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PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam
pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan
rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. bahwa tanggung jawab Pemerintah dalam
pembangunan rumah khusus sebagaimana
dimaksud dalam huruf a untuk memenuhi
kebutuhan khusus;

c. bahwa terhadap kelompok masyarakat yang
memiliki kebutuhan khusus dan belum mampu
menyediakan rumah layak huni, Pemerintah
memberikan bantuan pembangunan rumah khusus;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat
tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah
Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

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

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

6. 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 Nomor 3747);
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7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Republik Indonesia;

8. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan
Barang milik Negara;

10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
2/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyerahan Kegiatan Selesai di Lingkungan
Kementerian Negara Perumahan Rakyat;

11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Perumahan Rakyat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN
RUMAH KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi
kebutuhan khusus.

2. Bantuan pembangunan rumah khusus adalah bantuan pembangunan
rumah tunggal atau rumah deret.

3. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang
layak, sehat, aman, dan nyaman.

4. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi
untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan
sosial, budaya, dan ekonomi.
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5. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan
lingkungan hunian.

6. Rancang Bangun Rinci/Detail Engineering Design yang selanjutnya
disingkat DED adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri
dari gambar teknis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan.

7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota beserta
perangkat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

8. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

9. Deputi adalah Deputi Bidang Perumahan Formal.

10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa
darí Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan
dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian
Perumahan Rakyat.

Pasal 2

Lingkup pengaturan pedoman bantuan pembangunan Rumah Khusus dalam
Peraturan Menteri ini merupakan tata cara permohonan dan pemberian
bantuan pembangunan rumah khusus oleh Kementerian Perumahan Rakyat.

BAB II

BENTUK BANTUAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Bentuk Bantuan Pembangunan

Pasal 3

(1) Bentuk bantuan pembangunan rumah khusus berupa pembangunan
rumah baru atau rehabilitasi bangunan rumah yang dapat dilengkapi
dengan DED.

(2) DED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tipologi atau
prototipe rumah khusus yang disusun oleh Deputi.

(3) DED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyesuaikan
dengan masukan dari Penerima Bantuan, serta kondisi setempat.

(4) Pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni, dengan
ketentuan:

a. luas lantai memiliki ukuran paling sedikit 36 m2;

b. mengutamakan penggunaan bahan bangunan lokal; dan

(5) Rehabilitasi bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa kegiatan memperbaiki komponen rumah untuk
memenuhi persyaratan rumah layak huni, atau mengembalikan
rumah sesuai dengan bentuk aslinya.
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Bagian Kedua

Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 4

(1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
memberikan dukungan terhadap pembangunan rumah khusus oleh
Kementerian Perumahan Rakyat.

(2) Bentuk dukungan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan;

b. memberikan bantuan teknis dan pemantauan pelaksanaan
pembangunan; dan

c. menyediakan dana pendamping bantuan pembangunan rumah
khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(3) Bentuk dukungan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan;

b. memberikan bantuan teknis, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan pembangunan;

c. menyediakan dana pendamping bantuan pembangunan rumah
khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota;

d. memberikan kemudahan perizinan dan keringanan retribusi
dalam penerbitan IMB; dan

e. memberikan jaminan ketersediaan daya listrik dan air minum
yang memadai.

BAB III

PEMOHON BANTUAN, PENERIMA BANTUAN DAN PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

Pemohon Bantuan pembangunan rumah khusus merupakan
kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.

Pasal 6

(1) Penerima Bantuan merupakan kementerian/ lembaga, pemerintah
daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang
memperoleh bantuan pembangunan rumah khusus.
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(2) Penerima Bantuan menentukan persyaratan dan menetapkan
Penerima Manfaat.

Pasal 7

(1) Penerima Manfaat pembangunan rumah khusus merupakan
kelompok sasaran yang memenuhi persyaratan untuk menghuni
rumah khusus.

