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RUU Tapera sudah disahkan oleh DPR RI. Ini merupakan suatu langkah maju mengatasi 
kurangnya pemenuhan salah satu hak mendasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 
di Indonesia. 

Kemudian, terlepas dari kontroversi sekitar lahirnya UU tersebut—sedari niat menguji materi ke 
Mahkamah Konstitusi dan lain-lain—sejumlah konsolidasi lanjutan perlu digelar oleh 
Pemerintah Indonesia ataupun seluruh pemangku kepentingan sektor perumahan di Indonesia. 

Pertama, UU Tapera memerlukan dukungan kuat lebih lanjut dari UU yang lain. Dan itu bisa 
saja lahir dari RUU Pertanahan yang kini terus dimatangkan oleh DPR RI. Direncanakan 
berperan menopang UU Pokok Agraria 1960—bukan menggantikan, RUU Pertanahan bisa saja 
mengharuskan adanya zona lahan hunian murah. Sebab, adanya zona tersebut disebut dalam UU 
Pokok Agraria. 

Melalui zona tersebut, pengendalian harga rumah murah bisa lebih baik untuk ke depan. Ini 
penting mengingat, dalam pengembangan properti, biaya akuisisi lahan merupakan komponen 
signifikan. 

Dalam hal ini, pembahasan lebih lanjut RUU Pertanahan sudah tentu perlu semacam sinkronisasi 
dengan UU Tapera ataupun UU lainnya, demi berjalannya sebuah fase baru konsolidasi 
pengintensifan pemenuhan hak bermukim MBR. 

Kedua, UU Tapera, tentu nantinya memerlukan peraturan turunan ataupun teknis untuk 
operasional di lapangan. Sudah tentu, peraturan itu memerlukan kesaksamaan khusus agar tidak 
melahirkan efek reaksi berlebihan dari pemangku kepentingan tertentu. 

Semisal, tentang besarnya persentase iuran Tapera yang harus ditanggung kalangan pengusaha, 
perlu dikaji dengan cermat. Itu mengingat munculnya keberatan ataupun bahkan penolakan dari 
sebagian kalangan pengusaha—mungkin bukan seluruhnya—ke UU Tapera. 

Ketiga dan masih terkait dengan dua poin terdahulu, adalah perlunya Pemerintah Indonesia terus 
mengintensifkan deregulasi perizinan dan biayanya. Hal ini untuk memuluskan jalan 
pembangunan intensif hunian murah dan sekaligus mengurangi resistensi sebagian kalangan 
pengusaha terhadap UU Tapera. 

Biaya perizinan termasuk biaya tidak resmi, berdasarkan kajian sejumlah lembaga, bisa 
mencapai 30% dari total biaya produksi. Inilah sebenarnya akar masalah penolakan sebagian 
kalangan pengusaha terhadap UU Tapera. Dan hal inilah yang seyogianya dibenahi Pemerintah 
Indonesia, ataupun diresistensi oleh kalangan pengusaha tersebut. 

Terpangkasnya biaya-biaya tersebut, selain memuluskan intensifnya pasokan hunian murah, juga 
menaikkan margin keuntungan kalangan pengusaha. Margin tersebut yang bisa saja mencapai 
30% sampai 40%, sudah tentu akan terus melambung. Dan tentunya mengurangi beban 
pengusaha tanpa perlu banyak memikirkan nasib sektor perumahan murah, bukan? 



Dan jangan terlupakan, saat ini stimulus yang digelontorkan Pemerintah Indonesia, masih lebih 
banyak tertuju ke sisi naiknya permintaan pasar hunian murah. Seyogianya, stimulus ke sisi 
pasokan, perlu sekaligus diintensifkan. Sebagai contoh, mudahnya kredit konstruksi dan kredit 
pembebasan lahan kepada pengembang hunian murah, perlu ada seperti halnya di masa Presiden 
Soeharto/Orde Baru. (Dhi) 

 


