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I.  Latar Belakang 

 

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan 

mempunyai fungsi yang strategis dalam peranya sebagai pusat pendidikan 

keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan 

datang. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 28 H ayat (1), diamanatkan bahwa; setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin,  bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Amanat tersebut 

mendudukkan bahwa rumah merupakan hak setiap orang untuk dapat 

meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya. 

Penyediaan perumahan yang layak huni, disamping meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia, juga mempunyai peranan penting sebagai lokomotif 
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perekonomian nasional. Namun investasi di sektor ini masih sangat tertinggal 

dibandingkan dengan negara lain. Sebagai gambaran, rasio kredit perumahan 

terhadap PDB (Produk Domistik Bruto) hanya 1,4% pada tahun 2002, dan pernah 

mencapai puncaknya pada tahun 1997 sebesar 3,2%. Sebagai perbandingan, 

Malaysia dapat emncapai 27,7% dan Amerika bahkan mencapai 45,3% pada 

tahun 2002.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2003), diperkirakan saat ini sekitar 

5,03 juta unit (9,43%) di Indonesia belum memiliki rumah atau menempati rumah 

yang bukan miliknya (backlog) dan pertumbuhan kebutuhan perumahan setiap 

tahunnya rata-rata sebesar 800.000 unit. Sedangkan pada saat ini tingkat 

kemampuan pemenuhan kebutuhan perumahan baru baik melalui pasar 

perumahan, subsidi pemerintah, maupun oleh swadaya masyarakat masyarakat 

sendiri masih sangat terbatas. 

Pada tahun 2000 masih terdapat 14,5 juta unit (28,22%) rumah yang 

kualitasnya tidak layak huni dan jumlah penduduk miskin yang sebagian besar 

tinggal di kawasan permukiman kumuh khsusnya di perkotaan dan kawasan 

nelayan/pesisir masih relatif besar. Berdasarkan data Podes tahun 2000, tercatat 

10.393 hektar yang dihuni oleh tidak kurang dari 17,2 juta jiwa. 

 

II. Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah 

 Perumahan dan permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan pada 

saat ini secara umum berkembang secara alami dan kurang terencana. Fenomena 

perumahan dan permukiman kumuh merupakan akibat tidak terkendalinya 

penataan ruang dan penggunaan tanah yang tidak memperhatikan daya dukung 

da keserasian lingkungan. Di sisi lain, mekanisme dan skema pembiayaan 

perumahan yang ada  masih belum sepenuhnya mampu mengakomodasikan 

karakteristik penghasilan masyarakat yang tidak tetap yang pada umumnya 

bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut juga juga dipengaruhi oleh kapasitas 

kelembagaan dan peraturan serta perundangan yang ada masih belum mampu 

mendukung terwujudnya efisiensi dan efektifitas permbangunan perumahan dan 
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permukiman. Fungsi fasilitasi pemerintah dalam sektor perumahan dan 

permukiman masih dirasakan belum terselenggara secara optimal. 

 Untuk melaksanakan kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan 

perumahan dan permukiman, beberapa program strategis perlu silaksanakan 

secara sistematis dan bertahap, dengan berbasis pada prinsip kebersamaan dalam 

membangun kemandirian, kemitraan yang sinergis antar pelaku pembangunan, 

dan titik berat pada pembangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR). Pemenuhan kebutuhan perumahan pada dasarnya merupakan 

tanggungjawab masyarakat, namun upaya untuk penyelenggaraannya merupakan 

tanggungjawab bersama baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat 

sendiri.  

  Pembangunan nasional di bidang perumahan dan permukiman perlu 

mengupayakan penanggulangan defisit perumahan (backlog) yang ada, dan 

peningkatan kesejahteraan penduduk di kawasan permukiman kumuh serta 

pemberdayaan masyarakat miskin secara bertahap sejalan dengan pemenuhan 

Agenda Global tahun 2015 tentang pengentasan kemiskinan, dan tahun 2020 

tentang peningkatan kualitas permukiman kumuh. 

  Sebagai sebuah gerakan nasional, program pengembangan sejuta rumah per 

tahun yang dilaksanakan mulai tahun 2004 hingga tahun 2020 ini perlu 

mendapatkan dukungan secara nyata dari ketiga pilar pelaku pembangunan 

perumahan dan permukiman, yaitu masyarakat, swasta/ dunia usaha, dan 

pemerintah sesuai peran dan kapasitas masing-masing. Perlu digaris bawahi 

bahwa peran pemerintah adalah sebagai enabler untuk meningkatkan kapasitas 

masyarakat dan swasta/ dunia usaha agar dapat lebih mampu melaksanakan 

segala upaya pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang ada. 

