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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu sektor yang strategis 

dalam upaya membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Sebagai salah satu 

kebutuhan mendasar manusia, perumahan dan permukiman juga mempunyai 

fungsi yang cukup komplek, diantaranya dalam mendukung pembinaan dan 

terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan 

kualitas generasi mendatang serta sebagai pengejawantahan diri. Setiap orang 

tentu mendambakan dan menginginkan untuk memiliki rumah, sebagaimana 

ungkapan dari kata hikmah yang sangat popular yang ditulis oleh Mardjoned 

(2003) Baitii Jannatii yang artinya rumahku adalah syurgaku, atau kehidupan 

manusia, tanpa tempat tinggal, manusia tidak akan dapat hidup dengan layak. 

Manusia tidak cukup dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang, 

meskipun kenyataannya terdapat peringkat pemenuhan akan kebutuhan itu, dari 

kebutuhan yang minimum hingga kebutuhan yang tidak terbatas. Rumah bukan 

hanya sekedar tempat untuk bernaung tetapi juga merupakan wadah untuk 

kelangsungan dan melangsungkan kehidupan serta sebagai tempat untuk 

melindungi diri dari kondisi alam yang tidak selamanya menguntungkan maupun 

sebagai wadah untuk berkreasi.  

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat 

termasuk PNS, oleh karena itu upaya peningkatan kesejahteraan PNS untuk 

memiliki rumah yang layak merupakan hal yang sangat penting dan perlu 

mendapat perhatian dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. Tanpa tempat tinggal, PNS tersebut tidak akan mampu menjalankan 

kehidupannya sehari hari dengan layak dan pada akhirnya akan berpengaruh pada 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku aparatur pemerintah.  

Sebagai salah satu wujud kepedulian terhadap pembangunan perumahan 

dan permukiman bagi masyarakat, pemerintah berupaya membantu pemenuhan 

perumahan bagi pegawai negeri sipil. Untuk melaksanakan usaha tersebut, 

pemerintah melalui Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1993 membentuk 

Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan – Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-

PNS) yang diketuai Presiden RI dengan anggota Menteri Keuangan, Menteri 

Dalam Negeri, Menteri Negara Perumahan Rakyat, Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negera dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

Bapertarum-PNS merupakan suatu institusi yang diberi mandat untuk 

memberikan bantuan uang muka (BUM) pembelian rumah dengan fasilitas Kredit 

Pemilikan Rumah bagi PNS yang belum memiliki rumah, bantuan sebagian biaya 

membangun (BM) rumah bagi PNS yang sudah memiliki tanah di daerah tempat 

bekerja, serta pengembalian tabungan (PT) kepada PNS. Operasionalisasi 

Bapertarum-PNS dalam penyelenggaraan Tabungan Perumahan-PNS(Taperum) 

itu sendiri dilakukan oleh Pelaksana Sekretariat Tetap (Settap) Bapertarum-PNS.  

Belum ada lembaga di negara lain serupa dengan Bapertarum-PNS yang 

memberikan bantuan perumahan kepada para aparaturnya, namun model 

pembiayaan perumahan oleh negara kepada rakyatnya telah dikembangkan oleh 

pemerintah Singapura. Pemerintah Singapura membentuk sebuah badan yang 
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bernama Central Provident Fund (CPF). CPF merupakan sebuah badan yang 

mengumpulkan dana kesejahteraan masyarakatnya dengan iuran dari penghasilan 

masyarakatnya. Sebagian dari iuran tersebut diperuntukan bagi program 

perumahan masyarakatnya sehingga pemerintah memiliki kekuatan dan dukungan 

dana yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakatnya. CPF 

bersifat wajib bagi setiap warga negara singapura dan dikelola oleh pemerintah. 

CPF dibentuk pada tahun 1955  untuk mempersiapkan dana pensiun bagi 

para pekerja yang sudah pensiun dan sudah tidak mampu bekerja kembali. Pada 

tahun-tahun selanjutnya, CPF berkembang menjadi jaminan sosial yang 

komprehensif. CPF tidak hanya menyediakan dana untuk pensiun namun juga 

menyediakan pembiayaan perumahan, fasilitas kesehatan, pendidikan anak-anak, 

bahkan dana CPF dapat digunakan asuransi bagi pekerja dan sektor keuangan. 

  Penghasilan PNS diperkirakan akan meningkat secara layak, terutama 

bersumber dari kenaikan gaji pokok PNS sekitar 5-10% per tahun. Di samping itu, 

penghasilan PNS diperkirakan juga akan meningkat melalui pemberian tunjangan 

kinerja (remunerasi) yang besarnya bisa mencapai lima kali gaji pokok PNS. 

