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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Laporan Kegiatan Pokja
Perkim Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 telah tersusun sebagai laporan seluruh
rangkaian pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pokja Perkim Tahun Anggaran 2019.

Diperlukan peran dan komitmen bersama termasuk Pokja Perkim dalam
mengawal setiap kegiatan, sehingga masing-masing komponen bisa mencapai target
hasil yang maksimal dan bisa memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Permukiman di Provinsi Nusa
Tenggara Barat.

Buku Laporan Kegiatan Pokja Perkim Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2A19
berisi struktur kepengurusan, akrivitas kegiatan dan program Pokja Perkim Provinsi NTB
tahun 2A19.

Diharapkan buku ini bisa memberikan manfaat bagipara pemangku kebijakan dan
stakeholders dalam pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Permukiman di
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, Desember 2A19
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BAB I ; PENDAHULUAN

l. t. LATAR BELAKANG
Urusan perumahan merupakan urusan yang sangat kompleks dan bersifat multi
dimensional serta multisektoral yang perlu ditangani secara terpadu melalui
koordinasi yang berjenjang disetiap tingkat pemerintahan, mengingat perumahan
dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan
yanq sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman saat ini masih menghadapi
tantangan besar, yaitu angka backlog perumahan (konsep penghunian dan konsep
kepemiiikan); Rumah Tidak Layak Huni (RTLii), dan pei'iambahan rumah tangga.

Tujuan Pembangunan Perumahan dan Permukiman sebagaimana tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan
Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Pei"umahan Rakyat Tahun
2015-2019 adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan
terjangkau serta didukung oleh prasarana ddn sarana dasar permukiman yang
*^-^l^:il tEl l lcludt.

Target penanganan yang telah dicetuskan hanya bisa ditangani secara bersama-
sama, melibatkan peran serta aktif, koordinasi dan sinergi dari berbagai sektor dan
berbagai pihak. Oleh karena itu keberadaan suatu wadah aiau iembaga di daerah
(baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota) yang dapat menjembatani kepentingan dan
kebutuhan dari berbagai pihak atau berbagai sektor berkaitan dengan bidang
pei'umahan dan kawasan pei'mukiman sangat diperlukan. \f/adah yang tepat untuk
maksud tersebut adalah Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Pokja Perkim). Oleh karena itu, pembangunan Perumahan dan Kawasan
Permukiman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dai'i pembangunan manusia
seutuhnya, termasuk pengembangan karakter, kualitas bangsa.

Tantangan dan tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat
diselesaikan jika terdapat keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan. Pada
implementasinya pelaksanaan sektor perumahan baik di pusat maupun di daerah
sangat kompleks, tidak bisa dilakukan secara sektoral tetapi melibatkan stakeholder
yang beragam (multisektor). Upaya mengkoordinasikan dan melibatkan stakeholder
dalam pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman telah ditempuh
Pemerintah melalui pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Pokja Perkim), baik di pusat maupun di daerah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya buku Laporan Kegiatan Pokja Perkim Provinsi NTB adalah
upaya meningkatkan kapasias Pokja Perkim dalam membangun sinergi, koordinasi
dan kolaborasi program pembangunan dan pengembangan PKP yang melibatkan
berbagai elemen/pihak, karena Pokja Perkim merupakan instrumen pembangunan
PKP dalam mewujudkan dan menjamin keseimbangan peran dan akses pemangku
kepentingan dalam selui"uh proses pembangunan PKP
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1.3.

Tujuan ciaripada disusunnya buku Laporan Kegiatan Poi(a Perkim Provinsi Nusa
Tenggara Barat adalah:
a. Memberikan Bemahaman bahwa Pokja Perkim $ebagai wadah koordinasi dan

sinergi pembangunan PKP dengan keanggotaan inklusif yang memerankan
fungsi advokasi, fasilitasi, intermediasi, koordnasi juga sebagai mitra daerah
dalam pembangunan PKP

b. Sebagai gambaran bagaimana Pokja Perkim melalui program kerjanya dalam
menjawab isu, permasalahan, dan tantangan dalam penyediaan perumahan
dan pengelolaan kawasan permukiman, karena Pokja Perkim yang bersifat
inklusif dipercayai mempunyai kemampuan, komitmen, dan kekuatan bersama
yang cukup kuat untuk melakukan sinergi dan komunikasi yang dapat
menjembatani berbagaifungsi dari regulator, operator. dan penerima manfaat.

c. Membangun database profil Pokja Perkim Provinsi sebagai gambaran seluruh
potensi dan sumber daya yang dimiliki Pokja Perkim.dengan melakukan
konsolidasi organisasi dan menyusun program strategis Pokja Perkim dan
rencana kerja/kegiatan serta skenario pendampingan teknis RP3KP dan Basis
Data dan updating isu - isu perumahan daerah.

Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang ligkup kegiatan Pokja Perkim Provinsi tahun 2019 meliputi Sosialisasi
kebijakan perumahan, mendorong peningkatan kemandirian Pokja Perkim melalui
penyusunan Pi.ogram Kerja, pendampingan terhadap Kabupaten Lombok Tengah
yang menyusun Dokumen RP3KP.

lndikator Keluaran
lndikator keluaran kegiatan Fasilitasi Pokja Perkim Provinsi NTB tahun 2019 adalah :. Peningkatan wawasan dan pemahaman, kesadaran Pemerintah Daerah akan

pentingnya peran Pokja Perkim dalam pembangunan perumahan (tersusunnya
Dokumen perencanaan RP3KP, dan pembangunan Basis Data PKP.. Terlaksananya tiga kegiatan utama dalam Fasilitasi Pokja Perkim Provinsi NTB
Tahun 2019, melalui peningkatan kemandirian Pokja Perkim, pendampingan
penyusunan Dokumen RP3KP.. Keterpaduan dan sinergitas serta kolaborasi kerjasama yang solid antara Dinas
PKP, Pokja Perkim Provinsi, Kabupaten/Kota, Satker BPPW NTB dan Satker
SNVT Penyediaan Perumahan Provnsi Nusa Tengara Barat dalam
penyelenggaraan dan mewujudkan pembangunan dan pengembangan bidang
PKP,

1.4.
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2.'!. Struktur Organisasi Pokja Provinsi NTB

Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman (Pokja Perkim) Provinsi Nusa Tenggara
Barat ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 60C-752 Tahun
2019 tentang Pembentukan Ketompok Kerja Perumahan dan Permukiman Provinsi
NTB tahun 2019.

Kelompok Kerja/Pokja Perkim NTB susunan keanggotaannya terdiri atas Ketua, Wakil
Ketua, Sekretaris dan 4 (empat) Koordinator Bidang seperti dibawah :

1. Ketua
2. Wakil Ketua 1

3. Wakil Ketua 2
4. Sekretaris
5. Sekretaris 1

6. Sekretaris 2

: Sekretaris Daerah NTB
: Kepala Bappeda NTB
: Ketua REI NTB
: Kadis Perkim NTB
: Kabid Binus DisPerkim NTB
: Kasi Penelitian dan Pengembangan Dinas

;.ir.r,rtr. tr..rr ,,, ., g:.\ -
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Perkim NTB
7. KoorBid Teknis dan Data : Kabid Perumahan DisPerkim i.lTB
8. KoorBid Pembiayaan dan : Kepala BPKAD NTB

Kemitraan
9' KoorBid Advokasi, Sosiali : Sekdis Perkim NTB

sasidan lnformasi
10. KoorBid Pemantauan dan : Kabid Permukiman DisPerkim NTB

E.,^t,,^^;LVatuctDt
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Struktur organisasi Pokja Perkim Provinsi NTB Tahun 2019
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2.2. Sejarah Pokja PKP NTB
Melalui dana Dekonsentrasi dari Kementerian Perumahan Rakyat pada TA. 2011,
Provinsi l.lTB teiah rrrelaksanakan kegiatan fasilitasi pembentukan Pokja PKP dan
berhasil menyusun draft SK Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja PKP
NTB, namun draft surat tersebut tidak pernah ditetapkan seiring dengan berhentinya
fasilitasi kegiatan dekonsentrasi bidang perumahan oleh Kementerian Perumahan
Rakyat pada tahun 2012. Sejak saat itu kegiatan Pokja PKP di Provinsi NTB pun
mengalami mati suri.

Seiring dengan perubahan kebijakan di pusat (Kementerian PUPR), pada tahun 2015
mengaktifkan kembali dekonsentrasi bidang perumahan dengan salah satu agenda
untuk fasilitasi pembentukan Pokja PKP Provinsi.

Bermula dari pemikiran bahwa diperlukan strategi perencanaan inovatif dan kreatif
yang melibatkan berbagai stakeholders dalam hal kemitraan untuk mengatasi masalah
perumahan dan permukiman, maka pada tanggal 17 Mei 2A15 para penggiat
perumahan Provinsi NTB ber-inisiatif pembentukan Forum Perumahan Rakyat
(ForPera) NTB.

Forum ini sebagai sarana komunikasi, konsultatif, dan bertukar fikiran dalam rangka
mendorong tumbuhnya perhatian dan KOMITMEN para stakeholders terhadap program
pembangunan perumahan dan permukiman rakyat, dimana kegiatan dan program kerja
yang ditaksanakan merupakan inisiatif dengan tidak meninggalkan azas musyawarah
untuk mufakat dan memprioritaskan program-program yang dapat memberikan nilai
tambah pada inisiatif perencanaan pembangunan.

Forum Perumahan Rakyat (ForPera) NTB disahkan melalui SK Gubernur pada tanggal
04 Juni 2015 dengan Nomor .6A0-34412Q15.
Foi'pera rr"TB diharapkan oleh para pendirinya agar dapat menjadi sarana untuk saling
berkomunikasi, bertukar pikiran yang komunikatif dan konsultatif dalam rangka
mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen para stakeholders terhadap program
pembangunan perumahan dan permukiman rakyat seiia mampu meningkatkan
kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang didukung melalui
peningkatan peran komunitas-komunitas yang ada dalam menunjang terwujudnya
perumahan dan pei"mukiman yang layak dan terjangkau di Provinsi NTB.

ForPera oleh para penggiat dan peduli bidang PKP di NTB pun dianggap sebagai
sebuah solusi untuk menciptakan strategi-strategi inovatif dan kreatif yang melibatkan
berbagai stakeholders dalam hal kemitraan untuk mengatasi permasalahan perumahan
dan permukiman di NTB. Oleh karena itu, struktur organisasi Forpera NTB pun dibuat
bersifat multisektor dan inklusif.

