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DATA TAK VALID, PROGRAM RTLH SALAH SASARAN

Pekalongan, suaramerdeka.com - Komisi B DpRD Kota pekalongan menyebutkan banyak rumah

tak layak huni tidak masuk dalam database Rumah rak Layak Huni (RTLH), sehingga program

pugar RTLH salah sasaran. Mereka tidak mendapat hak pemugaran rumah.

Ketua Komisi B DPRD Kota Pekalongan, Abdul Rozak mengungkapkan data itu dalam kegiatan

rapat kerja bersama Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman (Dinperkim), baru-baru ini.
Hadir Kepala Dinperkim, M. Sahlan, Kabid perumahan Rakyat, purwo Susetiyo dan staf.

Dikatakan, program RTLH selama ini berjalan berdasarkan data tahun 201 6 sejumlah 6.44g rumah

sebagai target dalam RPJMD tahun 2016 - Z02l .

"Tapi banyak masyarakat mengadu karena sebenarnya rumah mereka lebih berhak mendapatkan

program pemugaran rumah. Namun hak itu tidak diperoleh karena tidak masuk dalam database,,,

tutur Rozak.

Selain itu, Rozakjuga menyoroti praktik pelaksanaan pugar rumah di lapangan yang sering terjadi
pergantian sasaran karena beberapa faktor sepe(i tidak bersertifikat, tanah bersengketa, bangunan

sudah bagus atau bangunan ditinggalkan.

"Ternyata belum ada data, berapa dan siapa yang diganti, dan siapa saja yang didrop. Dengan

demikian, dari sini saya yakin sebagian besar data ini tidak valid. Harapan kami masyarakat yang

betul-betul berhak bisa mendapatkan bantuan tersebut."

Ketua Komisi itu mengingatkan dalam pelaksanaan program RTLH hati-hati dengan dasar data

akurat. " Karena banyak tedadi di masyarakat ada kecemburuan karena sasaran RTLH tidak sesuai

dengan kondisi di lapangan," katanya.

untuk itu, Komisi B memberikan rekomendasi kepada Dinperkim agar selalu meng-update data

RTLH setiap tahun awal tahun, yakni Januari. Setelah itu baru dilakukan pemetaan agar diketahui
berapa yang gugur tidak sesuai syarat dan berapa yang muncul baru.

Kabid Perumahan Rakyat Dinperkim, purwo Susetiyo mengakui kekurangan pada database itu.
Untuk itu, tahun ini Dinperkim menargetkan proses validasi selama tiga bulan dan hasilnya akan

digunakan sebagai dasar database RTLH terbaru.

"Kami akan rekrut faskel baru untuk validasi ke lapangan dan melakukan update database RTLH.
Namun dalam prosesnya kami tetap akan melibatkan LPM-BKM dan perangkat kelurahan yang

memang mengetahui kondisi di sekitar,,' jelasnya.



Kepala Dinperkim Kota Pekalongan, M. Sahlan menjelaskan dalam pelaksanaan pugar RTLH

sejak 2016 hingga 2019 masih tersisa sekitar 3.428 RTLH. Data tersebut, merupakan target

RPJMD sehingga akan dikejar untuk penyelesaiannya hingga 2021 mendatang.

Sumber Berita :

httos:i/www.suaramerdeka.com/news/baca./2 12824ldata+ak-valid-proeram-rtlh-salah-sasaran,

Senin, 6 Januari 2020



Catstan:

. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

l) Pasal I

a. Angka 9 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang

selanjutnya disingkat SKPD kabupaten/kota adalah unit kerja pemerintah

kabupaten/kota yang membidangi perumahan.

b. Angka 24 menyatakan bahwa Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat

RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas,

kualitas, dan kesehatan bangunan.

2) Pasal 5

a. Ayat (l) menyatakan bahwa Kriteria obyek bantuan adalah :

a) Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah :

l. Dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya;

2. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;

3. Tidak dalam status sengketa; dan

4. Penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang.

b) Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai

paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m2 (empat

puluh lima meter persegi).

c) Terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka peningkatan

kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan/atau

d) Terkena bencana alam, kerusuhan social dan/atau kebakaran.

b. Ayat (2) menyatakan bahwa Tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a adalah :

a) Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV;

b) Bahan dinding berupa bilik bamboo/kayu/rotan atau kayu kelas IV; tidak/kurang

mempunyai ventilasi dan pencahayaan;

c) Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh;

d) Rusak berat; dan/atau



e) Rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per

anggota keluarga yaitu 9 m2 (sembilan meter persegi).

