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Pada akhirnya, kebutuhan pemilikan rumah untuk PNS (pegawai negeri sipil),anggota TNI, dan 
anggota Polri, lebih diperhatikan pemerintah Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dalam rencana 
menaikkan batas maksimum penghasilan mereka untuk bisa menerima KPR FLPP, menjadi Rp 8 
juta per bulan sementara sebelumnya di Rp 7 juta per bulan. Tingkatan yang dapat menerima 
hunian subsidi pun lebih luas; semula terbatas di golongan I dan II.  

Yang menjadi pertanyaan, apakah berlakunya skema baru yang rencananya bertujuan meluaskan 
tingkat pemilikan rumah di kalangan PNS, anggota TNI, dan anggota Polri, harus berlaku rata? 
Beberapa hal kiranya perlu dicermati. 

Pertama, tidakkah sebaiknya menyimak total take home pay yang diterima kelompok tersebut 
secara lebih rinci? Seperti kita ketahui bersama, di beberapa pemda (pemerintah daerah) ataupun 
lembaga negara, kelompok PNS ada yang menerima take home pay yang sangat lebih baik---
misalnya di DKI Jakarta. 

Pun, ada yang sebaliknya, yakni menerima take home pay lebih rendah. 

Kedua, seperti kita ketahui bersama, tiap propinsi dan kota punya PDB regional, standar biaya 
hidup, serta laju inflasi/deflasi, yang berbeda. Di sini, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri, 
mendapatkan peningkatan daya beli yang berbeda-beda, juga punya daya beli yang berbeda-
beda. 

Data seperti Indeks Harga Konsumen Badan Pusat Statistik RI, bisa membantu menjelaskan hal 
tersebut. Demikian pula data Survei Biaya Hidup dari lembaga tersebut---sekalipun periode 
berlangsungnya survei tersebut terbilang panjang. 

 



Jadi singkat kata, ada  gradasi daya beli hunian subsidi di kalangan kelompok PNS, anggota 
Polri, dan anggota TNI, berdasarkan hal-hal seperti itu. Maka, tidakkah sebaiknya skema baru 
tersebut dikalkulasi dan lebih dirinci berdasarkan hal itu?  

 

Sekadar ilustrasi, tentu menjadi kurang proporsional tatkala PNS di Pemda DKI Jakarta level 
kepala dinas yang bisa berpendapatan total---meliputi gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan 
jabatan, dan lain-lain---mencapai puluhan juta Rupiah, mendapatkan hak menerima KPR subsidi 
seperti halnya PNS di pemda non-ibukota yang berpendapatan total jauh lebih rendah. 

 Semua pemangku kepentingan di sektor perumahan subsidi sudah tentu merespons dengan baik 
skema baru perluasan kelompok penerima KPR subsidi tersebut. Akan tetapi, yang perlu dicatat 
kiranya adalah hal ini: akankah skema tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang benar-
benar berdaya beli rendah serta benar-benar membutuhkan? Jangan-jangan, skema baru itu hanya 
menguntungkan sebagian dari kelompok tersebut dan kurang menguntungkan secara 
keseluruhan? 

Akhir kata, marilah berharap agar PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang belum punya 
rumah milik sendiri---jumlahnya diperkirakan hampir mencapai sejuta---semakin mudah 
mendapatkan properti tersebut, berkat kebijakan pihak regulator.  

Persoalan tersebut memang cukup rumit. Seperti diketahui bersama, memang akses kelompok 
tersebut untuk memiliki rumah, belum terlalu bagus. Tidak ayal, banyak yang “berakrobat”  
untuk memenuhi kebutuhan tersebut, misalnya menggunakan kredit multiguna dengan jaminan 
SK, untuk membeli rumah. (Adhito) 

 

 