Tahun 2017 Forum Perumahan Rakyat (FORPERA) NTB telah tercatat dalam Buku
Best Practice Pokja PKP yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perencanaan
Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Forpera NTB ditetapkan sebagai Pokja
PKP yang tergolong aktif dan berdaya, serta mampu menciptakan inovasi solutif yang
berkontribusi bagi pembangunan bidang PKP.

LAPORAN KEGIATAN POKJA PERKIM PROVINSI NTBTAHUN 2079



l:.. .1 '
.:::' r. .1
,:i].i:::. : 

|:;. i

:.li

2.3. Posisi Strategis Pokja Perkim Provinsi NTB riaiam Pemhangunan Daerah
Pokja Perkim Provinsi NTB merupakan instrumen pembangunan PKP dalam
mewujudkan dan menjamin keseimbangan peran dan akses pemangku kepentingan
dalam seluruh proses pembangunan PKP.

Dibentuknya Pokja Perkim NTB merupakan suatu inisiatif dalam upaya meningkatkan
aiau pencapaian kinerja terhadap sebuah tujuan disebabkan tujuan tersebut ticiak akan
mampu diselesaikan oleh satu pihak saja. Penyiapan Pokja merupakan satu
konsekuensi untuk membangun sinergi dan koordinasi untuk suatu pekerjaan yang
meiibatkan berbagai eiemenipihak.

Pokja Perkim NTB sebagai wadah yang dibentuk atas dasar KOMITMEN bersama
para pemangku kepentingan perumahan sebagai tempat untuk mensinergikan
beberapa kegiatan, tukar pikii'an, dan partisipasi. Pokja Perkim merupakan instrumen
pembangunan bidang perumahan dalam mewujudkan dan menjamin keseimbangan
peran dan akses pemangku kepentingan dalam seluruh proses pembangunan bidang
pei'umahan. Wadah ini diharapkan dapat terbentuk secara formai sehingEa dapat
dilembagakan melalui surat keputusan Kepala Daerah.

Pokja Perkim NTB sejatinya dibentuk untuk menjawab isu, permasalahan, dan
tantangan dalam penyediaan perumahan dan pengelolaan kawasan permukiman di
daerah. Pokja Perkim diandalkan dalam menjawab isu, permasalahan, dan tantangan
tersebut karena Pokja Perkim yang bersifat inklusif dipercayai mempunyai kemampuan,
komitmen, dan kekuatan bersama yang cukup kuat untuk melakukan sinergi dan
komunikasi yang dapat menjembatani berbagai fungsi dari regulator, operator, dan
penerima manfaat.

Posisi strategis Pokja Perkim NTB dalam pembangunan daerah, meliputi :

. Melalui pembentukan Pokja Perkim NTB sebagai upaya antisipatif untuk mengurangi
potensi permasalahan yang ditimbulkan oleh faktor'-faktor yang berkaitan dengan
koordinasi dan sinergi antarpihak dalam pelaksanaan program dan pembangunan
perumahan.

. Salah satu fungsi Pokok Pokja Perkim NTB adalah melakukan advokatif untuk
pelaksanaan pembangunan PKP yang berkelanjutan dan berkeadilan di daerah.

. Daerah memerlukan upaya sistematis dalam pengarusutamaan pencapaian sasaran
pembangunan nasional bidang PKP di daerah untuk selanjutnya agar dapat
dijabarkan ke dalam perencanaan yang terukur dan pencapaian hasil di daerah
dapat diagregasi secara nasional, hal ini hanya bisa dilakukan Pokja Perkim NTB.

. Daerah memerlukan peran penyiapan dan pengawalan program pemerintah daerah
dalam pelaksanaan program pembangunan bidang PKP juga melalui Pokja Perkim
NTB.

. Daerah memerlukan penguatan kapasitas (capacity building) pemangku kepentingan
melalui proses pembelajaran dan knowledge management yang diselenggarakan
melalui fungsi dan peran Pokja Perkim di daerah.

. Strategi dan uoaya Pokja Perkim NTB untuk mencapai dan melaksanakan kebijakan
dan agenda global dan nasional, seperti:
- Susfarnable Development Goals (SDGs) terkait bidang PKP.
- RPJMD, sasaran oembangunan nasional bidang PKP.
- Rencana Strategis Dinas/lnstansiterkait bidang PKP.
- Kebijakan nasional terkait percepatan penyediaan perumahan.
- RPJMD, sasaran pembangunan bidang PKP.
- Rencana Strategis OPD terkait bidang PKP.

/-/PORAN KEGIATAN POKJA PERKIM PROVINSI NTBTAHUN 21rc
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2.4. Kontribusi Pokja Perkim Provinsi NTB daiam Penyeienggaraan Urusan Bidang
PKP di Daerah
Kontribusi Pokja Perkim NTB dalam penyelenggaraan urusan bidang PKP di NTB
melalui program kegiatan koordinasi, intermediasi, sinkronisasi dan kolaborasi antar
program PKP beserta dukungannya, fasilitasi dan pendampingan kepada Daerah
dalam menyusun Dokumen RP3KP.

