
I. PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 

Sejak regulasi mengenai keharusan menyerahkan fasilitas umum (fasum) 

dan fasilitas sosial (fasos) kepada pemerintah daerah (Pemda) dari pengembang 

ditetapkan tahun 1987 (melalui Permendagri Nomor 1 Tahun 1987, dan telah 

diganti dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2009), masih banyak pengembang 

yang belum melaksanakan aturan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya 

jumlah tunggakan penyerahan fasum dan fasos dari para pengembang (BPKP, 

2002).   

Belum diserahkannya fasum dan fasos oleh pengembang kepada Pemda 

menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan juga pemerintah. Bagi 

masyarakat antara lain adalah tidak terpeliharanya fasum dan fasos, atau 

berubah menjadi penggunaan lainnya, sedangkan bagi Pemda yaitu di antaranya 

hilangannya kepercayaan dari masyarakat karena tidak bisa menjamin 

penyediaan dan pemelihaan fasilitas publik. Akibat lainnya adalah hilangnya aset 

pemerintah, yang mungkin berkurangnya pendapatan daerah.  

Mengingat dampak sebagaimana tersebut di atas, serta kedudukan 

fasum dan fasos sebagai barang publik, maka seharusnya hal ini mendapat 

perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah. Tingginya jumlah 

pengembang yang belum menyerahkan fasum dan fasos menunjukkan belum 

seriusnya pemerintah dalam menyelesaikan masalah tunggakan penyerahan  

fasum dan fasos.  

Masalah belum diserahkannya fasos dan fasum dari pengembang kepada 

Pemda dapat ditemui di berbagai daerah, antara lain Kota Depok Propinsi Jawa 

Barat. Data Sub Bagian Aset Pemda Kota Depok tahun 2009 mencatat hanya 21 
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% (41 dari 194 pengembang) yang sudah menyerahkan fasos dan fasum 

perumahannya.  

Ditinjau dari sejarah perumahan, Kota Depok merupakan wilayah   

pertama yang dikembangkan menjadi pemukiman teratur (perumahan) oleh 

pemerintah pusat sejak tahun 1976, yang dikenal sebagai Kota Baru Depok 

(Suselo, 2009).  Pengembang perumahan tersebut adalah  Perum Perumnas.   

Keberhasilan pengembangan perumahan sebagaimana disebut di atas, 

mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kota Depok. Faktor lain 

yang ikut mendorong meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kota Depok 

adalah kemudahan akses dari Jakarta sebagaimana dikemukakan Nurhadi 

(2008). Hasil sensus penduduk yang dilaksanakan BPS Kota Depok tahun 2010 

menyebutkan bahwa laju pertumbuhan dari tahun 2000-2010 mencapai 4,27 % 

pertahun.   

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Depok, menyebabkan 

terjadinya perubahan penggunaan tanah khususnya untuk perumahan. Luas 

wilayah yang terbangun di Kota Depok pada tahun 2005 seluas 10.013, 86 

hektar, dan pada tahun 2010 diproyeksikan mencapai 10.720.59 hektar. Luas 

penggunaan tanah perumahan sebanyak 44,31 % dari luas tanah yang 

terbangun di tahun 2005 meningkat menjadi 53,28 % luas tanah yang terbangun 

di tahun 2010 (Situs Pemda Kota Depok, 2010). 

Berkembangnya perumahan di Kota Depok, tidak diimbangi dengan 

kewajiban pengembang perumahan untuk menyerahkan tanah fasum dan fasos 

kepada Pemda Kota Depok. Data dari Sub Bagian Aset Pemda Kota Depok 

mencatat jumlah perumahan dengan luasan perumahan sedang (luasan 

perumahan antara 15-200 hektar) yang fasum dan fasosnya telah diserahkan 
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dari pengembang kepada Pemda Kota Depok mencapai 86 % (31 dari 36 

perumahan) dan perumahan dengan luasan perumahan kecil (dibawah 15 

hektar) hanya mencapai 8 % (15 dari 178 perumahan).  

