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SAMBUTAN KETUA DEWAN RISET DAERAH DKI JAKARTA
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera bagi kita semua
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa kegiatan Komisi 3
bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Dewan Riset Daerah (DRD)
DKI Jakarta yaitu Kajian Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera
dapat dilaksanakan dengan baik.
DRD DKI Jakarta mempunyai tiga tugas pokok yaitu memberdayakan kegiatan Riset dan
IPTEK dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan di daerah, memberikan masukan
kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun arah, prioritas, dan kerangka kebijakan
pembangunan daerah serta mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi
pembangunan daerah dengan daerah lain secara berkala. Hal ini sesuai dengan amanat
Undang-Undang No.11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
kemudian Peraturan Presiden No.74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN) yang berkaitan juga dengan Riset dan Inovasi Daerah.
Tahun 2021 ini DRD DKI Jakarta telah melakukan berbagai kegiatan penting, antara lain
menyusun Agenda Riset Daerah, melakukan Kajian Kelembagaan Riset dan Inovasi Daerah,
serta melakukan Kajian terkait Jakarta sebagai Kota Riset Internasional selain sebagai Kota
Bisnis dan Jasa. Di samping itu, berbagai kegiatan kajian lain yang dilakukan oleh
masing-masing komisi; Komisi 1 bidang Pemerintahan, Komisi 2 bidang Perekonomian,
Komisi 3 bidang Pembangunan & Lingkungan Hidup, serta Komisi 4 bidang Kesejahteraan
Masyarakat.
Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera merupakan kajian dari Komisi 3 yang telah lama
diamanatkan dalam Undang Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman. Kajian ini juga merupakan kajian strategis dalam turut menyumbangkan
harapan untuk mengurangi gap capaian pembangunan dan penyediaan perumahan sesuai
target dalam RPJMD 2017-2022. Di samping itu, di tengah APBD Pemprov DKI Jakarta yang
sedang terkontraksi, Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera yang merupakan
pengembangan dari konsep Program Rumah DP Nol Rupiah, penyelenggaraannya dapat
turut membangkitkan potensi perekonomian kota Jakarta dari sektor konstruksi dan hunian
rumah susun. Dari sisi lain, sangat menarik bahwa kajian Komisi 3 ini dilaksanakan melalui
kolaborasi dengan Komisi 2 bidang perekonomian, khususnya dari segi perhitungan fiskal
dan analisis input-output.
Kajian Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera ini saya nilai penting karena menyangkut
hajat hidup orang banyak untuk urusan hunian/tempat tinggal. Diharapkan hasil Kajian
Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera ini dapat memberikan masukan bagi
penyusunan kebijakan bidang perumahan yang berguna untuk masyarakat DKI Jakarta.
Terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D.
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SAMBUTAN KETUA KOMISI 3 - DRD DKI JAKARTA
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera bagi kita sekalian
Bersyukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya,
kegiatan Kajian Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera ini dapat
diselesaikan tepat pada waktunya. Kajian ini merupakan kegiatan yang
didanai dari Hibah anggaran APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.
Landasan pelaksanaan kegiatan kajian ini berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 07/DRD-DKI/VI/2021.
Gagasan tentang Rumah Susun Swadaya sendiri telah diungkapkan sejak lama, yakni
beberapa saat sejak terbitnya UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. UU tentang Rumah
Susun tersebut dalam pertimbangannya mengutip Pasal 28H Undang Undang Dasar 45:
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Akan tetapi, hidup sejahtera yang antara lain diwujudkan dalam bentuk pemilikan rumah
nampaknya masih jauh dari harapan. Penduduk DKI Jakarta yang mencapai 10,56 juta jiwa,
dengan jumlah rumah tangga sebanyak 2,78 juta menempati 1,25 juta unit rumah milik atau
hanya sekitar 45,04 persen dari total jumlah rumah tangga yang tercatat, artinya 2 (dua)
sampai 3 (tiga) keluarga menempati 1 (satu) rumah. Idealnya, setiap keluarga sejahtera
masing-masing memiliki satu rumah.
Pemenuhan kebutuhan akan Perumahan oleh Pemprov DKI Jakarta masih terkendala. Gap
capaian pembangunan perumahan sesuai RPJMD 2017-2022 terlihat masih cukup tinggi,
misal hingga tahun 2021 untuk Rusun DP Nol Rupiah dari target 14.000 unit, baru tersedia 780
unit yang siap huni. Sementara penyediaan perumahan oleh Pengembang Swasta tidak
diperoleh data yang lengkap, namun diperkirakan jumlahnya masih jauh dari target ideal. Di
sisi lain, APBD DKI Jakarta yang terkontraksi akibat pandemik covid-19 berdampak pada
semakin terbatasnya capaian penyelenggaraan perumahan oleh Pemerintah dan kalangan
Swasta.
Oleh karenanya, kehadiran kajian Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera di tengah
kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaran perumahan merupakan
sebuah gagasan alternatif yang original dan unik yang memberi harapan kepada seluruh
warga Jakarta untuk dapat memiliki rumah di dalam kota dengan harga yang lebih
terjangkau. Lebih lanjut gagasan ini masih memerlukan kajian komprehensif terhadap aspek
Aturan, Kebijakan Daerah, Tata Ruang, Perizinan, Agraria/Pertanahan, Lingkungan Hidup dan
Fiskal/Perekonomian.
Kami berharap kajian ini mendapat dukungan dari para pemangku kebijakan baik di DPRD
dan Pemprov DKI Jakarta, sehingga cita-cita kesejahteraan masyarakat Kota Jakarta untuk
dapat memiliki rumah yang terjangkau di tengah kota dapat terwujud.
Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Joko Adianto sebagai Ketua Kegiatan,
juga kepada Tim Kajian Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera yang telah berhasil
menyelesaikan kegiatan riset ini dengan baik.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.
Ibnu Tadji
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PENGANTAR KETUA PELAKSANA KEGIATAN - KOMISI 3
Menumbuhkembangkan Keswadayaan Masyarakat untuk Memenuhi
Kebutuhan Papan
Bertinggal dalam rumah yang layak di lingkungan sehat dan aman
adalah hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara,
sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H.
Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, setidaknya sekitar
300 ribu warga kota masih belum memiliki rumah. Hal ini menunjukkan bahwa amanah
konstitusi masih sulit dipenuhi oleh negara, khususnya di ibu kota, Provinsi DKI Jakarta.
Masalah penyediaan rumah memiliki tantangan yang sangat pelik, baik dari isu peraturan
yang tidak saling mendukung, ketidakmampuan menyediakan tanah dengan harga yang
masuk akal untuk memenuhi harga jual rumah yang terjangkau, aturan tata ruang dan
zonasi yang tidak adaptif dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, hingga
rendahnya daya beli mayoritas warga ibu kota. Walau negara, termasuk Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta, telah berusaha menjalankan beragam program bersama badan usaha untuk
menyediakan rumah, harganya tetap tidak terjangkau oleh mayoritas warga kota.
Untuk memenuhi kebutuhan papannya, tidak sedikit warga ibu kota yang membeli dan
menghuni rumah terjangkau di kota atau kabupaten di sekitar Provinsi DKI Jakarta. Usaha ini
bukan tanpa konsekuensi yang fatal, seperti lama waktu tempuh dari dan ke lokasi kerja,
mahalnya biaya perjalanan dari dan ke ibu kota, dan pencemaran lingkungan yang kian
memperburuk kualitas hidup. Selain itu, tanpa disadari, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
merugi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berpindahnya transaksi keseharian warga ke
wilayah sekitar ibu kota. Dengan demikian, besarnya perpindahan warga ibu kota ke wilayah
sekitarnya, tidak hanya berimplikasi pada memburuknya kualitas lingkungan, tetapi juga
hilangnya peluang menambah PAD.
Dalam beragam pustaka dunia dan pengalaman program penyediaan rumah di negeri ini
menegaskan bahwa warga kota memiliki kemampuan yang lebih besar daripada
pemerintah atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan papan yang terjangkau. Salah
satunya adalah menyediakan hunian multi-generasi dengan memanfaatkan tanah yang
dimiliki oleh keluarga di ibu kota untuk menambah luas dan jumlah lantai. Cara ini kami
perkenalkan dengan konsep Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera/Co-Residence.
Konsep ini, secara ideal, dapat menyelesaikan masalah penyediaan hunian bagi keluarga
baru di ibu kota, asih asuh lintas generasi keluarga, mengurangi waktu dan energi
transportasi serta besar cemaran lingkungan, hingga meningkatkan potensi PAD.
Salah satu tantangan terbesar adalah peraturan zonasi dengan fungsi perumahan yang
belum adaptif dengan kebutuhan konsep ini. Walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah
mengakomodasi adaptabilitas zonasi untuk perumahan, hanya pemerintah dan badan
usaha yang dapat memanfaatkannya. Sementara masyarakat yang memiliki kemampuan
swadaya yang sangat besar, belum dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan
papan di ibu kota.
Walau memperoleh respon positif dari beragam forum diskusi, konsep ini membutuhkan
beragam kajian multi-disiplin dan multi-tahun untuk memastikan bertumbuhkembangnya
potensi positif dan mengurangi dampak negatifnya. Terima kasih.
Salam,
Joko Adianto, Ph.D
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I.1

Jumlah ketidakcukupan kepemilikan rumah nasional dan
ibu kota

Rumah adalah hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara,
sebagaimana termandatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
Pasal 28. Pemenuhannya dapat melalui penyediaan rumah yang layak kualitasnya
dan terjangkau harganya oleh negara, atau badan usaha lainnya.
Sayangnya, pada kenyataannya, pemenuhan tersebut masih menemui tantangan
yang sangat besar, sehingga belum semua warga negara memiliki rumah. Hal ini
tampak dari Gambar-1, yang memperlihatkan bahwa masih banyak warga negara
yang belum memiliki rumah (istilah ini dikenal dengan housing backlog), yang terus
meningkat dari tahun 2015 sekitar 12 juta menjadi hampir 15 juta di tahun 2020.

Gambar-1: Proyeksi jumlah penduduk Indonesia
Sumber: BPS (2015-2020) dengan olahan penulis

Jika tidak ada program khusus yang jitu dari Pemerintah Republik Indonesia, maka
jumlah kekurangan rumah milik dapat meningkat 3,5 kali lipat di tahun 2045
daripada di saat ini, sebagaimana tampak pada proyeksi di Gambar-1. Melalui
proyeksi hingga tahun 2045, setidaknya angka tersebut dapat diminimalkan hingga
sekitar 2 kali lipat melalui intervensi yang tepat. Hal ini mendemonstrasikan peliknya
masalah penyediaan perumahan di Indonesia, sebagai usaha pemenuhan salah
satu hak dasar warga negara di republik ini.
Permasalahan keterjangkauan disebabkan oleh adanya ketimpangan antara
pasokan (supply) dan kebutuhan (demand). Adapun ketimpangan ini terjadi karena
berbagai faktor, antara lain tingginya laju pertumbuhan penduduk serta tingginya
urbanisasi di perkotaan, yang tidak diimbangi dengan penyediaan hunian layak.
Dari sisi permintaan, permasalahan utama yaitu rendahnya kemampuan
masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membeli
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rumah yang layak ataupun membangun secara swadaya. Rumah yang dibangun
oleh pengembang untuk MBR masih terbatas jumlahnya, tidak sebanding dengan
kebutuhan pada masyarakat. Untuk menjamin keterjangkauan MBR pada hunian
yang layak, pemerintah telah menyediakan bantuan pembiayaan perumahan
walaupun belum berjalan secara optimal.
Dari sisi permintaan, masih adanya keterbatasan dalam pelaksanaan bantuan
pembiayaan kredit perumahan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
(FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), belum
optimalnya pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
(BP2BT) yang disasarkan pada MBR pekerja informal atau non-fix income, serta
belum optimalnya pelaksanaan kredit mikro perumahan.

Gambar-2: Capaian Target Renstra 2015-2019
Sumber: Sumber: LAKIP Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun 2019

Hal ini pun berimbas pada kondisi kepemilikan rumah di ibu kota. Berdasarkan
analisa data Susenas tahun 2015, baru setengah penduduk DKI Jakarta (51%) yang
memiliki properti sendiri, di mana penduduk yang tidak memiliki rumah
terkonsentrasi pada 40% masyarakat termiskin. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.
Berdasarkan hasil kajian Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
dan Kawasan Permukiman (RP3KP) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman (DPRKP) pada tahun 2016, diperkirakan jumlah kekurangan kepemilikan
rumah di DKI Jakarta sebanyak 302.319 unit. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir,
penyediaan perumahan di DKI Jakarta untuk kepemilikan dilaksanakan oleh pelaku
pembangunan baik BUMN maupun masyarakat. Adapun target pembeli dari satuan
rumah susun ditentukan langsung oleh pelaku pembangunan dengan mekanisme
independen, tanpa keterlibatan Pemerintah Daerah.
Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera
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Dalam rangka mengurangi backlog perumahan, terdapat beberapa potensi
pemenuhan penyediaan perumahan rakyat 2018-2022 melalui skema pendanaan:
1.

APBD, untuk pembangunan
permukiman/kampung.

rumah

susun

dan

penataan

kawasan

2. APBN, untuk pembangunan rumah susun milik (rusunami) dan skema
pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta
penataan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
3. Skema Kewajiban Pengembang, untuk pembangunan rusun MBR.
4. Peran Serta Swasta, yakni untuk pembangunan rusun MBR dan hunian
komersial.
Untuk memenuhi asas keadilan penyediaan perumahan layak huni bagi
masyarakat, perlu ditetapkan kebijakan yang proporsional sesuai dengan
kemampuan masing-masing kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang
perlu mendapatkan prioritas penyediaan rumah layak huni secara umum dapat
dikategorikan berdasarkan besaran penghasilan sebagai berikut:
1.

Masyarakat berpenghasilan yang lebih kecil daripada Rp 4.000.000 per bulan.
Untuk kelompok ini, prioritas penyediaan hunian berupa Rumah Susun
Sederhana Sewa (Rusunawa);

2. Masyarakat berpenghasilan antara Rp 4.000.000–Rp. 7.000.000 per bulan.
Untuk kelompok masyarakat ini, prioritas penyediaan hunian berupa Rumah
Susun Sederhana Milik (Rusunami) melalui skema pendanaan uang muka nol
rupiah (DP Nol);
3. Masyarakat berpenghasilan yang lebih besar daripada Rp. 7.000.000 per
bulan. Untuk kelompok masyarakat ini, penyediaan huniannya diserahkan
pada mekanisme pasar.
Adapun mekanisme penyediaan rumah di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, sebagai berikut:
1.

