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Editor’s Note
FOUNDER

Wabah Corona yang melanda Indonesia sejak dua tahun terakhir tak
hanya menebar teror di masyarakat, namun juga sempat memukul sendi
perekonomian nasional, tak terkecuali sektor properti. Pandemi Covid-19
bahkan memaksa seluruh perusahaan melakukan berbagai penyesuaian
untuk mempertahankan produktivitas. Meski, tak sedikit developer yang
pada akhirnya terpaksa gulung tikar karena tidak lagi adanya kondusifitas.
Ironinya, antisipasi yang bisa dilakukan pengembang terhadap dampak
pandemi sejatinya cukup terbatas, selain menunggu dan pasrah hingga
wabah ini benar-benar mereda. Sementara, satu-satunya strategi
pemasaran yang dapat dilakukan hanya menerapkan system marketing
secara digital yang diikuti pemberian gimmick menarik.
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RIZKI ADHAR
EDITOR

Di satu sisi, Pemerintah juga tidak tinggal diam dengan memberikan
stimulus fiskal guna mengantisipasi penurunan ekonomi pada sektor
properti, mulai dari subsidi suku bunga dan uang muka sampai dengan
diskon pajak. Dus, ibarat pepatah; badai pasti berlalu, hambatan demi
hambatan yang terjadi akhirnya justru melecut semangat para developer
properti untuk bertahan hingga mampu mengakselerasi kinerjanya
menjadi lebih baik dari sebelum pandemi.
Keberhasilan perusahaan-perusahaan tersebut dalam mempertahankan dan meningkatkan produktivitasnya selama pandemi adalah
karena adaptif terhadap perubahan. Di samping juga mampu mengelola
waktu, sumber daya manusia, dan teknologi dengan baik di tengah
diberlakukannya berbagai pembatasan.
Sebagai media bersegmentasi properti di negeri ini, Properti Indonesia
sekali lagi menjadi saksi atas kiprah dan prestasi pengembang dalam
menghadapi siklus pasang surut industri properti. Dan, sikap optimisme
serta pantang menyerah inilah yang kami apresiasi melalui ajang
penghargaan Properti Indonesia Award 2021.
Anugerah ini juga didedikasikan kepada mereka yang memiliki pemikiran kreatif dan inovatif serta langkah dan kebijakan yang cermat
dalam pengelolaan industri, meski di tengah situasi ekonomi yang belum
kondusif. Dengan demikian, industri strategis ini dapat terus bergulir,
dan berkembang dengan linkage-nya yang sedemikian kuat terhadap
lebih dari 174 sub-sektor industri pendukung lainnya. l
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SEKTOR PROPERTI MULAI

RECOVERY

Kini sudah banyak orang yang memiliki
usaha sampingan untuk mendapatkan
penghasilan tambahan. Bahkan, tak jarang
seseorang yang memiliki penghasilan lebih,
menginvestasikan sedikit atau sebagian
penghasilannya.

SECARA

BERTAHAP

Hampir dua tahun setelah Indonesia menjalani masa- masa
dimana hampir segala sesuatunya mengalami perlambatan
atau bahkan stagnasi. Di tahun 2020, ekonomi Indonesia
mengalami pertumbuh-an ekonomi minus 2.07% dan sejak
saat itu hingga pertengahan tahun 2021, pertumbuhan
ekonomi sedikit membaik, namun angka pertumbuhan
ekonomi hanya sebesar 3,1%.

MENYIASATI PLAFON RUMAH
AGAR TERLIHAT MEWAH
Indonesia yang memang memiliki iklim
tropis dengan suhu yang cukup panas di
siang hari, maka cocok untuk menggunakan
plafon tinggi.

37

SAYA MENGAJAK
INVESTOR PROPERTI

BERINVESTASI
DI SEKTOR PARIWISATA

Kami mengundang dan mendukung
untuk dapat berinvestasi di delapan
kawasan ekonomi khusus (KEK)
pariwisata karena akan memperoleh
kemudahan dan insentif yang
menarik.

PROPERTY
INDUSTRY

FOTO COVER :
PROPERTI INDONESIA AWARD 2021

tips & TRICK
PINTAR INVESTASI BAGI
PEMULA

Media Properti Indonesia kembali
memberikan apresiasi khusus terhadap para
pelaku bisnis dan industri properti serta
sektor terkait dalam bentuk penganugerahan
Properti Indonesia Award (PIA) 2021,
Rabu (6/10) lalu.

TO THE FULL SPECTRUM

Properti Indonesia Award adalah penghargaan
tahunan terkemuka dan paling bergengsi di
Indonesia. Gagasan inovatif, inspiratif, dan
Business Performance di tengah iklim bisnis
yang masih belum kondusif menjadi faktor
utama dalam determinasi para penerima
apresiasi tahun ini.
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property ON SALE

TERUS TUMBUH DAN SEMAKIN
DIBURU
Dibandingkan wilayah lainnya
di sekitar Jakarta, Tangerang
menunjukkan performa
paling gemilang. Salah satu
pemicu pertumbuhan tiga
wilayah di Tangerang, yakni
Kota Tangerang, Kabupaten
Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan adalah
pertumbuhan ekonomi yang
bagus untuk investasi
properti saat ini.

32

12

RATING
MENANTI BERKAH DARI

KEBIJAKAN
RELAKSASI
INDONESIA

Sepanjang paruh pertama 2021, sejumlah
developer mampu menorehkan kinerja
positif, meski beberapa developer lainnya
justru gagal dan berdarah-darah dalam
mempertahankan performa.

Dok. PROPERTI INDONESIA
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rendezVOUS
RUMAH DP 0 RUPIAH

DAPAT RAPOR MERAH DARI LBH
Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Jakarta memberikan rapor merah
selama empat tahun kepemimpinan
Gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan. Dalam laporan LBH
yang diterbitkan pada 18 Oktober
2021 tersebut, menyebutkan bahwa
sulitnya mendapatkan hunian
atau tempat tinggal di DKI Jakarta,
termasuk masalah rumah DP 0
rupiah. “Kebijakan penyelenggaraan
rumah uang muka atau DP 0%
ditargetkan membangun sebanyak
232.214 unit, kemudian dipangkas
tajam sehingga ditargetkan hanya
membangun 10 ribu unit,” tulis LBH
dalam laporannya yang dikutip, Senin
(25/10).
Lanjut LBH, penyelenggaraan
rumah pada awalnya untuk warga
berpenghasilan Rp4-7 juta, kemudian diubah menjadi Rp14 juta.
Sehingga rumah DP 0 persen tetap
tidak menyelesaikan masalah harga
tanah dan rumah di DKI Jakarta yang
semakin tidak terjangkau.

PELAJARI SMART CITY,

KEMENTERIAN PUPR STUDY
BANDING KE KOREA SELATAN

Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Basuki Hadimuljono berencana
mengunjungi Korea Selatan untuk
mempelajari proyek smart city atau
kota pintar pada akhir tahun 2021
mendatang. Nantinya, Menteri
Basuki akan mengunjungi Smart
Village di Eco Delta City, Songdo City
dan Sejong City.
“Saya tertarik untuk mempelajari bagaimana kota-kota baru
itu dibangun dari awal, bagaimana
konsep kota pintar dapat diimplementasikan,” ujar Menteri
Basuki dalam keterangan tertulis,
Kamis (4/11).

Lanjutnya, Kementerian
PUPR ingin banyak mempelajari
pengalaman Korea Selatan
sehubungan dengan rencana
pembangunan Ibu Kota Negara
(IKN) di Kalimantan Timur. Saat ini
Rancangan Undang-Undang IKN
sudah disampaikan Pemerintah ke
DPR untuk dibahas lebih lanjut dan
mendapatkan persetujuan.

ACE HARDWARE

KEMBALI TUTUP SATU GERAI
DI SURABAYA
Gerai ritel PT Ace Hardware
Indonesia Tbk (ACES) dikabarkan
menutup satu gerainya di Waru
Surabaya, Jawa Timur, 1 November
2021 lalu. Dilansir dari keterbukaan
informasi di Bursa Efek Indonesia
(BEI), Kamis (4/1), Sekretaris
Perusahaan Ace Hardware Helen
Tanzil mengungkapkan, bahwa
penutupan gerai terkait dengan
berakhirnya masa sewa.
“Kami sampaikan bahwa
pada tanggal 1 November 2021,
salah satu gerai PT Ace Hardware
Indonesia, Tbk yang berlokasi di Waru
Surabaya, Jawa Timur telah ditutup
karena masa sewa berakhir,” tulis
Helen. Gerai Ace Hardware tersebut
dibuka sejak 28 Maret 2018 dengan
luas area sekitar 2.462 meter
persegi. Menyusul belum lama ini Ace
Hardware juga telah membuka gerai
baru di Sukabumi Kosasih, Jawa
Barat, yang merupakan gerai keenam
yang dibuka sepanjang tahun 2021.
Gerai tersebut memiliki luas sekitar
2.800 meter persegi.