Dengan demikian pengertian program pengembangan sejuta rumah ini bukanlah 

sebuah program pemerintah semata, tetapi merupakan sebuah gerakan nasioanal 

untuk menggali, mendorong, dan memadukan seluruh prakarsa dan potensi 

bangsa baik dari pemerintah, swasta/ dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan perumahan yang ada. 
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a. Kebijakan Program 

 
 1. Mengatasi permasalahan kekurangan rumah (backlog) dan mengupayakan 

pemenuhan kebutuhan rumah baru akibat pertambahan penduduk, serta 

meningkatkan kualitas perumahan secara bertahap (2004 – 2020) termasuk 

upaya peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana lingkungan 

permukiman, melalui pendekatan multi sektoral, dengan mengedepankan 

strategi pemempuan para pelaku (enabling strategy) dan penyelenggaraan 

yang terdesentralisasi; 

2. Mengintegrasikan upaya pemenuhan kebutuhan perumahan kepada 

masyarakat berpenghasilan rendah dengan upaya penanggulangan 

kemiskinan dalam konteks pembangunan manusia Indonesia yang sejahtera 

bermartabat; 

3. Menyelenggarakan fasilitas nasional untuk meningkatkan kemampuan dan 

akses sumberdaya perumahan dan permukiman bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah dalam pengadaan rumah sederhana sehat, baik 

dalam komponen sumberdaya tata ruang dan tanah, pembiayaan, prasarana 

dan sarana dasar (PSD) lingkungan, serta kelembagaan dan regulasi. 

 
 b.  Kebijakan Strategis 

1. Meningkatkan efisiensi dan kualitas serta mendorong peran pasar 

perumahan dalam penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat 

berpenghasilan menengah keatas. Pembiayaan perumahan bagi 

masyarakat berpenghasilan menengah keatas dengan mekanisme pasar 

perumahan pada dasarnya dapat dipenuhi dari sektor perbankan 

melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Apartemen 

(KPA), Apartemen Sewa dan pembangunan oleh masyarakat sendiri; 

2. Mengembangkan sistem bantuan perumahan dan permukiman yang 

berorientasi pada ketepatan sasaran. Untuk memacu pembangunan 

perumahan bagi MBR, pemerintah perlu mengembangkan dan 
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memeberikan fasilitas subsidi dalam pengadaan rumah sehat sederhana 

(RSH) termasuk kebutuhan prasarana dan sarana dasar lingkungannya; 

3. Mengembangkan Rumah Susun Sederhana (Rusuna). Dengan semakin 

langkanya keberadaan lahan perumahan yang harganya terjangkau 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah perkotaan, maka pola 

hunian vertikal perlu semakin dikembangkan melalui pembangunan 

rumah susun; 

4. Meningkatkan kemampuan dan keswadayaan masyarakat dalam 

pemenuhan kebutuhan perumahannya melalui dukungan fasilitasi 

kemudahan untuk mengakses sumber daya pembiayaan perumahan. 

Fasilitasi ini dapat diselenggarakan melalui lembaga pembiayaan kredit 

mikro dari lembaga pembiayaan termasuk perbankan yang lokasi 

pelayanannya berada di sekitar masyarakat kelompok sasaran; 

5. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman penduduk yang tinggal 

di kawasan permukiman kumuh secara efektif dan bertahap sampai 

dengan tahun 2020. Dalam program fasilitasi peningkatan kualitas 

permukiman kumuh ini, pemerintah menyediakan dukungan pendanaan 

untuk peningkatan dan penyediaan prasarana dan sarana dasar 

lingkungan permukiman yang diperlukan. Disamping itu juga diperlukan 

dukungan pendanaan pemerintah untuk kegiatan pemberdayaan dalam 

rangka mendorong prakarsa masyarakat dalam meningkatkan kulaitas 

perumahannya secara swadaya. 

 
c. Rencana Tindak 

1. Kredit Pemillikan Rumah (KPR) Rumah Sederhana Sehat (RSH) 

Bersubsidi. Kelompok sasaran dari progam KPR RSH ini adalah 

masyarakat berpenghasilan rendah seperti PNS, TNI/Polri, pegawai/ 

karyawan perusahaan, dan masyarakat umum. Jumlah rumah yang 

dibangun melalui KPR RSH bersubsidi pada tahun 2004 sebanyak 20.000 

unit dan akan meningkat setiap tahunnya sebesar + 7,5% sampai tahun 

2020. Pendekatan pelaksanaan program ini adalah melaui pasar 
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perumahan formal yang pembangunannya oleh pengembang. Fasilitasi 

bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk subsidi selisih bunga/ subsidi 

uang muka bagi masyarakat dan  kredit konstruksi untuk pembangunan 

rumah bagi pengembang. Khusus untuk PNS dapat memenfaatkan 

fasilitas pinjaman uang muka dari Bappertarum PNS.  

