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Belakangan ini, sebuah langkah baru diambil oleh pemerintah Indonesia dalam hal penyaluran 

KPR FLPP (Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Perumahan). Persisnya, ada transformasi 

peran dari dominasi Bank BTN ke sejumlah bank BUMN (badan usaha milik negara) ataupun 

bank BUMD (badan usaha milik negara) yang lain.  BTN akan fokus ke penyaluran KPR subsidi 

selisih bunga (SSB) yang direncanakan di 230.000-an unit di 2018. Adapun bank BUMN non-BTN 

tersebut direncanakan menyalurkan 120.000-an unit KPR FLPP untuk tahun yang sama. 

Dari segi kecukupan modal, kiranya tidak perlu memersoalkan transformasi dari BTN ke bank 

lain tersebut. Pasalnya, dari segi aset, ada banyak bank BUMN selain BTN, yang melebihi BTN.  

Misalnya, di akhir semester pertama 2017 berdasarkan laporan keuangan non-audit, aset Bank 

BNI sudah mencapai Rp 600-an triliun. Sedangkan BTN, sejauh ini asetnya masih berkisar di Rp 

250-an triliun. 

Juga, dari jumlah DPK (dana pihak ketiga), banyak bank BUMN yang nilainya melebihi BTN. 

Kalau kini DPK BTN di kisaran Rp 150 triliun, nilai DPK Bank Mandiri lebih besar yakni di kisaran 

Rp 730 triliun.  

Dari segi area cakupan layanan pun kiranya bank BUMN non-BTN tidak bersua kesukaran 

menyalurkan KPR FLPP. Seperti kita ketahui bersama, problem backlog (kekurangan pasokan) 

perumahan di Indonesia utamanya ada di kota besar. Bukankah area layanan bank BUMN non-

BTN hampir pasti ada di semua kota besar di Indonesia? 

Lantas apa yang perlu dicermati? Itu tidak lain, menurut pengamatan penulis Kilas Analisis ini, 

kepada kesediaan mereka untuk lebih berperan intensif dalam menyalurkan KPR subsidi. 

Seperti kita ketahui bersama, BTN sangat dominan dalam menyalurkan KPR subsidi sebelum 



adanya transformasi tersebut---ini tidak lepas dari core business BTN yang memang didesain 

sebagai bank  pembiayaan perumahan. Lebih dari 90% KPR subsidi, disalurkan oleh BTN 

sebelum adanya transformasi peran tersebut. 

Dengan transformasi tersebut, tentu semua mengharapkan bahwa bank BUMN non-BTN---

ataupun bank BUMD se-Indonesia---memerkuat kesediaan menyalurkan KPR FLPP. Bukankah 

area layanan bank tersebut menjangkau seluruh perkotaan di Indonesia, yang merupakan 

pangkalan utama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum punya rumah? 

Bukankah, dalam KPR FLPP, pemerintah Indonesia akan menyediakan dana sebesar 90% dari 

total yang harus dikeluarkan untuk membiayai sebuah rumah murah, sehingga problem 

kesenjangan pendanaan (miss match) relatif tidak bertambah?  

Adalah benar bahwa dalam hal penyaluran KPR FLPP, margin keuntungan yang didapat bank 

BUMN non-BTN, tidak akan sebesar yang didapat saat menyalurkan KPR komersial.  Sementara, 

volume debitur KPR FLPP jauh lebih banyak, untuk mendapatkan tingkat margin keuntungan 

yang sama. 

Akan tetapi, bukankah sejatinya bank BUMN harus punya visi untuk melayani masyarakat di 

samping tentunya mendapatkan keuntungan bisnis? Walhasil, kita semua tentu berharap 

bahwa bank tersebut akan mengintensifkan langkah untuk menyalurkan KPR FLPP dengan 

adanya transformasi peran tersebut. 

Memang, ada sejumlah hal yang barangkali nantinya terasa “asing” bagi bank tersebut dalam 

menyalurkan KPR FLPP. Antara lain, dalam hal jalinan hubungan bisnis dengan pengembang 

rumah subsidi yang selama ini merupakan area kekuasaan BTN, bank lain mungkin punya 

pekerjaan rumah baru. Selain itu, pola perilaku debitur KPR FLPP berbeda dengan debitur KPR 

komersial dalam banyak hal. Tetapi, hal itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa diatasi, bukan? 

Lebih intensifnya bank BUMN non-BTN dalam menyalurkan KPR FLPP akan menjaga ritme 

program pemerintah Indonesia dalam kewajiban memenuhi penyediaan hak bermukim bagi 

masyarakat Indonesia. Kita semua tentu tidak mengharapkan bahwa, setelah perginya BTN dari 

ranah KPR FLPP, MBR  menjadi “mati angin”karena tiadanya bank yang memenuhi kebutuhan 

pembiayaan perumahan. 

Akhir kata, untuk sinambungnya ritme tersebut, kiranya Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara menjadi salah satu pihak yang perlu berperan lebih dalam dalam memastikan 

kelancaran distribusi KPR FLPP ke MBR. Pasalnya, bukankah Kementerian BUMN merupakan 

pemegang saham terbesar di sejumlah bank BUMN non-BTN? 

Adapun bola sejenis, ada di tangan pemerintah daerah yang menjadi pemegang saham 

mayoritas di bank BUMD, bukan? (Adhito) 



  

 

 

 