Penyediaan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
Adapun rencana penyediaan dan pemeliharaan rumah susun sederhana
sewa (Rusunawa) tahun 2018–2022 adalah:
a) Penyediaan perumahan rakyat sebanyak 14.564 unit rumah susun.
b) Peningkatan sarana prasarana
sebanyak 23 lokasi; dan

perumahan

rakyat

yang

lengkap

c) Pemeliharaan/perawatan berkala rumah susun sebanyak 15.377 unit.
2. Penyediaan Rumah Susun Milik Melalui Skema DP Nol Rupiah
Penyediaan rumah susun milik melalui skema DP Nol Rupiah merupakan kredit
murah berbasis tabungan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Penyelenggaraan penyediaan rumah milik melalui skema dimaksud
didasarkan pada:
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a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Pada Pasal 1 Angka 24 menjelaskan bahwa masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah
untuk memperoleh rumah, karena Pemerintah wajib memenuhi
kebutuhan rumah bagi MBR, sebagaimana tertulis pada Pasal 54(1). Untuk
itu Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan
kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program
perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan
berkelanjutan. Kemudahan atau bantuan pembangunan dan perolehan
rumah bagi MBR dapat berupa: subsidi perolehan rumah, stimulan rumah
swadaya, insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku, perizinan, asuransi dan penjaminan, penyediaan tanah, sertifikasi
tanah; dan/atau prasarana, sarana, dan utilitas umum.
b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20
Tahun 2015
Peraturan ini membatasi gaji pokok MBR bagi pengaju KPR FLPP untuk
rumah tapak adalah sebesar Rp 4 juta, sedangkan untuk rumah susun
sebesar Rp 7 juta.
c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269/PMK.010/2015
Peraturan ini menjelaskan batas harga hunian vertikal bebas PPN 10%
sebesar Rp 250 juta. Batasan penghasilan wajib pajak yang berhak
mendapatkan fasilitas tersebut, yakni sebesar Rp 7 juta.
d) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/16/PBI/2016 tanggal 29/10/2016
tentang Loan to Value (LTV) atas KPR dan DP Kendaraan Bermotor
Pada Pasal 17 menjelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dalam rangka
pelaksanaan Program Perumahan Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah. Program ini didukung dengan dokumen yang
menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan tersebut merupakan
Program Perumahan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
dengan
memperhatikan
prinsip
kehati-hatian
dan
peraturan
perundang-undangan terkait yang berlaku.
Pemenuhan terhadap rasio Loan to Value dimaksud, tidak berlaku untuk Program
Perumahan Pemerintahan Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Skema Pembiayaan
Perumahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui
Dukungan Uang Muka dengan mengembangkan program DP Nol Rupiah dalam
rangka mewujudkan rumah yang terjangkau. Program ini bertumpu pada subsidi
kredit murah berbasis tabungan bagi MBR untuk membangun sekitar 14.000 unit oleh
BUMD serta 218.214 unit melalui mekanisme KPBU dan mekanisme Pasar.
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Adapun upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan program DP Nol
Rupiah melalui:
1.

Pengadaan tanah yang dapat dipenuhi dan tidak terbatas pada;
a) Pemenuhan kewajiban pihak ketiga yang dapat diinbrengkan kepada
BUMD
b) Kerja sama Business to Business
c) Penyediaan lahan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, Swasta

2. Bantuan Uang Muka;
3. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari APBD DKI Jakarta;
4. Penyediaan unit rumah skema DP Nol Rupiah;
5. Pembentukan Badan Layanan Umum
mengelola perumahan DP Nol Rupiah.

Daerah

(BLUD)

yang

bertugas

Adapun Penyelenggaraan Rumah DP Nol Rupiah akan ditempuh antara lain melalui
mekanisme karir bermukim, penyerapan pendanaan dari Pemerintah Pusat,
penugasan kepada BUMD, serta melibatkan pasar hunian, sebagaimana dapat
dilihat pada gambar di bawah ini:
Tabel-1: Rencana Dukungan Pendanaan DP Nol Rupiah Dalam 5 Tahun (dalam miliar rupiah)
Sumber: RPJMD Tahun 2017-2022

Dalam penyelenggaraan rumah DP Nol Rupiah, dilakukan melalui pendekatan
peningkatan kemampuan calon pemilik rumah untuk meminjam dana, melalui
berbagai dukungan Pemerintah Daerah dengan hasil perhitungan indikatif per 50
ribu unit per tahun.
Hasil kajian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
tahun 2016 membuktikan bahwa jumlah ketidakcukupan hunian milik sebanyak
302.319. Untuk mengurangi jumlah backlog hunian sebanyak 302.319 sesuai dengan
hasil Kajian RP3KP DPRKP tahun 2016 yang digunakan sebagai kondisi awal kinerja.
(Dengan target pembangunan perumahan sebanyak 14.564 Unit Hunian sehingga
target backlog pada:
1.
2.
3.
4.
5.

Tahun 2018 = 294.756 unit atau membangun 7.563 unit hunian,
Tahun 2019 = 293.290 unit atau membangun 1.466 unit hunian,
Tahun 2020 = 291.696 unit atau membangun 1.594 unit hunian,
Tahun 2021 = 290.584 unit atau membangun 1.112 unit hunian, dan
Tahun 2022 = 287.755 unit atau membangun 2.829 unit hunian).

Hal ini memperlihatkan bahwa target capaian dalam RPJMD 2017-2022 masih di
bawah angka ketidakcukupan kepemilikan rumah, yang tentunya memperlihatkan
Komisi 3 bid. Pembangunan dan Lingkungan Hidup - Dewan Riset Daerah DKI Jakarta

12

beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah untuk memenuhi target
tersebut.

I.2 Tantangan yang muncul dalam penyediaan rumah formal
Penyediaan tanah menjadi faktor terbesar untuk menyediakan rumah terjangkau
bagi masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Peningkatan
harga di pasar tanah yang tidak terkendali menyebabkan harga produksi rumah
pun meningkat, sebagaimana tampak pada Gambar-3.

Gambar-3: Perbandingan harga jual rumah/ m2 di ibukota dan tepi tahun 2011-2045
Sumber: https://www.numbeo.com/cost-of-living/city-history/in/Jakarta

Gambar-3 memperlihatkan bahwa harga jual rumah/m2 di ibu kota cenderung
meningkat, walau mengalami penurunan di tahun 2015-2017. Sementara di tepi kota,
harga jual rumah/m2 di tepi ibu kota cenderung meningkat stabil antara dalam satu
dasawarsa terakhir. Tanpa intervensi kebijakan untuk mengendalikannya dari
pemerintah, maka harga jual rumah/m2 di kedua wilayah ini akan cenderung
meningkat stabil hingga tahun 2045, dengan rerata 2 (dua) kali lipat dari kondisi di
tahun 2020.
Tabel-2 memperlihatkan bahwa harga jual rumah di Jakarta dan di tepinya terus
meningkat. Walau sempat mengalami perlambatan kenaikan harga jual di rentang
tahun 2015-2017, harga jual rumah di ibu kota menunjukan kenaikan yang signifikan.
Dalam rentang 10 tahun, dari 2011-2020, harga jual rumah/m2 rumah di ibu kota
mencapai 73.53%.
Namun hal yang menarik adalah laju kenaikan harga jual rumah/m2 rumah di tepi
ibu kota, yang lebih cepat daripada di ibu kota. Laju kenaikan harga jual rumah/m2
rumah di wilayah ini tidak pernah mengalami perlambatan, sebagaimana di ibu
kota, yang mencapai 125.61% dalam satu dasawarna terakhir (tahun 2011-2020).
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Walau demikian, harga jual rumah/m2 di ibu kota masih jauh lebih tinggi daripada di
tepinya. Hal ini terlihat pada Tabel-2 yang menjelaskan bahwa pertumbuhan harga
jual rumah/m2 di ibu kota pada rentang tahun 2011-2017 lebih dari 200%, namun
melambat hampir 130% di tahun 2017-2018 dan kembali menguat hingga lebih dari
180% di tahun 2019-2020. Dalam satu dasawarsa terakhir, rasio tersebut mencapai
hampir 200%, yang menyiratkan harga jual rumah/m2 di ibu kota masih jauh lebih
mahal daripada di tepinya.
Kondisi ini menyiratkan bahwa tingginya permintaan rumah yang tidak
terakomodasi di Ibu kota tidak mampu terserap pasar rumah di wilayah tersebut,
sehingga meluas ke tepi ibu kota, yang memiliki harga jual rumah/m2 yang memiliki
harga lebih terjangkau. Namun seiring dengan meningkatnya permintaan, harga
jual rumah/m2 di tepi ibu kota pun perlahan meningkat. Dengan demikian, harga
jual rumah/m2 di tepi ibu kota pun dapat menjadi tidak terjangkau bagi masyarakat
ibu kota, sehingga harus membeli rumah di lokasi yang lebih jauh jaraknya dari ibu
kota.
Tabel-2: Perbandingan harga/m2 hunian di Jakarta dan sekitarnya tahun 2011-2020
Sumber: https://www.numbeo.com/cost-of-living/city-history/in/Jakarta
TAHUN

HARGA JUAL
RUMAH/M2 DI IBU
KOTA

HARGA JUAL RUMAH/M2 DI
TEPI IBU KOTA

RASIO HARGA JUAL RUMAH/M2
ANTARA IBU KOTA DAN TEPINYA

2011-2

7.21%

16.33%

242.75%

2012-3

11.63%

13.51%

223.73%

2013-4

11.39%

5.21%

220.02%

2014-5

26.82%

14.53%

232.93%

2015-6

-15.39%

8.53%

257.92%

2016-7

-30.21%

5.48%

201.08%

2017-8

26.38%

5.66%

133.03%

2018-9

18.08%

2.26%

159.11%

2019-20

16.49%

14.63%

183.73%

2011-20

73.53%

125.61%

186.71%

Perkembangan ini memberi dampak lingkungan, seperti memperparah tingkat
kemacetan yang berimbas pada meningkatnya konsumsi bahan bakar untuk
transportasi, polusi udara, dan menurunnya waktu kerja produktif sebagai
konsekuensi meningkatnya waktu tempuh perjalanan dari rumah ke lokasi kerja.
Selain itu, alih guna lahan pertanian menjadi perumahan akan terus meningkat
sehingga mengancam ketahanan pangan nasional dan meningkatkan risiko
bencana alam seperti banjir sebagai akibat logis berkurangnya ruang resapan air
saat musim hujan. Oleh karenanya, perlu sebuah intervensi kebijakan perumahan,
khususnya di ibu kota untuk menahan laju peningkatan konsekuensi tersebut.
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BAB II
PENYEBAB KETIDAKCUKUPAN
RUMAH DAN IMPLIKASINYA
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II.1 Faktor penentu ketidakcukupan jumlah kepemilikan rumah
Untuk memformulasi kebijakan perumahan yang tepat, faktor-faktor penentu
ketidakcukupan jumlah kepemilikan rumah harus diidentifikasi terlebih dahulu.
Dalam beberapa pustaka, langkanya ketersediaan tanah untuk penyediaan
perumahan, sebagai implikasi dari kepadatan kota menjadi faktor meningkatnya
harga jual rumah, seperti pengalaman di ibu kota. Semakin tinggi harga tanah,
semakin tinggi pula harga jual rumah, sehingga masyarakat tidak mampu
membelinya. Kemampuan finansial individu/keluarga untuk membeli rumah pun
menjadi salah satu penentu jumlah kepemilikan rumah. Semakin banyak jumlah
individu/keluarga yang tidak mampu membeli rumah, maka semakin banyak
jumlah ketidakcukupan rumah. Kemampuan ini ditentukan oleh kemampuan
membeli (ability-to-pay) dan pendapatan per bulan yang mereka peroleh. Besar
dan jumlah ketimpangan pendapatan masyarakat juga dianggap menjadi salah
satu faktor ketidakcukupan rumah. Semakin besar ketimpangan, maka semakin
besar jumlah ketidakcukupan rumah.
Dengan menggunakan analisis regresi berdasarkan data kuantitatif yang dihimpun
dari BPS dan Susenas dari tahun 2015-2020, terdapat beberapa faktor penentu
ketidakcukupan jumlah kepemilikan rumah, sebagaimana tampak pada Tabel-3.
Tabel-3: Faktor penentu ketidakcukupan kepemilikan rumah tahun 2015-2019
Sumber: BPS (2015-2020) yang diolah penulis

●

Faktor signifikan dengan P-value<.05

Tabel-3 memperlihatkan bahwa jumlah rumah tangga miskin, kemampuan
membayar, dan kepadatan penduduk merupakan faktor-faktor signifikan yang
konsisten memengaruhi kekurangan jumlah kepemilikan rumah.
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Hal ini memperlihatkan setidaknya 2 (dua) kelompok faktor penentu, yakni
ketersediaan tanah dengan harga terjangkau dan rendahnya daya beli mayoritas
masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan. Kedua faktor tersebut
juga mengindikasikan besarnya pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kondisi
penawaran (supply) dan permintaan (demand) perumahan. Harga tanah yang
tinggi karena langkanya ketersediaan dengan harga terjangkau menjadi penentu
sisi penawaran (supply), sementara rendahnya kemampuan membayar dan
banyaknya jumlah rumah tangga tidak mampu memengaruhi sisi permintaan
(demand) perumahan.
Lahan merupakan permasalahan mendasar pada penyediaan perumahan.
Permasalahan lahan secara umum adalah harganya yang tinggi dan ketersediaan
yang terbatas di kawasan perkotaan. Penyediaan lahan dengan luasan dan harga
memadai untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah khususnya di perkotaan
menjadi hal yang sulit. Hal ini menyebabkan munculnya masalah kelangkaan lahan
yang berakibat pada harga tanah menjadi naik serta harga rumah menjadi lebih
mahal dan tidak terjangkau oleh MBR.