3) Pasal 7 ayal (2) menyatakan bahwa Data tingkat kemiskinan, rumah tidak layak huni,

kekurangan rumah (backlog), daerah tertinggal atau daerah perbatasan negara

sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dan huruf e

diperoleh dari Bappenas dan/atau Badan Pusat Statistik.

4) Pasal l0

a. MBR yang memohon BSPS harus memenuhi persyaratan administrasi.

b. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari :

a) Surat perrnohonan dari MBR;

b) Surat pemyataan dan kuasa di atas materai secukupnya yang menyatakan :

l. Belum pemah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang

bersumber dari APBN dan/atau APBD provinsi/kabupaten/kota;

2. Tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;

3. Satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum

memiliki rumah;

4. Akan menghuni sendiri rumah yang mendapat BSPS;

5. Tidak memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih apapun;

6. Bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan semua

peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS; dan

7. Memberi kuasa kepada banl</pos penyalur untuk menyampaikan informasi isi

rekening tabungan kepada PPK sewaktu-waktu diperlukan.

c) Fotokopi sertifikat hak atas tanah; fotokopi surat bukti menguasai tanah; atau surat

keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;

d) Fotokopi KTP nasional, atau KTP seumur hidup; dan fotokopi kartu keluarga;

e) Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap,

atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap; dan

f) GK dan RPD BSPS.



5) Pasal ll
a. Ayat (l) menyatakan bahwa Deputi melaksanakan tugas dan tanggungjawab :

a) Perumusan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan BSPS;

b) Koordinasi pelaksanaan BSPS kepada kementrian/lembaga yang tugas dan

fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan BSPS di tingkat pusat dan daerah;

c) Sosialisasi kebijakan BSPS;

d) Menetapkan lokasi desa/kelurahan, atau lecamatan di setiap kabupaten/kota sebagai

lokasi BSPS; dan

e) Pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan BSPS.

b. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Deputi dibantu oleh Asisten Deputi, dan dapat

dibantu oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang

membidangi perumahan dan/atau Kepala SKPD kabupaten/kota.

6) Pasal 29 menyatakan bahwa Satker melakukan sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan

calon penerima bantuan pada desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi BSPS

dalam T- l .

7) Pasal 30

a. Ayat (2) menyatakan bahwa Kepala Satker membentuk tim teknis di tiap

Kabupaten/Kota untuk pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi.

sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan.

b. Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah unsur dari

kabupaten/kota, yaitu :

a) Kepala SKPD kabupaten/kota atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;

b) Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota yang membidangi social dan

pemberdayaan masyarakat atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;

c) Camat; dan/atau

d) Kepala desa/lurah.



Kesimpulan:

Pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 menyatakan

bahwa Data tingkat kemiskinan, rumah tidak layak huni, kekurangan rumah (backlog), daerah

tertinggal atau daerah perbatasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurufa, hurufb,
hurufc dan hurufd, dan hurufe diperoleh dari Bappenas dan/atau Badan Pusat Statistik, sehingga

apa yang terjadi di Kota Pekalongan adalah tidak tet updote nya database RTLH dari tahun 201 6

- 2021 oleh oleh BPS Kota Pekalongan. Dimana koordinator dan pelaksana fasilitasi

pembangunan dan atau peningkatan kualitas Rumah ridak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat

kurang mampu adalah Dinperkim Kota Pekalongan.

Selanjutnyajika dirasa tidak update, sebenamya bisa diusahakan dengan dilakukannya sosialisasi

oleh Satker yang membidangi permukiman seperti yang tertuang dalam pasal 29 bahwa Satker

melakukan sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan calon penerima bantuan pada desa./kelurahan

yang telah ditetapkan sebagai lokasi BSPS dalam T-1. Dan Kepala Satker bisa membentuk rim
Teknis untuk pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan

pemberdayaan. Sehingga, hasil sosialisasi bisa lebih maksimal dan tepat sasaran karena Tim

Teknis ini bisa ditambah unsur dari Kepala SKpD kabupaten/kota atau pejabat bawahannya yang

ditunjuk, Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota yang membidangi social dan pemberdayaan

masyarakat atau pejabat bawahannya yang ditunjuk, camat dan/atau Kepala desa/lurah seperti

yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (l) dan ayat (2).


