
 
 
 
 
 
 
 

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

PERATURAN 
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 

NOMOR 14 TAHUN 2011 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA  

BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH  

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyaluran dana bantuan stimulan 
perumahan swadaya yang lebih akuntabel dan mempercepat 
penyampaian permohonan bantuan stimulan perumahan 
swadaya kepada Menteri, perlu memfungsikan UPK/BKM; 

b. bahwa agar pemanfaatan dana bantuan stimulan perumahan 
swadaya lebih tepat sasaran dan tepat penggunaan, perlu ada 
kriteria dan persyaratan penerima bantuan, obyek bantuan, 
dan kabupaten/kota yang jelas dan tegas; 

c. bahwa Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 
08/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga 
Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank tidak sesuai 
lagi untuk memenuhi keperluan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang Undang No 1 Tahun 2011 
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tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat 
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan 
Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5188); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

4. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 
Program Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan; 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 
2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perumahan Rakyat; 

8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 
2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan 
Rakyat Tahun 2010-2014; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN 
PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT 
BERPENGHASILAN RENDAH. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 

1. Bantuan stimulan adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan 
kepada MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan 
pembangunan perumahan swadaya. 

2. Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa 
dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi 
perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta 
lingkungan. 

3. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah 
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat 
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. 

4. Standar layak huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan 
yang  harus dipenuhi suatu bangunan rumah. 

5. Pembangunan rumah baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan 
pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang. 

6. Peningkatan kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan 
memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan 
dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni. 

7. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah 
kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi 
secara sehat dan aman. 

8. Rusak ringan adalah rumah yang kondisi salah satu dari tiga komponen lantai 
(struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau 
tidak layak. 

9. Rusak sedang adalah rumah yang kondisi dua di antara tiga komponen lantai 
(struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau 
tidak layak.  

10. Rusak berat adalah rumah yang kondisi lantai (struktur bawah), dinding (struktur 
tengah), dan atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak. 

11. Rencana teknis rinci (detailed engineering design) yang selanjutnya disingkat DED 
adalah gambar rancang bangun secara rinci suatu bangunan. 

12. Rencana tindak komunitas (community action plan) yang selanjutnya disingkat RTK 
(CAP) adalah rencana pembangunan dan/atau peningkatan kualitas PSU yang 
disusun oleh KSM untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hunian secara 
swadaya. 

13. Kelompok swadaya masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah himpunan 
masyarakat yang beranggotakan MBR penerima bantuan stimulan perumahan 
swadaya. 
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14. Data rinci penerima bantuan (by name by address) adalah data yang memuat 
informasi kriteria subjek dan objek calon penerima bantuan stimulan perumahan 
swadaya. 

15. Unit pengelola kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah organisasi 
masyarakat di wilayah perdesaan yang dibentuk, dimiliki, dikelola, dan ditujukan bagi 
pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu sendiri. 

16. Badan keswadayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah dewan 
pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan di wilayah perkotaan yang 
dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kelurahan. 

17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah 
unit kerja Kementerian Keuangan yang bertugas membayarkan dana bantuan 
stimulan yang berasal dari APBN atas permintaan Satuan Kerja. 

18. Kelompok kerja di tingkat pusat yang selanjutnya disingkat Pokja Pusat adalah 
kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat yang 
bertugas membantu Deputi dalam pelaksanaan bantuan stimulan perumahan 
swadaya di tingkat pusat. 

19. Kelompok kerja di tingkat provinsi yang selanjutnya disingkat pokja provinsi adalah 
kelompok kerja yang dibentuk oleh gubernur yang bertugas membantu Deputi dalam 
pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di tingkat provinsi. 

20. Kelompok kerja di tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat pokja 
kabupaten/kota adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh bupati/walikota yang 
bertugas membantu Deputi dalam pelaksanaan bantuan stimulan perumahan 
swadaya di tingkat kabupaten/kota. 

21. Tenaga pendamping masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga 
lokal yang menjadi penggerak masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 
perumahan swadaya dan pemberdayaan komunitas. 

22. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat. 
23. Deputi adalah Deputi Bidang Perumahan Swadaya. 
24. Satuan kerja yang menyalurkan dana bantuan stimulan yang selanjutnya disebut 

Satuan Kerja adalah perangkat kerja yang ditunjuk oleh Menteri Negara Perumahan 
Rakyat sebagai kuasa pengelola anggaran bantuan stimulan perumahan swadaya. 

Bagian Kedua 
Tujuan dan Lingkup 

Pasal 2 

(1) Tujuan bantuan stimulan perumahan swadaya adalah untuk memberdayakan MBR 
agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya 
sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan 
aman. 

(2) Lingkup bantuan stimulan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah bantuan stimulan untuk: 
a. PB; 

Page 4 of 39
from harimawan.com



b. PK; dan 
c. pembangunan PSU. 

BAB II 
KRITERIA DAN PERSYARATAN 

Bagian Kesatu 
Kriteria  

Paragraf 1 
Kriteria Penerima Bantuan 

Pasal 3 

(1) Penerima bantuan stimulan perumahan swadaya harus memenuhi kriteria: 
a. warga negara Indonesia; 
b. MBR dengan penghasilan tetap atau tidak tetap; 
c. sudah berkeluarga; 
d. memiliki atau menguasai tanah; 
e. belum memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni; 
f. menghuni rumah yang akan diperbaiki; 
g. belum pernah mendapat bantuan stimulan perumahan dari Kementerian 

Perumahan Rakyat; 
h. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan 

kualitas rumah yang dibuktikan dengan:  
1. memiliki tabungan bahan bangunan; 
2. telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan; 
3. memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan bantuan stimulan 

pembangunan atau peningkatan kualitas rumah;  
4. memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan bantuan 

stimulan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah; dan/atau 
5. telah diberdayakan dengan sistem pemberdayaan perumahan  swadaya; 

i. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan dan pemberdayaan 
perumahan swadaya; dan 

j. didahulukan yang sudah diberdayakan melalui Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. 

(2) Sistem pemberdayaan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf  h angka 5 diatur dengan Peraturan Menteri. 
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Paragraf 2 
Kriteria Obyek Bantuan 

Pasal 4 

(1) Obyek bantuan stimulan berupa: 
a. PB; 
b. PK; dan 
c. pembangunan PSU. 

(2) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria: 
a. berada di atas tanah yang: 

1. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya; 
2. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi; 
3. tidak dalam status sengketa; dan 
4. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang; 

b. luas lantai bangunan paling rendah 36 (tiga puluh enam) meter persegi dan 
paling tinggi 45 (empat puluh lima) meter persegi; dan 

c. merupakan rumah pertama atau satu-satunya rumah yang dimiliki dengan 
kondisi: 
1. rusak berat; 
2. rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal 

luas per anggota keluarga yaitu 9 meter persegi per orang; 
3. bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh 

masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah;  
4. bahan lantai, dinding, dan atap tidak layak; atau 
5. terkena kegiatan konsolidasi tanah dalam rangka peningkatan kualitas 

lingkungan perumahan swadaya; 

(3) PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria: 
a. satu-satunya rumah yang dimiliki; 
b. dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang dengan luas lantai paling rendah 

36 (tiga puluh enam) meter persegi dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) 
meter persegi; 

c. bahan lantai, dinding, atau atap tidak memenuhi standar layak huni dengan luas 
lantai paling rendah 36 (tiga puluh enam) meter persegi dan paling tinggi 45 
(empat puluh lima) meter persegi; 

d. luas lantai kurang dari 36 (tiga puluh enam) meter persegi; atau 
e. tidak mempunyai kamar tidur; kamar mandi, cuci, dan kakus (MCK). 