Gambar-4: Indeks harga rumah milik tahun 2012-2021 dengan proyeksi hingga tahun 2045
Sumber: Bank Indonesia (2012-2021) dengan olahan penulis
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Gambar-5: Rasio pengeluaran rumah tangga nasional untuk rumah tahun 2001-2020
Sumber: BPS (2001-2020) dengan olahan penulis

Sebagai contoh di Jakarta, nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah dan bangunan
tahun 2018 mengalami kenaikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur
DKI Jakarta Nomor 24 tahun 2018. Rata-rata NJOP bumi dan bangunan mengalami
kenaikan sebesar 19,54% dari tahun sebelumnya. NJOP termahal di Jakarta
mencapai 93 juta/m2 di pusat kawasan aktivitas. Begitu juga rata-rata NJOP bumi
dan bangunan di kota sekitar Jakarta yang mengalami kenaikan NJOP seperti Bekasi
dan Tangerang Selatan. Mahalnya harga lahan di kawasan perkotaan
menyebabkan banyak masyarakat yang tinggal semakin ke pinggiran kota.
Permasalahan lahan ini pada akhirnya berdampak pada masalah lain, misalnya
urban sprawl.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di ibu kota atau Indonesia saja, tetapi juga di
negara-negara lain. Beberapa kajian di China (Yang, 2003; Bao, 2004), Hong Kong
(Peng & Wheaton, 1994; Hui, 2004), Inggris (Evans, 1987) dan Amerika Serikat (Glaeser
et al., 2005) menjelaskan bahwa langkanya ketersediaan lahan untuk perumahan di
kota-kota besar meningkatkan harganya yang berimplikasi pada harga jual rumah.
Kondisi ini diperburuk dengan eskalasi kenaikan harga rumah kecil yang lebih besar
daripada rumah berukuran sedang dan besar, sebagaimana data yang diterbitkan
oleh Bank Indonesia sejak tahun 2012. Gambar-4 memperlihatkan indeks harga
rumah kecil sejak tahun 2012 hingga 2021 lebih tinggi daripada rumah berukuran
sedang dan besar. Jika data tersebut diproyeksikan hingga tahun 2045, maka indeks
harga rumah kecil akan meningkat hingga 3.5 kali lipat daripada indeks di tahun
2012.
Sementara indeks harga rumah berukuran sedang dan umumnya secara nasional
hanya 2 kali lipat di tahun 2045 dibanding pada tahun 2012. Hal yang menarik
adalah kenaikan indeks harga rumah besar pada tahun 2045 diprediksi hanya 1.5
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kali lipat daripada di tahun 2012. Hal ini menjelaskan bahwa Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) kian tidak mampu memiliki rumah berukuran kecil,
sementara masyarakat berpenghasilan tinggi lebih mudah memiliki rumah
berukuran besar. Dengan demikian, tanpa adanya intervensi kebijakan perumahan,
ketimpangan struktur sosial kepemilikan rumah tidak akan berubah dan jumlah
ketidakcukupan rumah milik diprediksi akan terus bertambah.

II.2 Meningkatnya hunian sewa daripada milik
Terutama bagi MBR, ketidakmampuan mencicil rumah milik yang tersedia di pasar
rumah secara formal kian memburuk dengan rendahnya rasio pengeluaran rumah
tangga untuk rumah. Sudah menjadi ketentuan baku dalam menentukan harga
rumah dan cicilannya menggunakan rasio 30% dari total pendapatan rumah
tangga per bulan. Sejak abad 20, keterjangkauan rumah dihitung dengan rasio
harga sewa atau cicilan dengan pendapatan per bulan, yakni 30% (Malpezzi & Mayo,
1997). Angka ini lalu disakralkan dan diterapkan di seluruh dunia, setelah beberapa
lembaga United Nations menetapkannya untuk mengukur keterjangkauan harga
rumah.
Namun, data dari BPS sejak tahun 2001-2020 menunjukkan bahwa rasio tersebut
terlalu optimis, yang belum merepresentasikan kenyataan yang ada. Secara
nasional, rasio pengeluaran rumah tangga per bulan untuk rumah tidak pernah
mencapai 30%. Pada wilayah perkotaan, seperti ibu kota, rasio yang mendekati 30%
hanya terjadi pada tahun 2015-2017, namun setelah itu mengalami penurunan. Pada
wilayah perdesaan, rasio pengeluaran untuk rumah terhadap pendapatan rumah
tangga per bulan jauh di bawah 30%. Data ini mengungkap bahwa penetapan
harga jual rumah dan kebijakan ambang batas cicilannya terlalu tinggi bagi
mayoritas masyarakat di Indonesia, sehingga menyulitkan untuk membelinya.
Dengan demikian, kebijakan penetapan harga jual rumah dan cicilannya tidak
merepresentasikan kenyataan kemampuan masyarakat Indonesia pada umumnya,
sehingga sangat berimbas pada ketidakterjangkauan harga rumah. Hal ini selaras
dengan temuan dan pendapat beberapa pakar yang mempermasalahkan rasio ini
karena tidak merepresentasikan kenyataan sesungguhnya (Leishman & Rowley,
2012; Rowley & Ong, 2012). Beberapa pustaka menegaskan bahwa rasio
keterjangkauan rumah tidak dapat menggunakan rasio tetap seperti itu, namun
harus menghitung sisa pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan
dasar lainnya (Stone, 2006; Stone et al., 2015).
Pada tahun 2017, lebih dari 70% rumah di Indonesia dibangun atas keswadayaan
masyarakat. Namun kualitas rumah yang dibangun secara swadaya belum
semuanya sesuai dengan standar kelayakan hunian. Oleh karenanya diperlukan
pemberdayaan masyarakat yang dibantu oleh TFL (Tim Fasilitator Lapangan) di
lapangan terkait penyelenggaraan perumahan, mulai dari perencanaan hingga
pasca pembangunan.
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Tabel-4: Faktor status kepemilikan rumah tahun 2000-2020
Sumber: BPS (2000-2020) dengan olahan penulis

Gambar-6: Fluktuasi status kepemilikan rumah tahun 2001-2020
Sumber: BPS (2000-2020) dengan olahan penulis

Sementara Gambar-6 secara jelas memperlihatkan kecenderungan menurunnya
pertambahan kepemilikan rumah dari tahun 2001-2020. Penurunan ini berbanding
terbalik dengan adanya peningkatan signifikan penghuni rumah dengan status
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sewa dari rentang tahun yang sama. Sementara penghuni dengan status lainnya
(dinas/menumpang tanpa bayar) pun mengalami peningkatan pertumbuhan.
Dengan demikian, jelaslah bahwa laju peningkatan harga tanah dan rumah serta
tidak seimbangnya kenaikan pendapatan per bulan rumah tangga dengan harga
jual rumah dan cicilannya menurunkan kecenderungan masyarakat Indonesia
untuk memiliki rumah. Hal ini memicu meningkatkan hunian sewa dan tipe
bermukim lainnya di kemudian hari, jika pemerintah tidak mampu mengatasi kedua
faktor utama tersebut.

II.3 Perubahan demografi serta perilaku merumah, bertinggal
dan bermukim
Indonesia secara perlahan mengalami perubahan demografi sejak tahun 2000.
Tidak hanya laju pengotaan yang terus meningkat dengan mengubah wilayah
perdesaan, namun juga struktur demografinya. Perubahan bertahap ini
memengaruhi cara masyarakat merumah, bertinggal, dan bermukim sehingga
berpotensi memunculkan beragam tipe-tipe rumah baru.
Sebagaimana tampak pada Gambar-7, komposisi penduduk Indonesia secara
bertahap mengalami perubahan signifikan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk
berusia 0-24 tahun masih mendominasi. Sementara kelompok-kelompok usia yang
lebih tua memiliki proporsi jumlah yang kian mengecil.

Gambar-7: Tren jumlah penduduk Indonesia tahun 2020-2045
Sumber: UN-DESA (2019) dengan olahan penulis
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Gambar-8: Tren jumlah penduduk Indonesia tahun 2020-2045
Sumber: UN-DESA (2019) dengan olahan penulis

Namun demikian, secara bertahap hingga tahun 2045, jumlah kelompok-kelompok
masyarakat berusia lebih muda daripada 24 tahun mengalami penurunan.
Sementara usia produktif yakni angkatan kerja (25-65 tahun) masih memiliki jumlah
yang relatif stabil, namun tidak dengan kelompok usia lanjut (lebih tua daripada 65
tahun). Kelompok usia yang terakhir mengalami pertambahan yang signifikan
hingga tahun 2045.
Hingga tahun 2045, penambahan ini disebabkan oleh meningkatkan usia harapan
hidup sekitar 5 (lima) tahun. Peningkatan ini dikarenakan membaiknya teknologi
dan akses layanan kesehatan, serta kesadaran hidup sehat. Walau kondisi ini
mengindikasikan membaiknya kehidupan masyarakat Indonesia, namun seiring
dengannya muncul beberapa masalah lainnya. Kondisi ini meningkatkan rasio
ketergantungan kelompok usia nonproduktif terhadap kelompok usia produktif,
sebagaimana tampak pada Gambar-8. Pada tahun 2045, tanpa ada intervensi
kebijakan pembangunan yang berarti, rasio ketergantungan ini akan mengganda.
Kecenderungan ini berimbas pada meningkatnya ketergantungan kelompok usia
lanjut untuk memperoleh bantuan finansial kepada kelompok usia produktif dalam
memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah rumah. Kebutuhan untuk
memenuhi biaya pajak, perawatan, pemeliharaan, bahkan operasional seperti listrik,
air, atau telepon menjadi salah satu wujud ketergantungan ini. Kondisi ini
memengaruhi beban kemampuan finansial kelompok usia produktif, yang juga
harus memenuhi kebutuhannya sendiri atau keluarganya. Dengan meningkatnya
harga rumah yang signifikan secara bertahap, terutama rumah kecil yang
diperuntukan bagi MBR, seiring dengan ketergantungan kelompok usia lansia,
kepemilikan rumah di tengah dan tepi ibu kota menjadi mimpi, hanya dapat
diwujudkan melalui strategi merumah, bertinggal, dan bermukim yang
menghasilkan tipe rumah baru. Tipe baru ini dikenal dengan istilah Co-Residence
atau Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera (RSSKS) sebagai program yang
ditawarkan oleh Komisi 3 bidang Pembangunan & LIngkungan Hidup, Dewan Riset
Daerah DKI Jakarta.
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BAB III
MUNCULNYA CO-RESIDENCE
SEBAGAI TIPE RUMAH BARU
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III.1

Co-Residence sebagai tipe rumah baru

Semakin tingginya harga rumah yang tidak seimbang dengan kenaikan
pendapatan rumah tangga dan meningkatnya rasio ketergantungan kelompok usia
lanjut kepada usia produktif, ternyata memunculkan sebuah tipe rumah baru, yakni
Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera atau selanjutnya dalam kajian ini
disebut dengan Co-Residence (CR). Tipe ini tidak hanya muncul di ibu kota atau
negara Indonesia saja, namun telah menjadi fenomena merumah global sejak awal
milenium, seperti Australia (Warner, 2014; Rowley et al., 2015), Amerika Serikat (Elman
& Uhlenberg, 1995; Goldscheider et al., 1999, 2014; Di et al., 2002; Ruggles, 2007; South
& Lei, 2015; Coop et al., 2017; Maroto, 2017), Kanada (Mitchell et al., 2000; 2002, 2004;
Bilette et al., 2011; Cairns, 2017) dan beberapa negara Eropa (Gierveld et al., 2012;
Stone et al., 2014; Sandberg-Thomas et al., 2015; Seltzer et al., 2013; Gökşen et al., 2016;
López & Berngruber,. 2018; Olofsson et al., 2020). Walau sudah diterapkan oleh
masyarakat agraris di era tradisional, fenomena merumah di konteks perkotaan
Indonesia baru terekam dalam beberapa kajian terkini dalam jumlah terbatas
(Johar & Maruyama, 2013; Arima et al., 2019; Hanum & Firdausi, 2020).
Co-Residence (CR) dimaknai oleh pustaka-pustaka tersebut sebagai sebuah cara
bertinggal dalam sebuah rumah lintas generasi untuk saling memberikan dukungan
sosial dan finansial. Beragam pustaka tersebut juga menjelaskan 2 (dua) faktor
serupa yang mendasari cara bertinggal ini, yakni: ketidakmampuan generasi anak
untuk memiliki rumah karena tidak sebandingnya harga cicilan atau jual rumah
dengan pendapatan dan meningkatkan rasio ketergantungan orang tua.
Walau banyak pustaka mengemukakan kondisi ekonomi individu, keluarga, dan
masyarakat, tidak sedikit yang menyatakan bahwa faktor sosial budaya pun
berperan besar. Budaya tinggal bersama keluarga karena tradisi budaya setempat
(Amira et al., 2019) dan kebutuhan kegiatan asah, asih, dan asuh lintas generasi
dalam keluarga (Hanum & Firdausi, 2020) menjadi faktor penentu marak dan
tumbuh kembang tipe rumah ini. Hal ini mempertegas kehadiran tipe rumah ini
sangat terpengaruh oleh faktor eksternal dari pasar rumah serta internal dari sosial
ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat. Bahkan kajian Hanum dan Firdausi
(2020) menjelaskan bahwa tinggal bersama dengan anggota keluarga dapat
meningkatkan kualitas kondisi psikologis kelompok lanjut usia dan mempererat
kerekatan anggota keluarga. Dampak positif inilah yang menyebabkan tipe rumah
ini mulai menjadi pilihan bagi keluarga di Indonesia, termasuk di ibu kota.
Adapun cara bertinggal ini memiliki beberapa tipe antara lain:
1. Orang tua pindah ke rumah anak, yang sudah memiliki rumah sendiri saat
memasuki jenjang pernikahan atau dunia pekerjaan;
2. Orang tua tinggal bersama anak yang menikah seterusnya di rumah orang
tua; dan
3. Beberapa orang memutuskan untuk membeli tanah, membangun, dan
tinggal bersama dalam sebuah rumah.
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Selain itu, penerapan konsep CR berpotensi untuk memberikan solusi untuk
penyediaan jumlah rumah terjangkau di ibu kota, yang dicanangkan dalam RPJMD
Tahun 2017-2022, dan menambah potensi penerimaan pajak.