PPKM DI JAKARTA

TURUN KE LEVEL 1

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Jawa-Bali kembali diperpanjang
hingga 15 September 2021. Pemberlakuan PPKM di Jakarta turun
ke level 1 berdasarkan Keputusan
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Gubernur (Kepgub) Nomor 1312
Tahun 2021 yang dikeluarkan
oleh Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan.
Dalam Kepgub tersebut diberlakukan beberapa pelonggaran
pada pusat perbelanjaan atau mal
dan bioskop. Mal diberi kapasitas
maksimal 100% dan jam operasional
sampai pukul 22.00 WIB dengan
menerapkan protokol kesehatan
yang telah diatur oleh Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia.
“Wajib menggunakan aplikasi
PeduliLindungi untuk melakukan
skrining terhadap semua pengunjung
dan pegawai pusat perbelanjaan,”
tulis dalam aturan Kepgub, dilansir
Rabu (3/11). Dalam aturan tersebut
anak di bawah usia 12 tahun sudah
bisa masuk mal dengan didampingi
orang tua. Sementara untuk
peraturan baru di bioskop sudah
diperbolehkan beroperasi dengan
kapasitas 70%.

DUA KLUSTER
KOMERSIAL

DI LIPPO KARAWACI SOLD OUT
DALAM 3 JAM
PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)
berhasil memasarkan kedua klaster
komersial baru dalam waktu tiga jam.
Kedua klaster tersebut yakni Hive@
Parc dan Hive@Himalaya. Hive@
Parc dijual dengan harga mulai dari
Rp1,5 miliar dan Hive@Himalaya
dengan harga mulai dari Rp2,6
miliar. Keduanya mengusung konsep
triple key yang menjadi solusi bagi
kalangan milenial untuk menjalani
new normal lifestyle bekerja dan
berbisnis dari rumah.
“Desain unit 3 lantai ini dapat
digunakan untuk membangun 3
usaha yang berbeda dalam satu
bangunan dengan akses utilitas
terpisah,” ujar CEO LPKR, John
Riady dalam siaran Pers, Selasa
(2/11). The Hive Commercials yang

menyatakan akan melaporkan terlebih
dahulu ke pihak Sekretariat Presiden
untuk mendapatkan petunjuk lebih
lanjut mengenai waktu peresmian.

berlokasi di kawasan utama kota
Lippo Village memperoleh sambutan
dari masyarakat dalam pemilihan
unit yang dilaksanakan pada Sabtu
(30/10) lalu di MaxxBox Lippo Village.

RUMAH TAPAK
DI YUTHICA BSD CITY

11 RUAS TOL

DIPERKIRAKAN TUNTAS AKHIR
TAHUN 2021

TERJUAL HABIS DALAM SATU HARI
Rumah tapak di klaster Yuthica
BSD City terjual habis (sold out)
dalam satu hari, setelah diluncurkan
secara resmi pada 24 September
2021 lalu. Klaster Yuthica
mengadopsi desain modern yang
compact dan fungsional dengan
mengusung tema The Living Essence
untuk memastikan penghuni selalu
merasakan esensi kehidupan yang
nyaman, asri, dan harmonis.
Pembangunan klaster Yuthica
tahap pertama terdiri dari 93 unit
dengan memiliki satu tipe yakni LT
60/LB 7 serta dipasarkan mulai dari
Rp1,51 miliar per unit. Sementara
untuk tahap kedua, perusahaan
membangun sebanyak 45 unit
dengan tipe yang sama dan dijual
mulai dari Rp1,59 miliar. “Klaster
Yuthica tahap I dan tahap II sold
out masing-masing dalam satu hari.
Kami berencana akan membuka
tahap III dengan tipe yang lebih
besar,” ujar CEO Residential BSD
City – Sinar Mas Land, Theodore
G Thenoch dalam keterangannya,
Kamis (28/10).

Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR)
bersama mitra kerja dan Badan
Usaha Jalan Tol (BUJT) terus
melanjutkan pembangunan sejumlah
proyek jalan tol dalam rangka
peningkatan konektivitas.
Kementerian PUPR menargetkan
sebanyak 11 ruas jalan tol
diselesaikan konstruksi fisiknya
hingga akhir tahun 2021. Tercatat dari
Januari hingga Agustus 2021 sudah
ada 13 ruas tol baru yang tuntas
konstruksi fisik sepanjang 96,16 km,
dimana 10 ruas tol telah beroperasi.
“Kementerian PUPR optimistis 11
ruas lagi sepanjang 189,36 km
bisa dituntaskan konstruksi fisiknya
hingga akhir tahun 2021, melengkapi
13 ruas yang sudah dituntaskan
konstruksi fisiknya tersebut. Sehingga
total sebanyak 24 ruas dengan total
panjang 312,02 km di tahun 2021
ditargetkan bisa selesai,” ujar Juru
Bicara Kementerian PUPR, Endra
S. Atmawidjaja dalam keterangan
tertulisnya, Senin (1/11). Endra juga
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CIPUTRA GROUP

RAYAKAN FOUNDERS DAY KE-40
Grup Ciputra merayakan Hari
Ulang Tahun (HUT) ke-40 dengan
menggelar perayaan puncak
Founders Day di Ciputra Artpreneur
Jakarta, Jumat (22/10). Acara tersebut diselenggarakan secara fisik
terbatas sesuai prosedur protokol
kesehatan dan melalui Zoom dan
Youtube. Dalam perayaan HUT ke-40,
Grup Ciputra juga melaksanakan
kegiatan CSR vaksinasi massal
Covid-19 lebih dari 400 ribu vaksin,
pameran marketing virtual, dan
menggelar kegiatan Innovation
Award.
“Pada perayaan Founders
Day ke-40 tahun ini, kami memilih
tema Digital Transformation for
Sustainable Development, yang
berarti bahwa Grup Ciputra telah
memasuki era digital dengan
konsisten melakukan berbagai
inovasi untuk terus berkontribusi
menuju kegiatan pengembangan
properti yang berkelanjutan, dan
tetap mengedepankan nilai IPE kami
yakni Integritas, Profesionalisme, dan
Entrepreneurship sebagai warisan
luhur dari pendiri kami Almarhum
Bapak Ciputra,” ujar Candra Ciputra,
CEO Grup Ciputra sekaligus Direktur
Utama PT Ciputra Development Tbk
dalam keterangan yang diterima,
Jumat (22/10).

6

13

15

Lippo Village

5

PT Alam Sutera Realty Tbk

15

PT Waskita Karya Realty

Grup Ciputra

5

MAS Group

34

PT Bumi Serpong Damai Tbk

13

Real Estat Indonesia

33

Gunawan Setyo Hadi

8

Menara BRI

5

PT Bumi Serpong Damai Tbk

18

Sandiaga Uno

20

Century 21 Indonesia

12

Helen Hamzah

Mitsubishi Corporation

17

PT Ciputra Development Tbk

13

SHILA at Sawangan

15

Cisauk Point

17

Hendra Hartono

MM2100

17

PT Ciputra Development Tbk

5

The Hills Pondok Cabe

34

11

Citra Sentul Raya

14

Hilton Garden Inn

9

ModernCikande

17

PT Intiland Development Tbk

14

The Langham Jakarta

9

BANK BRI

11

CitraGarden Puri

15

Hive@Himalaya

4

Modernland Cilejit

16

PT Jababeka Tbk

14

The Orient Hotel

9

BANK CIMB NIAGA

11

CitraRaya

14

Hive@Parc

4

Nararya Ciputra Sastrawinata

18

PT Kereta Api Indonesia (Persero) 17

Theodore G Thenoch

5

BANK Danamon

12

Crowne Plaza

10

Ir. Khawali Abdul Hamid

24

One Avenue Batam

17

PT Leads Property Services Indonesia 8

Totok Lusida

3

Bank Mandiri

11

Dr. Ir. H. Airlangga Hartanto,

22

Jababeka Residence

14

Paramount Land

16, 33, 34

PT Lippo Karawaci Tbk

13

Trinity Tower

BANK Permata

12

Endra S. Atmawidjaja

Jakarta Business District

30

Paramount Petals

33

PT Lippo Karawaci Tbk

4

Vasaka Bali

Bank Syariah Indonesia

12

ERA Indonesia

12

Jakarta Garden City

Pasadena Residence

34

PT Modernland Realty Tbk 8, 14, 17, 30

Vasanta Innopark

Bank Tabungan Negara

11

Fifty Seven Promenade

16

Jewel of Nara

PT Pakuwon Jati Tbk

Willson Kalip

Anditya P Leksana

8

Candra Ciputra

Anies Baswedan

4

Carson Summarecon Serpong

ARTOTEL Suites

10

Bali Resort Extension

34

BANK BCA

5

5

30
8, 26

8, 14, 30
16

PT Ace Hardware Indonesia Tbk

4

13

3

5
16, 18
17
3

properti INDONESIA SPECIAL EDITION 2021 05

mainSTORY

PROPERTI INDONESIA
AWARD ADALAH PENGHARGAAN TAHUNAN
TERKEMUKA DAN PALING
BERGENGSI DI INDONESIA.
GAGASAN INOVATIF,
INSPIRATIF, DAN BUSINESS
PERFORMANCE DI TENGAH
IKLIM BISNIS YANG MASIH
BELUM KONDUSIF MENJADI FAKTOR UTAMA
DALAM DETERMINASI PARA
PENERIMA APRESIASI
TAHUN INI.