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahulukan rumah yang tingkat 
kerusakannya paling tinggi. 

(5) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi 
kriteria: 
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a. mendukung PB yang mendapat bantuan stimulan sebagaimana dimaksud  
huruf a yang dibangun dalam satu hamparan (cluster) dengan jumlah paling 
rendah 20 (dua puluh) unit yang berada dalam 1 (satu) desa/kelurahan; 

b. mendukung PK dengan jumlah paling rendah 20 (dua puluh) unit yang berada 
dalam 1 (satu) desa/kelurahan; atau 

c. mendukung gabungan PB dan PK dengan jumlah paling rendah 20 (dua puluh) 
unit yang berada dalam 1 (satu) desa/kelurahan. 

(6) PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa jalan lingkungan, jalan setapak, 
saluran air hujan (drainage), sarana MCK umum, penerangan jalan umum, sumber 
dan jaringan air bersih, tempat pembuangan sampah, sumber listrik ramah 
lingkungan, jaringan listrik, dan/atau sarana sosial lainnya seperti tempat ibadah atau 
balai warga. 

Paragraf 3 
Kriteria Kabupaten/Kota 

Pasal 5 

(1) Kabupaten/kota penerima alokasi dana bantuan stimulan perumahan swadaya harus 
memenuhi kriteria umum dan/atau kriteria khusus. 

(2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penilaian dengan skor 
tertentu. 

(3) Kabupaten/kota yang dapat menerima bantuan stimulan adalah yang memiliki nilai 
skor lebih tinggi. 

(4) Jumlah bantuan stimulan yang dapat diberikan kepada kabupaten/kota sebanding 
dengan persentase jumlah backlog dan rumah tidak layak huni yang terdapat pada 
kabupaten/kota. 

(5) Kabupaten/kota yang memiliki nilai skor lebih rendah dapat didahulukan karena telah 
memenuhi kriteria khusus yang terkait dengan program khusus.  

Pasal 6 

(1) Kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: 
a. daerah tertinggal; 
b. tingkat kemiskinan; 
c. jumlah kekurangan (backlog) rumah; 
d. jumlah rumah tidak layak huni; 
e. indeks pembangunan manusia (IPM); dan 
f. produk domestik regional bruto (PDRB); 

(2) Data daerah tertinggal, daerah perbatasan negara, tingkat kemiskinan, IPM, dan 
PDRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan 
huruf e diperoleh dari Bappenas atau Badan Pusat Statistik. 
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(3) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nilai dengan total skor 
tertinggi 100 (seratus) yang terdiri dari: 
a. daerah dengan kategori tertinggal diberi skor 20 (dua puluh); 
b. tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional diberi skor 20 (dua puluh); 
c. jumlah backlog rumah di atas rata-rata jumlah backlog kabupaten/kota diberi 

skor 20 (dua puluh);  
d. jumlah rumah tidak layak huni di atas rata-rata jumlah rumah tidak layak huni 

kabupaten/kota diberi skor 20 (dua puluh); 
e. IPM di bawah IPM nasional diberi skor 10 (sepuluh); dan 
f. PDRB di bawah rata-rata PDRB kabupaten/kota diberi skor 10 (sepuluh); 

Pasal 7 

(1) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (5) adalah: 
a. memiliki program khusus; 
b. terdapat perumahan kumuh; dan/atau 
c. didahulukan kabupaten/kota yang memiliki unit kerja bidang perumahan 

serendah-rendahnya setingkat eselon III. 

(2) Program khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. pelaksanaan direktif Presiden; 
b. termasuk dalam program percepatan pembangunan nasional;   
c. penanganan program paska tanggap darurat bencana alam; dan/atau 
d. pelaksanaan kesepahaman (MoU) antara Menteri dengan gubernur, pimpinan 

kementerian/lembaga pemerintah, dan/atau pimpinan lembaga non pemerintah; 

Bagian Kedua 
Persyaratan 

Paragraf 1 
Persyaratan Penerima Bantuan 

Pasal 8 

(1) Persyaratan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya adalah: 
a. surat permohonan dari MBR 
b. surat pernyataan yang menyatakan: 

1. belum pernah menerima bantuan stimulan PB atau PK dari Kementerian 
Perumahan Rakyat; 

2. tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan 
yang belum dibagi; 

c. surat pernyataan yang menyatakan: 
1. belum memiliki rumah untuk PB atau satu-satunya rumah yang dimiliki 

untuk PK; 
2. akan menghuni rumah yang mendapat bantuan stimulan PB atau 

menghuni rumah yang akan mendapat bantuan stimulan PK; dan 
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3. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan dan 
pemberdayaan perumahan swadaya; 

d. fotokopi sertifikat hak atas tanah, fotokopi surat bukti menguasai tanah, atau 
surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah; 

e. fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat 
keterangan domisili di lokasi pembangunan perumahan swadaya; dan 

f. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap 
atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap. 

(2) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terlampir 
sebagaimana Lampiran I; surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dan huruf c terlampir sebagaimana Lampiran II dan Lampiran III; surat 
keterangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terlampir 
sebagaimana Lampiran IV  Peraturan Menteri ini. 

Paragraf 2 
Persyaratan Obyek Bantuan 

Pasal 9 

(1) Persyaratan obyek bantuan stimulan meliputi persyaratan untuk: 
a. PB;  
b. PK; dan 
c. pembangunan PSU. 

(2) Persyaratan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah DED 
pembangunan rumah layak huni, yang menunjukkan keadaan semula dan keadaan 
akhir yang dikehendaki. 

(3) Persyaratan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b adalah DED 
peningkatan kualitas rumah agar layak huni, yang menunjukkan keadaan semula 
dan keadaan akhir yang dikehendaki. 

(4) Persyaratan pembangunan PSU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)  huruf c 
adalah: 
a. RTK hasil kesepakatan KSM penerima bantuan stimulan; dan 
b. DED pembangunan baru atau peningkatan kualitas PSU agar berdaya dukung 

layak, yang menunjukkan keadaan semula dan keadaan akhir yang dikehendaki. 

(5) Petunjuk teknis penyusunan DED sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) ditetapkan oleh Deputi. 
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Paragraf 3 
Persyaratan Kabupaten/Kota 

Pasal 10 

(1) Persyaratan kabupaten/kota: 
a. surat usulan dari bupati/walikota dan/atau UPK/BKM yang dilengkapi dengan 

daftar data rinci penerima bantuan stimulan (by  name by address); 
b. didahulukan kepada kabupaten/kota yang memiliki daftar data backlog rumah 

dan rumah tidak layak huni per desa/kelurahan; 
c. didahulukan kepada kabupaten/kota yang memiliki daftar isian pelaksanaan 

anggaran (DIPA) daerah dalam mendukung pelaksanaan bantuan stimulan 
perumahan swadaya yang dituangkan dalam surat keterangan bupati/walikota; 

d. DIPA daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa anggaran 
untuk: 
1. verifikasi usulan bantuan stimulan perumahan swadaya dari UPK/BKM; 
2. penyusunan DED PB, PK, dan/atau pembangunan PSU; 
3. pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan; dan/atau 
4. operasional pokja kabupaten/kota. 

e. data rinci sebagaimana dimaksud huruf a memuat informasi: 
1. nama lengkap; 
2. jenis kelamin; 
3. nomor KTP; 
4. umur; 
5. pekerjaan; 
6. alamat; 
7. penghasilan; 
8. jumlah tanggungan; dan 
9. keadaan rumah atau tanah yang digambarkan secara visual (foto). 

(2) Bentuk surat usulan bupati/walikota dan/atau UPK/BKM sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a terlampir sebagaimana Lampiran V atau Lampiran VI; daftar 
data rinci penerima bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terlampir sebagaimana Lampiran VII A dan Lampiran VII B; daftar data backlog 
rumah dan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terlampir sebagaimana Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.  

