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Latar Belakang

• Sektor perumahan merupakan engine of growth dalam perekenomian sebuah negara. 

• Dalam masa pandemic Covid-19 ini banyak orang yang menahan consumption, kecuali untuk
kebutuhan primer, dan rumah pertama termasuk kebutuhan dasar manusia. 

• Segmen pasar rumah pertama bagi fixed income group (FI-G) semakin terbatas, sedangkan
segmen pasar rumah pertama bagi non-fixed income group (NFI-G) masih luas dan dalam.   

• Segmen pasar NFI-G untuk UMKM masih terkendala saat ini, tetapi segmen pasar bagi Pegawai
Honorer masih memiliki peluang besar. 

• Tetapi faktanya pegawai honorer masih sulit mengakses KPR Program (belum ada disain/ 
program khusus untuk pegawai honorer). 

• Untuk itu perlu strategi baru menggarap segmen pasar pegawai honorer ini melalui mitigasi
risiko terukur, dengan memanfaatkan berbagai program perumahan yang ada. 
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Mitos dan 
Fakta

• Ada mitos bahwa pegawai honorer
tidak layak KPR jangka panjang karena
kontrak kerja hanya berlaku 1 tahun, 
sedangkan kontrak KPR 15 tahun. Hal 
ini menyebabkan ketidaksesuaian tenor 
(maturity mismatch). 

• Faktanya pegawai honorer potensial
biasanya akan terus diperpanjang masa 
kontraknya, dan tidak sedikit yang 
sudah melebihi 15 tahun sebagai
pegawai honorer. 
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Mitos dan 
Fakta

• Ada mitos bahwa potensi KPR macet
bagi pegawai honorer cukup tinggi.

• Faktanya KPR macet itu terjadi akibat
beberapa faktor:
• Lingkungan perumahan yang kurang baik

dan kurang asri, termasuk lokasi yang sulit
transportasi publik. 

• Bukan rumah pertama dan/atau sering
tidak dihuni.

• Terjadi pada tahun 1-2 atau pada masa 
rasio LTV diatas 70%.

• Benar mereka sering terlambat membayar
cicilan, terutama saat menghadapi hari
besar keagamaan dan/atau saat anak
masuk sekolah. Fenomena ini bukanlah
menggambarkan KPR macet (default / 
kolektabilitas 4-5), tapi hanyalah non-
performing loan (kolektabilitas 1-2).  
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Solusi: Kolaborasi Perumahan Komunitas
Pegawai Honorer

Bank Pelaksana
KPR Program

Pelaku
Pembangunan

Perumahan RSh
Bersubsidi

RSh Bersubsidi

KPR Program 
(FLPP/SSB/BP2BT)

Pegawai
Honorer DJP

Unit Kerja / 
Dinas

Dit RUK

DJP PUPR

Bantuan
PSU

Buy Backed Guarantee + 
Pelunasan Kredit Konstruksi

Kredit Konstruksi

Beli

Hasil 
Penjualan

Pelunasan KPR 
Program melalui
mekanisme potong
gaji (payroll) 
+ 
Tabungan 
Mengendap 2 bulan
dari Honorer (total 
menjadi 3 bulan)
+ 
Risiko KPR Macet

Surat Keterangan, Payroll 
Bank Penayalur KPR Program

Diskon Berupa Tambahan Tabungan 
Mengendap 1 Bulan cicilan KPR Program

Masalah Solusi

Pegawai
honorer sulit
mendapatkan
KPR Program 
karena
dianggap
potensi kredit
macetnya
tinggi. 

KPR Macet biasanya diakibatkan lingkungan
perumahan yang kurang baik, bukan rumah
pertama, dan biasanya terjadi pada 1-2 tahun
pertama. Maka mitigasinya adalah:
• Buy back guarantee selama 12 bulan dari

pengembang.
• Memilih pengembang yang memiliki track 

record bagus & lingkungan perumahan yg baik.
• Memilih pegawai honorer potensial dan belum

memiliki rumah (rekomendasi unit kerja).

Pegawai
honorer
dianggap suka
menunggak
cicilan KPR 
Program. 

Tunggakan cicilan bukanlah kredit macet dan 
biasanya terjadi saat debitur menghadapi awal
tahun ajaran pendidikan dan menghadapi hari
besar keagamaan. Maka mitigasinya adalah:
• Tabungan mengendap selama 3 bulan (2 bulan

dari pegawai honorer sendiri dan 1 bulan dari
diskon pengembang). 

Pegawai
honorer sering
tidak lolos
KPR. 

Pegawai honorer kurang paham rasio-rasio bank 
untuk lolos KPR Program. Maka mitigasinya adalah:
• Bimtek aksesibilitas KPR Program.
• Edukasi lifestyle, dll. 

Sinergi Pemberdayaan
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Tindak Lanjut

• Unit Kerja / Dinas melakukan Fasilitasi sbb:
• Meningkatkan kapasitas dan wawasan dalam proses pembangunan dan pembiayaan perumahan

(rantai pasok perumahan). 

• Mendata dan mengedukasi pegawai honorer potensial (akses pembiayaan, lifestyle, tabungan uang 
muka dan mengendap, dll, dan ini bisa dilakukan melalui Klinik Perumahan Rakyat). 

• Mengaitkan payroll system pegawai dengan penyaluran KPR Program.

• Memilih pengembang yang memiliki track record baik dan bersedia memberikan buy-back 
guarantee, termasuk memilih lokasi dan lingkungan perumahan yang baik dan asri (potensi
apresiasi rumah cukup tinggi). 

• Mendapatkan cluster perumahan pegawai honorer dari pengembang agar terjadi gotong-royong
antar sesama pegawai honorer. 

• Membantu pengembang mendapatkan bantuan PSU dari Kementerian PUPR. 

• Melalukan inovasi lainnya melalui APBD. 
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Alhamdulillah….
Tararenkyu …..
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