(2) Penerima Manfaat pembangunan rumah khusus meliputi:

a. transmigran;

b. korban bencana;

c. lanjut usia, miskin, yatim piatu dan/atau anak terlantar;

d. masyarakat yang bertempat tinggal di pulau terluar, terpencil, atau
pedalaman;

e. masyarakat di wilayah perbatasan Negara;

f. prajurit dan/atau petugas Negara;

g. masyarakat nelayan;

h. masyarakat di lokasi rawan resiko sosial;

i. masyarakat dalam wilayah pengolah sumber daya alam;

j. masyarakat yang terkena program pembangunan Pemerintah;

k. masyarakat dalam kawasan cagar budaya;

l. masyarakat yang memerlukan penanganan khusus.

BAB IV

PERSYARATAN USULAN BANTUAN

Pasal 8

Permohonan bantuan pembangunan rumah khusus yang diusulkan oleh
Pemohon Bantuan harus memenuhi persyaratan:

a. administrasi; dan

b. teknis.

Pasal 9

(1) Persyaratan administrasi berupa:

a. surat permohonan; dan

b. proposal;

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditujukan kepada Deputi, sebagaimana tercantum pada lampiran 1
Peraturan Menteri ini.
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(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditandatangani oleh:

a. pimpinan kementerian/lembaga; atau

b. gubernur/bupati/walikota.

(4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
gambaran secara menyeluruh mengenai kebutuhan rumah khusus
calon Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam lampiran 2
Peraturan Menteri ini.

(5) Surat permohonan dan proposal memiliki masa berlaku 2 (dua) tahun.

Pasal 10

(1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (b)
dilengkapi dengan:

a. surat dukungan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3
Peraturan Menteri ini; dan

b. surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran 4
Peraturan Menteri ini.

(2) Surat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kesanggupan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota
untuk memberikan dukungan.

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
memuat:

a. memiliki penguasaan tanah yang dibuktikan dengan sertifikat hak
atas tanah dan tidak dalam keadaan sengketa;

b. jaminan tidak mengalih-fungsikan bangunan rumah khusus;

c. jaminan menyerahkan bantuan rumah khusus kepada Penerima
Manfaat;

d. kesediaan menerima dan mengelola bangunan rumah khusus baik
tetap atau sementara sebelum diserahkan kepada Penerima
Manfaat;

e. tidak melakukan perubahan lokasi pembangunan;

f. tidak melakukan perubahan desain bangunan;

g. jaminan berfungsinya bangunan rumah khusus secara optimal;
dan

h. pengurusan penyelesaian IMB.
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Pasal 11

(1) Persyaratan teknis terdiri dari:

a. lokasi; dan

b. kondisi tanah.

(2) Persyaratan teknis terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a meliputi:

a. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
kabupaten/ kota yang dinyatakan dengan surat keterangan dari
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)/Dinas Teknis Terkait
dan/atau rencana tapak yang disahkan oleh dinas teknis terkait;

b. kemampuan daya tampung dan daya dukung tanah dan
lingkungan;

c. lokasinya bukan merupakan lokasi atau kawasan rawan bencana
alam yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) / Dinas Teknis Terkait;

d. lokasi mempunyai akses jalan; dan

e. tersedia sumber air minum dan sumber daya listrik.

(3) Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka Bupati/Walikota
membuat surat keputusan bahwa lokasi atau kawasan yang
direncanakan dapat dibangun rumah khusus.

(4) Persyaratan teknis terhadap kondisi tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. jenis tanah merupakan tanah keras atau berada pada lokasi yang
secara teknis dimungkinkan untuk dilaksanakan pembangunan
rumah khusus; dan

b. kondisi lokasi dan tanah siap bangun, bebas dari bangunan dan
tanaman yang mengganggu pembangunan.

(5) Kondisi lokasi dan tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b merupakan kondisi tanah rata atau lokasi yang tidak
memerlukan proses pematangan lahan.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 12

(1) Verifikasi dilakukan untuk pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran
dokumen usulan permohonan bantuan pembangunan rumah khusus,
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serta kelayakan teknis melalui survey lapangan dengan didampingi
dinas teknis terkait.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. administrasi; dan

b. teknis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim verifikasi dan pelaksanaan
verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Deputi.