BAB III 
PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN 

Bagian Kesatu 
Penggunaan Bantuan 

Pasal 11 

(1) Bantuan stimulan perumahan swadaya dapat digunakan untuk: 
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a. PB; 
b. PK; dan/atau 
c. pembangunan PSU. 

(2) Bantuan stimulan untuk PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 
untuk membangun rumah baru yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2). 

(3) Bantuan stimulan untuk PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b  diberikan 
untuk perbaikan, penggantian, atau perluasan rumah yang memenuhi kriteria 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). 

(4) Bantuan stimulan untuk pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c diberikan untuk membangun PSU yang memenuhi kriteria sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) serta sesuai dengan jumlah dan lokasi PB dan/atau 
PK yang mendapat bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dan/atau huruf b. 

Bagian Kedua 
Kelompok Penerima Bantuan 

Pasal 12 

(1) MBR penerima bantuan stimulan harus membentuk kelompok dalam bentuk KSM 
pada setiap desa/kelurahan. 

(2) Dalam hal jumlah MBR penerima bantuan stimulan dalam 1 (satu) desa/kelurahan 
tidak mencukupi untuk membentuk 1 (satu) kelompok,  KSM dapat beranggotakan 
MBR penerima bantuan stimulan dari desa/kelurahan lain yang berbatasan. 

(3) Dalam hal tidak terdapat MBR penerima bantuan stimulan dari desa/kelurahan lain 
yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KSM dapat beranggotakan 
MBR penerima bantuan stimulan dari desa/kelurahan lain yang paling dekat. 

Bagian Ketiga 
Besar Dana Bantuan 

Pasal 13 

(1) Besar dana bantuan stimulan untuk PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari besar dana untuk membangun 
rumah swadaya yang ditetapkan Menteri. 

(2) Besar dana untuk membangun rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak termasuk untuk membayar upah pekerja dan retribusi perijinan. 
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Pasal 14 

(1) Besar dana bantuan stimulan untuk PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(1) huruf b paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari besar dana untuk 
meningkatkan kualitas rumah swadaya yang ditetapkan Menteri. 

(2) Besar dana untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak termasuk untuk membayar upah pekerja dan retribusi perijinan. 

(3) Besar dana untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan Menteri menurut tingkat kerusakan ringan dan sedang. 

Pasal 15 

(1) Dalam hal pelaksanaan kebijakan nasional penyediaan rumah sangat murah, besar 
dana bantuan stimulan untuk PB adalah selisih dana untuk membangun rumah 
swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan harga rumah 
sangat murah yang ditetapkan Pemerintah untuk PB. 

(2) Besar dana bantuan stimulan untuk PK adalah selisih dana untuk meningkatkan 
kualitas rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan 
harga rumah sangat murah yang ditetapkan Pemerintah untuk PK. 

Bagian Keempat 
Sumber Dana Bantuan 

Pasal 16 

(1) Dana bantuan stimulan untuk perumahan swadaya bagi MBR dialokasikan dalam 
APBN. 

(2) Dana bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam 
DIPA Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. 

(3) Pagu dana dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas 
tertinggi pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam suatu tahun 
anggaran. 

Bagian Kelima 
Pembayaran/Pencairan Dana Bantuan 

Pasal 17 

UPK/BKM membuka rekening pada bank umum nasional terdekat yang dipergunakan 
khusus untuk pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya. 

Page 12 of 39
from harimawan.com



Pasal 18 

(1) Penyaluran dana bantuan stimulan kepada penerima bantuan stimulan dilakukan 
melalui pembayaran/pencairan langsung dari KPPN kepada UPK/BKM. 

(2) Pembayaran/pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara 
transfer dari KPPN ke rekening UPK/BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. 

(3) Penyaluran dana bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan permintaan pembayaran dari Satuan Kerja. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran/pencairan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 

Pasal 19 

(1) Pembayaran/pencairan dana bantuan stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 ayat (1) dilakukan dalam dua tahap, yaitu: 
a. Tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah dana bantuan 

stimulan untuk masing-masing penerima bantuan stimulan yang disetujui ketua 
pokja kabupaten/kota. 

b. Tahap kedua paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah dana 
bantuan stimulan untuk masing-masing penerima bantuan stimulan setelah 
pekerjaan direalisasikan paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari DED yang 
disetujui ketua pokja kabupaten/kota. 

c. Ketua pokja kabupaten/kota memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b setelah mendapat laporan kemajuan pekerjaan dari TPM. 

(2) Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penarikan tahap 
kedua kurang dari 50% (lima puluh persen), sisa dana bantuan stimulan tidak dapat 
dicairkan. 

(3) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelanggaran ketentuan 
tentang penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan stimulan dan/atau 
penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan stimulan. 

BAB IV 
PELAKSANA KEGIATAN 

Pasal 20 

(1) Deputi melaksanakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan 

stimulan perumahan swadaya kepada MBR; 
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b. koordinasi pelaksanaan fasilitasi bantuan stimulan perumahan swadaya kepada 
kementerian/lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan 
kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya di tingkat pusat dan daerah; 

c. sosialisasi kebijakan dan tata cara bantuan stimulan perumahan swadaya;  
d. perumusan penetapan kabupaten/kota penerima bantuan stimulan perumahan 

swadaya;  
e. perumusan penetapan Pokja Pusat; 
f. pemberian arahan PB perumahan swadaya dalam bentuk gambar tipikal dan 

arahan PK yang selanjutnya dituangkan dalam DED; 
g. fasilitasi MBR mengajukan permintaan pembayaran/pencairan dana stimulan 

perumahan swadaya; 
h. permintaan penyaluran dana bantuan stimulan ke KPPN; 
i. pendampingan MBR dalam pemanfaatan dana bantuan stimulan; 
j. pendampingan MBR dalam membuat laporan pelaksanaan bantuan stimulan 

perumahan swadaya; dan 
k. koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bantuan stimulan 

perumahan swadaya. 

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi dibantu 
oleh pokja, TPM, UPK/BKM, dan KSM. 

Bagian Kesatu 
Pokja 

Pasal 21 

Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) terdiri dari : 
a. Pokja Pusat; 
b. pokja provinsi; dan  
c. pokja kabupaten/kota. 

Paragraf 1 
Pokja Pusat 

Pasal 22 

Pokja Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a melaksanakan tugas: 
a. menyiapkan bahan perumusan pedoman pelaksanaan kegiatan; 
b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya 

dengan lembaga terkait di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; 
c. menyosialisasikan program kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya di 

tingkat provinsi dan  kabupaten/kota; 
d. merekapitulasi dan memverifikasi administrasi permohonan bantuan stimulan 

perumahan swadaya dari bupati/walikota dan/atau UPK/BKM; 
e. menyiapkan rumusan penetapan kabupaten/kota penerima bantuan dan rencana 

sasaran bantuan stimulan perumahan swadaya; 
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f. menyampaikan hasil verifikasi administrasi calon penerima bantuan stimulan kepada 
pokja kabupaten/kota untuk dilakukan verifikasi lapangan;  

g. merumuskan penetapan MBR penerima bantuan stimulan untuk ditetapkan oleh 
Kepala Satuan Kerja;  

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan 
bantuan stimulan perumahan swadaya; dan 

i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan kepada Deputi 
berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UPK/BKM. 

Pasal 23 

(1) Pokja Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari: 
a. unsur Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat; 
b. unsur Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat; dan 
c. unsur Pusat Pengembangan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat. 