2. Pengembangan Rumah Susun Sederhana (Rusuna). Pengembangan 

rumah susun sederhana baik dalam skim milik maupun sewa 

dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan semakin terbatasnya 

ketersediaan tanah untuk penyediaan perumahan yang layak dan 

terjangkau bagi masyarakat berpengahsilan rendah di daerah perkotaan. 

Pembangunan Rusuna harus berada dalam konteks pengembangan 

kawasan yang terintegrasi dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan 

permukiman. Pemerintah daerah dan dunia usaha, termasuk Perumnas, 

didorong untuk mendukung pengembangannya, seperti dalam pengadaan 

dan pematangan lahan, manajemen pengelolaan Rusunawa, dan 

manajemen kawasan. Pengembangan Rusuna tersebut perlu diupayakan 

agar biaya investasinya dapat diusahakan seefisien mungkin sehingga 

harga kepemilikan atau sewanya dapat terjangkau oleh masyarakat 

berpenghasilan rendah. Oleh karena itu untuk rusunawa 

pengembangannya diprioritaskan pada lahan-lahan milik negara dan 

pemerintah daerah. 

3. Pengembangan Rumah Swadaya. Potensi pembangunan perumahan 

swadaya di kalangan masyarakat pada dasarnya sangat tinggi. Dalam hal 

ini pemerintah lebih berperan sebagai enabler dan fasiltator untuk 

menumbuh kembangkan prakarsa masyarakat dalam pembangunan 

perumahan swadaya. Pemerintah memfasilitasi tersedianya akses sumber 

daya pembangunan perumahan yang dapat diakses oleh masyarakat 

secara mudah, cepat dan murah, sedangkan proses pembangunan 

perumahan tersebut diupayakan sendiri oleh masyarakat. 

Jumlah rumah yang dibangun melalui program pengembangan 

perumahan swadaya pada tahun 2004 meliputi pembangunan perbaikan 



 7 

rumah baru sebanyak 600.000 unit dan peningkatan kualitas sebanyak 

200.000 unit. Pelaksanaan pengembangan perumahan swadaya tersebut 

dilakukan melalui mekanisme kredit mikro perumahan dan mekanisme 

stimulan bahan bangunan bergulir. 

4. Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan.             

Kelompok sasaran dari program peningkatan pelayanan prasarana dan 

sarana dasar lingkungan ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah 

yang mempunyai penghasilan tetap maupun tidak tetap yang 

berpenghasilan hingga Rp. 1.500.000,- per bulan. Program dukungan 

prasarana dan sarana dasar lingkungan pada tahun 2004 direncanakan 

mencapai penyediaan PSD bagi 1.014.400 unit rumah. Alokasi dukungan 

tersebut meliputi bantuan untuk KPR RSH dan Rusuna sebanyak 214.480 

unit, untuk perumahan swadaya sebanyak 600.000 unit, dan PSD 

Lingkungan untuk kawasan rumah sebanyak 200.000 unit. Peningkatan 

jumlah sasaran kegiatan sampai dengan tahun 2020 disesuaikan dengan 

sasaran tahunan pembangunan rumah yang direncanakan. 

 

III. Pembangunan Perumahan Bagi  Masyarakat  Miskin Di  Kabupaten 

Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah 

 a. Pendahuluan 

Dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma dunia dalam pembangunan ke 

arah yang lebih menekankan pembangunan manusia sebagai dasar bagi 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan dan pemerataan 

kesejahteraan masyarakat.  Pembangunan manusia telah menjadi arus utama 

dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian tujuannya telah 

dirumuskan dalam  Millennium Development Goals (MDG’s) yaitu pengurangan 

jumlah penduduk miskin melalui pembangunan yang berorientasi pada 

pemenuhan hak-hak dasar manusia.  