Pemberian remunerasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam bentuk 

program reformasi birokrasi yang berkaitan dengan peningkatan penghasilan PNS 

secara signifikan. Pemberian remunerasi ini dikaitkan dengan peningkatan kinerja 

individu PNS sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Prediksi mengenai 

peningkatan penghasilan PNS secara signifikan di atas perlu diantisipasi dan 

dimanfaatkan secara optimal oleh Bapertarum-PNS, terutama dalam mengelola 

akumulasi iuran Taperum-PNS. Penerimaan yang diperoleh berasal dari iuran dan 

non iuran yang diprediksi terus mengalami kenaikan seperti yang disajikan di 

Gambar 1. 

 

Gambar 1 Data penerimaan tahun 2008-2013 (jutaan rupiah) 

 

Untuk itu, Bapertarum-PNS perlu melakukan evaluasi diri (self 

evaluation) atas peran dan kontribusinya selama ini. Apakah badan ini telah 

melakukan pengelolaan iuran taperum secara transparan, akuntabel dan 

profesional?. Bagaimana penilaian yang diberikan pihak PNS itu sendiri sebagai 

customers dan pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders) seperti Anggota 

Bapertarum-PNS, instansi pemerintah pusat lainnya, serta instansi pemerintah 

daerah ditempat PNS bertugas. Akan tetapi, pelayanan yang telah diberikan 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Penerimaan 311282 456155 464237 805791 514946 866486
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Bapertarum-PNS kepada instansi pemerintah dan individu PNS selama ini 

terkesan belum optimal.  

Selanjutnya, apabila ditelusuri dari realisasi pencapaian rencana (target) 

penyaluran dana Taperum-PNS, Bapertarum-PNS belum dapat merealisasikan 

rencana sebagaimana yang telah ditetapkan. Hal ini bisa ditelusuri dari 

perkembangan rencana dan realisasi penyaluran dana Taperum-PNS periode 

2008-2014 yang disajikan dalam Gambar 2. 

 
Gambar 2 Data target dan realisasi penyaluran dana tahun 2008-2014 (jutaan  

rupiah)   

 

Secara akumulatif, sepanjang rentang waktu 2008-2014 Bapertarum-PNS 

merencanakan akan menyalurkan dana Taperum-PNS sebesar Rp2 326 100 000 

000. Kenaikan dan penurunan target penyaluran disesuaikan dengan target 

pembangunan perumahan oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat.  

Dalam pelaksanaannya, Bapertarum-PNS hanya berhasil merealisasikan 

sejumlah Rp696 370 000 000. Dengan demikian, persentase realisasi penyaluran 

dana yang berhasil diraih oleh Bapertarum-PNS secara akumulatif selama rentang 

masa 2008-2014 adalah sebesar 30%. Hal tersebut menggambarkan masih 

rendahnya kinerja Bapertarum-PNS dalam menyalurkan dana taperum yang 

sangat dibutuhkan para PNS dalam memiliki rumah.  

PNS yang menerima penyaluran dana Taperum-PNS dari Bapertarum-

PNS sejak tahun 1993 hingga akhir tahun 2014 telah mencapai 2 373 042 orang, 

terdiri dari menerima bantuan uang muka (BUM) sebanyak 530 406 orang, 

bantuan biaya membangun (BM) sebanyak 491 472 orang, serta pengembalian 

tabungan (PT) sebanyak 1 351 164 orang. Hal tersebut menggambarkan bahwa 

dana yang diterima PNS pada setiap golongan tadi tetap didominasi oleh 

Pengembalian Tabungan yang penggunaannya tidak terkait langsung dengan 

pembelian dan/atau pembangunan rumah. Artinya, program Taperum-PNS yang 

dikelola oleh Bapertarum-PNS belum mampu secara signifikan mendorong 

peningkatan kesejahteraan PNS dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah maupun 

dalam mengurangi backlog kebutuhan perumahan secara nasional. 

Serangkaian rancangan strategi dinilai mampu menjadi arah bagi perusahan 

untuk melakukan kegiatan ke depan. Rancangan strategi adalah sebuah hal yang 

bagus, karena kebanyakan organisasi tidak memiliki strategi yang tepat. Namun 
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sekedar memiliki strategi saja tidak menjamin sebuah organisasi akan sukses. 