Pasal 13

(1) Permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
menjadi dasar pengusulan program bantuan pembangunan rumah
khusus.

(2) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk
ditetapkan sebagai bantuan pembangunan Rumah Khusus dengan
memperhatikan alokasi anggaran.

(3) Penetapan lokasi dan Penerima Bantuan pembangunan rumah
khusus ditetapkan dengan Keputusan Deputi.

Pasal 14

(1) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
wajib melakukan kegiatan perencanaan teknis setelah penetapan
bantuan pembangunan rumah khusus.

(2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kegiatan penetapan kavling atau tapak bangunan dan perizinan.

Pasal 15

(1) Perencanaan Rumah Khusus terdiri dari gambar DED dan rencana
tapak.

(2) Perencanaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Deputi.

(3) DED dan rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
setelah penetapan Penerima Bantuan pembangunan Rumah Khusus.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan pembangunan Rumah Khusus dilakukan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran.

(2) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkoordinasi dengan:

a. Deputi sebagai atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran;

b. Pemerintah daerah; dan

c. Penerima Bantuan .
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(3) Dalam hal terjadi perubahan lokasi dan/atau perubahan desain
bangunan rumah khusus oleh Penerima Bantuan, wajib
menyampaikan melalui surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran
untuk mendapat persetujuan.

(4) Persetujuan terhadap perubahan lokasi dan/atau perubahan desain
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada
Deputi.

Pasal 17

Rumah khusus yang telah selesai dibangun diserahkan kepada Penerima
Bantuan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 18

(1) Pemanfaatan Rumah Khusus dilakukan oleh Penerima Manfaat.

(2) Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menghuni rumah khusus.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pembangunan rumah khusus bersumber dari Pemerintah
Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada
Kementerian Perumahan Rakyat.

BAB VII

PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PROGRAM

Pasal 20

(1) Pemantauan dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan
pemerintah daerah dengan melibatkan Penerima Bantuan.

(2) Pemantauan meliputi pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan
Rumah Khusus.

Pasal 21

(1) Evaluasi dilakukan terhadap program bantuan pembangunan rumah
khusus dalam ketepatan sasaran, peruntukan, dan kemanfaatan
rumah khusus bagi Penerima Bantuan dan Penerima Manfaat.

(2) Penerima Bantuan memberikan masukan kepada Deputi sebagai
bahan evaluasi program.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Deputi,
dan dilaporkan kepada Menteri.
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BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 22

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan didalam
pelaksanaan program bantuan pembangunan rumah khusus.

(2) Pelaksana pembinaan di tingkat pusat dilakukan oleh Menteri
bersama dengan pimpinan Instansi Pusat terkait.

(3) Pelaksana pembinaan di tingkat daerah dilakukan oleh:

a. gubernur pada tingkat provinsi; dan

b. bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.

(4) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di tingkat pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pengaturan dan pemberian pedoman perencanaan pembangunan
rumah khusus dan pengelolaan rumah khusus; dan

b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bantuan rumah khusus
serta serah terima aset rumah khusus.

(5) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di tingkat daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. pendampingan kepada Penerima Manfaat dalam penghunian dan
pengelolaan;

b. pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan
rumah khusus, serta serah terima aset rumah khusus;

c. pemeriksaan secara berkala terhadap rumah khusus;

d. menjamin berfungsinya bangunan rumah khusus secara optimal;
dan

e. mengawasi pelaksanaan kepenghunian sesuai dengan peruntukkan
Penerima Manfaat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2013

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

DJAN FARIDZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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KOP SURAT

Nomor : …………………… nama kota, tanggal,bulan, tahun
Lampiran : …………………....
Perihal : Permohonan Bantuan

Pembangunan Rumah Khusus

Kepada Yth.
Deputi Bidang Perumahan Formal
Kementerian Perumahan Rakyat
Jl Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan program Pemerintah melalui kantor Kementerian Perumahan Rakyat
tentang bantuan pembangunan Rumah Khusus, bersama ini kami mengajukan usulan
permohonan bantuan pembangunan Rumah Khusus yang diperuntukan bagi (disesuaikan
dengan kelompok sasaran dalam permen dan sekilas gambaran latar belakang usulan).