Kemiskinan kini tidak lagi dianggap sebagai permasalahan ekonomi semata, 

tetapi lebih didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana hak-hak dasar 
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masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 

bermartabat tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hak dasar masyarakat yang 

diakui secara umum antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, 

dan papan / perumahan, akses kesehatan, akses pendidikan, air bersih, 

keberlanjutan lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan sosial-politik.  Dalam kenyataanya hak-hak dasar tersebut 

tidaklah berdiri sendiri dan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga 

tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.  

Dalam konteks pembangunan manusia, pendayagunaan dan pengembangan 

local wisdom / kearifan lokal sebagai social capital seperti sifat 

kegotongroyongan dan kesewadayaan masyarakat semestinya menjadi bagian 

penting dan tak terpisahkan dalam upaya pemenuhan atas hak dasar dan 

peningkatan kualitas hidup masyarakat.   

 

b. Permasalahan Pembangunan 

Permasalahan yang ada dalam proses pembangunan meliputi permasalahan 

yang sifatnya mendasar seperti yang umum dialami oleh sebagian besar 

daerah lain,  serta permasalahan ikutan yang berkembang seiring dengan 

derap laju pembangunan.  Berbagai permasalahan  tersebut antara lain : 

belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat akan pangan, sandang, 

papan; tingginya angka pengangguran dan kemiskinan; laju pertumbuhan 

ekonomi yang masih seret; terbatasnya sumber pembiayaan  pembangunan 

daerah; dan terbatasnya kualitas sumberdaya manusia termasuk perilakunya 

sehingga belum mampu mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan 

yang berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance. 

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga yang masih relatif tinggi 

menuntut perhatian yang besar dari pemerintah dan semua pihak untuk terus 

berusaha menanggulanginya melalui upaya pengentasan penduduk miskin, 

pencegahan terjadinya pewarisan kemiskinan, serta pencegahan munculnya 

keluarga miskin baru. 
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Dalam bidang kesehatan, permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara 

lain adalah kurangnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan,  kurangnya 

jumlah dan kualitas prasarana sarana kesehatan, serta belum optimalnya 

sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.  Permasalahan lain yang 

dihadapi adalah masih berulangnya kejadian keracunan makanan dan kejadian 

luar biasa seperti berjangkitnya penyakit malaria dan demam berdarah pada 

wilayah-wilayah endemik. 

Dalam bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi Purbalingga masih rendah 

sehingga belum mampu meningkatkan pendapatan per kapita dan daya beli 

masyarakat secara signifikan.  Juga belum sepenuhnya mampu membuka dan 

menyediakan lapangan kerja dan lapangan berusaha yang cukup untuk 

mengatasi tingkat pengangguran. 

 

c. Kebijakan Pembangunan Manusia 

Berdasarkan potensi yang dimiliki serta dengan memperhatikan keterbatasan 

dan permasalahan pembangunan yang dihadapi,  pemerintah bersama 

masyarakat di dalam pengelolaan pembangunan telah menetapkan visi 

bersama, yakni  “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju 

Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia” yang diyakini akan dapat 

mengangkat harkat dan martabat masyarakat serta kemajuan Purbalingga.   

Sebagai sasaran antara pencapaian visi tersebut, telah disusun pula mision 

yang akan diemban baik oleh pemerintah maupun segenap komponen 

masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yakni : 

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan 

demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat; 

2. Melakukan pemulihan (recovery) terhadap kecukupan kebutuhan pokok 

manusia khususnya pangan dan papan, selagi masyarakat masih 

merasakan dampak krisis ekonomi dan kemiskinan; 



 10 

3. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa 

Kehadhirat Tuhan YME, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

dalam pembangunan yang berkelanjutan; 

4. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong 

secara sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya 

pertanian, kerajinan, industri, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan, 

serta pariwisata yang didukung dengan infrastruktur yang memadai; 

5. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik 

untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya melalui gerakan masyarakat; 

6. Meningkatkan sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi 

pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan 

usaha dan penciptaan lapangan kerja; 

7. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam proses 

pembangunan dengan mengimplementasikan paradigma masyarakat 

membangun; 

8. Memantapkan paham kebangsaan dan mendorong berkembangnya 

kehidupan beragama guna mewujudkan rasa aman dan ketentraman 

masyarakat; 