Pokja Perkim NTB berkontribusi dalam penyelenggaraan urusan bidang PKP melalui
kegiatan fasilitasi, koordinasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah, diantaranya :

. fulendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk Pokja Perkim dengan melibatkan
peran serta masyarakat dan Pemda juga menyusun Dokumen RP3KP sebagai
Grand Strategy pembangunan dan pengembangan PKP.
Capaian : saat ini Provinsi dan 10 (sepuluh) Kabupaten Kota di Provinsi NTB sudah

membentuk Pokja Perkim dengan melibatkan peran masyarakat dan 4
(empat) Kabupaten sudah menyusun Dokumen RP3KP.

- lvlendorong Pemerintah Daerah menyusun RP3KP, Perda Penyelenggaraan PKP
dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) bangunan gedung, menyusun Perda CSR dan
membentuk Forum CSR.
Capaian : saat ini baru 2 (dua) Kabupaten yang sudah menerbitkan Perda SLF dan

baru Kota Mataram yang sudah memitiki Perda CSR dan Perwaltentang
Forum CSR.

' lJlendorong Pemerintah agar tebih kreafif dalarn menggali surnber dana dan prograrn
lain lain guna penanganan kawasan kumuh dan penanganan RTLH
Capaian : Pemerintah Daerah di NTB telah menetapkan dari Dana Desa untuk

pembangunan Rumah Layak Huni (RLFI), sementara Baznas Provinsi
ikut berkontribusi melalui program bedah rumah beserta jamban

' Mendorong Pemda dalam menyusun Basis Data PKP yang akurat, faktual dan
handal sangat penting sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan
keputusan.

' Pokja Perkim NTB juga melakukan lntermadiasi di Kampung Nelayan Kecamatan
Arnpenan Kota Mataram.

. Mendorong Pokja Perkim yang sudah terbentuk membuat program kerja prioritas,
dan program jangka menengah 5 tahunan.

LAPORAN KEGIATAN POK]A PERKIM PRAVNSINTBTAHUN 2079



BAB ItrI : PELAKSANAAN KEGIATAN KEMANDIRIAN
POKJA PERKIM PROVINSI NTB

3.1. Fenyusunan Rencana Straiegis dan Program Kerja Pokia Perkim Provinsi NTB
Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dengan
mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mewujudkan perumahan dan lingkungan
permukiman yang berkualitas salah satu program/rencana strategis Pokja Perkim NTB
melakukan keterpaduan program (kolaborasi dan sinergitas) dengan melibatkan semua
unsur dan elemen baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat. melalui :. Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas Hunian perumahan dan

kawasan permukiman kumuh, penuntasan dan pencegahan kumuh melalui program
BSPS, program RTLH Dinas Perkim, Baznas, Cipta Karya dan BPMPD, LH, Dinas
Sosial.. Kajian Pengembangan Rumah Khusus Nelayan, Pekerja lndustri (KEK Mandalika),
Rusus pekerja Pariwisata (wilayah destinasi wisata Lombok-Sumbawa), dan Rusus
masyarakat sosial beserta dukungan prasarana dan sarana utilitas umum melalui
Satker SNVT Penyediaan Perumahan, Dinas PKP, Cipta Karya, Badan Keuangan
dan Aset Daerah, BPN, PLN, PDAM,

. Dukungan Pembangunan dan Pengembangan sistem transpotasi dan jaringan jalan
yang terintegrasi melalui moda angkutan massal Perumahan dan permukiman
(Dishub, Forum Lalu Lintas Provinsi)., Pengembangan 3R pengelolaan sampah melalui Bank sampah Pokja Perkim
melakukan program sosialisasi kepada ibu-ibu Rumah Tangga di Perumahan
maupun perkampungan Mengelola Sampah Me,njadi Rupiah. Mengelola sampah
hingga memiliki nilai ekonomis.. Penguatan kelembagaan penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman dengan
melakukan fasilitasi dan pendampingan dan advokasi kepada Pokja Perkim
Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana kerja prioritas dan jangka menengah
Pokja,

3.2. lnisiasi Kegiatan Prioritas Pokja Perkim NTB. Pembangunan dan rehabilitasi rumah khusus masyarakat korban bencana gempa
Lombok dengan metode konstruksi rumah risa dan alternatif rumah tahan gempa
bahan bambu/rumah bambu.

' Urgensi dalam penyusunan Dokumen RP3KP sebagai Grand Strategy perencanaan
pembangunan dan pengembangan PKP.. Pembangunan Basis Data PKP yang akurat, faktual dan handal sangat penting,
karena Basis Data PKP sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan
keputusan.. Penataan wilayah di sepadan sungai dan Normalisasi air sungaidengan pengerukan
sedimen, guna memperdalam dan memperlebar air sungai, sehingga arus air sungai
rnenjadi lancar.

LAPORAN KEGIATAN POKIA PERKIM PROVINSI NTB TAHUN 201.9
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3.3. Acivokasi Pokja Perkim KabupatenlKota

Pokja Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun anggaran 2019
melakukan kegiatan advokasi di empat wilayah Kelompok KerjalPokja Perkrm
Kabupaten/Kota, meliputi Pokja Perkim Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan
Pokja Perkim Lombok Timur, mengingat dengan advokasi langsung ke Pokja
Kabupaten/Kota akan mengetahui kondisi masing-masing Pokja Perkim (terkait
penganggaran, program/rencana kerja strategis, prioritas, maupun jangka menengah 5
tahunan), namun selain melakukan advokasi juga tetap melakukan pendampingan kepada
Kabupaten yang sedang menyusun Dokumen RP3KP Kabupaten LombokTengah.