Andhika Fajri selaku CEO
Properti Indonesia.
Andhika menuturkan,
untuk tahun ini PIA 2021
mengusung tema: “Industri Properti
Bangkit di Tengah Pandemi”. Tema
ini sejalan dengan kondisi pandemi
yang tengah melanda seluruh dunia,
tak terkecuali Indonesia, dalam kurun
waktu hampir dua tahun terakhir.

DEDICATED

TO THE FULL SPECTRUM

PROPERTY
INDUSTRY

OF

MEDIA PROPERTI INDONESIA, untuk kali
kedelapan kembali menyelenggarakan event
tahunan penghargaan Properti Indonesia
Award (PIA) yang digelar di Ballroom, Sheraton
Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Rabu
(6/10). Properti Indonesia Award merupakan
sebuah ajang penghargaan tahunan tertinggi
06 properti INDONESIA SPECIAL EDITION 2021

sebagai The Benchmark of Property
Excellence, yang dianugerahkan kepada
sejumlah Property Corporates, Property
Projects, para pemuka dari industri properti
serta Property Supporting Industries.
Apresiasi diberikan berdasarkan metodologi
survei mengikuti kriteria keunggulan dari
segi prestasi, inovasi, kreativitas, kualitas,
reputasi, dan lain-lain. Penghargaan ini
merupakan serial kedelapan dalam rentang
9 tahun terakhir, semenjak 2013.

“Properti Indonesia Award sejatinya bukanlah sebuah kompetisi,
melainkan lebih kepada penghargaan yang dipersembahkan atas
dedikasi dan kontribusi kepada
para insan properti tanah air dan
industri terkait yang secara nyata dan
positif telah menunjukkan prestasi
dan dedikasinya dalam melahirkan
produk-produk berkualitas,” ujar

“Pandemi COVID-19 sempat
mengakibatkan kinerja sektor
properti terkoreksi akibat terjadinya
penurunan permintaan secara
signfikan. Namun, seiring waktu,
hambatan itu justru melecut
semangat para developer properti
untuk bertahan bahkan ada yang
mampu mengakselerasi kinerjanya
menjadi lebih baik dari sebelum
pandemi,” tuturnya.
Menurutnya, Properti Indonesia
sekali lagi menjadi saksi atas
kiprah dan prestasi pengembang
dalam menghadapi siklus pasang
surut industri properti di negeri
ini. Dan, sikap optimisme serta
pantang menyerah inilah yang

patut diapresiasi melalui Properti
Indonesia Award 2021.
Dirinya menambahkan, selain
sebagai bentuk apresiasi atas
kinerja positif para developer
melalui berbagai karya prestisius
yang mereka kembangkan, Properti
Indonesia Award juga ditujukan
sebagai forum sosialisasi dan
interaksi bagi para industriawan
properti dan industri terkait,
pejabat pemerintah, serta para
pelaku industri terkemuka lainnya
dan merupakan salah satu
upaya eksposur perusahaan dan
brand awareness bagi para calon
customer potensial.
“Properti Indonesia Award didedikasikan untuk mengapresiasi
kepada mereka yang memiliki
pemikiran kreatif dan inovatif serta
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langkah dan kebijakan yang cermat
dalam pengelolaan industri, meski
di tengah situasi ekonomi yang
belum kondusif. Dengan demikian,
industri strategis ini dapat
terus bergulir, berkembang
dengan linkage-nya yang
sedemikian kuat terhadap
lebih dari 174 sub-sektor
industri pendukung
lainnya,” sebut Andhika.

Dasar penilaian
Sementara itu, Kordinator
Pelaksana Properti
Indonesia Award 2021, Anditya
P Leksana menyebutkan, Dewan
juri Properti Indonesia Award 2021
terdiri dari senior editor Properti
Indonesia dan pengamat industri
properti yang diketuai oleh Hendra
Hartono, CEO PT Leads Property
Services Indonesia dan sudah
berkecimpung di bidang properti
lebih dari 25 tahun. “Setelah melalui
berbagai proses, dewan juri berhasil
merumuskan empat kategori peraih
penghargaaan, yaitu Kategori
Property Development, The Inspiring
Person, Special Award dan Property
Supporting Business. Dari keempat
kategori tersebut, menghasilkan 29
penerima trophy Properti Indonesia
Award 2021,” pungkasnya.
Para penerima penghargaan PIA
2021, lanjut Anditya, juga telah
melalui proses penyeleksian yang
cukup panjang. Para kandidat sendiri
berasal dari pusat data Properti
Indonesia dan sejumlah kuesioner
yang dikirim ke para pelaku industri

CEO Properti Indonesia, Andhika Fajri
menyerahkan plakat Properti Indonesia
Award 2021 kepada Dirjen Penyediaan
Perumahan Kementerian PUPR RI,
Khalawi Abdul Hamid.

properti sejak 1 Januari – 30 Agustus
2021. “Sejumlah data ini, kemudian
dievaluasi pada periode 1 hingga
30 September 2021 oleh tim juri.
Kriterianya mencakup Visi & Konsep,
Gagasan & Inovasi, Kepeloporan,
Business Performance, Reputasi, dan
profesionalitas,” jelasnya.
Sementara itu, Gunawan Setyo
Hadi, Corporate Communication
Dept. Head PT Modernland Realty
Tbk pengembang kawasan hunian
Jakarta Garden City, menuturkan, Properti Indonesia Award
2021 menjadi ajang penghargaan
bergengsi bagi para developer di
Indonesia. Selain menjadi acuan bagi
para pengembang dalam berkarya,
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PIA 2021 dapat juga menjadi
inspirasi para pengembang untuk
membangun karya inspiratif bagi
negeri meski di tengah pandemi.
”Semoga para penerima anugerah
Properti Indonesia Award 2021
dapat menginspirasi para developer
tanah air untuk memberikan
karya terbaiknya meski di tengah
pandemi,” ujar Gunawan.
Jakarta Garden City sendiri malam itu
termasuk salah satu karya properti
yang menerima penghargaan
Properti Indonesia Award 2021.
Kawasan hunian skala township di
Jakarta Timur ini dinilai sebagai salah
satu karya properti inspiratif karena
didukung berbagai kelebihan, mulai
dari desain master plan yang apik,
fasilitas yang lengkap, mengadopsi
konsep lingkungan hijau serta lokasi
yang strategis. “Jakarta Garden City
menerima penghargaan anugerah
Properti Indonesia Award 2021
dengan title “The Recognized Eco
Township in East Jakarta,” ujar Poppy
Zeidra, presenter cantik yang didapuk
untuk memandu Properti Indonesia
Award 2021 pada hari itu. l

mainSTORY

BANK MANDIRI SEBAGAI
THE RECOGNIZED
MORTGAGE BANK WITH
WIDE PARTNERSHIP

KATEGORI SUPPORTING
PROPERTY BUSINESS

Karya
Terbaik
di Industri
Properti

APRESIASI
TERTINGGI
KEPADA :

MEDIA PROPERTI INDONESIA KEMBALI MEMBERIKAN APRESIASI
KHUSUS TERHADAP PARA PELAKU BISNIS DAN INDUSTRI PROPERTI
SERTA SEKTOR TERKAIT DALAM BENTUK PENGANUGERAHAN
PROPERTI INDONESIA AWARD (PIA) 2021, RABU (6/10) LALU.
Ratusan tamu undangan yang terdiri dari
para pelaku industri properti tanah air tampak
antusias saat menghadiri ajang apresiasi
kali kedelapan yang digelar media Properti
Indonesia bagi insan properti tanah air.
Mekanisme penjurian dimulai dengan
pengumpulan materi yang diolah dari beberapa sumber, diantaranya pusat data Properti
Indonesia dan pengisian kuesioner yang sejak
5 bulan terakhir telah disebar kepada sejumlah
pelaku industri properti terkait.
Para kandidat penerima Properti Indonesia
Award 2021 dievaluasi berdasarkan berbagai kriteria, antara lain; visi dan konsep
pengembangan, gagasan dan inovasi,
kepedulian terhadap lingkungan, pencapaian dan kinerja penjualan, serta kebijakan
dan pengalaman yang menginspirasi,
hingga menghasilkan 29 penerima dari
beberapa kategori.
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Properti Indonesia terbit perdana pada
Agustus 1993 dalam bentuk media cetak
majalah dan telah menjadi bacaan populer
bagi para pebisnis properti. Sudah 28 tahun
lamanya, Properti Indonesia hadir di tengahtengah industri properti di Indonesia. Sebuah
rentang usia yang telah memberi banyak
kesempatan untuk menjadi saksi atas
kiprah dan prestasi para pengembang dalam
menghadapi siklus pasang surut industri
properti tanah air.
Dalam perjalanannya, media ini selalu
berupaya konsisten dalam mereview,
mencermati, mengkritisi dan menelaah
berbagai inovasi terkait industri properti,
baik dari sisi pelaku, produk, maupun
perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan
kembali mempersembahkan penghargaan
kepada para insan properti dan industri
pendukungnya.**