(2) Susunan keanggotaan Pokja Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya selaku ketua; 
b. Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya selaku wakil ketua; 
c. Kepala Bidang Fasilitasi Lembaga Perumahan Swadaya Asisten Deputi 

Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya selaku sekretaris; 
d. Kepala Bidang Program dan Anggaran Asisten Deputi Perencanaan 

Perumahan Swadaya selaku wakil sekretaris; 
e. Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya selaku anggota; 
f. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran selaku anggota; dan 
g. Kepala Pusat Pengembangan Perumahan selaku anggota. 

(3) Pengangkatan keanggotaan pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan surat keputusan Menteri.  

Paragraf 2 
Pokja Provinsi 

Pasal 24 

Pokja provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b melaksanakan tugas: 
a. mengkoordinasikan pokja kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya; 
b. melaksanakan bimbingan teknis kepada pokja kabupaten/kota; 
c. mengendalikan pelaksanaan tugas pokja kabupaten/kota; 
d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan; dan 
e. melapor pelaksanaan tugas kepada gubernur dengan tembusan kepada Pokja 

Pusat. 

Pasal 25 

(1) Pokja provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri dari: 
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a. unsur SKPD yang menangani bidang perumahan; 
b. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
c. unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan 
d. unsur SKPD yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat. 

(2) Susunan keanggotaan pokja provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 
a. Kepala SKPD yang menangani bidang perumahan selaku ketua; 
b. Kepala Bappeda selaku wakil ketua; 
c. Kepala bidang perumahan pada SKPD yang menangani bidang perumahan 

selaku sekretaris; 
d. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku anggota; dan 
e. Kepala SKPD yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat selaku 

anggota. 

(3) Pengangkatan keanggotaan pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan surat keputusan gubernur. 

Paragraf 3 
Pokja Kabupaten/Kota 

Pasal 26 

Pokja kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas: 
a. memverifikasi lapangan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya hasil 

verifikasi administrasi yang dilakukan Pokja Pusat; 
b. dalam hal pokja kabupaten/kota tidak dapat melaksanakan verifikasi lapangan  

sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh 
Satuan Kerja, verifikasi lapangan  dilakukan oleh Satuan Kerja dibantu oleh TPM; 

c. menyampaikan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya  hasil 
verifikasi lapangan kepada Satuan Kerja dengan tembusan kepada Pokja Pusat; 

d. mengarahkan TPM melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat 
dalam pembangunan perumahan swadaya dengan bantuan stimulan; 

e. menyetujui DED yang disusun KSM dengan fasilitasi TPM; 
f. menyetujui permohonan pembayaran/pencairan dana stimulan yang dibuat 

UPK/BKM; 
g. menyetujui laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan yang 

disusun oleh UPK/BKM dengan fasilitasi TPM;  
h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UPK/BKM, TPM dan KSM; dan 
i. melapor pelaksanaan tugas kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada pokja 

provinsi dan Pokja Pusat. 

Pasal 27 

(1) Pokja kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri dari: 
a. unsur SKPD yang menangani bidang perumahan; 
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b. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
c. unsur Kantor Pertanahan;  
d. unsur SKPD yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat; dan 
e. unsur SKPD yang menangani bidang sosial. 

(2) Susunan keanggotaan pokja kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari: 
a. Kepala SKPD yang menangani bidang perumahan selaku ketua; 
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku wakil ketua; 
c. Kepala bidang perumahan pada SKPD yang menangani bidang perumahan 

selaku sekretaris; 
d. Kepala Kantor Pertanahan selaku anggota;  
e. Kepala SKPD yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat selaku 

anggota; dan 
f. Kepala SKPD yang menangani bidang sosial selaku anggota. 

(3) Pengangkatan keanggotaan pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan surat keputusan bupati/walikota. 

Bagian Kedua 
TPM 

Pasal 28 

TPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) melaksanakan tugas: 
a. membantu pokja kabupaten/kota melakukan verifikasi lapangan calon penerima 

bantuan stimulan;  
b. memfasilitasi KSM membuat DED berdasarkan keinginan atau kebutuhan penerima 

bantuan stimulan dan  sesuai dengan dana yang tersedia; 
c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya yang 

dilakukan oleh KSM sesuai dengan DED; 
d. membina dan memberdayakan KSM; dan  
e. melapor kemajuan kegiatan (progress report) dan membuat  laporan akhir kepada  

Satuan Kerja dengan tembusan kepada Pokja Pusat, pokja provinsi, dan pokja 
kabupaten/kota. 

Pasal 29 

(1) TPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diangkat dengan surat 
keputusan Menteri. 

(2) TPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan atau badan 
hukum. 

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha di 
bidang konsultan yang mempekerjakan TPM perorangan. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pengangkatan TPM diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Bagian Ketiga 
UPK/BKM 

Pasal 30 

(1) UPK/BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) melaksanakan tugas: 
a. menyosialisasikan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya kepada 

masyarakat bakal calon penerima bantuan stimulan; 
b. melakukan penjaringan MBR dan/atau menerima hasil pendataan yang 

dilakukan oleh masyarakat; 
c. mengumumkan calon penerima bantuan stimulan; 
d. menetapkan calon penerima bantuan stimulan; 
e. mengusulkan bantuan stimulan perumahan swadaya kepada Menteri melalui 

bupati/walikota atau langsung; 
f. membentuk KSM penerima bantuan stimulan perumahan swadaya; 
g. memohon pencairan dana bantuan stimulan kepada Satuan Kerja; 
h. menerima dana bantuan stimulan dari KPPN; 
i. menyerahkan langsung dana bantuan stimulan kepada penerima bantuan 

stimulan dan bendahara KSM; 
j. melapor penerimaan dan penyaluran dana bantuan stimulan kepada Satuan 

Kerja dengan tembusan kepada Pokja Pusat; dan 
k. melapor pelaksanaan kegiatan kepada Satuan Kerja dengan tembusan Pokja 

Pusat. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPK/BKM 
difasilitasi oleh TPM. 

Pasal 31  

(1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), 
UPK/BKM diberi dana operasional yang bersumber dari APBN. 

(2) Besar dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3% 
(tiga persen) dari dana bantuan stimulan yang disalurkan UPK/BKM yang 
bersangkutan. 

(3) Pembayaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan cara transfer dari KPPN ke rekening UPK/BKM sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana 
bantuan stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b. 
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Pasal 32  

(1) UPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan dengan surat 
keputusan bupati/walikota. 

(2) BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) merupakan badan hukum yang 
dibuat di hadapan Notaris. 

Bagian Keempat 
KSM 

Pasal 33  

(1) KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) melaksanakan tugas: 
a. menyusun RTK dan DED pembangunan perumahan dan PSU yang mendapat 

bantuan stimulan perumahan swadaya; 
b. membangun rumah yang mendapat bantuan stimulan perumahan swadaya;  
c. melapor pemanfaatan dana bantuan stimulan dan pembangunan rumah 

swadaya kepada UPK/BKM; dan 
d. membuat dan menyetujui daftar hadir TPM. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a, huruf b, 
dan huruf c, KSM difasilitasi oleh TPM dan/atau pokja kabupaten/kota. 

(3) Dalam hal penyusunan DED difasilitasi oleh pokja kabupaten/kota, dana penyusunan 
DED menggunakan DIPA kabupaten/kota. 

Pasal 34 

(1) KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) beranggotakan MBR penerima 
bantuan stimulan perumahan swadaya; 

(2) Jumlah anggota KSM paling rendah 5 (lima) orang dan paling tinggi 11 (sebelas) 
orang. 

(3) Diupayakan jumlah anggota KSM adalah ganjil dan dibedakan menurut jenis bantuan 
stimulan untuk PB atau PK. 

(4) Dalam hal terdapat jumlah KSM di suatu desa/kelurahan lebih dari 1 (satu), KSM 
diberi nomenklatur dengan angka romawi seperti KSM I, KSM II, dan seterusnya. 