Sebagai bahan pertimbangan Bapak Deputi, berikut kami lampirkan berkas proposal beserta
kelengkapannya.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak kami
ucapkan terima kasih.

Tembusan kepada :
1. Bapak Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
2. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat (Sesmenpera);
3. Gubernur/Bupati/Walikota;

*) Dilengkapi tanda tangan dan cap dari Pimpinan (Pemohon):
1. Kementerian/Lembaga; atau
2. Pemerintah daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Hormat Kami

(Ttd dan cap)

LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
Nomor : 10 Tahun 2013
Tanggal : Pedoman Bantuan Pembangunan

Rumah Khusus
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BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Sasaran

BAB II DATA UMUM PEMOHON DAN PENERIMA MANFAAT

2.1. Data Umum Pemohon (Kementerian/Lembaga, atau
pemerintah provinsi/kabupaten/kota)
a) gambaran umum pemohon
b) maksud, tujuan dan sasaran permohonan bantuan
c) rencana kebutuhan hunian dan pengembangan

2.2. Data Umum Calon Penerima Manfaat (kelompok sasaran)
a) gambaran umum calon penerima manfaat
b) jumlah kebutuhan rumah sesuai kelompok sasaran
c) identitas calon penerima manfaat
d) penghasilan rata-rata calon penerima manfaat

BAB III GAMBARAN LOKASI, LUAS, KONDISI DAN STATUS TANAH

3.1. lokasi tanah untuk pembangunan rumah khusus
3.2. luas tanah untuk pembangunan rumah khusus
3.3. kondisi tanah untuk pembangunan rumah khusus
3.4. status tanah untuk pembangunan rumah khusus

BAB IV IDENTIFIKASI KERUSAKAN BANGUNAN RUMAH EKSISTING*)

4.1. identifikasi kerusakan bangunan
4.2. perhitungan kerusakan bangunan
4.3. usulan DED dan/atau RAB rehabilitasi bangunan eksisting

(jika ada)

BAB V GAMBARAN KONDISI LINGKUNGAN DAN INFRASTRUKTUR
EXISTING

5.1. kondisi lingkungan sekitar lokasi pembangunan rumah
khusus

5.2. kondisi infrastruktur eksisting lokasi pembangunan rumah

LAMPIRAN 2
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
Nomor : 10 Tahun 2013
Tanggal : Pedoman Bantuan Pembangunan

Rumah Khusus



2014, No.173315

khusus:
a) aksesbilitas ke lokasi pembangunan rumah khusus
b) ketersediaan sumber daya listrik dan sumber air

minum di sekitar lokasi pembangunan rumah khusus
c) fasilitas umum, sosial, dan komersil di sekitar calon

lokasi pembangunan rumah khusus

BAB VI GAMBARAN RENCANA PENGEMBANGAN LOKASI
PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS (jika ada), PENGELOLAAN
RUMAH KHUSUS, DAN PEMBERDAYAAN PENERIMA MANFAAT
RUMAH KHUSUS.

BAB VII PENUTUP

Catatan: *) sub bab tambahan khusus untuk usulan bantuan rehabilitasi bangunan rumah

KOP SURAT (PROVINSI)

LAMPIRAN 3
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
Nomor : 10 Tahun 2013
Tanggal : Pedoman Bantuan Pembangunan

Rumah Khusus



2014, No.1733 16

SURAT DUKUNGAN
No. ......................................

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:
Nama : …………………….…………………………………………..................
Jabatan : …………………….…………………………………………..................
Intansi : …………………….…………………………………………..................
Alamat : …………………….…………………………………………..................

…………………….…………………………………………..................
Telepon : …………………….…………………………………………..................
Fax : …………………….…………………………………………..................

bertindak atas nama Pemerintah Provinsi ...………………………………..................
Alamat : …………………….…………………………………………..................

…………………….…………………………………………..................
Telepon : …………………….…………………………………………..................
Fax : …………………….…………………………………………..................