Bank Mandiri tercatat sebagai
salah satu bank swasta yang
concern terhadap penyaluran KPR
di Indonesia melalui berbagai
inovasi-inovasi terbaru. Di masa
pandemi, Bank Mandiri sukses
menawarkan paket program
KPR dengan berbagai benefit
yang mengkombinasikan banyak
kemudahan bagi nasabah-nya.
Hingga April 2021, perseroan telah
menyalurkan KPR dengan outstanding sebesar Rp43,5 triliun. l

BANK BTN SEBAGAI
THE BIGGEST MORTGAGE
PORTFOLIO BANK
BTN merupakan penguasa market
share terbesar KPR Subsidi
di Indonesia. Portofolio Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) Bank
Tabungan Negara (BTN) hingga
September 2020 mencapai
Rp196,51 triliun atau setara 1,7 juta
unit rumah. Jumlah itu terdiri dari
Rp116,32 triliun KPR Subsidi dan
Rp80,19 triliun KPR non-subsidi. l

BANK BCA SEBAGAI
THE HIGHEST MORTGAGE
DISBURSEMENT BANK IN 2021
(NON SUBSIDI)
KPR BCA selalu menjadi pelopor
dalam memberikan perubahan
dalam industri KPR. Beberapa
kepeloporan tersebut, diantaranya
memberikan suku bunga fixed
relatif panjang, sampai dengan 5
tahun serta inovasi suku bunga
fix & cap. Pertumbuhan KPR BCA
menjadi salah satu yang terbaik
di bidangnya. Pada tahun 2010
Portofolio KPR BCA tercatat sebesar
Rp18,3 triliun dan pada akhir tahun
2020 menjadi Rp90,2 triliun atau
meningkat 4.9x lipat lebih tinggi.
Sedangkan portofolio industri pada
tahun 2010 sebesar Rp140,6 triliun
dan pada akhir tahun 2020 menjadi
Rp521,71 triliun atau meningkat
3,7x lipat. Adapun, sampai dengan
Juni 2021, portofolio KPR BCA
tercatat sebesar Rp93,6 Triliun. l

BANK BRI SEBAGAI
THE HIGHEST GROWTH STATE
OWNED BANK IN MORTGAGE
Bank Rakyat Indonesia (BRI)
mencatatkan pertumbuhan
KPR cukup siginifikan sepanjang
semester 1 2021. Permintaan yang
tinggi menjadi salah satu faktor
pertumbuhan yang signifikan dari
KPR BRI. Pada Juni 2021, penyaluran
KPR BRI tumbuh 11,3% sekaligus
menjadinya sebagai salah satu
bank BUMN dengan pertumbuhan
KPR terbaik. l

BANK CIMB NIAGA SEBAGAI
THE FAVOURITE MORTGAGE
BANK IN PRIMARY MARKET
Salah satu bank paling aktif
ber-synergy dan berkolaborasi ini
menawarkan beberapa produk
inovatif KPR yang kerap menjadi
favorit bagi nasabah maupun
pengembang. l
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BANK PERMATA SEBAGAI
THE FAVOURITE MORTGAGE
BANK IN SECONDARY
MARKET
Pada 2020, portofolio KPR Permata
berhasil tumbuh 21,7%. Sementara,
penyaluran KPR Permata hingga
Juni 2021 mencapai Rp9 triliun.
untuk mendukung pertumbuhan
KPR, perseroan mengandalkan tiga
produk KPR andalannya, yaitu KPR
Bijak, KPR Keluarga dan KPR Cicilan
Tetap. l

pemerintah. Produk unggulan
KPR Lebih memberikan
fleksibilitas bagi nasabah sehingga
periode / jangka waktu pinjaman
nasabah tersebut bisa lunas
dengan lebih cepat. Selain itu KPR
Danamon juga memiliki channel
kerjasama yang luas dengan
Developer dan Property Agent top
tier di Indonesia, termasuk dengan
Japanese Developer yang saat ini
mulai memasuki pasar properti di
Indonesia. l

BANK SYARIAH INDONESIA
SEBAGAI THE RECOGNIZED
MORTGAGE SHARIA BANK

BANK DANAMON SEBAGAI
THE PROGRESSIVE
MORTGAGE BANK WITH
ACCELERATING PARTNERSHIP

Hasil merger tiga bank BUMN
syariah ini menjelma sebagai
salah satu bank syariah terbesar
di Indonesia. Sampai dengan
Februari 2021, BSI telah
menyalurkan pembiayaan KPR
Sejahtera FLPP sebesar Rp4,3
triliun kepada lebih dari 41.000
nasabah yang tersebar di seluruh
Indonesia. l

Pada Mei 2021, pembiayaan
KPR Danamon tumbuh 6,61%.
Peningkatan pertumbuhan KPR,
sejalan dengan pertumbuhan
penjualan property, yang didorong
oleh kebijakan pelonggaran Loan
to Value (LTV) Kredit Properti dari
Bank Indonesia, penurunan suku
bunga KPR, serta insentif pajak oleh
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ERA INDONESIA SEBAGAI
TOP BROKERAGE FIRM
PT. ERA GRAHAREALTY (dikenal
dengan nama ERA INDONESIA)
adalah pemegang tunggal master
franchise ERA untuk seluruh
Indonesia, resmi beroperasi pada
tanggal 8 Mei 1992. Saat ini ERA
Indonesia sudah memiliki 115
kantor Member Broker serta 4.591
Marketing Associates aktif di
kota-kota besar di Indonesia dan
merupakan Master Franchise Real
Estate pertama yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia pada tanggal
30 Juni 2021. l

CENTURY 21 INDONESIA
SEBAGAI THE HIGHLY
COMMENDED BROKERAGE
FIRM
Century 21 merupakan perusahaan
broker properti terbesar yang
berskala internasional dan tersebar
di 71 negara serta memiliki 8.800
kantor yang tersebar di seluruh
dunia. Di Indonesia, Century 21
didirikan tahun 1997 oleh Ciputra
Group dan Century 21 Real Estate
Corp. Saat ini didukung lebih dari
7.000 Marketing Associates yang
tersebar di 100 kantor member
broker di seluruh Indonesia. l

mainSTORY

KATEGORI PROPERTY
DEVELOPMENT
JAKARTA GARDEN CITY
SEBAGAI THE RECOGNIZED
ECO TOWNSHIP IN EAST
JAKARTA
Pengembang PT Modernland
Realty Tbk. terus mewujudkan
komitmennya untuk mengembangkan township Jakarta
Garden City seluas 370 hektar
guna menjadi global city, sebuah
kawasan hunian modern terbesar
dan terlengkap di Jakarta
Timur. Pesatnya pembangunan
di Jakarta Garden City yang
didukung tingginya intensitas
pembangunan infrastruktur dan
ekonomi di wilayah Koridor Timur
Jakarta menjadi momentum emas
bagi Jakarta Garden City. Dalam
kondisi aktual, Kawasan Jakarta

Garden City memiliki aksesibilitas
yang sangat baik dan dapat dicapai
dari segala penjuru Jakarta dengan
mudah dan cepat. l

citra Kota Jababeka yang melekat
sebagai kawasan industri menjadi
kawasan terpadu potensial di timur
Jakarta. Sejak dikembangkan pada
2013 lalu, Jababeka Residence
tumbuh dengan pesat. Selain dapat
dilihat dari jumlah populasinya
yang kini sudah mencapai 400 ribu
jiwa hingga 1 juta jiwa (siang hari),
juga kelengkapan berbagai produk
properti yang dikembangkan.
Sekedar menyebut, apartemen,
pusat bisnis dan komersial,
lapangan golf course, convetion
centre, sarana olahraga, universitas
serta rumah sakit untuk memenuhi
kebutuhan penghuninya. l