3.4. Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja Perkim NTB
Kegiatan inti Pokja Perkim NTB Tahun Anggaran 2019 adalah Rapat Koordinasi Pokja
Perkim Provinsi NTB yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)
Provinsi NTB tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing selama 1

(satu) hari, meliputi :

a. Rakor 1 Pokja PKP NTB dilaksanakan pada hari Senin, 02 Desember 2019 merupakan
rapat internal pengurus dan anggota Pokja PKP NTB membahas program Pokja PKP
IITtr'rY r If -

b. Rakor 2 Pokja PKP NTB dilaksanakan pada hari Kamis, 05 Desember 2A19 merupakan
rapat koordinasi dengan Lembaga dan Badan Usaha, membahas program sebagai
upaya daiam mendorong pembangunan dan pengembangan bidang PKP di Provinsi
NTB.

c. Rakor 3 Pokja PKP NTB dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Desember 2019 sebagai
kegiatan puncak dalarn rangka membahas program per bidang Pokja PKP l.lTB tahun
2020 dalam persiapan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Tujuan dilaksanakan Rakor Pokja PKP NTB tahun 2019 adalah inventarisasi
permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pembangunan dan pengembangan bidang PKP
di Provinsi NTB, sehingga diperoleh solusi yang tertuang dalam program masing-masing
bidang Pokja PKP NTB, serta arah dan kebijakan persiapan penyusunan RP3KP Provinsi
NTB sebagaiGrand Strategi bidang PKP.

Rapat Koordinasi 1 Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP)
Provinsi NTB dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, dihadiri
oleh para Pengurus, Koordinator Bidang dan Anggota Pokja PKP NTB.

Beberapa hal penting yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi 1 Pokja PKP NTB, yaitu :

1. Kegiatan Pokja PKP NTB tahun 2019 ada tiga kegiatan, meliputi :

a. Rapat Koordinasi 1 Pokja PKP NTB, merupakan rapat internal pertama sejak terbitnya
SK Pokja PKP NTB, membahas penguatan kelembagaan dan permasalahan PKP di
NTB.

b. Rapat Koordinasi 2 Pokja PKP NTB bersama Lembaga dan Badan Usaha yang
bergerak dalam dukungan pembangunan dan pengembangan PKP di NTB.

c. Rapat Koordinasi 3 Pokja PKP NTB, merupakan agenda rakor terakhir internal Pokja
PKP NTB membahas persiapan arah kebijakan penyusunan Dokumen RP3KP
Provinsi NTB yang akan disusun tahun 2AZA.
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2. Penyeienggaraan urusan Pemerintahan bidang PKP uniuk Provinsi, meiiputi :. Sub Urusan Perumahan adalah melalui penyediaan dan rehabilitasi rumah korban
beneana Provinsi, juga fasilitasi penirediaan rumah bagi masyarakat tang terkena relokasi
program pemerintah daera Provinsi.. Sub Urusan Kawasan Permukiman adalah Penataan dan peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh dengan luas 10-15 Ha, luas kumuh lebih dari 15 Ha dilakukan oleh
Pusat, dan luasan kumuh dibawah 10 Ha merupakan wewenang KabupateniKota.

3. Bidang PKP bersifat multi sektoral, untuk itu dibutuhkan WADAH koordinasi berupa
Kelompok Kerja/POKJA PKP untuk mendukung kolaborasi, sinergitas dalam memadukan
strategi dan program, namun Pokja PKP bukan mengambil alih tugas Pemda/OPD, oleh
karena itu untuk Pokja yang tugas dan fungsinya sama diusulkan untuk dilakukan
penggabungan, sehingga akan lebih efektif dan efisien. Pokja PKP dibentuk atas dasar
komitmen bersama para pemangku kepentingan perumahan.
Saat ini seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB sudah membentuk Pokja PKP dan 4
Kabupaten sudah menyusun RP3KP, yaitu :. Kabupaten Surnbawa, tahun 2017. Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat, menyusun

dokumen RP3KP pada tahun 2018. Adapun Kabupaten Lombok Tengah, menyusun dokumen RP3KP tahun 2019. Kabupaten/Kota yang berencana menyusun RP3KP tahun 2020 adalah Provinsi, Lombok
Utara, Lombok Timur dan Kota Bima.

4. Melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB sejak tahun 2017 dilakukan kegiatan
fasilitasi Pokja PKP Provinsi NTB, melalui dua kegiatan yaitu :

a. Peningkatan kemandirian Pokja PKP Provinsi, Kabupaten/Kota dan
b. Pengembangan Sistem lnformasi dan Pendataan Perumahan.