(5) Susunan keanggotaan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. ketua merangkap anggota; 
b. sekretaris merangkap anggota; 
c. bendahara merangkap anggota; dan  
d. anggota. 

(6) Keanggotaan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan surat 
keputusan ketua UPK/BKM. 
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(7) Dalam hal anggota KSM terdiri lebih dari satu desa/kelurahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), susunan keanggotaan KSM 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan surat keputusan ketua 
UPK/BKM desa/kelurahan yang jumlah masyarakat penerima bantuan lebih banyak. 

(8) Bentuk surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampir 
sebagaimana Lampiran IX Peraturan Menteri ini. 

BAB V 
TATA CARA  

Bagian Kesatu 
Penjaringan Penerima Bantuan 

Pasal 35 

Tata cara penjaringan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya adalah: 
a. UPK/BKM melakukan pendataan MBR atau berdasarkan pendataan yang 

disampaikan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan stimulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan kriteria obyek bantuan stimulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3). 

b. pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan formulir 
sebagaimana Lampiran VII A dan/atau Lampiran VII B Peraturan Menteri ini. 

c. hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan selama 7 (tujuh) 
hari kerja di kantor kepala desa/kelurahan menggunakan formulir terlampir 
sebagaimana Lampiran X Peraturan Menteri ini. 

d. Hasil pengumuman dibuat berita acara hasil pengumuman dengan bentuk berita 
acara terlampir sebagaimana Lampiran XI Peraturan Menteri ini. 

e. UPK/BKM menetapkan calon penerima bantuan stimulan dengan menandatangani 
daftar sebagaimana Lampiran VII A dan/atau Lampiran VII B Peraturan Menteri ini 
untuk setiap lembarnya dan disetujui oleh kepala desa/kelurahan. 

Bagian Kedua 
Pengusulan Kabupaten/Kota dan Penerima Bantuan 

Pasal 36 

Tata cara pengusulan kabupaten/kota dan penerima bantuan stimulan adalah: 
a. bupati/walikota atau UPK/BKM mengajukan usulan bantuan stimulan untuk tahun 

berikut kepada Menteri melalui Deputi dengan tembusan kepada gubernur melalui 
pokja provinsi  dengan menggunakan bentuk surat usulan sebagaimana Lampiran V 
atau Lampiran VI serta Lampiran VII A dan/atau Lampiran VII B. 

b. bupati/walikota mengajukan usulan bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a berdasarkan usulan UPK/BKM. 
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c. Pokja Pusat merekapitulasi dan memverifkasi administrasi permohonan bantuan 
stimulan yang diusulkan bupati/walikota atau UPK/BKM sesuai dengan rencana 
sasaran bantuan stimulan yang akan ditetapkan bagi kabupaten/kota yang 
bersangkutan; 

d. Pokja Pusat menyiapkan rumusan penetapan kabupaten/kota dan rencana sasaran 
bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada huruf c. 

e. Deputi merumuskan penetapan kabupaten/kota dan rencana sasaran bantuan 
stimulan  sebagimana dimaksud pada huruf d untuk ditetapkan oleh Menteri. 

f. Deputi menyampaikan surat keputusan Menteri tentang penetapan kabupaten/kota 
dan rencana sasaran bantuan stimulan dan meminta kepada bupati/walikota untuk 
membentuk pokja kabupaten/kota.   

g. Pokja Pusat menyampaikan hasil verifikasi administrasi calon penerima bantuan 
stimulan berdasarkan permohonan bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada 
huruf c kepada pokja kabupaten/kota untuk diverifikasi lapangan. 

h. pokja kabupaten/kota menyampaikan hasil verifikasi lapangan calon penerima 
bantuan stimulan sebagaimana dimaksud  pada huruf g kepada Pokja Pusat.  

i. Pokja Pusat merumuskan penetapan penerima bantuan stimulan berdasarkan hasil 
verifikasi lapangan yang disampaikan oleh pokja kabupaten/kota sebagimana 
dimaksud pada huruf h untuk ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja. 

j. Kepala Satuan Kerja menyampaikan surat keputusan penetapan penerima bantuan 
stimulan kepada pokja kabupaten/kota,  KSM, dan UPK/BKM. 

Bagian Ketiga 
Permintaan Pembayaran Dana Bantuan 

Pasal 37 

(1) Tata cara permintaan pembayaran dana bantuan stimulan tahap pertama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a adalah: 
a. UPK/BKM mengusulkan permintaan pembayaran kepada Kepala Satuan Kerja 

dengan melampirkan: 
1. rincian rencana kegiatan yang telah disetujui oleh ketua pokja 

kabupaten/kota;  
2. DED; 
3. surat permohonan bantuan stimulan menggunakan bentuk surat 

permohonan sebagaimana Lampiran I; 
4. surat pernyataan menggunakan bentuk surat pernyataan sebagaimana 

Lampiran II dan Lampiran III; 
5. surat keterangan penghasilan menggunakan bentuk surat keterangan 

sebagaimana Lampiran IV; 
6. fotokopi sertifikat hak atas tanah, fotokopi surat bukti menguasai tanah, 

atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;  
7. fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk atau surat 

keterangan domisili di lokasi pembangunan perumahan swadaya; dan 

Page 21 of 39
from harimawan.com



8. foto kondisi 0% (nol persen) dari rumah dan/atau PSU yang akan 
mendapat bantuan stimulan. 

b. Satuan Kerja melakukan verifikasi administrasi atas usulan permintaan 
pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan alokasi 
dana yang tersedia; 

c. Kepala Satuan Kerja meminta pembayaran kepada KPPN untuk mentransfer 
dana bantuan stimulan tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) ke 
rekening UPK/BKM; 

d. UPK/BKM harus menyalurkan dana bantuan stimulan sebagaimana dimaksud 
pada huruf c ke penerima bantuan stimulan dan bendahara KSM dalam jangka 
waktu paling lama empat hari kerja sejak dana bantuan stimulan masuk ke 
rekening UPK/BKM.  

(2) Tata cara permintaan pembayaran dana bantuan stimulan tahap kedua 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b adalah: 
a. UPK/BKM mengusulkan permintaan pembayaran kepada Kepala Satuan Kerja 

dengan melampirkan: 
1. berita acara kemajuan pekerjaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) 

yang dilengkapi dengan foto pembangunan rumah dan/atau PSU. 
2. asli kwitansi penerimaan dana bantuan stimulan tahap pertama oleh MBR 

untuk PB dan/atau PK dan oleh bendahara KSM untuk pembangunan 
PSU. 

3. foto MBR ketika menerima pembayaran dana bantuan stimulan tahap 
pertama untuk PB dan/atau PK atau foto bendahara KSM ketika menerima 
pembayaran dana bantuan stimulan tahap pertama untuk pembangunan 
PSU.  

b. Satuan Kerja melakukan verifikasi administrasi atas usulan permintaan 
pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan alokasi 
dana yang tersedia; 

c. Kepala Satuan Kerja meminta pembayaran kepada KPPN untuk mentransfer 
dana bantuan stimulan tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) ke 
rekening UPK/BKM; 

d. UPK/BKM harus menyalurkan dana bantuan stimulan sebagaimana dimaksud 
pada huruf c ke penerima bantuan stimulan dan bendahara KSM dalam jangka 
waktu paling lama empat hari kerja sejak dana bantuan stimulan masuk ke 
rekening UPK/BKM.  

BAB VI 
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  

Pasal 38 

(1) UPK/BKM membuat laporan penyaluran dana bantuan stimulan meliputi laporan 
pencairan dana bantuan stimulan tahap pertama, tahap kedua, dan laporan akhir.  