GRAND PAKUWON TOWNSHIP
SEBAGAI THE RECOGNIZED
INTEGRATED TOWNSHIP IN
WEST SURABAYA

SHILA AT SAWANGAN
SEBAGAI THE PROMISING
GOLF HOUSING CONCEPT
IN DEPOK

Grand Pakuwon dikembangkan
dengan tujuan mengulang kisah
sukses Pakuwon City dalam mengembangkan kota mandiri berkualitas di
Surabaya Barat. Kota mandiri seluas
400 hektar ini mengintegrasikan

SHILA at Sawangan merupakan
proyek kota mandiri atau eco
township mix-used dengan
lahan pengembangan seluas
102 hektar yang di dalamnya
merangkum danau alami seluas
26 hektar. Selain akan dibangun
7 cluster eksklusif, nantinya
kawasan pengembangan skala
kota ini juga akan berisi berbagai
area komersial modern, lengkap
dengan berbagai fasilitasnya
penunjangnya. Salah satu
hunian yang sedang dipasarkan
di SHILA at Sawangan adalah
rumah The Courtyard yang
memiliki luas lahan 112 m2 dan
luas bangunan 110 m2. Sesuai
namanya, rumah ala resort villa
ini mengusung konsep courtyard
yang mengutamakan privacy bagi
penghuninya. l

CITRARAYA TANGERANG
SEBAGAI THE ESTABLISHED
TOWNSHIP DEVELOPMENT
Dikembangkan di atas lahan
seluas 2.760 hektar, The largest
integrated township development
yang dikembangkan Ciputra Group
ini merupakan hunian favorit di
kawasan Tangerang sejak tahun
1994. Tak hanya itu, sebagai kota
mandiri modern, CitraRaya telah
mengalami pertumbuhan yang
sangat pesat dan mencatatkan
diri sebagai Regional and Business
Center yang kuat di Tangerang.
Saat ini, CitraRaya telah menjadi
rumah bagi lebih dari 70 ribu jiwa
yang menempati lebih dari 51
cluster perumahan dan 1.800
unit komersial. l

JABABEKA RESIDENCE
SEBAGAI THE HIGHLY
COMMENDED INTEGRATED
TOWNSHIP
Kota mandiri seluas 500 hektar
ini sukses mentransformasikan
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kawasan hunian dengan area
komersial, pendidikan, dan rekreasi
yang menjadikannya sebagai
One Stop Living City terlengkap
di Surabaya Barat. l

CITRA GARDEN PURI
JAKARTA SEBAGAI
THE INNOVATIVE HOUSING
CONCEPT IN JAKARTA
Kawasan hunian premium di
Jakarta Barat ini merupakan
pengembangan kawasan perumahan lansiran Ciputra Group
yang pertama kalinya mengusung
konsep Serviced Residences
sehingga memungkinkan penghuni
untuk tinggal layaknya hotel.
CitraGarden Puri menghadirkan
segala kenyamanan hidup berkat
fasilitas pendukung seperti smart
concierge service, area hijau
seluas 2,48 hektar, community
center of healthy and commercial
activities, serta integrated town
management system. l

CITRA SENTUL RAYA SEBAGAI
THE PROSPECTIVE ECO
TOWNSHIP IN BOGOR
Kota Baru Terintegrasi di Selatan
Jakarta dengan luas 1.000 hektar
ini menggabungkan hunian, area
komersial, CBD, dan fasilitas
skala kota dengan konsep TOD.
Sampai dengan saat ini, kawasan
yang dipasarkan sejak 2019 ini
telah memiliki sejumlah klaster
perumahan modern yang dilengkapi
berbagai fasilitas untuk memanjakan penghuni. l
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VASANTA INNOPARK SEBAGAI
THE HIGHLY COMMENDED
INTEGRATED INDUSTRIAL
CONDO
THE JEWEL OF NARA
BY PARAMOUNT LAND
SEBAGAI THE INNOVATIVE
HOUSING CONCEPT IN
TANGERANG
Seakan mengulang kesuksesan
pengembangan sebelumnya
dari hunian Nara Village, hunian
ekslusif Jewel of Nara dirancang
dengan nuansa Jepang yang
dipadu dengan lingkungan hijau.
Diantaranya, dengan hadirnya
fasilitas taman tematik bernuansa
Jepang seperti Hanami Garden
dengan mini golf, Rikyu Garden
serta Mizuya Garden. l

Vasaka dibangun di atas lahan
seluas 12 hektar dan merangkum
3 Gated Residential Cluster dengan
total 300-an rumah, serta satu
kawasan commercial seluas 2,5
hektare . l

GOLDEN CIKEAS SEBAGAI
THE INNOVATIVE ECO
HOUSING CONCEPT IN
BOGOR
Golden Cikeas merupakan salah
satu perumahan yang dikembangkan
developer GNA Group. Mengusung
konsep menyatu dengan alam,
kawasan hunian modern seluas 3,8
hektar di selatan Jakarta ini memiliki
desain unik di tengah lingkungan
yang asri. l

MODERNLAND CILEJIT
SEBAGAI THE RECOGNIZED
EMERGING HOUSING
DEVELOPMENT IN BANTEN
Modernland Cilejit dirancang
sebagai sebuah kawasan hunian
yang dilengkapi oleh berbagai
fasilitas modern terbaik seperti
sarana pendidikan, Theme

VASAKA BALI SEBAGAI
THE RECOGNIZED HOUSING
DEVELOPMENT IN BALI
Vasaka dirancang untuk menjawab
kebutuhan pasar akan perumahan
kelas menengah atas di Bali sekaligus menjadi perumahan mandiri
pertama di Bali yang terintegrasi
langsung dengan area komersial
lengkap dengan berbagai fasilitas
pendukung gaya hidup penghuninya.
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Park, Water Park dan Edu Park,
sarana kesehatan, area komersial,
transportasi hingga sarana
ibadah. Lokasi Modernland Cilejit
terintegrasi langsung dengan
stasiun KRL Commuterline Cilejit.
Modernland Cilejit menawarkan
hunian yang terdiri atas hunian
tipe Rumah Sederhana (RS),
hunian tipe Real Estate (RE), Ruko
RE & Rumah Usaha (RU). Hunian
tipe RS dirangkum dalam dua
klaster yaitu Lintang & Pasai yang
ditawarkan dalam beberapa tipe
yang dipasarkan seharga mulai
dari Rp186 juta. l

Merupakan area hunian dan komersial pertama serta satu-satunya di
Kawasan Industri MM2100. Vasanta
Innopark hadir dengan 28 fasilitas
premium terintegrasi di dalam 1
kawasan dan didukung dengan seni
arsitektur berkualitas asal Jepang.
Dengan menggandeng Mitsubishi
Corporation, Vasanta Innopark
akan menjadi Japan Community
and Technology Hub di koridor
Timur Jakarta. Selanjutnya, Vasanta
Innopark akan bertansformasi
dengan konsep baru seluruh hunian
dan fasilitasnya dengan memasukkan
unsur filosofi dan estetika Jepang ke
dalam seluruh konsep desainnya. l

57 PROMENADE SEBAGAI
THE HIGHLY RECOGNIZED
CONDO IN JAKARTA
Apartemen Fifty Seven Promenade
merupakan pengembangan proyek
pengembangan mixed-use and
high rise yang berlokasi di kawasan
pusat bisnis MH Thamrin, Jakarta
Pusat. Menempati area seluas 3,2
hektar, pengembangan Fifty Seven
Promenade terbagi ke dalam dua
tahapan. Pengembangan tahap
pertama menempati area seluas 1,3
hektar yang meliputi pembangunan
dua tower apartemen yakni City57
setinggi 24 lantai dan Sky57 setinggi
49 lantai. Sementara rencana
pengembangan tahap kedua terdiri
dari satu tower apartemen, satu
tower perkantoran, dan fasilitas ritel
promenade. l

satu kawasan hunian dan komersial
area yang terintegrasi langsung
dengan Stasiun KRL Cisauk, yang
berlokasi selangkah dari kawasan
BSD City. Apartemen ini memiliki
luas total area 1,65 hektar yang
terdiri dari hunian apartemen dan
komersial. Terdapat dua tower
apartemen low (22 lantai) seluas
1.240 m2 dan 700 unit. Lalu empat
tower apartemen middle low (24
lantai) seluas 7.609 m2 dan 1.907
unit. l

ONE AVENUE BATAM SEBAGAI
THE PROMISING MIXED USE
DEVELOPMENT IN BATAM

CISAUK POINT SEBAGAI
THE INNOVATIVE CONDO
WITH URBAN DEVELOPMENT
CONCEPT
Cisauk Point merupakan kawasan
hunian, produk kolaborasi antara
PT Adhi Commuter Properti yang
merupakan subsidiary dari PT Adhi
Karya (Persero) Tbk. dengan PT
Kereta Api Indonesia (Persero).
Sinergi dua BUMN ini menghasilkan