Dengan demikian, rendahnya jumlah pengembang yang telah 

menyerahkan fasum dan fasos perumahannya di Kota Depok menunjukkan 

kurang berhasilnya pelaksanaan kebijakan tersebut. Kondisi ini sama dengan 

apa yang dikemukakan Aviliani (2009) bahwa, “tidak peduli seberapa efisien 

tingkat operasi produksi, atau tingkat kemajuan R&D, atau seberapa cakap 

manajer keuangan, apabila pelanggan tidak membeli atau melakukan pembelian 

ulang produk atau jasa yang dihasilkan, maka strategi pemasaran akan menemui 

kegagalan”.  

Dengan memperhatikan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, 

menarik untuk dilakukan analisis evaluasi pelaksanaan kebijakan publik 

mengenai penyerahan fasum dan fasos oleh pengembang di Kota Depok. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka  rumusan masalah adalah : 

a. Faktor-faktor apa yang diduga menghambat pelaksanaan kebijakan 

penyerahan fasum dan fasos di Kota Depok? 

b. Adakah perbedaan sikap antara pengembang yang belum dengan yang 

sudah menyerahkan fasum dan fasos terhadap faktor-faktor penghambat 

tersebut?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Menganalisis faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab terhambatnya 

pelaksanaan kebijakan penyerahan fasum dan fasos oleh pengembang di 

Kota Depok.  
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b. Menganalisis faktor-faktor yang diduga lebih berpengaruh terhadap 

terhambatnya pelaksanaan kebijakan tersebut, berdasarkan perbedaan sikap 

antara pengembang yang belum dengan yang sudah menyerahkan fasum 

dan fasos, serta alternatif penyelesaianya.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Merujuk pada tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Manfaat penelitian 

secara praktis, antara lain : 

a. Memberikan masukan bagi Pemda Kota Depok khususnya dalam 

mengambil langkah-langkah kebijakan yang mendorong peningkatan kinerja 

penyerahan fasum dan fasos dari pengembang kepada Pemda.   

b. Memberikan informasi bagi Badan Pertanahan Nasional dalam mengambil 

kebijakan terhadap pengamanan tanah yang digunakan fasum dan fasos 

yang berasal dari perumahan. 

Manfaat penelitian secara teoritis bagi penulis adalah memberikan 

sumbangan bagi pengembangan ilmu manajemen sektor publik , serta menjadi 

sumber inspirasi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.  

1.5 Ruang Lingkup 

Dalam kebijakan publik terdapat tiga aktor yang berperan, yaitu pembuat 

kebijakan, pelaksana kebijakan, dan penerima beban kebijakan. Berkaitan 

dengan kebijakan penyerahan fasum dan fasos, pembuat kebijakan adalah 

pemerintah pusat melalui Kenmentrian Dalam Negeri, pelaksana kebijakan 

adalah pemerintah daerah tingkat II (setingkat kabupaten atau kota), dan 

penerima beban kebijakan adalah pengembang perumahan. 

Pada penelitian ini, ruang lingkup penelitian hanya mengevaluasi salah 

satu dari aktor yang berperan dalam kebijakan publik, yaitu pengembang 



 5

perumahan. Mengevaluasi pengembang adalah dalam rangka mengenali 

kebutuhan pengembang dan sejauh mana kebijakan (baik Permendagri Nomor 1 

Tahun 1987 maupun Permendagri Nomor 9 Tahun 2009) memberikan implikasi 

kepada para pengembang. Salah satu cara untuk menyukseskan keberhasilan 

kebijakan tersebut adalah mengenali kebutuhan pengembang. Hal ini sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Schiffman dan Kanuk (2008), yaitu suatu 

perusahaan yang sukses adalah yang konsep pemasarannya berfokus pada 

kebutuhan pembeli.  

Selain mempertimbangkan hal di atas, juga mengingat kebijakan 

terakhir masih baru (Permendagri Nomor 9 Tahun 2009). Pengetahuan 

mengenai sasaran kebijakan (pengembang) merupakan modal awal membuat 

strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga  

pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berhasil di Kota Depok. 
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