Page 22 of 39
from harimawan.com



(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh ketua pokja 
kabupaten/kota. 

(3) Laporan tahap pertama dan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikirim ke Satuan Kerja dengan tembusan kepada Pokja Pusat dan pokja provinsi 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dana bantuan stimulan diterima oleh 
seluruh penerima bantuan stimulan dan bendahara KSM pada desa/kelurahan yang 
bersangkutan. 

(4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Satuan Kerja dengan 
tembusan kepada Pokja Pusat dan pokja provinsi paling lambat 21 (dua puluh satu) 
hari kerja setelah diterima laporan tahap kedua dari seluruh KSM. 

(5) UPK/BKM dilarang memungut kembali dana bantuan stimulan yang telah diserahkan 
kepada anggota KSM dan menggulirkan kepada pihak mana pun. 

(6) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala 
Satuan Kerja. 

Pasal 39 

(1) KSM membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan swadaya 
meliputi laporan tahap pertama dan tahap kedua.  

(2) KSM dalam membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan 
diketahui oleh TPM. 

(3) Laporan tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke UPK/BKM  
paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak dana bantuan stimulan tahap 
pertama diterima oleh seluruh penerima bantuan stimulan dan bendahara KSM. 

(4) Laporan tahap kedua  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke UPK/BKM 
paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak dana bantuan stimulan tahap 
kedua diterima oleh seluruh penerima bantuan stimulan dan bendahara KSM. 

(5) KSM dilarang menggunakan dana bantuan stimulan untuk keperluan dana 
operasional. 

(6) Bentuk dan isi laporan tahap pertama dan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja. 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 40 

(1) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memberi bantuan stimulan 
bagi MBR dengan menggunakan dana APBD, pelaksanaannya berpedoman pada 
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Peraturan Menteri ini, kecuali diatur lain dalam peraturan daerah provinsi atau 
peraturan daerah kabupaten/kota. 

(2) Bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan bagi MBR 
yang belum pernah mendapat bantuan stimulan dari Pemerintah, pemerintah 
provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 41 

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor: 08/PERMEN/2006 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non 
Bank tetap digunakan untuk pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun 
2011 yang lokasi kabupaten/kotanya telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara 
Perumahan Rakyat Nomor 18 tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan 
Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2011. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 42 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Perumahan 
Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan 
Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga 
Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 43 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan 
menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Agustus 2011 

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 
 

ttd 
 

SUHARSO MONOARFA 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Agustus 2011 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 
ttd 
 
PATRIALIS AKBAR 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 489 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 
NOMOR: 14 TAHUN 2011 

 …………, …….. 20.. 
Kepada Yth.: 
Menteri Negara Perumahan Rakyat 
up. Deputi Bidang Perumahan Swadaya 
 
Perihal: Permohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 
 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama :  ..........................................................................................................................  

Umur :  ...........   tahun 

Pekerjaan :  ..........................................................................................................................  

Alamat : Jl.  ......................................................................................................................  

RT. ………./RW. ……… 

Desa/Kelurahan  ................................................................................................  

Kabupaten/Kota  ................................................................................................  

Provinsi  .............................................................................................................  

 
dengan ini mengajukan permohonan bantuan stimulan perumahan swadaya, karena saya 
memerlukan biaya dan pendampingan untuk membangun/memperbaiki(*) rumah yang 
berada di atas tanah milik saya. 
 
Sebagai dasar pertimbangan bersama ini saya lampirkan:  
a. surat pernyataan I dan surat pernyataan ke II;  
b. fotokopi sertifikat hak atas tanah/fotokopi surat bukti menguasai tanah/surat keterangan 

menguasai tanah dari kepala desa/lurah(*); 
c. fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk /surat keterangan domisili(*)  di 

lokasi pembangunan perumahan swadaya; dan 
d. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja/dari kepala desa/lurah(*).  
 
Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan 
perkenannya saya ucapkan terima kasih. 
 

Pemohon, 
 
 
 

(nama dan tanda tangan) 

Catatan: 
(*)   coret yang tidak perlu 

Page 26 of 39
from harimawan.com



 

 

LAMPIRAN II 
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 
NOMOR: 14 TAHUN 2011 

SURAT PERNYATAAN I 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama :  ..........................................................................................................................  

Umur :  ...........   tahun 

Pekerjaan :  ..........................................................................................................................  

Alamat : Jl.  ......................................................................................................................  

RT. ………./RW. ……… 

Desa/Kelurahan  ................................................................................................  

Kabupaten/Kota  ................................................................................................  

Provinsi  .............................................................................................................  

dengan ini menyatakan : 
1. belum pernah menerima bantuan stimulan pembangunan rumah baru atau peningkatan 

kualitas rumah dari Kementerian Perumahan Rakyat; 
2. tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum 

dibagi. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermeterai 
secukupnya.  Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia 
dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. 

………….,………..20.. 

Yang menyatakan 
 
 
 

(……………….………………) 
 

Meterai 

Rp. 6.000 
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LAMPIRAN III 
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 
NOMOR: 14 TAHUN 2011 

 

SURAT PERNYATAAN II 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama :  ..........................................................................................................................  

Umur :  ...........   tahun 

Pekerjaan :  ..........................................................................................................................  

Alamat : Jl.  ......................................................................................................................  

RT. ………./RW. ……… 

Desa/Kelurahan  ................................................................................................  

Kabupaten/Kota  ................................................................................................  

Provinsi  .............................................................................................................  

dengan ini menyatakan : 
1. belum memiliki rumah/memiliki satu-satunya rumah yang tidak layak huni(*);  
2. akan menghuni rumah yang akan dibangun/akan tetap menghuni rumah yang akan 

ditingkatkan kualitasnya(*); 
3. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan dan pemberdayaan 

perumahan swadaya; 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermeterai 
secukupnya.  Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia 
mengembalikan dana bantuan  stimulan yang telah saya terima ke Kas Negara. 

………….,………..20.. 

Yang menyatakan 
 
 

( ………………………….………………) 
 

Catatan: 
(*) coret yang tidak perlu 

Meterai 

Rp. 6.000 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 
NOMOR : 14 TAHUN 2011 

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : ……………………………………………………………………...........(**)
   
Jabatan  : ……………………………………………………………………………(**) 
dengan ini menerangkan  

Nama : ……………………………………………………………………………(***) 

Pekerjaan : ……………………………………………………………………………(***) 

Alamat : Jl. ...………………………………………………………………………(***) 

RT. ………./RW. ……… 

Desa/Kelurahan  ..................................................................................  

Kabupaten/Kota  ..................................................................................  

Provinsi  ...............................................................................................  

atas pekerjaannya, memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp. 
……………………………… ( ………………………………………………………………… rupiah) 
setiap bulan. 

Demikian surat keterangan penghasilan ini dibuat untuk keperluan memohon bantuan 
stimulan perumahan swadaya. 

………….,………..20.. 

Pimpinan Tempat Kerja/Kepala Desa/Lurah(*) 
…………  

 
 
 

( ………………………. ) 
 

Catatan: 
(*) coret yang tidak perlu  
(**) diisi dengan data pembuat keterangan 
(***) diisi dengan data calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 
NOMOR: 14 TAHUN 2011 

 
 

KOP SURAT KABUPATEN/KOTA(*) ………….. 

 ……………….…, .. - .. -  20.. 
 

Kepada : 
 
Nomor : ……………....- 
Lampiran : 1 (satu) berkas 
Perihal : Permohonan Bantuan Stimulan 
  Perumahan Swadaya Tahun 20.. 
 

