 

yang  dibacakan  Sekjen  Anita. 

Kementerian PUPR 
Luncurkan Aplikasi SiKasep 
Untuk Tingkatkan Kemudahan 
Penyaluran KPR Bersubsidi

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin dalam laporannya 

mengatakan, peluncuran  SiKasep  diharapkan  membuat 

MBR tidak lagi menjadi objek, namun menjadi subjek 

penyediaan perumahan. Melalui SiKasep, pengguna 

secara online terhubung dengan pemerintah, bank 

pelaksana, dan pengembang dengan menggunakan sistem 

host to host. Sedangkan untuk proses verifikasi pengguna, 

SiKasep terhubung langsung ke Kementerian Dalam 

Negeri yang sekaligus telah terkoneksi dengan data FLPP yang 

dikelola oleh BLU PPDPP sehingga subsidi dapat tepat

sasaran. 

“Pemanfaatan aplikasi SiKasep ini berbasis pada koordinat, 

sehingga pengguna dapat mengajukan permohonan KPR 

subsidi seperti KPR Sejahtera FLPP atau lainnya kepada 

Bank yang diinginkan. Selain itu, pengguna juga dapat 

langsung memeriksa status proses pengajuan KPR 

subsidinya,” ujar Arief. 

Untuk  Bank  Pelaksana, menurut Arief, SiKasep  memudahkan 

dalam  melakukan  identifikasi  calon  debitur, dimana  calon  

debitur  yang  mengajukan  telah memenuhi  kriteria  sebagai  

penerima  subsidi dengan  unit  rumah  yang  telah  dipilihnya 

sehingga proses pengajuan KPR lebih efisien. Sementara 

bagi pengembang  perumahan  yang  telah teregistrasi dapat 

berkontribusi dalam sistem dengan  mengumpulkan  data  

perumahan secara  lengkap,  baik  yang  sudah  tersedia, 

sedang  dibangun,  maupun  rencana pembangunan 

ke depannya.   

“Begitu juga dengan kualitas rumah, pengembang nantinya 

wajib mendaftarkan  kavling yang sedang dibangun dalam 

setiap tahap prosesnya dengan kriteria dari warna putihsaat 

persiapan ke kuning, warna kuning saat proses membangun, 

warna hijau siap KPR, dan warna merah sudah dihuni,” 

jelas Arief. 

Sementara untuk PPDPP,  dikatakan Arief, aplikasi  ini  

bermanfaat  dalam mengawasi  kualitas  kontruksi  bangu-

Sumber Gambar : pu.go.id
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nan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga 

turut mendukung kebijakan relaksasi Sertifikat 

Laik Fungsi (SLF)/IMB). Hal ini dimungkinkan karena 

SiKasep dibentuk berdasarkan konsep supply 

(ketersediaan)  dan  demand  (kebutuhan). 

“Sehingga akhirnya PPDPP Kementerian PUPR akan 

punya data yang besar (big data) terkait jumlah MBR yang 

disandingkan dengan stok perumahan dan proses dari hulu 

sampai hilir. Diharapkan 2020 nanti kalau kita bicara 

backlog angka-angka yang ada merupakan angka 

yang real time,” tutur Arief. 

Melalui SiKasep, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan 

ketersediaan hunian langsung dari masyarakat dan 

dapat mendorong para pengembang bersama dengan 

bank pelaksana untuk memenuhi ketersediaan hunian 

sesuai yang dibutuhkan masyarakat. 

Sumber: Kementerian PUPR
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