Atas dasar visi dan misi tersebut, maka telah dikembangkan kebijakan dan 

strategi pembangunan manusia yang diharapkan dapat menopang 

terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan melakukan 

recovery / pemulihan terhadap kecukupan kebutuhan pokok manusia 

utamanya pangan dan papan, serta diiringi dengan penegakan dan 

pelaksanaan 4 (empat) pilar pembangunan secara konsisten dan sinergi yaitu : 

1) pilar pembangunan  pendidikan dan agama, 2) pilar pembangunan    

kesehatan,  3) pilar pembangunan  ekonomi kerakyatan, dan 4) pilar 

pembangunan perdesaan. Disamping pembangunan sektor-sektor lain yang 

diarahkan untuk menopang keberhasilan pelaksanaan empat  pilar 

pembangunan dimaksud. 
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d. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perumahan Bagi Masyarakat 

Miskin. 

Dengan melihat kompleksitas permasalahan, faktor-faktor yang mempengaruhi 

serta dampak yang ditimbulkannya, kemiskinan hanya mungkin dituntaskan 

melalui sinergitas seluruh stake hoder dalam melaksanakan program 

pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, baik program yang bersifat 

jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang secara sistematis, 

konsisten dan berkelanjutan.   

Program penanggulangan kemiskinan jangka pendek yang dikembangkan di 

Purbalingga lebih bersifat karitatif dan ditekankan pada upaya recovery / 

pemulihan terhadap kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan 

dan papan.  Strategi tersebut dilaksanakan melalui program-program 

pemberdayaan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan / hak dasar masyarakat.   Program-

program tersebut antara lain : 1) Program Beras untuk Masyarakat Miskin / 

Raskin; 2) Program Padat Karya Pangan; 3) Program Makanan Tambahan 

untuk Anak Sekolah untuk penderita gizi kurang dan gizi buruk; 4) 

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa; dan 5) Pengembangan 

Perusda ”PUSPAHASTAMA”. 

Khusus dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan 

sehat bagi masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai tahun 

2003 telah meluncurkan dan melaksanakan PROGRAM STIMULAN PEMUGARAN 

RUMAH KELUARGA MISKIN / PSPR GAKIN.  Program ini diluncurkan sebagai 

jawaban atas banyaknya jumlah keluarga miskin yang menempati rumah 

kurang  layak huni.   Sebagai konsekuensinya,  jumlah Anggaran yang harus 

disediakan untuk melaksanakan program tersebut sangat besar.  Akan tetapi 

mengingat penyediaan rumah layak huni dan sehat dipandang sebagai hal 

yang sangat mendasar, maka pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk 
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terus melaksanakan PSPR Gakin sampai tidak ada lagi keluarga miskin yang 

menempati  rumah tidak layak huni. 

1. Pengertian PSPR Gakin 

PSPR Gakin adalah pemberian bantuan dana stimulan  untuk menumbuh 

kembangkan keberdayaan dan kegotongroyongan masyarakat sebagai jati 

diri bangsa  dalam upaya pemenuhan kebutuhan papan bagi keluarga 

miskin, melalui kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni menjadi layak 

huni dan sehat.  Selain  mengupayakan pemenuhan kebutuhan perumahan 

layak huni dan sehat, PSPR Gakin  juga merupakan upaya dalam 

mendorong dan meningkatkan  kesadaran masyarakat untuk berperilaku 

hidup sehat, serta upaya menumbuhkembangkan kembali semangat 

gotong royong dalam masyarakat sebagai jati diri bangsa.    

PSPR Gakin dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan 

masyarakat yang dilandasi nilai budaya gotong royong / partisipatioris,  

transparansi, dan akuntabilitas dengan menempatkan masyarakat sebagai 

pelaku utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. 

 2. Latar Belakang 

a. Program  nasional perumahan rakyat pelaksanaanya masih sangat 

terbatas, bahkan belum menyentuh / menjangkau pembangunan dan 

rehabilitasi rumah tinggal keluarga miskin yang tidak layak huni di 

pedesaan. 

b. Hasil survey menunjukan masih banyak  rumah warga miskin di 

pedesaan yang tidak layak huni / tidak sehat ( hasil survey tahun 2002, 

di  Purbalingga terdapat  14.340  rumah tidak layak huni dari total 

199.920 rumah ). 

c. Rumah warga miskin yang tidak layak huni sangat mempengaruhi 

rendahnya derajat kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat.  

d. Keluarga miskin tidak memiliki kemampuan untuk melakukan 

rehabilitasi / perbaikan  atas rumah tinggalnya yang tidak layak. 
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e. Kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi warga miskin merupakan 

kebutuhan sosial dasar masyarakat yang harus dilaksanakan 

pemenuhannya. 