Program utama SNVT Penyediaan Perumahan NTB adalah pembangunan Rumah Susun untuk
['"48R, pembangunan Rurnah Khusus untuk kebutuhan Khusus (nelayan, korban bencana,
kawasan tertinggallpulau terluar), serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS/rumah
Swadaya) untuk mengurangi RTLH melalui swadaya masyarakaUsistem gotong royong"

Dukungan program SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB dalam pembangunan dan
pengembangan PKP di Provinsi NTB hingga tahun 2A18, sebagai berikut:
o Program pembangunan Rumah Susun (Rusun) sebanyak 47 Tower Block
o Program pembangunan Rmah Khusus (Rusus) sebanyak 952 Unit
r Program BSPS/Rumah Swadaya sebanyak 13.685 Unit

5. Saat ini permasalahan pembiayaan perumahan yang dihadapi baik oleh perbankan maupun
para pengembang bidang perumahan adalah Supply unit rumah lebih banyak dibandingkan
ketersediaan dana KPR subsidi yang siap disalurkan pemerintah, hal ini dapat
mempengaruhi peftumbuhan ekonomi dari berbagai sektor industri. Pemerintah dalam hal
ini perlu mengkaji lebih dalam potensi dan kekuatan membangun dari pengembang
sehingga dapat menjadi salah satu acuan dalam menetapkan anggaran dalam penyaluran
KPR Subsidi.
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Rapat Koordinasi 2 Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA
PKP) Provinsi NTB dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi
NTB, dihadiri oleh para Pengurus, Koordinator Bidang dan Anggota Pokja PKP NTB,
Perbankan (BTN, BNI 4, Bank Mandiri, Bank NTB Syariah), dan PT. Salva sebagai
pengembang Perumahan.

Beberapa hai penting yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi 2Pol<1a PKP NTB, yaitu
1. Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

saat ini adalah :

a. Adanya tumpang tindih urusan antara kewenangan PU dan Penataan Ruang
dengan PKP terutama terkait infrastruktur permukiman.

b. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh OSP 5 program
Baii-Nusra, untuk wilayah NTB program KOTAKU ada di :

' 6 (enam) Kabupaten/Kota (Kota Mataram, Lombok Barat,
Lombok Timur, Sumbawa dan Kota Bima), Dari enam Kabupaten/Kota tersebut, terdapat 122 Kelui'ahan Kumuh dan
sebanyak 1.071 Rumah Tangga Kumuh

' Sehingga total luas kumuh di enam wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB
rnencapai 1.176,13 Ha

KOTAKU wilayah

Lombok Tengah,
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Aciapun capaian pengurangan kumuh sampai November 2019 cii 6 (enam)
Kabupaten/Kota mencapai gz3,sz Ha, sehingga sisa kawasan kumuh
mencapai 252,61 Ha

c. Penyelenggaraan psu, yaitu belum optimalnya serah terima psu dari
pengembang kepada Pemerintah daerah dan rencana revisi Permendagri No.
9 Tahun 2009.

d. Perizinan Perumahan bagi MBR yang juga belum optimal dalam
penyelenggaraan kemudahan perizinan perumahan bagi MBR, meskipun
sudag terbit Permendagri No. 55 Tahun ZO1l.e' Penerapan S-tandar Pelayanan Minimal (SPM), juga belum optimalnya Daerah
dalam mengintegrasikan penerapan SPM ke daiam Dokumen peiencanaan
Daerah.

2. Tantangan dalam urusan pKp ada lima, meliputi :r Rumah Layak Huni/RLH
r Akses Air Minum
o Akses Sanitasi
r Backlog dan
o Dukungan integrasiikonektivitas baik akses jaringan infrastruktur maupun

moda transpotasi
Dari kelima tantangan tersebut, kata kuncinya adalah dengan memperkuat
koordinasi melalui kolaborasi.

3 Arah kebijakan Nasional tahun 2029-2024 mengalami pergeseran target dan
indikator dari Backlog menjaditarget SDGs yaitu :. Akses terhadap RLH dan terjangkau metalui ketahanan iconstrui<si. Akses air minum

Akses sanitasi, dan
o Luas hunian perkapita
sedangkan permukiman kumuh, backlog perumahan dan keamanan bermukim
sebagai indikator tambahannya.

4- Untuk sektor pembiayaan bidang Perumahan di Provinsi NTB diperlukan
sinergitas antara stakeholder dengan Pemerintah, Bank penyalur, RenjlmOang
Perumahan dan masyar-akat.
Peran utama bank BTN adalah sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan
lending products kepada seluruh pihak terkaitlisi supplu maupun-demjnd, juga
sebagai inisiator dan integrator kerjasaman antar insiitusi oaiam menrgkaLan
supply rumah.
Potensi bisnis penyaluran KPR Bersubsidi untuk wilayah lll (NTB, NTT, Nusra)
tahun 2019 mencapai 15.000 unit, dan tahun 2020 mengalamikenaikan sebanyak
20.500 unit.

5. lsu dalam pelaksanaan penyaluran bantuan oembiayaan perumahan, meliputi :' Ketidakselarasan peraturan antara Pusat dan daerah terkait penerbiian SLF
(untuk NTB baru Lombok Tengah dan KLU), sehingga diharapkan kolaborasi
ditingkat KL, sebagaidasar Daerah daram menerbiikan sLF

' Developer selalu mengalami kesulitan dalam mencari lahan perumahan yang
feasible yaitu keterjangkaun dan akses infrastruktur. Mendorong kolaborasi
antara pemerintah, pelaku bisnis, komunitas masyarakat dalam-penyediaan
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perumahan bagi MBR khususnya unbankabie formai dan informai, serta
penggunaan lahan tidur PemdalBUMN sebagai lahan perumahan.

. Perbankan mengalami kesulitan dalam memastikan ketepatan sasaran bagi
MBR khususnya untuk kepemilikan rumah pertama, untuk itu diperlukan
database yang dikelola oleh Pemerintah terkait daftar MBR yang berhak
mendapatkan bantuan maupun yang sudah mendapatkan bantuan.. Supply unit rumah lebih banyak dibandingkan ketersediaan dana KPR subsidi
yang siap disalurkan pemerintah, sehingga hal ini dapat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor industri.