III.2

Potensi penyediaan rumah melalui penerapan CR

Mengingat keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di ibu kota, pertambahan
vertikal merupakan cara yang paling masuk akal untuk menerapkan tipe CR.
Dengan demikian, rumah susun atau apartemen, merupakan tipe yang tepat bagi
CR di ibu kota.
Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman DKI Jakarta tahun 2017, luas kampung padat di ibu kota adalah sekitar
1.005,24 hektar yang tersebar di 445 RW. Sementara total luas lahan permukiman
teratur subzona 4 dan 5 mencapai 12.860 hektar. Adapun penyebarannya tampak
pada Gambar-9 berikut.

Gambar-9: Peta sebaran kampung padat (kiri) dan perumahan teratur di ibu kota (kanan)
Sumber:
https://www.arcgis.com/apps/Embed/index.html?webmap=1aa1482cb1b14afa8993ffa7d303f25c&extent
=106.6613,-6.2901,107.0204,
6.1027&home=true&zoom=true&scale=true&details=true&legendlayers=true&active_panel=details&ba
semap_gallery=true&disable_scroll=true&theme=light

Guna mengetahui signifikansi penerapan konsep CR di ibu kota, berikut adalah
simulasi perhitungan untuk menentukan potensi jumlah penyediaan unit hunian
rumah baik di kampung padat bagi kelompok MBR dan/atau perumahan teratur
bagi kelompok non-MBR.
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1. Simulasi untuk kelompok MBR di kampung padat
●

Luas kavling = Luas tanah – 40% untuk infrastruktur=60% x 1.000 Ha =
600 Ha

●

Luas lantai dasar untuk unit (KDB) = 60% dari Luas Kavling= 60% x 600
Ha = 360 Ha

●

Luas bangunan bersih diperuntukkan untuk unit = Luas bangunan –
30% luasan untuk sirkulasi= 70% x 360 Ha= 252 Ha = 2.520.000 m2

●

Jumlah unit/lantai dengan tipe unit 36 m2= 2.520.000 m2/36 m2 =
70.000 unit/ lantai

●

Jika 1 bangunan terdiri dari 4 lantai= 4 (lt) x 70.000 unit/lt= 280.000 unit

Jika total 100% seluruhnya memiliki kesempatan untuk meningkatkan rumah
untuk CR setinggi 4 (empat) lantai, maka sudah dapat menyamai target
jumlah unit sesuai dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.
2. Simulasi potensi ketersediaan jumlah unit untuk kelompok non-MBR di
perumahan teratur:
●

Asumsi Lahan Permukiman teratur subzona 4 dan 5 di atas 200 m2 =
10.000 Ha

●

Luas kavling = Luas tanah – 40% untuk infrastruktur = 60% x 10.000 Ha =
6.000 Ha

●

Luas lantai dasar untuk unit (KDB) = 60% dari Luas Kavling= 60% x 6.000
Ha = 3.600 Ha

●

Luas bangunan bersih diperuntukkan untuk unit = Luas bangunan – 30%
luasan untuk sirkulasi= 70% x 3.600 Ha = 2520 Ha = 25.200.000 m2

●

Jika tipe unit standar untuk Menengah Ke Atas = 54 m2, maka jumlah
unit/lantai dengan tipe unit 54 m2 = 25.200.000 m2/54 m2 = 466.666
unit/ lantai

●

Jika 1 bangunan terdiri dari 4 lantai = 4 lantai x 466.666 unit/lantai =
1.866.664 unit

Jika total 100% seluruhnya memiliki kesempatan untuk meningkatkan rumah
untuk CR setinggi 4 (empat) lantai, maka sudah dapat menyelesaikan
masalah ketidakcukupan jumlah rumah. Dengan demikian, penerapan
konsep CR secara vertikal mampu memberikan kontribusi signifikan bagi
penyediaan rumah secara swadaya oleh masyarakat.

Potensi penerimaan pajak dari penerapan CR
Salah satu sumber utama penerimaan pemerintah, baik pada tingkat pusat
maupun tingkat daerah, adalah pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus
dibayarkan oleh para wajib pajak dalam suatu perekonomian dan merupakan alat
yang digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai programnya dalam rangka
menciptakan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber potensial penerimaan
pajak adalah bangunan hunian. Paling tidak, terdapat dua sumber potensi
penerimaan pajak dari suatu bangunan hunian, yakni pajak penghasilan (PPh) dan
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pajak bumi dan bangunan (PBB). PPh yang diterima dari bangunan hunian
merupakan pajak atas penghasilan dari sewa bangunan tersebut, sementara PBB
yang diterima merupakan pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan dari
tanah/bangunan tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, PBB merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah
(PAD). Dalam konteks DKI Jakarta, undang-undang ini dipertegas melalui Peraturan
Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni PBB merupakan salah satu bagian dari PAD,
sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengoptimalkan potensi
penerimaan PBB untuk belanja daerah. Belanja daerah yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menciptakan pengganda bagi perekonomian,
sehingga komponen perekonomian lainnya seperti konsumsi dan investasi dapat
terdorong.
Selain penerimaan pajak, investasi merupakan komponen perekonomian yang
penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan tenaga kerja. Peningkatan
investasi dalam suatu perekonomian dapat menjadi katalis positif bagi kondisi
perekonomian tersebut. Salah satu manfaat investasi ialah mendorong
pembangunan infrastruktur, di mana infrastruktur yang efektif dan efisien dapat
memberikan manfaat besar dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan
kemiskinan dan ketimpangan, serta kelestarian lingkungan (World Development
Report, 1994; Ndulu, 2006; World Bank, 2006). Jika ditinjau secara sektoral, sektor
investasi yang memiliki potensi tinggi untuk mendorong perekonomian adalah
sektor bangunan. Berdasarkan laporan Daily Economic and Market Review Bank
Mandiri, sektor konstruksi memiliki proporsi investasi yang tinggi dalam penanaman
modal dalam negeri pada kuartal III-2020.
DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan potensi penerimaan pajak dan
investasi dari bangunan hunian yang sangat besar. Saat ini, sejalan dengan
pengembangan perkotaan khususnya terkait dengan pembangunan perumahan,
terdapat potensi penerimaan sebesar Rp 421,4 miliar yang diperoleh dari total unit
hunian MBR dan non-MBR di DKI Jakarta. Selain potensi penerimaan PBB, juga
terdapat potensi dampak ekonomi dari adanya investasi pada sektor bangunan
sebesar Rp 231,13 triliun. Jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengoptimalkan
penerimaan pajak dan investasi tersebut dan memanfaatkannya, maka
pemanfaatannya dapat memicu efek pengganda (multiplier) terhadap
perekonomian DKI Jakarta. Terdapat 4 (empat) jenis efek pengganda yang
ditimbulkan oleh penerimaan PBB dan investasi sektor bangunan terhadap
perekonomian DKI Jakarta, yaitu pengganda pada output, nilai tambah,
pendapatan rumah tangga, dan kesempatan kerja. Pada laporan ini, digunakan
metode analisis input-output untuk menghitung keempat efek pengganda tersebut
terhadap perekonomian DKI Jakarta. Keempat efek tersebut akan dijabarkan melalui
beberapa komponen analisis, diantaranya dampak awal, dampak langsung, dan
dampak tidak langsung.
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III.3

Simulasi shock dari potensi penerimaan pajak apartemen
di DKI Jakarta

Dalam studi ini akan dilakukan 2 (dua) simulasi Tabel Input-Output (Tabel IO).
Simulasi pertama akan menunjukkan dampak dari penerimaan PBB, sementara
simulasi kedua akan menunjukkan dampak dari penerimaan PBB dan investasi pada
sektor bangunan. Dalam kedua simulasi, nilai dari penerimaan PBB akan
didistribusikan pada 37 sektor yang terdapat pada perekonomian DKI Jakarta,
sementara nilai investasi bangunan yang digunakan pada simulasi kedua akan
langsung diperhitungkan khusus bagi sektor bangunan.
Sebelum melakukan perhitungan dengan Tabel IO, akan dijelaskan mengenai
simulasi shock yang digunakan dalam analisis. Shock tersebut ditetapkan dengan
asumsi potensi penerimaan pajak apartemen di DKI Jakarta berdasarkan pada
jumlah unit hunian untuk MBR dan non-MBR. Asumsi yang digunakan adalah
terdapat 70.000 unit untuk MBR masing-masing seluas 36 m2, sementara untuk
non-MBR terdapat 1.866.664 unit masing-masing seluas 54 m2. Diasumsikan harga
tanah untuk non-MBR sebesar 75% dari harga tanah untuk MBR. Aturan baku
penetapan pajak bumi dan bangunan (PBB) mengacu pada Undang-Undang 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengenaan pajak bumi dan
bangunan (PBB) dari suatu bangunan hunian bergantung pada nilai jual objek
pajaknya (NJOP) dan diatur oleh masing-masing daerah. Besaran PBB di DKI Jakarta
adalah sebagai berikut:
Tabel-5: Tarif PBB untuk masing-masing kelompok nilai NJOP di DKI Jakarta
Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021
Nilai NJOP

Tarif PBB

Di bawah Rp 200 juta

0,01%

Rp 200 juta hingga di bawah Rp 2 miliar

0,1%

Rp 2 miliar hingga di bawah Rp 10 miliar

0,2%

Rp 10 miliar atau lebih

0,3%

Di DKI Jakarta, aturan perhitungan NJOP yang terbaru ditetapkan melalui Peraturan
Gubernur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021. Dalam kasus ini, perhitungan NJOP
dilakukan secara proporsional tergantung pada luas masing-masing hunian:
Tabel-6: Asumsi luas lantai unit apartemen di DKI Jakarta
Klasifikasi

Tipe (m2)

Jumlah unit

Total luas lantai (m2)

MBR

36

70.000

2.520.000

Non-MBR

54

1.866.664

100.764.000
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Berdasarkan luas lantai seluruh unit tersebut, dapat dihitung NJOP bumi dan bangunan:
Tabel 7: Total NJOP bumi dan bangunan berdasarkan asumsi
MBR
Objek pajak

Luas (m2)

Tanah

Harga per m2 (Rp)

6.000.000,00

NJOP (Rp)

4.425.000,00

26.550.000.000.000,00

Total NJOP Bumi (MBR)
Bangunan hunian

26.550.000.000.000,00

2.520.000,00

3.500.000,00

8.820.000.000.000,00

Total NJOP Bangunan (MBR)

8.820.000.000.000,00

Total NJOP Bumi dan Bangunan (MBR)

35.370.000.000.000,00

Non-MBR
Objek pajak

Luas (m2)

Harga (Rp)

Tanah

60.000.000,00

NJOP (Rp)

5.900.000,00

354.000.000.000.000,00

Total NJOP Bumi (Non-MBR)
Bangunan hunian

100.764.000

354.000.000.000.000,00
4.500.000,00

453.438.000.000.000,00

Total NJOP Bangunan (Non-MBR)

453.438.000.000.000,00

Total NJOP Bumi dan Bangunan (Non-MBR)

807.438.000.000.000,00

Perhitungan PBB untuk masing-masing tipe unit apartemen adalah sebesar 0,1% dari
dasar pengenaan pajak (DPP). DPP dihitung secara proporsional berdasarkan
perbandingan luas lantai unit apartemen terhadap keseluruhan luas lantai, dengan
mengasumsikan NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) sebesar Rp
10.000.000,00:
Tabel-8: Tarif PBB berdasarkan asumsi
Klasifikasi

Tipe (m2)

NJOP bumi dan
bangunan sebagai DPP
(Rp)

Tarif PBB
(0,1% x DPP, Rp)

MBR

36

432.710.611,00

432.711,00

Non-MBR

54

505.285.714,00

505.286,00

Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera

29

Dengan demikian, jika diasumsikan terdapat 500 menara apartemen dengan luas
per unit, luas tanah, dan jumlah unit yang sama, besar potensi penerimaan pajak
yang dapat dihasilkan dari seluruh menara apartemen tersebut adalah sebagai
berikut:
Tabel-9: Potensi penerimaan PBB berdasarkan asumsi
Klasifikasi

Tipe
(m2)

Jumlah
unit

Tarif PBB
(0,1% x DPP, Rp)

MBR

36

70.000

432.711,00

807.438.000.000,00

Non-MBR

54

1.866.664

505.286,00

35.370.000.000,00

Total potensi penerimaan PBB

Potensi penerimaan
PBB (Rp)

842.808.000.000,00

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, ditetapkan shock melalui potensi
penerimaan PBB yang akan disertakan ke dalam analisis IO sebesar Rp
842.808.000.000,00. Selanjutnya, digunakan asumsi bahwa dari potensi penerimaan
PBB tersebut, realisasi penerimaan PBB hanya mencapai 50% sehingga shock dari
penerimaan PBB yang disimulasikan sebesar Rp 421.404.000.000,00. Namun sebelum
melakukan perhitungan, angka tersebut diasumsikan terdistribusikan secara
proporsional terhadap sektor-sektor perekonomian di DKI Jakarta. Asumsi besaran
realisasi penerimaan PBB ini akan disimulasikan dalam simulasi pertama dan kedua.
Khusus untuk simulasi kedua, diberlakukan asumsi tambahan yakni nilai investasi
pada sektor bangunan yang diperoleh dari 50% besaran NJOP bangunan hunian
MBR dan non-MBR. Total besaran NJOP bangunan hunian di DKI Jakarta adalah Rp
462.258.000.000.000,00 sehingga besar nilai investasi sektor bangunan yang akan
disimulasikan dalam simulasi kedua adalah sebesar Rp 231.129.000.000.000,00.
Dalam Tabel IO DKI Jakarta tahun 2015, pajak apartemen merupakan bagian dari
sektor pemerintahan umum dan pertahanan. Sektor tersebut memiliki keterkaitan
dengan sektor lainnya. Sektor pemerintahan umum dan pertahanan mendapatkan
input dari berbagai sektor lain dalam perekonomian, sehingga jika nilai output
dalam sektor pemerintahan umum dan pertahanan meningkat, maka akan
memengaruhi output di sektor lainnya. Oleh karena itu, shock dari penerimaan PBB
tersebut diasumsikan terdistribusikan terhadap seluruh sektor dalam perekonomian
di DKI Jakarta berdasarkan proporsi input sektor lain terhadap sektor pemerintahan
umum dan pertahanan. Asumsi ini menyesuaikan distribusi tersebut dengan pola
pengeluaran pemerintah. Untuk shock pada tenaga kerja, nilai shock disesuaikan
dengan inflasi dalam 5 tahun terakhir, sehingga nilainya bisa mencerminkan
keadaan tahun 2015 karena penggunaan Tabel IO 2015. Nilai shock yang diperoleh
melalui penerimaan PBB didistribusikan pada 37 sektor dalam perekonomian
Jakarta, sedangkan investasi bangunan langsung ke sektor bangunan. Secara rinci,
distribusi shock dari pajak apartemen di DKI Jakarta dapat diamati pada Tabel-10.
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Tabel-10: Distribusi Shock Pajak Apartemen di DKI Jakarta
Sektor
Pertambangan minyak, gas dan
panas bumi