3. Tujuan  dan Sasaran 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan PSPR Gakin adalah : 

a. Percepatan upaya  penaggulangan kemiskinan melalui peningkatan 

swadaya, prakarsa, dan peranserta masyarakat dalam pembangunan. 

b. Peningkatan kapasitas penduduk miskin.  

c. Pengembangan  nilai  budaya kegotongroyongan dan keswadayaan 

masyarakat. 

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari PSPR Gakin adalah : 

a. Terpenuhinya kebutuhan papan/perumahan yang layak huni dan sehat 

bagi masyarakat miskin. 

b. Meningkatnya  derajat kesehatan masyarakat melalui pembudayaan 

perilaku hidup bersih dan sehat. 

4. Kebijakan Dasar / Prinsip-Prinsip PSPR Gakin 

a. Dana Stimulan PSPR Gakin. 

Dana stimulan PSPR Gakin adalah hibah dari Pemda kepada keluarga 

miskin yang diterimakan dalam bentuk kegiatan pemugaran rumah 

yang tidak layak huni.   

b. Penerima PSPR Gakin 

Penerima PSPR Gakin adalah keluarga miskin yang karena alasan 

ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan papan dan menempati 

rumah yang tidak layak berdasarkan kriteria tertentu yang alokasinya 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  Penerima PSPR Gakin 

ditetapkan melalui tahapan seleksi dari keluarga miskin yang ada di 

desa / kelurahan melalui  mekanisme yang telah ditetapkan.  

c. Pemanfaatan Dana Stimulan  PSPR Gakin. 

Dana stimulan PSPR Gakin digunakan untuk membiayai : 
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- Pekerjaan pemugaran atap, dinding, dan perkerasan lantai 

rumah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-

masing rumah.  

- Tidak boleh digunakan untuk upah tenaga kerja, biaya makan / 

konsumsi, atau biaya lainnya diluar keperluan pengadaan 

material rumah. 

- Dana stimulan untuk masing-masing rumah sebesar Rp. 

1.860.000,-, sedangkan kekurangan biaya pemugaran rumah 

dipenuhi dari swadaya masyarakat. 

d. Partisipasi dan Swadaya Masyarakat 

Setiap desa / kelurahan wajib berkontribusi melalui swadaya 

masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk tenaga kerja, 

material, uang tunai, konsumsi, dan sebagainya. Swadaya masyarakat 

diutamakan berasal dari masyarakat mampu di sekitar penerima 

program.  Tujuannya adalah untuk: 

- Mendorong dukungan dan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pemugaran rumah keluarga miskin.  

- Menghimpun dana dan material dari masyarakat sebagai 

pendamping dana stimulan PSPR Gakin.  

e. Pendampingan  

Untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan PSPR Gakin, di 

tingkat kabupaten dan di setiap kecamatan disediakan konsultan 

pendamping. Konsultan ini merupakan tenaga manajerial yang 

profesional untuk membantu Tim Koordinasi Kabupaten dalam 

menjaga proses perencanaan dan pelaksanaan PSPR Gakin agar tetap 

sesuai dengan konsepsi dasar, tujuan dan mekanisme yang telah 

ditetapkan. Secara umum konsultan memiliki tugas untuk 

memberikan bimbingan teknis dan administrasi kepada pelaku PSPR-

Gakin di kecamatan dan desa / kelurahan. 

f. Pelaku PSPR Gakin  
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Pelaku utama PSPR Gakin adalah masyarakat desa / kelurahan yang 

ada di sekitar penerima program yang dalam melaksanakan 

kegiatannya difasilitasi oleh Tim Pelaksana / Timlak PSPR Gakin.  

Pelaku di tingkat kecamatan dan kabupaten berfungsi sebagai 

fasilitator agar konsepsi dasar, tujuan dan mekanisme PSPR Gakin 

dapat dilaksanakan secara benar. 

- Pelaku PSPR Gakin desa / kelurahan terdiri dari kepala desa / 

kelurahan, Timlak dan masyarakat. 

- Pelaku PSPR Gakin kecamatan terdiri dari Camat, Penanggung 

jawab Operasional Kegiatan (PjOK), dan Konsultan Pendamping 

Kecamatan.  