Superblock One Avenue Batam
dikembangkan di atas lahan
seluas 5 hektar dengan 2 tahapan
pembangunan, di mana untuk tahap
pertama akan dibangun sebanyak 4
(empat) tower Luxurious apartemen,
dan 1 tower gedung perkantoran.
Tower South Condo setinggi 16 lantai
dan merangkum 215 unit apartemen
akan menjadi gedung pertama yang
dibangun di One Avenue Batam.
Sementara untuk tower kedua, The
Residence akan memiliki ketinggian
32 lantai. Sesuai perencanaan
South Condo akan mencapai topping
off (tutup atap) atau penyelesaian
pekerjaan struktur di bulan Mei

2022, dan untuk serah terima unitnya
ditargetkan sudah dapat dilakukan
secara bertahap pada 2023. l

MODERN CIKANDE
INDUSTRIAL SEBAGAI
THE HIGHLY COMMENDED
INDUSTRIAL PARK
DEVELOPMENT IN BANTEN
Kawasan Industri lansiran PT
Modernland Realty Tbk ini merupakan salah satu kawasan
industri terbesar di barat Jakarta.
Merangkum area lahan industry
seluas 3.175 hektar, sampai saat ini
ModernCikande telah dihuni lebih
dari 200 perusahaan baik lokal
maupun multinasional dari berbagai
ragam jenis usaha. Perusahaan yang
mendominasi adalah chemical, lalu
diikuti bidang steel, metal product &
smelter serta perusahaan di bidang
home & building materials. l

properti INDONESIA SPECIAL EDITION 2021 17

mainSTORY
properti tanah air saat ini dan siap
bersaing dengan para senior yang
sudah kawakan di bisnis properti. Dia
adalah Nararya Ciputra Sastrawinata,
generasi ketiga dari Group Ciputra
sekaligus salah satu Direktur di
Ciputra Group.

KATEGORI THE
INSPIRING PERSON
NARARYA CIPUTRA SASTRAWINATA SEBAGAI THE
INSPIRING NEW GENERATION
LEADER IN INDONESIA
PROPERTY BUSINESS

Bagi Properti Indonesia, Nararya
Ciputra Sastrawinata adalah segilintir
pemimpin muda yang mampu
meng-inspirasi dan merupakan cikal
bakal pemimpin berpengaruh pada
industri properti Indonesia di masa
mendatang. Karenanya, kepada
Nararya Ciputra Sastrawinata,
Properti Indonesia menganugerahkan
The Inspiring New Generation Leader
in Indonesia Property Business dalam
ajang Properti Indonesia Award ke-8
tahun 2021. l

KATEGORI
SPECIAL AWARD
Muda, cerdas serta kredibilitas yang
tidak diragukan. Tiga kata tersebut
rasa-rasanya tak salah untuk
menggambarkan sosok anak muda
35 tahun ini. Meski tergolong muda,
nyatanya bukan penghalang bagi
Pemegang Master of Engineering
(MEng) dari Imperial College London,
Inggris tersebut untuk tetap berkarya
sebagai profesional leader.
Kreatif, pekerja keras, melek
teknologi serta memahami selera
pasar milineal adalah beberapa ciri
khas dari entrepreneur muda ini.
Sederet kelebihan tersebut patut
diapresiasi sehingga kehadirannya
dapat mewarnai konstelasi bisnis

PT WASKITA KARYA REALTY
SEBAGAI THE PROSPECTIVE
STATE OWNED ENTERPRISE
DEVELOPER
Waskita Karya Realty terus
menunjukkan militansinya dalam
melakukan penetrasi pasar properti
Indonesia. Anak usaha dari PT
Waskita Karya (Persero) Tbk.
tersebut kini juga memfokuskan
diri pada konsep pengembangan
proyek Transit Oriented Development
(TOD), Toll Road City serta Aero
City. Sepanjang 2020 lau, Waskita
Karya Realty berhasil membukukan
pendapatan usaha sebesar
Rp477,41 miliar, sementara laba
bersih sebesar Rp48 miliar.
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Proyek-proyek Waskita Karya Realty
sendiri meliputi Vasaka The Reiz
Condo dan Service Apartment The
Reiz Suite di Medan; Yukata Suites
di Alam Sutera, Tangerang; Vasaka
Nines di Serpong, Tangerang
Selatan; Vasaka Solterra di Jakarta
dan Waskita Rajawali Tower di
Jakarta; 88 Avenue di Surabaya;
Vasaka Bali; Teraskita Hotel di
Bandung dan Makassar; serta
kepemilikan cadangan lahan di
Kabupaten Bekasi seluas 350
hektare. l

PT BUMI SERPONG DAMAI
TBK. SEBAGAI THE BEST
PERFORMANCE DEVELOPER
IN 2020
Hingga Kuartal II 2021 PT Bumi
Serpong Damai Tbk. berhasil
membukukan pendapatan sebesar
Rp3,2 Triliun. Nilai penjualan ini
meningkat 39,2% dibandingkan
penjualan Kuartal II 2020 (yoy)
yang tercatat sebesar Rp2,3
Triliun. Adapun, Laba Bersih Bumi
Serpong Damai pada periode
ini tercatat Rp680 Miliar atau
melonjak 861,5% % dibanding
Kuartal II 2020 yaitu minus Rp89,3
Miliar. Portofolionya, BSD City
juga tercatat sebagai kota mandiri
terluas di Indonesia. l

main STORY
SAMBUTAN MENTERI PARIWISATA
& EKONOMI KREATIF

SAYA MENGAJAK
INVESTOR PROPERTI

BERINVESTASI
DI SEKTOR
PARIWISATA
Properti Indonesia Award 2021
merupakan ajang apresiasi bagi insan
properti beserta industri penunjang
yang diselenggarakan Majalah properti
Indonesia dan portal propertiindonesia.
id. Alhamdulillah situasi Covid 19 sampai
saat ini terus membaik. Hal ini bisa dilihat
dari sejak pertengahan Agustus sampai
awal September 2021. Secara agregat,
jumlah daerah dengan level 4 terus
berkurang, hal ini selaras juga dengan
perbaikan maupun peningkatan
realisasi investasi pada sektor
properti.
Menurut data BKPM
tercatat realisasi investasi
sektor properti pada
triwulan pertama 2021
sebesar Rp29,2
triliun meningkat
menjadi Rp31
triliun pada
triwulan kedua.

U

N

O

Angka tersebut meningkat hampir
dua kali lipat dibandingkan dengan
tahun 2020.
Salah satu upaya untuk
mempercepat upaya pemulihan
dan pertumbuhan pariwisata dan
ekonomi kreatif, Kemenparekraf
baru saja menggelar Rakornas
Parekraf 2021 pada akhir September
lalu melalui sinergi dan kolaborasi
dengan kementerian dan lembaga
serta para stakeholders lainnya.
Pada Rakornas tersebut,
Kementerian investasi atau BKPM
telah memberikan beberapa
dukungan untuk mendukung
peningkatan investasi dalam negeri
dalam bentuk antara lain kemudahan
perijinan usaha atau Online Single
Submission (OSS) berbasis resiko,
penyederhanaan pengaturan bidang
usaha penanaman modal dan inovasi
informasi peta peluang investasi
berbasis geospasial serta market
sounding promosi investasi.
Oleh karena itu saya mengajak
kepada seluruh pihak untuk
berkontribusi meningkatkan
investasi di bidang pariwisata
bagi investor properti yang berniat
untuk menajamkan modal dan
berusaha di kawasan pariwisata.
Kami mengundang dan mendukung
untuk dapat berinvestasi di delapan
kawasan ekonomi khusus (KEK)
pariwisata karena akan memperoleh
kemudahan dan insentif yang
menarik.
Akhir kata saya ucapkan selamat
dan sukses atas terselenggaranya
acara Properti Indonesia Award
2021, semoga dapat mendorong
semangat para pebisnis properti di
tengah pandemi untuk terus survive.
Terimakasih.l

main STORY

S A M B U T A N MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN INDONESIA

PELAKU USAHA
PROPERTI

HARUS TETAP
OPTIMIS
SEKTOR PROPERTI
MEMILIKI
MULTIPLIER EFFECT
BAIK FORWARD
MAUPUN BACKLINK
TERHADAP 174
SEKTOR LANGSUNG
MAUPUN TIDAK
LANGSUNG DAN
TENAGA KERJA
DI SEKTOR INI
MENCAPAI 19 JUTA
ORANG.