Jumlah Input (Juta Rp)

Proporsi

Nilai Shock (Juta Rp)

296,86

0,01%

52,86

43,66

0,00%

7,77

5.980,48

0,25%

1.064,88

Industri pengolahan hasil laut

1.502,45

0,06%

267,52

Industri makanan minuman

8.501,59

0,36%

1.513,79

Industri tekstil dan produk tekstil

60,57

0,00%

10,79

Industri alas kaki dan Kulit

16,68

0,00%

2,97

Industri barang kayu, rotan dan
bambu

26,76

0,00%

4,77

Industri pulp dan kertas

12.643,56

0,53%

2.251,31

Industri petrokimia

8.434,80

0,36%

1.501,89

1.028.925,28

43,48%

231.312.209,83

132.559,28

5,60%

23.603,43

81.635,10

3,45%

14.535,90

161.259,89

6,81%

28.713,84

8,96

0,00%

1,60

102.856,02

4,35%

18.314,48

89,37

0,00%

15,91

6.179,52

0,26%

1.100,32

Real Estate

26.233,77

1,11%

4.671,17

Jasa Perusahaan

13.836,06

0,58%

2.463,64

Pemerintahan umum dan
pertahanan

592.124,05

25,02%

105.433,26

Jasa-jasa lainnya

183.433,62

7,75%

32.662,08

2.366.648,32

100,00%

231.550.404,00

Pertambangan batu bara, bijih
logam dan penggalian lainnya
Industri minyak nabati dan
hewani

Bangunan
Perdagangan
Hotel dan Restoran
Angkutan darat
Angkutan Air
Angkutan Udara
Komunikasi
Lembaga keuangan

TOTAL
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III.3.1 Hasil analisis IO dari potensi penerimaan pajak apartemen di
DKI Jakarta

photo credit: Google

Berdasarkan hasil simulasi Tabel IO pertama dan kedua, dapat dilihat bahwa secara
umum shock dari penerimaan PBB yang diiringi dengan investasi pada sektor
bangunan (simulasi kedua) akan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar
terhadap perekonomian DKI Jakarta, khususnya pada komponen permintaan
output, nilai tambah, pendapatan rumah tangga, serta kesempatan kerja,
dibandingkan dengan shock dari penerimaan PBB tanpa investasi pada sektor
bangunan (simulasi pertama). Secara garis besar, hasil kedua simulasi ditunjukkan
melalui Tabel-11.
Tabel-11: Perbandingan Hasil Simulasi Pertama dan Kedua Terhadap Indikator Perekonomian
DKI Jakarta
Potensi peningkatan

Simulasi 1
(penerimaan PBB)

Simulasi 2
(penerimaan PBB dan investasi
sektor bangunan)

Permintaan output

Rp 639,3 Miliar

Rp 378,5 Triliun

Nilai tambah

Rp 330,7 Miliar

Rp 183,2 Triliun

Pendapatan rumah tangga

Rp 156,4 Miliar

Rp 68,3 Triliun

704 orang

271.253 orang

Kesempatan kerja

Secara keseluruhan, shock dari pajak apartemen akan menyebabkan peningkatan
output hingga Rp 639,3 miliar pada simulasi pertama dan Rp 378,5 triliun pada
simulasi kedua. Hasil simulasi dampak dari potensi penerimaan pajak apartemen
terhadap output perekonomian DKI Jakarta dengan menggunakan analisis Tabel IO
dapat dilihat pada Tabel-12.
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Tabel-12: Hasil Shock pada Output
No

Sektor

Hasil Shock (Juta Rp)
Awal

Langsung

Tidak
Langsung

Total

Simulasi 1
1

Pertanian

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listrik, Gas, dan Air Bersih

5

Bangunan

6

Perdagangan, Hotel, dan
Restoran

7

Pengangkutan dan Komunikasi

8

Keuangan, Persewaan, dan Jasa
Perusahaan

9

Jasa-jasa
TOTAL

0

25

29

54

61

18

7

86

6.618

27.355

7.105

41.077

0

3.095

2.084

5.179

183.210

506

22

183.738

38.139

50.977

12.833

101.950

47.046

10.798

5.183

63.027

8.235

57.161

28.010

93.406

138.095

8.611

4.078

150.784

421.404

158.546

59.351

639.301

0

25

7.615

7.640

61

4.394

3.473

7.928

6.618

23.330.996

4.356.127

27.693.741

0

982.143

1.232.712

2.214.856

231.312.210

558.043

15.458

231.885.711

38.139

33.566.768

7.845.439

41.450.346

47.046

8.823.232

3.748.832

12.619.109

8.235

38.543.169

19.647.384

58.198.788

138.095

1.666.383

2.646.410

4.450.888

231.550.404

107.475.154

39.503.448

378.529.006

Simulasi 2
1

Pertanian

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listrik, Gas, dan Air Bersih

5

Bangunan

6

Perdagangan, Hotel, dan
Restoran

7

Pengangkutan dan Komunikasi

8

Keuangan, Persewaan, dan Jasa
Perusahaan

9

Jasa-jasa
TOTAL
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Secara rinci pada sisi output, perhitungan dengan metode IO menunjukkan bahwa
potensi penerimaan PBB hunian MBR dan non-MBR berkontribusi dalam
meningkatkan output perekonomian DKI Jakarta sebesar Rp 639,3 miliar. Kontribusi
ini terdiri dari Rp 421,4 miliar sebagai nilai dampak awal, Rp 158,5 miliar sebagai
dampak langsung, dan Rp 59,4 miliar sebagai dampak tidak langsung. Sedangkan
potensi penerimaan PBB dan investasi sektor bangunan secara bersamaan
berkontribusi dalam meningkatkan output perekonomian DKI Jakarta sebesar Rp
378,5 triliun, dengan komposisi Rp 231,6 triliun sebagai nilai dampak awal, Rp 107,48
triliun sebagai dampak langsung, dan Rp 39,5 triliun sebagai dampak tidak
langsung. Secara sektoral, dari 9 sektor perekonomian DKI Jakarta, potensi pajak
apartemen memiliki dampak total peningkatan output paling tinggi di sektor
bangunan sebesar Rp 183,7 miliar, diikuti dengan sektor jasa-jasa sebesar Rp 150,8
miliar dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar Rp 101,9 miliar. Jika
dibarengi dengan investasi sektor bangunan, dampak total paling tinggi dirasakan
pada sektor bangunan sebesar Rp 231,9 triliun, diikuti oleh sektor keuangan,
persewaan, dan jasa perusahaan sebesar Rp 58,2 triliun, dan sektor perdagangan,
hotel dan restoran hingga Rp 41,5 triliun. Secara umum, simulasi pertama
menunjukkan bahwa dampak penerimaan PBB terbesar dihasilkan oleh komponen
dampak awal, sementara pada simulasi kedua ditunjukkan bahwa dampak
penerimaan PBB dan investasi sektor bangunan terbesar dihasilkan oleh komponen
dampak langsung.
Pada sisi nilai tambah, perhitungan IO menunjukkan bahwa penerimaan PBB
berkontribusi dalam meningkatkan nilai tambah pada perekonomian DKI Jakarta
sebesar Rp 330,7 miliar, yang terdiri dari Rp 208,5 miliar sebagai nilai dampak awal,
Rp 88,5 miliar sebagai dampak langsung, dan Rp 33,6 miliar sebagai dampak tidak
langsung. Jika diiringi dengan investasi pada sektor bangunan, nilai tambah pada
perekonomian DKI Jakarta akan meningkat sebesar Rp 183,2 triliun yang terbagi atas
dampak awal sebesar Rp 100,4 triliun, dampak langsung sebesar Rp 60,1 triliun, dan
dampak tidak langsung sebesar Rp 22,6 triliun. Hasil simulasi dampak dari potensi
penerimaan pajak apartemen terhadap nilai tambah perekonomian DKI Jakarta
dengan menggunakan analisis Tabel IO dapat dilihat pada Tabel-13.
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Tabel-13: Hasil Shock pada Nilai Tambah
No

Sektor

Hasil Shock (Juta Rp)
Awal

Langsung

Tidak
Langsung

Total

Simulasi 1
1

Pertanian

0

16

20

36

2

Pertambangan dan Penggalian

40

12

5

57

3

Industri Pengolahan

2.301

10.363

2.730

15.394

4

Listrik, Gas, dan Air Bersih

0

493

332

826

5

Bangunan

79.448

219

10

79.677

6

Perdagangan,
Restoran

20.929

29.094

7.315

57.338

7

Pengangkutan dan Komunikasi

21.136

5.875

2.992

30.002

8

Keuangan, Persewaan, dan Jasa
Perusahaan

5.882

37.598

17.961

61.441

9

Jasa-jasa

78.788

4.821

2.277

85.885

208.523

88.492

33.642

330.657

0

16

5.181

5.198

40

3.006

2.323

5.368

2.301

8.021.402

1.735.924

9.759.626

0

156.580

196.527

353.106

100.307.853

241.994

6.703

100.556.550

20.929

20.923.282

4.473.860

25.418.071

Hotel,

dan

TOTAL

Simulasi 2
1

Pertanian

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listrik, Gas, dan Air Bersih

5

Bangunan

6

Perdagangan,
Restoran

7

Pengangkutan dan Komunikasi

21.136

4.683.882

2.143.973

6.848.990

8

Keuangan, Persewaan, dan Jasa
Perusahaan

5.882

25.148.873

12.582.800

37.737.556

9

Jasa-jasa

78.788

936.497

1.477.610

2.492.895

100.436.928

60.115.531

22.624.901

183.177.360

Hotel,

TOTAL

dan
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Secara sektoral, dari 9 sektor dalam perekonomian DKI Jakarta, potensi PBB memiliki
dampak total peningkatan nilai tambah paling tinggi di sektor jasa-jasa sebesar Rp
85,9 miliar, diikuti dengan sektor bangunan sebesar Rp 79,7 miliar dan sektor
perdagangan, hotel, dan restoran sebesar Rp 57,3 miliar. Seperti pada dampak total
output, dampak total nilai tambah yang tinggi di sektor jasa-jasa dan sektor
bangunan disebabkan oleh tingginya dampak awal pada sektor tersebut.
Sementara itu potensi penerimaan PBB yang diiringi dengan investasi sektor
bangunan akan meningkatkan nilai tambah paling tinggi pada sektor bangunan,
yakni hingga Rp 100,6 triliun, diikuti dengan sektor perdagangan, hotel, dan restoran
sebesar Rp 37,7 triliun dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar Rp 25,4
triliun. Dalam simulasi kedua, dampak total nilai tambah memiliki komposisi dampak
awal yang paling tinggi dibandingkan dengan komponen lainnya.
Selanjutnya pada sisi pendapatan rumah tangga, potensi penerimaan PBB memiliki
kontribusi dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga pada perekonomian DKI
Jakarta sebesar Rp 156,4 miliar, yang terdiri dari Rp 110,7 miliar sebagai nilai dampak
awal, Rp 32,3 miliar sebagai dampak langsung, dan Rp 13,4 miliar sebagai dampak
tidak langsung. Jika diiringi dengan investasi pada sektor bangunan, pendapatan
rumah tangga pada perekonomian DKI Jakarta dapat meningkat hingga Rp 68,3
triliun, yang terdiri atas Rp 37,8 triliun sebagai dampak awal, Rp 21,4 triliun sebagai
dampak langsung, dan Rp 9,1 triliun sebagai dampak tidak langsung. Hasil simulasi
dampak dari potensi penerimaan pajak apartemen terhadap pendapatan rumah
tangga penduduk DKI Jakarta dengan menggunakan analisis Tabel IO dapat dilihat
pada Tabel-14.
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Tabel-14. Hasil Shock pada Pendapatan Rumah Tangga
No

Sektor

Hasil Shock (Juta Rp)
Awal

Tidak
Langsung

Langsung

Total

Simulasi 1
1

Pertanian

0

6

8

14

2

Pertambangan dan Penggalian

5

2

1

7

3

Industri Pengolahan

670

2.691

752

4.114

4

Listrik, Gas, dan Air Bersih

0

134

90

224

5

Bangunan

29.912

83

4

29.999

6

Perdagangan, Hotel, dan
Restoran

6.350

8.806

2.214

17.370

7

Pengangkutan dan Komunikasi

5.795

1.598

804

8.197

8

Keuangan, Persewaan, dan Jasa
Perusahaan

1.240

15.742

8.084

25.066

9

Jasa-jasa

66.711

3.225

1.465

71.401

110.683

32.286

13.421

156.391

TOTAL

Simulasi 2
1

Pertanian

0

6

2.020

2.026

2

Pertambangan dan Penggalian

5

455

312

772

3

Industri Pengolahan

670

2.105.482

477.216

2.583.368

4

Listrik, Gas, dan Air Bersih

0

42.455

53.286

95.741

5

Bangunan

37.765.983

91.111

2.524

37.859.618

6

Perdagangan, Hotel, dan
Restoran

6.350

6.301.402

1.354.179

7.661.931

7

Pengangkutan dan Komunikasi

5.795

1.280.911

576.135

1.862.841

8

Keuangan, Persewaan, dan Jasa
Perusahaan

1.240

10.873.499

5.681.298

16.556.036

9

Jasa-jasa

66.711

660.412

950.701

1.677.825

37.846.754

21.355.732

9.097.672

68.300.157

TOTAL
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Secara sektoral, dari 9 sektor dalam perekonomian DKI Jakarta, potensi PBB memiliki
dampak total peningkatan pendapatan paling tinggi di sektor jasa-jasa sebesar Rp
71,4 miliar, diikuti dengan sektor bangunan sebesar Rp 29,9 miliar, sektor keuangan,
persewaan, dan jasa perusahaan sebesar Rp 25,1 miliar, dan sektor perdagangan,
hotel, dan restoran sebesar Rp 17,4 miliar. Dampak total pendapatan yang tinggi di
sektor jasa-jasa dan sektor bangunan disebabkan oleh tingginya dampak awal
pada sektor tersebut. Dalam simulasi yang memperhitungkan dampak penerimaan
PBB dan investasi sektor bangunan sekaligus, dampak total peningkatan
pendapatan paling tinggi terdapat pada sektor bangunan, yakni sebesar Rp 37,86
triliun, diikuti dengan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar Rp
16,6 triliun dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar Rp 7,7 triliun. Pada
umumnya komposisi peningkatan nilai tambah ini didominasi oleh dampak
langsung, kecuali pada sektor bangunan yang memiliki komponen dampak awal
paling tinggi.
Pada variabel terakhir yaitu tenaga kerja, perhitungan IO menunjukkan bahwa
penerimaan PBB berkontribusi dalam meningkatkan kesempatan kerja pada
perekonomian DKI Jakarta sebanyak 704 orang, yang terdiri dari 415 orang sebagai
dampak awal, 213 orang sebagai dampak langsung, dan 76 orang sebagai dampak
tidak langsung. Jika dalam simulasi juga diperhitungkan investasi pada sektor
bangunan di samping penerimaan PBB, kesempatan kerja pada perekonomian DKI
Jakarta dapat meningkat secara total sebesar 271.253 orang, yang komponennya
terdiri atas dampak awal sebesar 76.697 orang, dampak langsung sebesar 145.240
orang, dan dampak tidak langsung sebesar 49.315 orang. Hasil simulasi dampak dari
potensi penerimaan pajak apartemen terhadap tenaga kerja DKI Jakarta dengan
menggunakan analisis Tabel IO dapat dilihat pada Tabel-15.
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Tabel-15: Hasil Shock pada Tenaga Kerja
No