Banyak organisasi yang mampu merumuskan rencana strategis dengan baik, 

namun belum banyak organisasi mampu melaksanakan kegiatan operasional 

organisasi bisnisnya berdasarkan rencana strategis yang telah dirumuskan 

tersebut. Kenyataannya bahwa strategi yang telah ditetapkan melalui proses 

formulasi strategi yang baik, sering tidak dapat terwujud atau strategi tersebut 

tidak dapat diimplementasikan. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian 

Kaplan dan Norton (2008) terhadap organisasi-organisasi di Amerika Serikat, 

didapatkan bahwa hanya 10% organisasi yang memiliki rencana strategis, 

kemudian mampu menerapkan rencana strategis tersebut dalam kegiatan 

operasional bisnisnya. 

 

 

Perumusan Masalah 

Tidak sedikit perusahaan yang berhasil menyusun strategi komprehensif 

namun terbengkalai dalam eksekusinya. Eksekusi dilakukan pada saat setiap unit 

dan individu memperoleh target masing-masing, dan mereka bekerja untuk 

mencapai target tersebut. Dalam rangka mengeksekusi rencana strategis dengan 

kategori tersebut, menjadi suatu tindakan operasional yang detail, rutin (jangka 

pendek), dan tersegmentasi pada unit-unit kerja tertentu, membutuhkan suatu 

upaya yang efektif dan efesien.  Disinilah tantangan terbesar bagi Bappertarum-

PNS yaitu memastikan strategi yang dijalankan dengan tepat agar tidak 

menjadikan perencanan strategi yang tersusun dengan baik namun tidak maksimal 

dalam eksekusi strateginya. Selain menentukan strategi dalam menambah tingkat 

penyaluran tabungan perumahan dan pemanfaatannya, perlu bagi Bapertarum-

PNS untuk menyusun proses eksekusi strategi agar implementasi dari formulasi 

strategi sesuai dengan apa yang diharapkan. Penelitian ini dilaksanakan untuk 

memformulasikan strategi lalu melanjutkannya pada tahap eksekusi strategi yang 

diharapkan agar kesenjangan antara target awal dengan pencapaian bisa tercapai 

sesuai dengan beban target yang ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut maka 

perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana sistem eksekusi strategi yang sudah dilakukan oleh Bapertarum-

PNS untuk meningkatkan penyaluran dana Tabungan Perumahan? 

2. Apa faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi Bapertarum-PNS dalam 

meningkatkan jumlah penyaluran Tabungan Perumahan?  

3. Bagaimana alternatif strategi dalam meningkatkan jumlah penyaluran 

Tabungan Perumahan?  

4. Bagaiman prioritas strategi Bapertarum-PNS dalam meningkatkan jumlah 

penyaluran Tabungan Perumahan? 

5. Bagaimakah sistem eksekusi strategi yang dilakukan Bapertarum-PNS untuk 

menjalankan prioritas strategi yang sudah di rumuskan?  

 

 

 

 



 

5 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu  

1. Mengevaluasi sistem eksekusi strategi yang sudah dilakukan oleh Bapertarum-

PNS untuk meningkatkan penyaluran dana Tabungan Perumahan, 

2. Mengevaluasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi 

eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi Bapertarum-PNS dalam 

meningkatkan jumlah penyaluran Tabungan Perumahan, 

3. Merumuskan alternatif strategi dalam meningkatkan jumlah penyaluran 

Tabungan Perumahan, 

4. Menentukan prioritas strategi Bapertarum-PNS dalam meningkatkan jumlah 

penyaluran Tabungan Perumahan, 

5. Merumuskan sistem eksekusi strategi yang dilakukan Bapertarum-PNS untuk 

menjalankan prioritas strategi yang sudah di rumuskan.  

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian eksekusi strategi penyaluran dana Tabungan Perumahan ini 

diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Sumbangan pemikiran dan alternatif wawasan dalam perencanaan dan 

eksekusi strategi dari sudut pandang akademik, 

2. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana dalam mengaplikasikan teori 

yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan pascasarjana di Program 

Pascasarjana Magister Manejemen Bisnis, Institut Pertanian Bogor dan juga 

merupakan sarana untuk memperluas wawasan berfikir dalam menganalisis 

permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan Bapertarum-PNS. 

3. Sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dan memperkaya bahasan ilmu 

pengetahuan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini didisain untuk mengevaluasi eksekusi strategi Bapertarum-

PNS dalam meningkatkan penyaluran Tabungan Perumahan yang terbatas pada 

perencanaan dan eksekusi strategi Bapertarum-PNS dalam penyaluran Tabungan 

Perumahan kepada para PNS. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Perumahan 

Ada beberapa pengertian mengenai rumah dan perumahan. Menurut The 

Dictionary of Real Estate Appraisal (2001) pengertian properti perumahan adalah 

tanah kosong atau sebidang tanah yang dikembangkan, digunakan atau disediakan 
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