6. Adapun isu strategis bidang cipta karya, meliputi :

. Peningkatan kualitas permukiman kumuh
r Penataan bangunan dan iingkungan
e Peningkatan akses air minum
. Peningkatan akses sanitasi
r Amanat SDGs

Pola penanganan permukiman kumuh meliputi :

1. Pencegahan, yaitu dengan melakukan pengawasan dan pengendalian, serta
pemberdyaaan masyarakai, yaitu berupa pendampingan dan pelaynan
informasi.

2. Peningkatan kualitas, dengan melakukan pemugaran/perbaikan/
pembangunan kembali menjadi permukirnan layak huni, juga ryrelalui
peremajaan, serta pemukiman kembali yaitu pemindahan masyarakat dari
lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali dikarenakan tidak sesuai
RTRWjalur rawan bencana.
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Rapat Koordinasi 3 Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA
PKP) Provinsi NTB dipimpin oleh Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman
Provinsi NTB, dihadiri oleh para Pengurus, Koordinator Bidang dan Anggota Pokja
PKP NTB

Beberapa hal penting yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi 2 Polga PKP NTB,
yaitu :

1. Pembangunan dan pengembangan PKP pada suatu daerah harus sejalan dengan
sektor lain guna tercipta sinkronisasi dan harmonisasi dalam visi, misi dan tujuan
pembangunan, untuk megakomodir kepentingan tersebut pemerintah daerah perlu
menyusun grand design penyelenggaraan pKp, yaitu Dokumen Rp3Kp.
Dokmen RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana
sektor dengan peruntukan penyusunannya mengacu pada RTRW dan rencana
pembangunan daerah yang mengatur secara khusus ruang PKP beserta berbagai
tindak lanjutnya.

2. Dokumen RP3KP Provinsi bersifat arahan yaitu mengatur perimbangan
pembangunan dan pengembangan PKP kawasan perkotaan dan perdesaan linlas
Kabupaten/Kota, kawasan permukiman dengan kawasan fungsional lain dalam
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suatu wilayah tertentu, dan keseiarasan pengembangan kawasan permukiman
terhadap renana investasijaringan utilitas dengan jaringan infrastruktr lain berskala
regional termasuk arahan kebijakan penyediaan Kasiha dan lisiba yang berada di
lintas KabupateniKota dan mempunyai kedudukan strategis dalam skala
pembangunan wilayah provinsi (kawasan perbatasan, kawasan wisata,
agroindustri, dsb),

3. Arahan pembangunan dan infrastruktur PKP dalam dokumen RP3KP Provinsi
meliputi :

. Hunian vertikal arahan pembangunan infrastruktur PKP dengan membangun
sistem penyediaan air minum regional, instalasi pengolahan air limbah
komunal dan tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah regional. Melalui Kasiba dan Lisiba dengan arahan pembangunan infrastruktur sama
dengan hunian vertikal namun dilengkapi dengan jaringan drainase perkotaan.

Lahan Potensial Permukiman dalam dokumen RP3KP adalah lahan yang
bercjasarkan arahan pola ruang RTRW sesuai peruntukan permukiman, bukan cii

kawasan pertanian produktif, dan di luar negatif list (kawasan lindung dan rawan
bencana).

4. Dalam persiapan penyusunan RP3KP hal yang perlu dipersiapkan adalah terkait
data perumahan dan permukiman, berkaitan dengan hal tersebut
program/kegiatan per bidang dalam Pokja pKp NTB, sebagai berikut :. Bidang Data dengan program penyusunan buku data statistik Perumahan dan

Permukiman Provinsi NTB
e Sementara bidang informasi dengan program dan kegiatan talkshow Ci media

elektronikiRRl terkait sosialisa program, kebijakan dan permasalahan PKP dan
dukungannya dengan masyarkat secara langsung.

. Bidang advckasi dengan progrann advokasi kepada KabupatenlKota meliputi :

a. Terkait usulan program tahunan bidang pKp tidak lagi menyebar
dibeberapa titik lokasi, melainkan focus pada satu titik lokasi dengan
system penanganan melalui kolaborasi dari berbagai sector dan bidang,
sehingga focus terhadap program dan akan terlihat hasil dari kolaborasi.

b. Kabupaten/Kota menyusun Basis Data PKP dan penataan aset daerah baik
berupa bangunan maupun aset lahan pemda.

c. KabupatenlKota menata permukiman di kawasan bantaran sungai dan
melakukan normalisasi sungai dengan melakukan pengerukan sedimen
sungai, sehingga arus air sungai menjadi lancar dan terhindar dari banjir
disaat curah hujan tinggi.
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BAts IV : KEAKTIFAI\ POKJA PKP PROVINSI NTB
TAHUT{ 2019

4.{. Kegiatan Advokasi Kebiiakan Bidang PKP di4 (empat) Kabupaten/Kota
Kegiatan advokasi kebijakan bidang PKP tahun 2019 dilakukan di empat
Kabupatcn/Kota di wilayah Lombok, rneliputi Kota F4ataram, Lombok Barat, Lombok
Tengah dan Lombok Timur. Namun Pokja Perkim Provinsi NTB juga melakukan
advokasi ke Kabupaten lain diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara garis besar advokasi kebijakan bidang PKP di Daerah/Kabupaten, Kota,
meliputi :

a. Membangun Komitmen dalam rangka penguatan kelembagaan Pokja Perkim melalui
penyusunan program kerja Pokja (baik jangka pendek, menengah maupun prioritas)
dan adanya dukungan anggaran operasional Pokja.