Sektor

Hasil Shock (Orang)
Awal

Langsung

Tidak
Langsung

Total

Simulasi 1
1

Pertanian

0

0

0

0

2

Pertambangan dan Penggalian

0

0

0

1

3

Industri Pengolahan

11

37

12

60

4

Listrik, Gas, dan Air Bersih

0

1

1

2

5

Bangunan

60

0

0

61

6

Perdagangan, Hotel, dan
Restoran

70

96

24

190

7

Pengangkutan dan Komunikasi

110

19

8

138

8

Keuangan, Persewaan, dan Jasa
Perusahaan

3

41

21

66

9

Jasa-jasa

160

18

9

186

415

213

76

704

TOTAL

Simulasi 2
1

Pertanian

0

0

41

42

2

Pertambangan dan Penggalian

0

113

50

164

3

Industri Pengolahan

11

28.530

7.180

35.721

4

Listrik, Gas, dan Air Bersih

0

397

498

895

5

Bangunan

76.343

184

5

76.532

6

Perdagangan, Hotel, dan
Restoran

70

67.781

14.808

82.659

7

Pengangkutan dan Komunikasi

110

16.562

6.053

22.726

8

Keuangan, Persewaan, dan Jasa
Perusahaan

3

28.556

14.920

43.479

9

Jasa-jasa

160

3.118

5.760

9.037

76.697

145.240

49.315

271.253

TOTAL
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Secara sektoral, dari 9 sektor dalam perekonomian DKI Jakarta, potensi penerimaan
PBB memiliki dampak total peningkatan tenaga kerja paling tinggi di sektor
perdagangan, hotel, dan restoran sebanyak 190 orang, diikuti dengan sektor
jasa-jasa sebanyak 186 orang, dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebanyak
138 orang. Namun demikian, dampak total kesempatan kerja yang tinggi di sektor
jasa-jasa dan sektor pengangkutan dan komunikasi disebabkan oleh tingginya
dampak awal pada sektor tersebut. Jika meninjau dampak dari penerimaan PBB
bersamaan dengan investasi pada sektor bangunan, sektor dengan dampak
terbesar pada kesempatan kerja merupakan sektor perdagangan, hotel, dan
restoran sebesar 82.659 orang, diikuti dengan sektor bangunan sebesar 76,532
orang, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 43.479
orang. Dalam simulasi ini, komponen dampak langsung merupakan komponen
yang memberikan kontribusi terbesar terhadap dampak total.

III.3.2 Potensi kontribusi CR pada perekonomian ibu kota
Dengan analisis menggunakan Tabel IO perekonomian DKI Jakarta tahun 2015,
analisis dalam laporan ini telah melihat dampak dari potensi penerimaan PBB dan
investasi pada sektor bangunan terhadap perekonomian DKI Jakarta. Analisis
dititikberatkan pada analisis antarsektor dan pengaruhnya terhadap beberapa
variabel makroekonomi seperti output, pendapatan, nilai tambah, dan kesempatan
kerja.
Pada sisi output, perhitungan dengan metode IO menunjukkan bahwa penerimaan
PBB sebesar Rp 421,4 miliar berkontribusi dalam meningkatkan output perekonomian
DKI Jakarta sebesar Rp 639,3 miliar, yang terdiri dari Rp 421,4 miliar sebagai nilai
dampak awal, Rp 158,5 miliar sebagai dampak langsung, dan Rp 59,4 miliar sebagai
dampak tidak langsung. Potensi penerimaan PBB dan investasi sektor bangunan
secara bersamaan sebesar Rp 231,13 triliun berkontribusi dalam meningkatkan
output perekonomian DKI Jakarta sebesar Rp 378,5 triliun, dengan komposisi Rp 231,6
triliun sebagai nilai dampak awal, Rp 107,48 triliun sebagai dampak langsung, dan Rp
39,5 triliun sebagai dampak tidak langsung.
Pada sisi nilai tambah, perhitungan IO menunjukkan bahwa penerimaan PBB
sebesar Rp 421,4 miliar dapat meningkatkan nilai tambah pada perekonomian DKI
Jakarta sebesar Rp 330,7 miliar. Peningkatan ini terdiri dari Rp 208,5 miliar sebagai
nilai dampak awal, Rp 88,5 miliar sebagai dampak langsung, dan Rp 33,6 miliar
sebagai dampak tidak langsung. Dampak dari penerimaan PBB dan investasi pada
sektor bangunan secara bersamaan sebesar Rp 231,13 triliun akan meningkatkan
nilai tambah pada perekonomian DKI Jakarta sebesar Rp 183,2 triliun yang terbagi
atas dampak awal sebesar Rp 100,4 triliun, dampak langsung sebesar Rp 60,1 triliun,
dan dampak tidak langsung sebesar Rp 22,6 triliun.
Dalam hal pendapatan rumah tangga, potensi penerimaan PBB sebesar Rp 421,4
miliar dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga pada perekonomian DKI
Jakarta sebesar Rp 156,4 miliar, yang terdiri dari Rp 110,7 miliar sebagai nilai dampak
awal, Rp 32,3 miliar sebagai dampak langsung, dan Rp 13,4 miliar sebagai dampak
tidak langsung. Dampak dari penerimaan PBB yang diiringi dengan investasi pada
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sektor bangunan sebesar Rp 231,13 triliun akan mendorong pendapatan rumah
tangga pada perekonomian DKI Jakarta dapat meningkat hingga Rp 68,3 triliun,
yang terdiri atas Rp 37,8 triliun sebagai dampak awal, Rp 21,4 triliun sebagai dampak
langsung, dan Rp 9,1 triliun sebagai dampak tidak langsung.
Pada sisi tenaga kerja, perhitungan IO menunjukkan bahwa penerimaan PBB
sebesar Rp 421,4 miliar berkontribusi dalam meningkatkan kesempatan kerja pada
perekonomian DKI Jakarta sebanyak 704 orang, yang terdiri dari 415 orang sebagai
dampak awal, 213 orang sebagai dampak langsung, dan 76 orang sebagai dampak
tidak langsung. Jika investasi pada sektor bangunan juga diperhitungkan
bersamaan dengan penerimaan PBB dengan total sebesar Rp 231,13 triliun,
kesempatan kerja pada perekonomian DKI Jakarta dapat meningkat secara total
sebesar 271.253 orang, yang komponennya terdiri atas dampak awal sebesar 76.697
orang, dampak langsung sebesar 145.240 orang, dan dampak tidak langsung
sebesar 49.315 orang.
Melalui simulasi pertama, diketahui bahwa dampak paling tinggi dari penerimaan
PBB ditunjukkan oleh sektor bangunan, diikuti dengan sektor perdagangan dan
sektor pemerintahan umum dan pertanahan. Simulasi kedua menunjukkan dampak
penerimaan PBB dan investasi pada sektor bangunan, yang dampak tertingginya
ditunjukkan oleh sektor bangunan, sektor perdagangan, dan sektor lembaga
keuangan. Secara keseluruhan, sektor bangunan merupakan sektor yang memiliki
keterkaitan paling kuat dengan sektor jasa-jasa, sehingga shock awal dari sektor
jasa-jasa melalui penerimaan PBB menyebabkan tingginya dampak awal pada
sektor bangunan. Sementara itu, sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta
sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan merupakan dua sektor yang
mengalami peningkatan paling tinggi dari dampak langsung dan tidak langsung
akibat penerimaan pajak apartemen di DKI Jakarta.

III.4

Peluang sewa jangka panjang bagi tipe CR di kampung
padat

III.4.1 Permasalahan rumah sewa secara umum
Terbatasnya luasan dan tingginya harga lahan di kota Jakarta mengakibatkan
lokasi rumah sewa berada jauh dari pusat kota. Walau hal ini bertujuan untuk
menciptakan harga sewa yang terjangkau bagi penghuni, namun tetap memberi
keuntungan yang memadai bagi penyedia. Hal ini memberikan masalah besar bagi
penghuni seperti memperlama waktu tempuh, meningkatkan biaya transportasi,
dan penurunan kualitas lingkungan. Dengan demikian, nilai ekonomis membangun
rumah sewa menjadi turun karena sedikit orang yang berminat akibat dari hal
tersebut.
Namun, rumah sewa di tengah kota pun memiliki tantangan lain, yaitu harga yang
tidak terjangkau, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Tingginya harga sewa kerap membuat peminat gagal dan menyerah untuk
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menghuni rumah sewa. Oleh karenanya, kedekatan dengan pusat kota atau fasilitas
umum menjadi sangat penting bagi mereka.
Selain itu, terdapat masalah insekuritas bermukim. Tidak adanya status milik, kerap
kali menyebabkan penghuni memiliki rasa insekuritas terhadap huniannya, mereka
takut suatu saat mereka akan diminta keluar dari rumahnya (Hulse et al, 2019. Morris
Et al, 2017). Namun bukan berarti hal ini menyebabkan mereka memiliki keinginan
untuk pindah ke rumah dengan status hak milik, Hulse et al (2010) menyatakan
beberapa kelompok penghuni dengan ekonomi yang baik bahkan tidak memiliki
keinginan untuk memiliki rumah dan lebih menyukai tinggal di rumah sewa karena
beberapa hal seperti fleksibilitas. Selain itu kontrak yang jelas dalam sewa jangka
panjang juga bisa mengatasi rasa insekuritas dari penghuni.

III.4.2 Strategi rumah sewa
Dalam penyelesaiannya, permasalahan umum rumah sewa dapat diselesaikan
dengan strategi memilih bangunan di tengah kota, menggunakan bangunan yang
ada, menyesuaikan harga plafon, menyediakan perjanjian sewa dalam jangka
waktu panjang, serta mengatur harga agar dapat mengimbangi pasar. Sedangkan
dalam permasalahan skema hibah rumah sewa dapat menggunakan beberapa
strategi pembiayaan seperti tabungan rakyat, subsidi, dan pajak, juga diharapkan
adanya skema hibah berbeda untuk kalangan yang berbeda dan yang terakhir
diberikan keringanan syarat bagi peminat yang ingin mengaplikasi pada skema
hibah yang disediakan.
Pemerintah dan penyedia hunian di kota-kota dunia untuk memilih lokasi yang
strategis di tengah kota. Masuk masalah biaya konstruksi yang mahal menjadi
tantangan yang sulit diatasi. Pengalaman di dunia menyarankan untuk
menggunakan bangunan yang ada daripada membangun baru. Namun hal ini
hanya mampu disediakan secara swadaya oleh masyarakat, dengan
memanfaatkan ruang dalam hunian eksistingnya. Alhasil, sewa jangka panjang,
dengan mengakuisisi bangunan eksisting di tengah kota, dan disertai dengan
fleksibilitas skema hibah.
Namun, terdapat beberapa permasalahan terkait hibah. Pertama adalah mengenai
sistem pembayaran, sistem pembayaran yang ada seringkali sangat memberatkan
peminat. Dari sistem pembayaran yang ada, diharapkan adanya program seperti
tabungan rakyat yang dapat meringankan pembayaran dan diringankan lagi
dengan subsidi dari pemerintah. Pemerintah dapat berperan aktif dengan
mengolah dana pemerintah dengan memberikan subsidi maupun keringanan pajak
bagi peminat yang berniat mendapatkan rumah sewa, terutama yang memiliki
kesulitan dalam pembayaran pajak. Kedua adalah seringkali pasar rental housing
dibuat hanya untuk kalangan tertentu seperti menengah ke bawah, sehingga
masyarakat kelas lainnya kehilangan pasar rental housing dan tidak bisa
mendapatkan hunian yang sesuai dengan kemampuannya. Maka dari itu,
diharapkan disediakan skema aplikasi hunian yang berbeda untuk berbagai
kalangan masyarakat. Terakhir adalah syarat hibah yang dinilai terlalu berat,
Komisi 3 bid. Pembangunan dan Lingkungan Hidup - Dewan Riset Daerah DKI Jakarta

42

adanya banyak syarat tertulis dalam proses aplikasi dinilai terlalu berat dan rumit
dan tidak bisa dipenuhi oleh semua kalangan.