Dengan ini memberikan dukungan kepada (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) selaku
pemohon bantuan pembangunan rumah khusus, untuk memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan,
yaitu:
a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
b. memberikan bantuan teknis dan pemantauan pelaksanaan pembangunan; dan
c. menyediakan dana pendamping bantuan pembangunan rumah khusus dalam APBD

provinsi.

Demikian surat ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk memenuhi persyaratan usulan
pembangunan Rumah Khusus.

Tembusan kepada :
1. Kementerian/Lembaga atau instansi pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) selaku

Pemohon ybs.

*) Dilengkapi tanda tangan dan cap dari Kepala Daerah Provinsi (gubernur)

Nama kota, tanggal, bulan, tahun

(Ttd dan cap)

--------------------------------- *)
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KOP SURAT (KABUPATEN/KOTA)

SURAT DUKUNGAN
No. ......................................

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:
Nama : …………………….…………………………………………..................
Jabatan : …………………….…………………………………………..................
Intansi : …………………….…………………………………………..................
Alamat : …………………….…………………………………………..................

…………………….…………………………………………..................
Telepon : …………………….…………………………………………..................
Fax : …………………….…………………………………………..................

bertindak atas nama Pemerintah Kab/Kota .………………………………..................
Alamat : …………………….…………………………………………..................

…………………….…………………………………………..................
Telepon : …………………….…………………………………………..................
Fax : …………………….…………………………………………..................

Dengan ini memberikan dukungan kepada (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) selaku
pemohon bantuan pembangunan rumah khusus, untuk memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan,
yaitu:
a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
b. memberikan bantuan teknis, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan;
c. menyediakan dana pendamping bantuan pembangunan rumah khusus dalam APBD

kabupaten/kota;
d. memberikan kemudahan perizinan dan keringanan retribusi dalam penerbitan IMB; dan
e. memberikan jaminan ketersediaan daya listrik dan air minum yang memadai.

Demikian surat ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk memenuhi persyaratan usulan
pembangunan Rumah Khusus.

Tembusan kepada :
1. Kementerian/Lembaga atau instansi pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) selaku

Pemohon ybs.

*) Dilengkapi tanda tangan dan cap dari Kepala Daerah Kabupaten/Kota (bupati/walikota)

Nama kota, tanggal, bulan, tahun

(Ttd dan cap)

--------------------------------- *)
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KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
No. ......................................

Yang bertanda-tangan di bawah ini:
Nama : …………………….…………………………………………..................
Jabatan : …………………….…………………………………………..................

Bertindak atas nama Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
…………………….…………………………………………...................... selaku Pemohon Bantuan
Pembangunan Rumah Khusus
Alamat : …………………….…………………………………………..................

…………………….…………………………………………..................
Telepon : …………………….…………………………………………..................
Fax : …………………….…………………………………………..................

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. bersedia menyediakan lahan dengan melengkapi foto copy bukti kepemilikan atau

penguasaan tanah yang sah;
2. bersedia memberikan jaminan tidak mengalih-fungsikan bangunan rumah khusus
3. bersedia memberikan jaminan menyerahkan bantuan rumah khusus kepada penerima

manfaat;
4. bersedia menerima dan mengelola bangunan rumah khusus baik tetap atau sementara

sebelum diserahkan kepada penerima manfaat;
5. bersedia tidak merubah lokasi pembangunan;
6. bersedia tidak merubah disain bangunan;
7. bersedia memberikan jaminan berfungsinya bangunan rumah khusus secara optimal; dan
8. bersedia mengurus penyelesaian IMB.

Demikian surat ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dipergunakan sebaik-baiknya
dan ditanda-tangani di atas materai yang cukup.

Tembusan kepada :
1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat (Sesmenpera);
2. Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat;
3. Gubernur/Bupati/Walikota;

*) Dilengkapi tanda tangan dan cap dari Pimpinan (Pemohon):
1. Kementerian/Lembaga; atau
2. Pemerintah daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Nama kota, tanggal, bulan, tahun

(Ttd, cap dan materai)

--------------------------------- *)