- Pelaku PSPR Gakin Kabupaten terdiri dari Bupati, Tim Koordinasi 

PSPR Gakin Kabupaten, dan Konsultan Manajemen Kabupaten. 

g. Tahapan  Pelaksanaan PSPR Gakin 

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan PSPR Gakin secara garis besar 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

1. Lokakarya PSPR Gakin.  

Lokakarya dilaksanakan di tingkat kabupaten sebagai sarana untuk 

menyamakan persepsi tentang konsepsi dasar, tujuan dan 

mekanisme PSPR Gakin.  Dihadiri oleh Tim Koordinasi, Konsultan 

PSPR Gakin, PjOK dan para Kepala Desa / Kelurahan yang 

masyarakatnya menerima program. 

2. Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan.  

Rapat Koordinasi PSPR Gakin di tingkat Kecamatan dilaksanakan 

oleh Camat dibantu PjOK dan Konsultan Pendamping.  Dihadiri 

oleh Kepala Desa / Kelurahan dan Ketua LPMD atau lembaga 

sejenis. Materi utama Rakor tersebut adalah sosialisasi tentang 

konsepsi dasar, tujuan dan mekanisme PSPR Gakin.   

3. Musyawarah Desa / Kelurahan I. 
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Pelaksanaan musyawarah desa / kelurahan I difasilitasi oleh 

kepala desa / kelurahan didampingi PjOK dan konsultan 

pendamping.  Dihadiri oleh masyarakat, para Ketua RT/RW, BPD, 

LKMD dan perangkat desa / kelurahan. Agenda dalam musdes/kel 

I adalah sosialisasi program, pembentukan Timlak, identifikasi  

keluarga miskin calon penerima program serta pengalian swadaya 

masyarakat.    

4. Verifikasi, Penyusunan Daftar Skala Prioritas dan Rencana 

Anggaran Biaya. 

Pada tahap ini dilakukan penilaian kelayakan calon penerima 

program melalui kunjungan lapangan, penyusunan daftar skala 

prioritas usulan calon penerima program dan menyusun RAB  

masing-masing rumah calon penerima program. 

Skala prioritas calon penerima PSPR Gakin disusun berdasarkan : 

- tingkat kemiskinan yang dilihat dari kepemilikan asset dan 

pendapatan. 

- tingkat ketidaklayakan rumah yang ditentukan berdasarkan 

kriteria tempat tinggal tidak layak yang telah ditetapkan. 

5. Musyawarah Desa / Kelurahan II. 

Agenda dalam musdes/kel  II adalah pemaparan hasil verifikasi, 

penetapan usulan calon penerima program dan penyusunan 

rencana kerja Timlak.  Pelaksanaan musdes/kel II difasilitasi oleh 

kades/kalur didampingi PjOK dan konsultan serta  dihadiri oleh 

masyarakat, para Ketua RT/RW, BPD, LKMD dan perangkat desa / 

kelurahan. 

6. Validasi. 

Validasi merupakan kegiatan penelitian dan pengesahan usulan 

oleh PjOK terhadap berkas usulan terutama RAB rumah calon 

penerima PSPR Gakin yang merupakan hasil musdes/kel II dari 

seluruh desa / kelurahan. 
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7. Penetapan Calon Penerima PSPR Gakin dengan Keputusan Bupati. 

8. Pencairan Dana Stimulan PSPR Gakin. 

Penyaluran dana stimulan dari pemerintah daerah kepada 

penerima program dilakukan melalui mekanisme transfer ke 

rekening Timlak di bank pemerintah berdasarkan usulan dari Dinas 

Pekerjaan Umum.  

9. Pelaksanaan Pemugaran. 

Tahapan dalam pelaksanaan pemugaran meliputi : 

- Pengadaan Bahan Material 

Proses pengadaan bahan material dilakukan oleh Timlak secara 

transparan, dengan spesifikasi seperti yang telah tercantum 

dalam RAB yang disepakati pada Musdes / Muskel II.  Material 

yang dipakai diprioritaskan menggunakan material lokal, kecuali 

untuk bahan material yang tidak tersedia di Desa/Kelurahan 

setempat. 

- Pemugaran Rumah 

Pemugaran rumah penerima PSPR Gakin dilakukan dengan 

melibatkan masyarakat secara bergotong royong dengan 

difasilitasi oleh Timlak, Konsultan Pendamping dan PjOK.  

Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dengan gotong royong 

dapat dikerjakan oleh tenaga khusus dengan biaya dari 

swadaya, baik swadaya desa / kelurahan maupun swadaya 

masyarakat.  