III.4.3 Sewa jangka panjang sebagai solusi
Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa salah satu penyelesaian masalah rumah
sewa adalah dengan diadakannya long-term lease atau sewa jangka panjang.
Pada perkembangan ekonomi negara, terutama yang mengarah kepada ekonomi
bebas, pertumbuhan perumahan lebih mengarah kepada perumahan sewa jangka
panjang. Sewa jangka panjang ini diartikan sebagai sewa dalam jangka waktu
sekitar sepuluh tahun atau lebih (Morris et al, 2017). Pemerintah di berbagai negara
dunia juga telah mencoba menyediakan perumahan publik dengan skema sewa
jangka panjang sebagai salah satu metode penyediaan hunian bagi warganya.
Sewa jangka panjang saat ini sudah menjadi tren yang menarik dan terjadi di
berbagai negara. Hulse et all (2019) dalam risetnya menemukan beberapa
kelompok penghuni, salah satu kelompok penghuni memilih menyewa dalam
jangka panjang dengan beberapa alasan; pertama, mereka lebih memprioritaskan
tinggal di lokasi yang sesuai dengan lifestyle daripada kepemilikan. Mereka
menganggap menyewa jangka Panjang adalah pilihan yang lebih baik serta
menawarkan kebebasan dan fleksibilitas. Ada pula yang beralasan bahwa jika
memaksa membeli rumah pada akhirnya akan berefek buruk kepada finansial
mereka. Studi ini juga mengindikasikan bahwa akan ada perubahan normatif dalam
melihat sewa jangka panjang. Namun, dalam praktiknya penyediaan hunian ini tidak
semata-mata berjalan dengan lancar.
Berdasarkan praktik yang telah dilakukan di negara lain, terdapat beberapa
permasalahan pada perumahan yang disediakan pemerintah, terutama
perumahan sewa publik dengan sewa jangka panjang secara umum yang akhirnya
membuat perumahan sewa publik memiliki okupansi yang rendah. Permasalahan
yang muncul pada rumah sewa publik diantaranya didasari oleh masalah pada
beberapa elemen yaitu:
1. Memilih lingkungan perumahan;
2. Pemilihan lokasi;
3. Masalah terkait harga sewa dan pengeluaran penghuni.
Masalah pertama pada rumah sewa publik dibahas oleh Li et al (2014) dalam
mengkaji rumah sewa publik di wilayah Chongqing adalah pemilihan lahan dan
layout lingkungan. Dalam hal pemilihan lahan publik dinilai jauh dari pusat kota
sehingga transportasi menjadi sulit dan mahal, hal ini juga menyebabkan lalu lintas
yang sangat padat.
Kemudian masalah pemilihan lokasi juga menyebabkan isolasi terhadap rumah
sewa publik, dan fasilitas yang tidak komprehensif serta lingkungan yang sangat
tidak teratur. Penghuni rumah sewa publik menyatakan sangat tidak puas terhadap
fasilitas yang ada di sekitar publik. Masalah lokasi tidak hanya terjadi di Cina, namun
juga beberapa negara barat lainnya, seringkali memang perumahan publik
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dibangun di tempat yang tidak terlalu baik dan jauh dari lapangan pekerjaan (chen,
2014).
Masalah yang kerap terjadi berikutnya adalah terkait dengan harga sewa dan
pengeluaran penghuni. Kebanyakan rumah sewa publik yang disediakan
pemerintah di negara seperti Cina sendiri memiliki beberapa isu, yaitu harga sewa
yang dinilai terlalu tinggi, di mana Masyarakat Berpenghasilan Rendah tidak mampu
mengajukan dan mendapatkan sewa. Dalam risetnya, Chen (2014) menyatakan ada
pula isu di mana para penghuni menyatakan bahwa sejak mereka tinggal di rumah
sewa publik yang lokasinya lebih jauh dari pekerjaan, mereka membutuhkan waktu
yang lebih lama dalam perjalanan menuju lokasi kerja dan mengeluarkan biaya
yang lebih banyak untuk transportasi. Chen pun akhirnya menyarankan
dIbandingkan membuat publik di lahan baru yang jauh dari pusat kota, akan lebih
baik jika publik dibuat dalam skala kecil namun banyak dan tersebar di area urban
yang telah berkembang dengan koneksi dan akses transportasi yang baik.
Menggunakan bangunan tua/lama juga dianggap lebih baik dan efektif secara
biaya dibandingkan membangun rumah sewa publik yang baru dari awal. Hal ini
dapat menjadi solusi kekurangan dana dalam pembangunan publik yang dinilai
tidak efektif secara biaya.
Dalam penyediaan hunian untuk masyarakat, selain melihat masalah-masalah
yang ada baiknya melihat preferensi masyarakat dalam memilih hunian, sehingga
program penyediaan rumah akan tepat sasaran dan berhasil dilaksanakan secara
sukses. Secara garis besar, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi preferensi
penghuni seperti lokasi, aksesibilitas, harga, kualitas bangunan, fasilitas, desain dan
aspek estetik, reputasi developer, dan kepemilikan lahan. Lokasi dianggap sebagai
salah satu faktor yang paling memiliki pengaruh. Penghuni akan selalu memiliki
preferensi dan memilih lokasi yang strategis dengan berbagai alasan, seperti agar
nilai hunian terus meningkat dan lainnya (Mulyano et al, 2020, Kurniawan et al, 2020).
Lokasi hunian terutama diminati dan menjadi pertimbangan utama oleh penduduk
usia muda dan produktif (Palicki, 2020). Preferensi lokasi hunian menjabarkan bahwa
sebagian besar responden, hingga di atas 70%, lebih memilih hunian di tengah kota
dibanding suburban dan rural (Leh et al, 2016).

III.4.4 Pandangan hukum mengenai peluang sewa jangka panjang
Dalam melihat rumah sewa jangka panjang melalui kacamata hukum, terdapat
pertanyaan yang harus dijawab, seperti :
1. Masih adakah “peluang” untuk mendapatkan sewa rumah dalam jangka
panjang dan dengan harga yang terjangkau?
2. Kendala hukum apa saja dalam mendapatkan sewa rumah dalam jangka
panjang tersebut?
Untuk menjawab pertanyaan itu terdapat beberapa aspek yang harus dilihat
meliputi: Kepastian Hukum, Hak dan Kewajiban dalam Hukum, Hubungan
Keperdataan, Perjanjian, dan Persoalan Penyewa Wanprestasi.
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A. Tanah/rumah milik masyarakat
Tanah/rumah milik masyarakat dapat difungsikan sebagai rumah sewa
jangka panjang selama jangka waktu dan harganya dapat disetujui oleh
pemilik. Bahwa dalam hal mendapatkan sewa rumah dalam waktu jangka
panjang dapat dilakukan melalui suatu kesepakatan apabila pemilik rumah
merupakan individu (perseorangan) atau pihak privat (swasta), di mana
dalam hukum positif Indonesia, terutama pada bidang keperdataan,
penetapan harga sewa diatur melalui suatu perikatan berdasarkan
kesepakatan para pihak baik antara penyewa dengan pemilik rumah yang
mana hal ini sesuai dan atas kesepakatan tersebut merupakan
undang-undang yang mengatur bagaimana kesepakatan tersebut berjalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata guna mencapai
harga yang bersahabat, perlu melihat realita pasar penyewaan rumah yang
ada.
B. Tanah/rumah milik pemerintah
Tanah/rumah milik pemerintah dapat digunakan dengan jangka waktu 5
tahun. Sewa rumah terkait tanah/rumah milik pemerintah secara garis besar
terbagi menjadi tanah aset dan pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah
(BMN/BMD).
C. Tanah Aset
Penguasaan atas tanah-tanah aset negara/daerah, umumnya dilakukan
dengan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. Hak Pakai digunakan jika bidang
tanah yang bersangkutan dipergunakan sendiri oleh instansi yang
bersangkutan (Harsono, 2007), sedangkan Hak Pengelolaan diberikan jika
bidang tanah aset yang bersangkutan akan dikerjasamakan.
D. Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD)
Peraturan Pemerintah No.27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah Pasal 27, Pasal 29, Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta
Peraturan Menteri Keuangan No.57/2016 tentang Tata cara Pelaksanaan
Sewa Barang Milik Negara menjelaskan bahwa sewa BMN/D jangka panjang
sulit dilakukan. Namun demikian ada peraturan yang menggembirakan
yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2021
tentang Badan Bank Tanah yang menegaskan bahwa tanah yang dikelola
Bank Tanah diberikan Hak Pengelolaan sesuai perundang-undangan (Pasal
40 ayat [1]), dan dalam hal di atas tanah Hak Pengelolaan Sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) telah dimanfaatkan dengan baik untuk
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pertanian dan/atau
perkebunan, paling singkat 10 (sepuluh) tahun, dapat dilepaskan kepada
masyarakat untuk diberikan hak milik (Pasal 41).
Berkenaan jangka waktu sewa rumah dalam waktu jangka panjang atas
rumah yang merupakan aset milik negara atau daerah, maka terdapat
pembatasan-pembatasan tertentu yang merupakan kebijakan hukum dari
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negara sebagaimana contohnya pembatasan waktu sebagaimana pada PP
No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah
pada Pasal 29, di mana untuk dapat memperpanjang jangka waktu sewa 5
(lima) tahun maka harus mengikuti persyaratan yang ditentukan
Undang-Undang, hal ini terdapat pengecualian terkait di mana pengelolaan
rumah melalui bank tanah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah
dinyatakan bahwa tanah yang dikelola Bank Tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (1) telah dimanfaatkan dengan baik untuk perumahan
bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pertanian dan/atau perkebunan,
paling singkat 10 (sepuluh) tahun, dapat dilepaskan kepada masyarakat
untuk diberikan hak milik (Pasal 41).
E. Tanah/rumah wakaf
Potensi tanah wakaf perorangan untuk pembangunan rumah sewa untuk
MBR sebenarnya cukup besar, syaratnya adalah kejelasan manfaat (mauquf
alaih). Untuk pembangunan jalan lingkungan, masyarakat sudah terbiasa
“wakaf meteran”. Jika untuk pembangunan infrastruktur penyediaan
tanahnya dapat dilakukan dengan wakaf meteran, maka untuk
pembangunan rumah sewa MBR juga dapat dilakukan dengan wakaf
meteran. Hal ini dapat dilakukan bila ada kesepahaman dengan para calon
wakif meteran ini. Maka dari itu tanah/rumah wakaf dapat digunakan
selama sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih), dan disetujui oleh
Nazir.
F. Rumah di atas hak sekunder
Hak primer yang dimaksud adalah hak milik (individu atau negara) dan hak
sekunder adalah hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak
pengelolaan, dan lain-lain. Rumah di atas hak sekunder dapat dijadikan
rumah sewa sesuai dengan jangka waktu/konsesinya (Ganindra &
Kurniawan, 2017). Rumah di atas hak sekunder mempunyai peluang menjadi
rumah
sewa
jangka
panjang selama sesuai dengan jangka
waktu/konsesinya.
G. Kompensasi penyelesaian sengketa tanah/rumah
Risiko terbesar dalam bisnis properti adalah sengketa tanah. Dengan
terjadinya sengketa atas tanah, properti atau apapun yang ada di atasnya
akan terimbas. Sengketa tanah dapat menyebabkan investasi ”amblas”.
Banyak kalangan pengembang yang jatuh ”miskin” karena sengketa tanah.
Hal tersebut dapat dipahami, karena penyediaan tanah memerlukan modal
yang sangat besar.
H. Kerja sama berbasis Resolusi Sengketa
Kerja sama atas tanah-tanah yang menjadi objek sengketa, baru dapat
dilakukan jika telah ada kejelasan mengenai penyelesaian materi pokok
yang dipersengketakan. Kerja sama bisa dilakukan oleh para pihak yang
terlibat sengketa (Sarita & Zarqoni, 2011). Namun Kerja sama juga dapat
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dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga. Pada dasarnya dapat dibedakan
kerja sama berbasis tanah objek sengketa (nonlitigasi) maupun objek
perkara (litigasi).

III.4.5 Basis Nonlitigasi dan Litigasi
A. Basis Nonlitigasi
Basis nonlitigasi lebih memberikan peluang munculnya berbagai alternatif
kerja sama. Keamanan kerja sama akan sangat tergantung pada iktikad
para pihak. Namun tidak boleh dilupakan adalah peran bentuk resolusi
sengketanya. Dari aspek yuridis formil penyelesaian sengketa, investor bisa
memilih jenis kesepakatan dan registrasinya (warmerking), apakah memilih
pengesahan notariil, ataukah memilih pengesahan hakim/pengadilan. Dari
sisi yuridis materiil, konstruksi kesepakatan, termasuk penalti bagi para pihak
yang ingkar akan menjadi “tonggak” kerja sama.
B. Basis Litigasi
Konstruksi hukum penyelesaian perkara dapat dibedakan antara kasus yang
masih dalam proses perkara (persidangan) dan perkara yang sudah selesai.
Untuk perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, peluang kerja
sama dapat ditempuh melalui:
●

Kerja sama dengan pihak yang menang,

●

Kerja sama dengan pihak yang menang dan kalah dengan melakukan
dading (Dading adalah perjanjian perdamaian yang dibuat di muka
Hakim sebagai pengakhiran suatu sengketa yang tengah berjalan).

Untuk perkara yang belum selesai, peluang kerja sama tetap ada melalui:
●

Kerja sama dengan kedua pihak,

●

Membeli perkara.

Kerja sama atas tanah objek sengketa maupun perkara dapat dilakukan
dengan mengadaptasi model-model kerja sama antara pemerintah,
swasta, pemilik tanah maupun masyarakat luas. Pemerintah berdasarkan
otoritas UU 26/2007 sebenarnya bisa secara sepihak “memplot” objek
sengketa untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Demikian pula sebaliknya pemerintah mempunyai kewenangan untuk
memberikan insentif peruntukan, baik berupa zonasi peruntukan, Koefisien
Dasar Bangunan, maupun Koefisien Lantai Bangunan, contohnya adalah
peningkatan “kelas” peruntukan untuk kawasan Sentra Primer Pembangunan
Barat di Kembangan (Noerdin, 2008).
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C. Resolusi Konflik (Penyelesaian Sengketa)
Penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yakni:
●

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (litigasi);

●

Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan (nonlitigasi) yang
juga sering disebut penyelesaian sengketa alternatif atau ADR
(Alternative Dispute Resolution).