Yth. Menteri Negara Perumahan Rakyat 
Cq.   Deputi Bidang Perumahan Swadaya 

Dalam rangka pelayanan di bidang perumahan kepada masyarakat berpenghasilan 
rendah, khususnya untuk mengurangi backlog perumahan dan/atau meningkatkan kualitas rumah 
tidak layak huni(*) serta PSU-nya secara swadaya, Pemerintah Kabupaten/Kota(*) ……… 
memerlukan bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat. 

Berdasarkan data yang ada tahun 20..  di Kabupaten/Kota(*) ………. jumlah backlog 
rumah sebanyak ……. unit dan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak ………. unit. 

Mengingat kemampuan APBD Kabupaten/Kota(*) …….. tahun 20..  sangat terbatas maka 
kami sangat mengharapkan bantuan stimulan berupa Pembangunan Baru (PB) sejumlah …. unit 
dan/atau Peningkatan Kualitas (PK) sejumlah ….  unit(*) beserta PSU-nya dengan perincian setiap 
desa/kelurahan sebagai berikut: 
No. Desa/Kelurahan PB (unit) PK (unit) PSU PB (unit) PSU PK (unit) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.      
2.      
3.      
4.      
5      
6      
7      
8      
9      
dst      
 Jumlah     
 
dengan kelompok sasaran MBR penerima bantuan stimulan di setiap desa/kelurahan 
sebagaimana terlampir. 

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

BUPATI/WALIKOTA (*)……………… 

(…………………………..) 
Tembusan disampaikan kepada Yth: 
Gubernur ……………….. 
 
Catatan: 
(*) coret yang tidak perlu 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 
NOMOR:  14 TAHUN 2011 

 
 

KOP SURAT UPK/BKM(*)  ………….. 

 
……………….…, .. - .. -  20.. 

 
Kepada : 

 
Nomor : ……………....- 
Lampiran : 1 (satu) berkas 
Perihal : Permohonan Bantuan Stimulan 
  Perumahan Swadaya Tahun 20.. 
 

Yth. Menteri Negara Perumahan Rakyat 
Cq.   Deputi Bidang Perumahan Swadaya 

 

Dalam rangka pelayanan di bidang perumahan kepada masyarakat berpenghasilan 
rendah, khususnya untuk mengurangi backlog perumahan dan/atau meningkatkan kualitas rumah 
tidak layak huni(*) serta PSU-nya secara swadaya, kami masyarakat Desa/Kelurahan(*) ……… 
memerlukan bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat. 

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sangat mengharapkan bantuan stimulan 
berupa Pembangunan Baru (PB) sejumlah …. unit dan/atau Peningkatan Kualitas (PK) sejumlah 
….  unit(*) beserta PSU-nya dengan kelompok sasaran MBR penerima bantuan stimulan 
sebagaimana terlampir. 

Demikian disampaikan, atas pertimbangannya diucapkan terima kasih. 

        Ketua UPK/BKM(*)  ......................  
 
 
 

 (…………………………..) 
Tembusan disampaikan kepada Yth: 
Bupati/Walikota(*) ……………….. 
 
Catatan: 
(*) coret yang tidak perlu 
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LAMPIRAN VII A 
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 
NOMOR:  14 TAHUN 2011 

 
 DATA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH 

PEMOHON BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN BARU 
(BELUM PUNYA RUMAH; BAHAN LANTAI, DINDING, DAN ATAP TIDAK LAYAK; RUSAK BERAT) 

TAHUN 20.. 
 
DESA/KELURAHAN (*) :   …………………    
KECAMATAN       :   ………………... 
Untuk MBR Belum Punya Rumah/Rumah Belum Selesai: 
No. Urut. Nama lengkap :  … …………………………………… 
   (01)        Jenis Kelamin :  Laki-laki/Perempuan (*) 

     No. KTP  :  …………………………………………… 
     Umur  :  …… Tahun …………………………………. 
     Pekerjaan :  ....………………………………………. 
     Alamat  :  ............…………………….. 
     ……………………………………………………. 
    Penghasilan :  Rp. .....…………………./bulan  
    Jumlah Tanggungan :  ...... (.......…………………...) Orang 
    Keadaan tanah  

- Panjang :  ± ………… m 
- Lebar :  ± ………… m 
- Luas  :  ± ………… m2  
- Ada/tidak ada (*) rumah belum selesai 
   

Untuk MBR dengan Kondisi Rumah Rusak Sedang dan Luas Lantai Tidak Mencukupi Standar Minimal: 
No. Urut. Nama lengkap :  …...………………………………………. 
  (02)        Jenis Kelamin :  Laki-laki/Perempuan (*) 

     No. KTP  :  ……….……………………… 
     Umur  :  ..… Tahun 
     Pekerjaan :  ...………………………………………. 
     Alamat  :  .... ……..………………….. 
     ……………………………………………………. 
    Penghasilan :  Rp. ..........………………./bulan  
    Jumlah Tanggungan :  .... (........)……………………... Orang 
    Keadaan rumah  

- Bahan lantai :  Layak/Tidak layak (*);   Luas :  ± ………… m2 
- Bahan dinding :  Layak /Tidak layak (*) 
- Bahan atap :  Layak /Tidak layak (*) 

 
Untuk MBR dengan Kondisi Rumah Rusak Berat/Bahan Lantai, Dinding, dan Atap Tidak Layak: 
No. Urut. Nama lengkap :  ….………………………………………. 
  (dst..)     Jenis Kelamin :  Laki-laki/Perempuan (*) 

     No. KTP  :  ……….…..……….………………. 
     Umur  :  ..… Tahun 
     Pekerjaan :  ...…………………………………………. 
     Alamat  :  .....…..…………………….. 
     ……………………………………………………. 
    Penghasilan :  Rp. ....…………………./bulan  
    Jumlah Tanggungan :  …  (...........)  ……………………... Orang 
    Keadaan rumah :  Rusak berat/bahan lantai, dinding, dan atap tidak layak (*) 

 
 
 
 

Mengetahui, 

Kepala Desa/Lurah(*)  …………………………. 
 
 

tandatangan dan nama lengkap 
(……………………………………………..) 

……………………., .. -  ..  -  20.. 
Yang melakukan pendataan 

UPK/BKM(*)  ……………..  

tandatangan dan nama lengkap 
(……………………………………………..) 

Catatan: 
(*)   Coret yang tidak perlu 

foto rumah rusak 
berat/bahan lantai, 

dinding, dan atap tidak 
layak 

foto keadaan rumah rusak 
sedang dan luas lantai tidak 

mencukupi standar 
minimal 

foto letak tanah untuk 
pembangunan  rumah 

baru/rumah belum selesai 
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LAMPIRAN VII B 
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 
NOMOR: 14 TAHUN 2011 

 
 

DATA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH 
 PEMOHON BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS 

(BAHAN LANTAI, DINDING, ATAU ATAP TIDAK LAYAK) 
TAHUN 20.. 