ALHAMDULILLAH dan puji syukur
kepada Allah SWT Tuhan yang maha
Esa karena kita dapat hadir di acara
Properti Indonesia Award 2021 kali ini
yang mengambil tema Industri Properti
Bangkit di Tengah Pandemi. Saya
ucapkan terimakasih kepada Majalah
Properti Indonesia atas undangan dan
kesempatan yang diberikan sekaligus
saya mohon maaf karena tidak dapat
hadir secara langsung di tengah bapak
ibu sekalian.
Kita ketahui bahwa pertumbuhan
ekonomi di triwulan kedua 2021
sudah tembus di 7,07% secara yoy
dan ini adalah momentum pemulihan
yang memberikan optimisme kepada
pelaku ekonomi, pertumbuhan positif
di seluruh sektor juga meningkatkan
permintaan menandakan bahwa
upaya-upaya pemerintah sudah
berada di jalur yang tepat dari sisi
eksternal.
Kita patut bangga bahwa kinerja
ekspor surplus selama 16
bulan berturut-turut dan neraca
perdagangan mencapai Rp4,74 miliar
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dollar tertinggi sejak Desember 2006.
Ditambah nilai tukar relative stabil
dan cadangan devisa juga mencapai
Rp144,8 miliar dollar di akhir Agustus
2021 dan ini mengindikasikan bahwa
ketahanan sektor eksternal cukup
kuat. Capaian ini seiring dengan
penangan Covid-19 yang semakin
baik dan tren penambahan kasus
di tingkat nasional terus menurun
dan positivity rate dibawah 1% per 2
Oktober yaitu 0,98%.
Kelangsungan sektor usaha masih
menjadikan fokus pemerintah
termasuk pemulihan ekonomi
nasional dan saat ini penduduk
perkotaan telah mencapai 56,7%
dan diprediksi akan mencapai 66,6%
di tahun 2035 dan 72,8% di tahun
2045. Masih ada 15,5 juta orang
yang tinggal di rumah yang tidak layak
di tahun 2020 dan ini mendorong
sektor properti untuk memiliki
kontribusi aktif bagi penyediaan
hunian layak dan ini diperlukan
strategi yang tepat dalam situasi
pandemi.
Sektor properti memiliki multiplier
effect baik forward maupun backlink
terhadap 174 sektor langsung
maupun tidak langsung dan tenaga
kerja di sektor ini mencapai 19
juta orang. Kebijakan insentif
telah diberikan pemerintah antara
lain kebijakan loan to value dan
financial to value sebesar 100%
untuk kredit properti. Pemerintah
juga menerbitkan kebijakan
pemberian insentif PPN sejak bulan
Maret sampai Agustus dan telah
diperpanjang hingga Desember 2021.

Fasilitas PPN ditanggung pemerintah
yang diatur Permenkeu diberikan
100% untuk rumah dengan
harga paling tinggi Rp2 miliar
dan 50% untuk harga Rp2 - Rp5
miliar. Kebijakan PPN ditanggung
pemerintah telah memberikan
dampak pergerakan pasar pada
segmen masyarakat berpenghasilan
menengah-atas dan pertumbuhan
penjualan terjadi signifikan pada
segmen rumah dengan harga Rp500
juta - Rp1 miliar dan di atas Rp2
miliar.
Hasilnya di kuartal kedua, PDB dari
sektor real estate tumbuh 2,28%
lebih tinggi dari kuartal sebelumnya
yang dibawah 1%, sementara jasa
konstruksi tumbuh 4,42% dan
dari segi investasi Penanaman
Modal Tetap Bruto sebesar 7,54%
secara tahunan dan didukung oleh
pertumbuhan bangunan.

KEPADA PELAKU
USAHA PROPERTI,
PEMANGKU
KEPENTINGAN DAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI LAINNYA,
SAYA MINTA AGAR
TETAP OPTIMIS DAN
TERUS SEMANGAT
GUNA MENDUKUNG
PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL.

Apresiasi kepada Majalah Properti
Indonesia yang konsisten memberi
penganugerahan Properti Award
yang masuk tahun ke 8 dan
diharapkan dapat mendorong
insan properti di tanah air untuk
menghasilkan produk-produk yang
berkualitas dan berkelanjutan.l

Kepada pelaku usaha properti,
pemangku kepentingan dan
pembangunan ekonomi lainnya,
saya minta agar tetap optimis dan
terus semangat guna mendukung
pemulihan ekonomi nasional dan
mesin pertumbuhan ekonomi saat
ini dalam tren membaik dan situasi
pandemi pun semakin terkendali.
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main STORY
S A M B U T A N DIREKTUR JENDERAL
PERUMAHAN PUPR

PEMERINTAH MENDORONG
PROPERTI DARI
SISI SUPPLY MELALUI

PROGRAM
1 JUTA RUMAH

PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH
SWT. Karena atas berkat, rahmat, dan
karunia-Nya kita dapat hadir bersama
di tempat ini pada acara Properti
Indonesia Award 2021. Acara ini
telah diadakan 7 tahun berturut-turut
sebagai bentuk apresiasi terhadap
insan properti berikut dengan industri
penunjangnya.
Berdasarkan data pertumbuhan
ekonomi triwulan 1-2021, Sektor
Properti merupakan salah satu
sektor yang masih tumbuh positif
di tengah situasi pandemi covid 19
yang melanda Indonesia, sehingga
Pemerintah berkomitmen mendorong
pertumbuhan di sektor properti
dengan berbagai kebijakan untuk
mewujudkan program Pemulihan
Ekonomi Nasional.
Sebagai bentuk komitmen Pemerintah mendorong pertumbuhan sektor
properti, telah dikeluarkan kebijakan
PPN-DTP melalui Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 103/PMK.010/202
yang masih berlangsung hingga
Desember 2021

Program Satu Juta Rumah. Program
ini mengajak seluruh stakeholder
di bidang properti untuk ikut
berpartisipasi dalam menyediakan
satu juta unit rumah setiap tahun
untuk masyarakat. Program PSR
tidak akan dapat berjalan dengan
sukses tanpa kerja sama dari
semua stakeholder. Terima kasih
kami ucapkan kepada Bapak/Ibu
hadirin yang sudah turut membantu
menyukseskan program Pemerintah.

Pemerintah menetapkan berbagai
kebijakan seperti hunian berimbang
dan pemberian bantuan stimulan
untuk mendorong para pengusaha
properti ikut menyediakan perumahan
yang layak bagi MBR (Masyarakat
Berpenghasilan Rendah). Pemerintah
berharap bisnis properti di Indonesia
dapat mewujudkan keselarasan,
keserasian, dan kesimbangan dalam
pembangunan yang merata untuk
semua kalangan
Selamat untuk Properti Indonesia
Award 2021 dan Selamat untuk semua
penerima penghargaan Properti
Indonesia Award 2021. Semoga bisnis
properti di Indonesia semakin maju dan
memberikan manfaat yang besar bagi
bangsa dan Negara serta masyarakat
Indonesia. l

Sesuai dengan amanat UUD 1945
Pasal 28 H, Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan
sehat serta memperoleh
pelayanan kesehatan. Untuk
melakukan amanat ini,
Pemerintah harus hadir
dalam penyediaan
hunian yang layak
terutama untuk
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah (MBR).

Pemerintah juga berusaha mendorong
properti dari sisi supply dengan

ABDUL HAMID
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main STORY
S A M B U T A N KETUA DEWAN JURI
PROPERTI INDONESIA AWARD 2021

EVENT TATAP MUKA
PERTAMA KALINYA

SETELAH
1,5 TAHUN
Properti Indonesia Award 2021 Versi Majalah
Properti Indonesia merupakan anugerah tahunan
bagi karya produk properti berkualitas, bisnis
pendukung properti yang paling menonjol serta
leader yang menginspirasi. Acara ini menjadi sangat
menarik dan berkesan oleh karena untuk pertama
kalinya setelah 1,5 tahun kita bisa mengadakan
acara tatap muka tanpa melalui virtual, tentunya
dengan tetap menjaga prokes yang ketat.

mengukir prestasi global dalam hal
mengakomodasi trend industri masa depan
dengan dilakukannya groundbreaking
pabrik baterai kendaraan listrik pertama
di Asia Tenggara di Karawang di bulan
September lalu. Hal ini menunjukkan bahwa
Indonesia siap untuk beradaptasi dengan
perubahan jaman dan juga diharapkan agar
para pengembang dapat terus aktif bekerja
sama dengan pemerintah dalam menarik
investasi asing lebih banyak lagi khususnya
di sektor properti.
Properti Indonesia juga sangat mengapresiasi para pengembang bersama bisnis
pendukungnya yang tetap bekerja keras,
berinovasi dan memberikan yang terbaik
untuk negara ini. Kami mengucapkan
selamat kepada para pemenang. l

