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TAHUN 2023, PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT BEDAH 320 RUMAH  

DARI TOTAL 5.648 RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 

 

 
Sumber Gambar: www.detik.com  

 

Isi berita: 

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat, 

menganggarkan dana pembangunan 320 unit rumah melalui APBD 2023. Namun, bila 

memungkinan rencananya akan ada penambahan 200 unit Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) 

lagi yang akan dibedah menjadi Rumah Layak Huni (RLH).  

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kabupaten 

Lahat, Limra Naupan ST MT, mengungkapkan berdasarkan data ada sekitar 5.648 unit RTLH 

di Kabupaten Lahat. Angka tersebut bisa saja bertambah, karena pendataan masih terus 

dilakukan. Kategori RTLH itu, dilihat dari kondisi Aladin (atap, alas dan dinding). “Memang 

dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan persoalan RTLH ini. Tapi kita terus berupaya untuk 

menyelesaikannya. Tahun lalu, ada 417 unit RTLH sudah menjadi rumah layak huni,” terang 

Limra, Senin 6 Februari 2023.  

Tahun 2022 lalu, pembangunan RTLH tersebar di 18 desa, 2 kelurahan di 7 

kecamatan di Kabupaten Lahat.  Untuk tahun ini RTLH tersebut akan disalurkan ke 

Kecamatan Pagar Gunung, Mulak Ulu dan Merapi Area.  Sedangkan untuk lokasinya, masih 

belum ditetapkan. “Anggarannya Rp20 juta per unit rumah. Semuanya sama, seluruhnya 

menggunakan anggaran itu semua,” ujar Limra.  

Limra menyebut, pembangunan RTLH itu bertujuan untuk membantu meningkatkan 

kesetaraan masyarakat. Agar memiliki tempat tinggal yang layak untuk ditinggali bersama 

keluarga. Kriteria yang mendapatkan bantuan tersebut adalah rumah yang benar-benar dihuni 

tapi kondisinya sudah tidak layak huni. “Saat ini masih pendataan. Karena kita 

menginginkan, pembangunan RTLH ini memang tepat sasaran. Agar bisa membantu 

mensejahterahkan masyarakat dari sektor hunian,” pungkasnya. 

http://www.detik.com/
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Sumber berita: 

1. https://sumeks.disway.id/read/654553/tahun-2023-pemkab-lahat-bedah-320-rumah-dari-

total-5648-rumah-tidak-layak-huni,Pemkab Lahat Bedah 320 Rumah dari Total 5648 

Rumah Tidak Layak Huni, 6 Februari 2023 

2. https://palpres.disway.id/read/645111/27-rtlh-di-desa-lubuk-mabar-masuk-daftar-bedah-

rumah-tahun-ini, RTLH di Desa Lubuk Mabar Masuk Daftar Beda Rumah Tahun ini, 9 

Februari 2023. 

 

Catatan: 

1. Undang-Undang 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 

- Pasal 5 ayat (1), Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.  

- Pasal 5 ayat (2), Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:  

a. Menteri pada tingkat nasional;  

b. gubernur pada tingkat provinsi; dan  

c. bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota. 

- Pasal 21 ayat (1), Jenis rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) 

dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi: 

a. rumah komersial; 

b. rumah umum; 

c. rumah swadaya 

- Pasal 21 ayat (1) huruf c, Jenis rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) 

dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi rumah 

swadaya; 

- Pasal 21 ayat (7), Rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat 

memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 

- Pasal 119, Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, 

permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan berasal dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 

c. sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

https://sumeks.disway.id/read/654553/tahun-2023-pemkab-lahat-bedah-320-rumah-dari-total-5648-rumah-tidak-layak-huni,Pemkab
https://sumeks.disway.id/read/654553/tahun-2023-pemkab-lahat-bedah-320-rumah-dari-total-5648-rumah-tidak-layak-huni,Pemkab
https://palpres.disway.id/read/645111/27-rtlh-di-desa-lubuk-mabar-masuk-daftar-bedah-rumah-tahun-ini
https://palpres.disway.id/read/645111/27-rtlh-di-desa-lubuk-mabar-masuk-daftar-bedah-rumah-tahun-ini
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2. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah  

- Lampiran Bab II Huruf D Angka 2 poin f.1), Belanja bantuan sosial digunakan untuk 

menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yangsifatnya tidak secara terus menerus dan 

selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, 

kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 

- Lampiran Bab II Huruf D Angka 2 poin f.9), Bantuan sosial yang direncanakan 

dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang 

sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. 

- Lampiran Bab II Huruf D Angka 2 poin f.10), Bantuan sosial yang direncanakan 

berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD. 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus 

- Pasal 60 ayat (1), Besaran Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya merupakan 

besaran nilai satuan berdasarkan jenis kegiatan yang diberikan kepada penerima 

bantuan. 

- Pasal 61 ayat (1), Penerima bantuan kegiatan BSPS Sejahtera, BSPS, dan Sarhunta 

merupakan perseorangan yang memenuhi persyaratan. 

- Pasal 61 ayat (2), Persyaratan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas syarat batas tertinggi penghasilan, kualitas rumah, status penguasaan 

lahan dan komitmen terhadap program. 

- Pasal 66 ayat (2), Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pemerintah Pusat 

dapat melibatkan: 

a. Pemerintah Daerah provinsi pada tingkat provinsi; dan 

b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada tingkat kabupaten/kota. 

 