 
DESA/KELURAHAN(*) :   …………..…                                                                  
KECAMATAN       :   …………….. 
Untuk MBR dengan Bahan Dinding Rumah Tidak Layak: 
No. Urut. Nama lengkap :  ……………………………………………… 
   (01)        Jenis Kelamin :  Laki-laki/Perempuan (*) ………………… 

     No. KTP  :  ………………………………………… 
     Umur  :  .... Tahun …………………………………. 
     Pekerjaan :  ….………………..……………………. 
     Alamat  :  …...….…………………….. 
     ……………………………………………………. 
    Penghasilan :  Rp. …………………./bulan  
    Jumlah Tanggungan :  ...  (…….) ……………………... Orang 
    Keadaan rumah   

- Lantai  :  Layak/Tidak layak (*);   Luas :  ± ………… m2 
- Dinding  :  Layak/Tidak layak (*) 
- Atap  :  Layak/Tidak layak (*) 

   
Untuk MBR dengan Bahan Atap Rumah Tidak Layak: 
No. Urut. Nama lengkap :  …...………………………………………. 
  (02)        Jenis Kelamin :  Laki-laki/Perempuan (*) 

     No. KTP  :  …………….……………………… 
     Umur  :  ..…  Tahun 
     Pekerjaan :  …..…………………………………. 
     Alamat  :  ….………….……………….. 
     ……………………………………………………. 
    Penghasilan :  Rp. …………………./bulan  
    Jumlah Tanggungan :  ... (…………) ……………………... Orang 
    Keadaan rumah  

- Lantai  :  Layak/Tidak layak (*);   Luas :  ± ………… m2 
- Dinding  :  Layak/Tidak layak (*) 
- Atap  :  Layak/Tidak layak (*) 

 
Untuk MBR dengan Bahan Lantai dan Dinding Rumah Tidak Layak: 
No. Urut. Nama lengkap :  ………………………………………. 
  (dst..)     Jenis Kelamin :  Laki-laki/Perempuan (*) 

     No. KTP  :  ….………….………………. 
     Umur  :  ..… Tahun 
     Pekerjaan :  ………………………………………. 
     Alamat  :  ………..…………………….. 
     ……………………………………………………. 
    Penghasilan :  Rp. ….…………………./bulan  
    Jumlah Tanggungan :  ..  (…………..)……………………... Orang 
    Keadaan rumah  

- Lantai  :  Layak/Tidak layak (*);   Luas :  ± ………… m2 
- Dinding  :  Layak/Tidak layak (*) 
- Atap  :  Layak/Tidak layak (*) 

 

Mengetahui, 
Kepala Desa/Lurah(*)  ………………………….  

tandatangan dan nama lengkap 
(……………………………………………….) 

……………………., .. -  ..  - 20.. 
Yang melakukan pendataan 

UPK/BKM(*)  ………….  

tandatangan dan nama lengkap 
(………………………………………………..) 

Catatan: 
(*)   Coret yang tidak perlu 

foto rumah dengan bahan 
dinding tidak layak  

foto rumah dengan bahan 
atap tidak layak  

 

foto rumah dengan bahan 
lantai dan dinding tidak 

layak 
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LAMPIRAN VIII 
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 
NOMOR: 14 TAHUN 2011 

DAFTAR DATA KEKURANGAN  (BACKLOG) RUMAH DAN 
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 

 
 
KABUPATEN/KOTA(*) : ……………………………………… 
PROVINSI   : ……………………………………… 

NO. KECAMATAN DESA/KELURAHAN  
BACKLOG 

RUMAH 
(unit) 

RUMAH TIDAK 
LAYAK HUNI 

(unit) 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

dst     

  Jumlah   
      

……………….. , …….. 20… 
 

BUPATI/WALIKOTA(*) ……………… 

 
 

( ………………………….………………) 
 

Catatan: 
(*) coret yang tidak perlu 
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LAMPIRAN IX 
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 
NOMOR: 14 TAHUN 2011 

KOP SURAT UPK/BKM(*)  .................  

KEPUTUSAN KETUA UPK/BKM(*)  …………….  

NOMOR  :  ……………………….. 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 20..   

 

KETUA UPK/BKM(*) ................................ 

nimbang     : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri 
Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah perlu membentuk kelompok penerima bantuan 
stimulan; 

b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah 
memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Negara Perumahan 
Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan  Bantuan 
Stimulan  Perumahan Swadaya  Bagi  Masyarakat  Berpenghasilan 
Rendah perlu menetapkan keputusan Ketua UPK/BKM  ................. (*) 
tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan  Perumahan 
Swadaya Tahun 20.. 

ngingat       : 1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor  14 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pelaksanaan  Bantuan Stimulan  Perumahan Swadaya  
Bagi  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah; 

2. Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: ......Tahun 
20..(**) tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Stimulan 
Perumahan Swadaya Tahun 20.. (**); 

3. Surat Keputusan Bupati/Walikota(*) ................  Nomor:.....Tahun .... 
tentang Pembentukan UPK ............ /Akta Notaris .... Nomor: ... Tahun  ..... 
tentang Pendirian BKM ............ (*)  

  

MEMUTUSKAN 

netapkan      : KEPUTUSAN KETUA UPK/BKM(*) …………..  TENTANG 
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 20..  . 

SATU           : 
 

Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang 
selanjutnya disebut KSM, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel 
berikut:  
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. Nama  Alamat              
Jenis 

Bantuan 
(PB/PK) 

Besar 
Bantuan 

(Rp) 

Struktur 
Keanggotaan 

 ................................... ...........................................   
Ketua 
merangkap 
anggota 

     
Sekretaris 
merangkap 
anggota 

     
Bendahara 
merangkap 
anggota 

     Anggota 

. 
     Anggota 

 
DUA             : 

 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala 
sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian 
hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini. 

 
DITETAPKAN DI    :  .......................... 

TANGGAL              :   ......................... 

KETUA UPK/BKM (*) ......................  

 

 

(nama jelas) 

Tembusan Kepada Yth : 

Ketua Pokja Kabupaten/Kota(*) ………………  
 
Catatan : 
(*) coret yang tidak perlu 
(**) diisi sesuai dengan tahun penetapan Menteri 
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LAMPIRAN  X 
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 
NOMOR: 14 TAHUN 2011 

PENGUMUMAN 
 

DAFTAR MBR YANG MEMOHON BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 20.. 

 
 

 
 Nama Lengkap L/P Umur 

(th) Pekerjaan Alamat 
Jenis 

Bantuan 
(PB/PK) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

........................., ................... 20.. 
Ketua UPK/BKM(*)  ......................  

 
 
 
 
 

(…………………………..) 
Catatan: 

(*) coret yang tidak perlu 
(**) nomor  dibuat sesuai dengan urutan yang didahulukan 
 

Page 37 of 39
from harimawan.com



 

 

LAMPIRAN XI 
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 
NOMOR: 14 TAHUN 2011 

BERITA ACARA HASIL PENGUMUMAN 
MBR YANG AKAN DIUSULKAN SEBAGAI PENERIMA BANTUAN STIMULAN  

PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 20.. 
 

 
Pada hari ini ............. tanggal ............ bulan ............. tahun ............,  kami yang 

bertanda tangan di bawah ini dan bertindak berdasarkan Peraturan Menteri Negara 
Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan 
Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, telah mengumumkan MBR 
yang akan diusulkan sebagai penerima bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun 20..  
selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ........... sampai tanggal ……..   

Dari hasil pengumuman dinyatakan sebanyak …. MBR yang memenuhi kriteria dan 
persyaratan sebagaimana daftar terlampir. 
 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya. 

Mengetahui: 
Kepala Desa/Lurah(*)  …………. 

tandatangan dan nama lengkap 
(………………………………………) 

……………………., .. -  ..  - 20.. 
Ketua UPK/BKM(*)  …………. 

tandatangan dan nama lengkap 
(………………………………………) 

 
 
 
Catatan: 
(*)  coret yang tidak perlu 
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Lampiran Berita Acara  Hasil Pengumuman 
 

DAFTAR MBR YANG AKAN DIUSULKAN SEBAGAI PENERIMA BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 20.. 

 
 

 
 Nama Lengkap L/P Umur 

(th) Pekerjaan Alamat 
Jenis 

Bantuan 
(PB/PK) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

Mengetahui: 
Kepala Desa/Lurah(*)  …………. 

tandatangan dan nama lengkap 
(………………………………………) 

……………………., .. -  ..  - 20.. 
Ketua UPK/BKM(*)  …………. 

tandatangan dan nama lengkap 
(………………………………………) 

 
Catatan: 
(*)  coret yang tidak perlu  
(**) nomor  dibuat sesuai dengan urutan yang didahulukan 
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