Proses litigasi, selain memerlukan waktu yang lama, biaya yang besar, juga
menyisakan persoalan baik bagi pihak yang dimenangkan, maupun pihak yang
dikalahkan, seperti pepatah ”yang menang menjadi arang sedangkan yang kalah
menjadi abu”. Tingginya jumlah kasus tanah yang masuk dalam proses litigasi, di
satu pihak mengindikasikan rumitnya kasus tanah di Indonesia, sehingga tidak bisa
didamaikan (Per.MA 2/2003), di pihak lain menunjukkan masih kurang berperannya
lembaga ADR di masyarakat.
Di wilayah yang telah berkembang, tanah adalah “komoditi” yang semakin “langka”.
Terkurasnya energi pemangku kepentingan dalam pembebasan tanah, membuat
mereka “lalai” untuk segera menggunakan/membangun tanahnya. Pada saat yang
bersamaan secara “bergerilya” para penyerobot tanah “profesional” telah
membangun perkampungan di atas tanah yang dengan susah payah dibebaskan
oleh pengembang.
Pada tahap awal pendudukan tanah, para pihak yang menduduki tanah milik pihak
lain ini tergolong dalam “menduduki tanah tanpa izin”. Berdasarkan Undang Undang
Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang
Berhak Atau Kuasanya Pasal 2, maka pendudukan tanah tanpa izin ini dilarang.
Dalam Pasal 6 ayat (1), para penyerobot ini dapat dikenakan pidana kurungan
selama 3 bulan.
Jika penyerobotan tanah tersebut telah berlangsung lebih dari 20 tahun tanpa
adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik tanah, maka kedudukan para
penyerobot ini telah berubah menjadi penggarap. Kedudukan hukum para
penggarap ini telah lebih kuat, bahkan mereka telah mempunyai legal standing.
Pendudukan tanah selama lebih dari 20 tahun tanpa adanya upaya hukum dari
pemilik tanah, dapat dianggap sebagai “persetujuan” dari pemilik tanah.
Penguasaan fisik (de facto) secara sempurna dalam kurun waktu lama (lebih dari
20 tahun) dapat dijadikan pertimbangan penerbitan/penetapan hak atas tanah
oleh pejabat yang berwenang (de jure), hal tersebut dapat dilihat dalam Buku II BW
maupun dalam PP 24/1997 jo. PMNA/KaBPN 3/1997.
Pengusiran penyerobot tanah yang melalui aparat penegak hukum terjadi
beberapa kali, tetapi pendudukan tanah itu tetap eksis. Pendekatan win-win solution
mungkin lebih kena, misalnya melalui kesepakatan pemberian sewa murah jangka
panjang atas rusun yang dibangun di atas tanah sengketa yang kronis dan
menahun tersebut.
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III.4.6 Segmentasi masalah perumahan MBR
UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Persoalan
SEWA JANGKA PANJANG pada dasarnya bukan sekedar bagaimana MBR dapat
memperoleh hunian jangka panjang, tetapi lebih pada persoalan penghidupan
(livelihood) MBR. Dalam pelaksanaan penyediaan rumah sewa terdapat segmentasi
masalah perumahan MBR.
Skema ini menggambarkan segmentasi Perumahan MBR. Untuk MBR klaster bawah
(miskin-pengangguran) yang tidak sanggup untuk membayar uang sewa, hunian
harus disediakan oleh pemerintah melalui pembangunan rumah sosial yang
dibangun di atas tanah aset pemerintah. Sedangkan untuk MBR klaster tengah yang
mempunyai penghasilan “sederhana” dapat disediakan rumah sewa yang dapat
dibangun di atas tanah aset pemerintah, tanah wakaf maupun tanah komunal.

III.4.7 Kendala hukum: kelaikan bangunan, dan kaitannya dengan
jangka waktu sewa rumah
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan gedung, tolak ukur keandalan bangunan dilihat dari beberapa
aspek. Di antaranya adalah keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kemudahan. Bukti bahwa bangunan gedung telah andal dan dapat dimanfaatkan
adalah dengan adanya kepemilikan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan oleh
pemerintah daerah setempat setelah bangunan dinyatakan layak secara
administratif dan teknis. Sertifikat Laik Fungsi ini diterbitkan dengan masa berlaku 5
(lima) tahun untuk bangunan umum dan 20 tahun untuk bangunan tempat tinggal
36. Bahkan dalam Perda DKI Jakarta No.7 tahun 2010, jangka waktu SLF untuk
banngunan umum 5 tahun dan untuk bangunan rumah tinggal adalah 10 tahun.
Dengan begitu, sebelum masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi habis, pemilik bangunan
harus mengajukan perpanjangan SLF dengan melengkapi beberapa dokumen
lampiran.
Adapun dokumen lampiran yang dimaksud adalah hasil Pengkajian Teknis
Bangunan Gedung yang dilakukan oleh Pengkaji Teknis Bangunan Gedung yang
memiliki IPTB (Izin Pelaku Teknis Bangunan) atau SKA (Sertifikat Keahlian) yang
sesuai. Selanjutnya, penyelenggaraan SLF telah diatur dalam Permen PUPR
No.27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Penerbitan SLF
sendiri telah diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori yang disesuaikan menurut
jenis dan luasan bangunan. Adapun empat kategori tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Kelas A untuk bangunan non rumah tinggal di atas 8 lantai
2. Kelas B untuk bangunan non rumah tinggal kurang dari 8 lantai
3. Kelas C untuk bangunan rumah tinggal lebih atau sama dengan 100 m²
4. Kelas D untuk bangunan rumah tinggal kurang dari 100 m²
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Karena jangka waktu Sertifikat Laik Fungsi untuk bangunan tempat tinggal itu adalah
20 tahun, maka sewa rumah juga tidak dapat melebihi jangka waktu 20 tahun.
Jika penyewa tidak membayar uang sewa (wanprestasi), dapat diproses pidana
setelah diberikan somasi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)
Pasal 1548 menjelaskan bahwa sewa menyewa merupakan suatu persetujuan, di
mana suatu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang
kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang
disanggupi. Oleh karena itu penyewa harus menepati 2 kewajiban utama, yaitu:
1. memakai barang sewa dengan baik;
2. membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan.
Jika penyewa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa, Pemberi Sewa
dapat menuntut pembayaran sewa serta bunga kepada penyewa atas wanprestasi
sebagaimana diterangkan Pasal 1243 KUH Perdata.
Dengan demikian, pemaparan pada Bab III memperlihatkan beragam kontribusi
positif penerapan CR dalam tiap persil rumah di DKI Jakarta. Keterbatasan
kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah terjangkau di ibu kota dapat
terbantu penyediaannya dengan memanfaatkan kemampuan swadaya
masyarakat yang tinggi untuk membangun rumah. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
beserta kegiatan ekonomi di beberapa sektor pun dapat menjadi kontribusi positif
lainnya. Namun untuk melaksanakan hal ini, beberapa hal harus dilakukan bersama
dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
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BAB IV
PENUTUP
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Seiring dengan berjalannya waktu, Jakarta mulai ditinggalkan warga dikarenakan
harga lahan yang semakin mahal. Warga mulai memilih untuk pindah keluar
Jakarta agar bisa mendapatkan hunian yang terjangkau. Hal ini kemudian
menyebabkan daerah-daerah di Jakarta mulai terlihat ‘mati’. Untuk menghidupkan
kembali wilayah ini dibutuhkan proses mengolah kembali kebijakan dan penyediaan
Kawasan perumahan agar warga dapat tinggal di daerah tersebut tanpa terbebani
dengan tingginya harga lahan dan properti.
Selain itu, perubahan komposisi demografi turut andil dalam mengubah cara
merumah, bertinggal, dan bermukim masyarakat di kota-kota besar Indonesia,
termasuk ibu kota. Bertambahnya umur harapan hidup masyarakat Indonesia
sebagai wujud membaiknya pelayanan kesehatan dan kesadaran hidup sehat,
ternyata memberi beban sosio-ekonomi kepada usia angkatan kerja yang kerap
memaksa usia angkatan kerja merumah dan bertinggal bersama orang tuanya,
walau sudah memasuki jenjang perkawinan dan pekerjaan.
Kondisi ini memunculkan tipe rumah baru, yang belum dikenal dalam nomenklatur
perumahan Indonesia, yakni Co-Residence (CR). Tipe rumah ini tidak hanya mampu
menyediakan rumah bagi para keluarga yang belum mampu memiliki rumah, tetapi
juga menjaga kondisi sosio-psikologis dengan orang tua melalui dukungan
antargenerasi. Tipe ini pun memungkinkan bagi orang tua untuk tetap merumah
dan bertinggal di ibu kota, menikmati infrastruktur yang kian berkembang, melalui
pembiayaan bersama pajak, biaya operasional, perawatan, dan pemeliharaan
rumah.
Melalui perhitungan simulasi, tipe ini mampu membantu usaha pemerintah untuk
menyediakan rumah bagi warga negaranya secara signifikan, melalui
penerapannya di kampung-kampung padat atau perumahan teratur yang tersebar
di kota-kota besar Indonesia, terlebih di ibu kota. Selain itu, CR berpotensi untuk
menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membangkitkan laju
perekonomian kota pada umumnya.
Terlepas dari beragam potensi yang menjanjikan, penerapan CR masih mengalami
beberapa tantangan yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah sistem sewa
jangka panjang dengan menggunakan area di tengah kota. Sewa jangka panjang
diartikan sebagai sewa yang berjalan dalam jangka waktu sekitar sepuluh tahun
atau lebih. Sewa jangka panjang telah berhasil diterapkan di berbagai negara,
selain menghidupkan kembali daerah kota yang ditinggalkan, sewa jangka panjang
juga menjawab berbagai kebutuhan dan preferensi masyarakat akan hunian yang
dirasa ideal. Menurut studi yang ada, sewa jangka panjang pun diminati banyak
orang. Oleh karenanya, sewa jangka panjang memiliki peluang yang besar untuk
diterapkan di Indonesia dan dapat menjadi cara untuk merevitalisasi daerah di
tengah kota yang mulai ditinggalkan warga. Namun demikian, sistem sewa jangka
panjang, terutama untuk CR yang berada di tanah bukan milik masyarakat melalui
pemanfaatan aset tanah pemerintah, belum memiliki tempat di peraturan negara
ini. Oleh karenanya, kajian komprehensif mengenai sistem sewa jangka panjang
perlu dilakukan dari perspektif interdisiplin.
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Sementara kepemilikan bersama/kolektif perlu menjadi pertimbangan pranata
kepemilikan rumah, bagi keluarga yang telah memiliki pengakuan negara atas
kepemilikan tanahnya. Transaksi jual beli ruang dalam rumah dapat menjadi konflik
antar anggota keluarga yang berkepanjangan dan menjamin kepastian bermukim
setiap anggota keluarga di kota-kota besar, termasuk ibu kota Indonesia. Untuk itu,
kajian mengenai hukum kepemilikan tanah bersama/kolektif perlu dilakukan untuk
menyediakan rasa keamanan bermukim, yang berimplikasi pada para penghuni
tipe rumah ini.
Terutama di ibu kota, tipe rumah ini akan berkembang secara vertikal karena kian
melambungnya harga tanah secara tidak terkendali. Hal ini menyebabkan para
penghuni tipe rumah ini membutuhkan izin membangun secara vertikal melampaui
batas yang kini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Dalam peraturan
tersebut, telaah kawasan perumahan terbagi dalam 9 (sembilan) zona yakni:
1. R1 (Zona perumahan kampung dengan sub zona rumah kampung),
2. R2 (Zona perumahan KDB Sedang-Tinggi dengan sub zona rumah sangat
kecil);
3. R3 (Zona perumahan KDB Sedang-Tinggi dengan sub zona rumah kecil);
4. R4 (Zona perumahan KDB Sedang-Tinggi dengan sub zona rumah sedang);
5. R5 (Zona perumahan KDB Sedang-Tinggi dengan sub zona rumah besar);
6. R6 (Zona perumahan KDB Sedang-Tinggi dengan sub zona rumah flat);
7. R7 (Zona perumahan vertikal dengan sub zona rumah susun);
8. R8 (Zona perumahan vertikal dengan sub zona rumah susun umum); dan
9. R9 (Zona perumahan KDB rendah dengan sub zona rumah KDB rendah).
Setiap zona telah diatur secara spasial dengan jelas dan memiliki ketentuan jumlah
lapisnya. Jika tipe rumah CR ini hendak dilaksanakan secara masif, maka perlu
adanya peluang perubahan lintas zona, seperti dari kampung-kampung padat
yang semula R1 dapat menjadi R6, perumahan teratur yang sebelumnya berada di
zona R2 hingga R5 dapat menjadi R6 atau R7 sesuai dengan kemampuan finansial
dan kebutuhan para penghuninya. Kondisi eksisting ini membelenggu kemungkinan
terlaksananya penerapan tipe rumah CR di ibu kota.
Untuk itu, pemisahan antara Peraturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan
Zonasi (PZ), yang selama ini menjadi satu kesatuan dalam Peraturan Daerah
Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014, perlu dilakukan. Hal ini memudahkan
pemutus kebijakan untuk melakukan adaptasi tata guna lahan, tipe fungsi, dan
intensitas pembangunannya. Dalam topik ini, tipe fungsi rumah dan perumahan
perlu ditinjau kembali, guna dapat mengakomodasi kebutuhan Rumah Susun
Swadaya Keluarga Sejahtera. Adapun perubahan PZ yang diusulkan adalah: rumah
keluarga tunggal (single family), rumah keluarga jamak (multiple family), serta
campuran rumah dan komersial (mixed-use).
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Namun perubahan tersebut tentunya membutuhkan kajian komprehensif untuk
menata peluang-peluang perubahan lintas zona secara spasial. Selain itu, perlu
juga kajian terkait pajak dan pertelaan Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera.
Kajian tersebut tentunya harus disertai dengan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta untuk menyediakan infrastruktur pendukung, seperti jalan, saluran air,
pasokan listrik, air bersih dan limbah rumah tangga, ketersediaan ruang terbuka
hijau dan sarana mitigasi bencana serta jejaring transportasi umum multimoda
yang mencakup seluruh wilayah di ibu kota guna menghindari implikasi negatif dari
pelaksanaan tipe rumah ini secara masif.
Oleh karenanya, pelaksanaan tipe rumah CR tidak hanya membantu penyediaan
rumah sebagai hak dasar warga negara dan mempercepat laju ekonomi ibu kota
semata, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan secara komprehensif. Dengan
demikian, tipe CR ini dapat menghasilkan keluarga-keluarga ibu kota yang
sejahtera, melalui program Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera, yang
mencerminkan bahagia warganya dan maju kotanya.
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