- Revisi Kegiatan 

Apabila di lapangan terjadi hal-hal di luar rencana, maka dapat  

dilakukan revisi kegiatan, misalnya perubahan terhadap sasaran, 

volume dan jenis material sesuai kebutuhan.   

10. Pertanggungjawaban. 

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan informasi 

mengenai perkembangan dan kemajuan setiap tahapan dari 
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pelaksanaan program serta kendala dan permasalahan yang 

terjadi selama pelaksanaan program.  Mekanisme pelaporan dalam 

pelaksanaan PSPR GAKIN dilakukan melalui jalur struktural dan 

fungsional.   

h. Perkembangan dan Hasil Pelaksanaan  PSPR Gakin 

Sejak mulai diluncurkan dan dilaksanakan pada tahun 2003 sampai 

dengan akhir tahun 2005, melalui PSPR Gakin telah dialokasikan dana 

stimulan dari APBD Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 

8.150.000.000,-. Dengan dana stimulan tersebut telah dapat 

menggali dana swadaya dari masyarakat sebesar Rp. 4.830.826.425,-

, dan telah berhasil memugar sebanyak 5.875 rumah tidak layak huni 

menjadi rumah layak huni dan sehat.   

Pada Tahun 2006 ini sedang dilaksanakan pemugaran terhadap 1.434 

rumah kurang layak huni dengan total anggaran Rp. 5.138.901.850,- 

yang bersumber dari dana  stimulan APBD Kabupaten Purbalingga 

sebesar Rp. 3.100.000.000,- dan dana swadaya dari masyarakat Rp. 

2.038.901.850,-.   

Sampai dengan saat ini, jumlah rumah tidak layak huni yang telah 

mendapatkan dana stimulan pemugaran rumah melalui PSPR Gakin 

sebanyak 7.309 unit rumah. Diharapkan pada tahun 2010 

keseluruhan rumah keluarga miskin kurang layak huni di Purbalingga 

yang berdasarkan hasil survey  tahun 2002 berjumlah 14.340 rumah 

sudah dapat di pugar menjadi rumah yang layak huni dan sehat. 

5. Hasil Pembangunan  Manusia (IPM) 

Dengan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan 

tersebut, ternyata telah mampu menunjukan hasil positif meningkatkan  

kualitas manusia di Kabupaten Purbalingga.  Beberapa indikator yang 

dapat digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan, 

terutama dalam peningkatan kualitas hidup manusia adalah terlihatnya 
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indikator pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun 

Indek Pembangunan Manusia / IPM yang semakin baik. 

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ditunjukan oleh : (1) 

meningkatnya usia harapan hidup dari 66,5 tahun pada tahun 2001 

menjadi 69,3 tahun pada tahun 2005; (2) menurunnya angka kematian 

bayi dari 57 pada tahun 2001 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup pada 

tahun 2005; (3)  menurunya angka kematian ibu melahirkan dari 160 

pada tahun 2001 menjadi 110 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 

2005; dan  (4) menurunya jumlah balita gizi kurang dari 13,8 persen 

pada tahun 2001 menjadi 2,25 persen pada tahun 2005. 

Meningkatnya derjat pendidikan masyarakat ditunjukan oleh : 1) 

meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dari 109,39 persen pada 

tahun 2001 menjadi 111,51 persen pada tahun 2005, APK SMP dari 77,21  

persen pada tahun 2001 menjadi  94,96 persen pada tahun 2005, dan 

APK SM dari 35,5 persen pada tahun 2001 menjadi 38,8 persen pada 

tahun 2005.  2)  Rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke 

atas naik dari 5,7 tahun pada tahun 2001 menjadi 6,4 tahun pada tahun 

2005.  Sedangkan angka melek huruf naik dari 85,8 persen pada tahun 

2001 menjadi 92,6 persen pada tahun 2005. 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita 

masyarakat ditunjukan oleh : (1) naiknya  pertumbuhan ekonomi 

Purbalingga dari 2,78 persen pada tahun 2000 menjadi 4,82 persen pada 

tahun 2005; dan (2)  meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat 

dari Rp. 1,66 juta pada tahun 2000 menjadi  Rp. 2,56 juta pada tahun 

2005. 

Secara akumulatif, meningkatnya kualitas hidup manusia Purbalingga 

dapat dilihat dari peningkatan skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

dari 64,9 pada tahun 2000 dan berada pada peringkat 33 menjadi 67 

pada tahun 2004 dan berada pada peringkat 15 Jawa Tengah. 
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