b. Melalui Pokja Perkim Daerah mendorong Pemda menyusun Dokumen RP3KP,' Basis Data PKP, Sertifikat Layak Fungsi (SLF), Perda dan Forum eSR.
c. Bagi Daerah yang terdampak langsung bencana agar mempercepat pembangunan

dan rehabilitasi.
d. Mendorong Pokja KabupatenlKota daiam upaya mencari sumber

pembayaan/anggaran, kolaborasi dan integrasi program dalam rangka
pembangunan dan pengembangan PKP dengan melibatkan CSR, Asosiasi,
Komunitas Masyarakai, Baznas, BPMPDiDana Desa, dsb.

e. Advokasi terkait pengelolaan sampah sebagai permasalahan di banyak daerah
melalui managemen pengelolaan maupun pengangkutan sampah.

f. Unti.ik lbukota Kabupaten/Kota kembalikan fungsinya seb,agai Pusat Perdagangan
dan Jasa bukan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

g. Pembangunan wilayah perumahan/permukiman baru dengan model Pengembangan
Kota Baru yang tei"integrasi.

4.2. Kegiatan Edukasidan Kampanye Publik Bidang PKP di Kabupaten/Kota

Pengurus dan anggota Pokja Perkim NTB juga masuk dalam WA grup POKJA PKP
NTB, sebagai wadah informasi, komunikasi dan edukasi Perumahan dan Permukiman
NTB. Anggota WA Group POKJA PKP NTB selain Pengurus dan anggota Pokja
Perkim NTB juga dari Perbankan, OSP 5 Bali Nusra program KOTAKU. lnformasi
terkait Kebijakan, program dari Pusat maupun Daerah sampai undangan pertemuan di
share melaluiWA Pokja PKP NTB.

Sekali dalam seminggu salah satu anggota Pokja Perkim sekaligus anggota Dewen
Penyiaran NTB melakukan kegiatan talk show di media elektronik RRI membahas isu-
isu dan permasalahan terkini NTB antara pihak pemerintah, masyarakat dan pihak-
pihak lain yang berkopeten.
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Paska gempabumi Lombok€umbawa, Pokja Perkim NTB bersama para pengembang,
akademisi, Dinas PKP dan PU giat mengkampanyekan kepada masyarakat terkait
konstruksi bangunan gedung/rumah yang aman/tahan gempa melalui inovasiAltematif

Desain Rurnah Tahan Gempa yang Murah dBn Ramah Lingkurgan dari bahan Bambu
(Rumah Bambu) dan pelatihan tukang bercertifikasi dengan bekerjasama dengan Balai
Jakon wilayah Surabaya.

lnLAPOXAN 
'G6'ATAA' 
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tsAB V ; KESI&rIFULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Dari rangkaian kegiatan/program Pokja Perkim Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2019
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahun Angaran 2019, Pokja Perkim NTB telah melakukan kegiatan inti yaitu Rapat
Koot'dinasi Pokja Perkim NTB sebanyak 3 (tiga) kali sebagai upaya guna inventarisasi
permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pembangunan dan pengembangan
bidang PKP di Provinsi NTB, sehingga diperoleh solusi yang tertuang dalam program
masing-masing bidang Pokja Perkim NTB, serta arah dan kebijakan persiapan
penyusunan RP3KP Provinsi NTB sebagai Grand.Strategi bidang PKP di Provinsi
NTB,

2. Pokja Perkim Provinsi NTB tahun 2019 melakukan kegiatan Advokasi di 4 (empat)
KabupatenlKota (Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan
Lombok Timur).

3. Selain melakukan kegiatan advokasi, tahun 2019 Pokja Perkim Provinsi NTB juga
melakukan pendampingan di Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun Dokumen
RP3KP

4. Sebagian Pokja PKP Kabupaten/Kota belum mempunyai rencana kerja, saat ini masih
menggunakan program Dinas masing-masing, telah melakukan koordinasi,
sinkronisasi melalui Pokja PKP,

5. Ujung tombak pembangunan PKP sejatinya terletak di Kabupaten/Kota, maka
pembentukan Pokja PKP/Perkim ditingkat Daerah Kabupaten/Kota merupakan solusi
yang tepat untuk mendukung pembangunan perumahan di daerah

5.2. Rekomendasi

Dari kesimpulan diatas beberapa halyang direkomendasikan, yaitu :

1. Dalam rangka penguatan kelembagaan Pokja Perkim Provinsi perlu dibangun
KOMITMEN dari para pengurus maupun anggota Pokja itu sendiri.

2. Melalui Pokja Perkim mendorong Pemda menyusun Dokumen perencanaan RP3KP
dan Basis Data Perumahan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan
keputusan.

3. Melalui Program Kerjanya, Pokja Perkim kedepan dituntut bisa menggali sumber
penganggaran dan mengkolaborasikan program dari bidang/sektor lain dalam
mendukung pembangunan dan pengembangan PKP di Provinsi NTB.
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