Seperti kita ketahui bersama masa pandemi
ini benar-benar berdampak kepada sektor
perekonomian secara keseluruhan. Hal ini tercermin
pada pertumbuhan ekonomi tahun 2020 lalu yang
hanya mencetak angka minus 2,07% dan hingga
pertengahan tahun 2021 ini agak membaik di 3,1%.
Namun kondisi ini masih penuh tantangan dan juga
bergantung kepada kebijakan PPKM.
Demikian pula yang dialami oleh sektor properti.
Ekspansi di sektor komersial, seperti perkantoran,
mall dan hotel mengalami penundaan dan lebih
cenderung mengambil langkah “cost efficiency”.
Praktis hanya sektor hunian tapak dan sektor industri
yang masih aktif dan paling bertahan. Para pemain
properti diharapkan untuk dapat beradaptasi dengan
kondisi dan menjadi lebih kreatif serta cermat
melihat peluang yang masih ada dan ke depannya.
Slogan “it’s time to rent” and “it’s time to buy”
sangatlah tepat bagi para investor properti yang
masih optimis dengan bisnis properti untuk
jangka panjang. Di samping kondisi yang masih
memprihatinkan, ada berita positif walaupun
pandemi masih belum berakhir. Indonesia telah
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Selamat kepada para penerima

dan Kami ucapkan terimakasih kepada
para sponsor serta sejumlah pihak yang telah mendukung
penyelenggaraan PROPERTI INDONESIA AWARD 2021
Sampai jumpa dalam pelaksanaan PROPERTI INDONESIA AWARD 2022
dan event-event Properti Indonesia berikutnya.
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BUILDING THE FUTURE BUSINESS

JAKARTA BUSINESS
DISTRICT

Kawasan township Jakarta Garden

Teranyar, JGC kembali

City (JGC) dalam kondisi aktual

menghadirkan kawasan pusat bisnis

terus mengalami pertumbuhan yang

modern seluas 60 hektar yang saat ini

sangat progresif. Hal ini tercermin dari

telah menjadi rumah bagi para investor

intensifikasi pembangunan berbagai

global di kawasan koridor timur Jakarta

produk properti, baik hunian maupun

bertajuk Jakarta Business District (JBD).

komersial berikut fasilitas lainnya

Peluncuran JBD merupakan

yang terus berlanjut hingga kini, tak

bentuk lain dari tonggak pencapaian

terkecuali di kala pandemi. Sebut saja

terbaik yang diberikan PT Modernland

pusat perbelanjaan, pasar modern, area

Realty, Tbk dalam upaya perseroan

komersial, sekolah, sampai dengan

untuk mewujudkan pemerataan per-

pusat kuliner saat ini telah terintegrasi

tumbuhan ekonomi di berbagai kawasan

langsung dalam satu kawasan.

melalui pengembangan pusat- pusat

Tak hanya pertumbuhan berbagai

bisnis baru, khususnya di wilayah koridor

produk properti, JGC juga merupakan

timur Jakarta yang memiliki keunggulan

kawasan kota dengan nilai investasi

geografis serta didukung berbagai

tinggi. Hal tersebut dikarenakan

fasilitas infrastruktur.

kawasan perumahan seluas 370 hektar
ini diapit berbagai area komersial

“Modernland Realty menawar-

dan industri serta dikelilingi berbagai

kan kesempatan terbaik kepada
para investor untuk ikut

aksesibilitas yang mudah dijangkau

mengembangkan Jakarta

sehingga berdampak pada besarnya
minat masyarakat untuk memiliki
hunian di sini.

Garden City menjadi Global City dengan
memiliki commercial investment di
Jakarta Business District,” ujar Helen
Hamzah, Director Marketing Urban
Development PT Modernland Realty Tbk.
Helen menuturkan, pengembangan
produk komersial baru tersebut untuk
menjawab kebutuhan akan ruang
komersial di JGC yang masih sangat
tinggi seiring semakin terus berkembang
dan bertambahnya jumlah penghuni
JGC maupun kawasan sekitar. Selain
itu, minat anak muda untuk menjadi
entrepreneur atau pebisnis di Indonesia
saat ini juga cukup tinggi.
“Entrepreneur atau pebisnis
menyukai membuka bisnis di kawasan township karena dirasa lebih
menguntungkan. Pasalnya, township
memiliki kelengkapan seperti infrastruktur
dan fasilitas lebih baik serta populasi
penduduk yang lebih besar sebagai
captive market dari bisnis yang akan
dikembangkan,” jelas Helen.
Sebagai tahap awal, JBD telah
meluncurkan produk Commercial Park
yang berlokasi di Lot 8C dan akan
merangkum sebanyak 197 unit dengan
desain minimalis kontemporer yang terdiri
dari beberapa tipe, diantaranya L4x12 - 2
lantai, L4,5x15 - 3 lantai, L5x15 - 3 lantai,
dan tipe Special Hook - 4 lantai. Adapun,
harga yang ditawarkan mulai dari
Rp2,9 miliar-an. Pembeli juga
akan mendapatkan cash
back sebesar Rp15
juta dan bebas biaya
admin pengalihan
hak 1x.**
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DIBANDINGKAN WILAYAH LAINNYA
di sekitar Jakarta, Tangerang menunjukkan performa paling gemilang. Salah
satu pemicu pertumbuhan tiga wilayah di
Tangerang, yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang
Selatan adalah pertumbuhan ekonomi yang
bagus untuk investasi properti saat ini.
Perkembangan Tangerang Selatan,
khususnya di Kecamatan Serpong
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dan sekitarnya, tak bisa lepas dari
pembangunan kota mandiri Bumi
Serpong Damai (BSD), yang kini berganti nama menjadi BSD City. Setelah
itu, menyusul kawasan terpadu lainnya Alam Sutera.
Kedua pengembang ini cukup konsisten dalam merancang dan membangun
infrastruktur sehingga wilayah
Tangerang Selatan menjadi kawasan

yang tertata rapi dan teratur.
Konsistensi pembangunan kedua
kawasan ini mulai mengubah
pandangan orang terhadap wilayah
Tangerang. Perlahan, pengembangpengembang lain yang lebih kecil
untuk mencari peluang di pinggiran
kedua kawasan terpadu ini.
Sementara, berkembangnya
Tangerang tak lepas dari pesatnya
perkembangan di Tangerang
Selatan. Kota ini bahkan tak lagi
sekadar sebagai kota penyangga
ibu kota, tempat para pekerja di
Jakarta tinggal, tetapi mulai beralih
menjadi ‘kota mandiri’ dengan
kegiatan bisnisnya sendiri.
Kemandirian inilah yang lantas
menular ke wilayah-wilayah lain
di Tangerang, seperti Kotamadya

Tangerang dan Kabupaten
Tangerang. Infrastruktur yang
lengkap dan rapi, akses yang beragam menuju Jakarta, serta masih
banyaknya lahan yang tersedia
membuat Tangerang masih menjadi
daerah favorit untuk hunian.

Cluster Canna, Paramount
Petals, Curug, Tangerang
Klaster yang ditujukan untuk
keluarga muda khususnya
dari generasi milenial yang
dikembangkan oleh Paramount
Land. Didesain dengan gaya
arsitektur modern minimalis dengan
high ceilling dan lantai mezzanine.
Terdiri dari 3 kamar tidur, 1 kamar
mandi, ruang tamu, dapur, dan

carport. Per unitnya dibanderol
mulai dari Rp750 juta.

Carson Summarecon
Serpong
Berlokasi di kawasan Scientia
Garden Summarecon Serpong.
Didesain flexible dan cocok untuk
work from home, rumah post
pandemic di Gading Serpong.
Serta arsitektur rumah modern
dengan fasad rumah desain
natural.
Tersedia tipe 8 (LT 8 x 13,5 m2)
Standard 2 lantai (LB 121 m2)
terdiri dari 3 kamar tidur, 3 kamar
mandi, 1 carport. Tipe Premium
1 (LB 134 m2) terdiri dari 4+1
kamar tidur, 3+1 kamar mandi, 1
carport. Tipe Premium 2 (LB 134
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property ON SALE
BALI
RESORT
EXTENSION
MAS
GROUP

m2) terdiri dari 3+1 kamar tidur,
3+1 kamar mandi, 1 carport. Harga
per unit dibanderol mulai dari Rp2
miliar.

Yuthica BSD City
Cluster Yuthica di BSD City
mengusung tema “The Living
Essense”. Tipe yang ditawarkan
diantaranya Tipe 92 (LT 7 x 11 dan
7 x 13, LB 92 m2) terdiri dari 3
kamar tidur, 3 kamar mandi, 1 ruang
multifungsi dan 1 carport. Serta Tipe
78 (LT 60 m2 dan LB 78 m2) terdiri
dari 3 kamar tidur, 3 kamar mandi,
1 kamar multi fungsi, dan 1 carport.
Cluster Yuthica per unitnya dijual
mulai dari Rp1,5 miliar.

The Hills Pondok Cabe
The Hills Pondok Cabe dibangun di
atas lahan seluas 1,3 hektar dengan
total 90 unit rumah. terdiri dari dua
tipe rumah diantaranya tipe 32 (LT
60 m2 x LB 32 m2) terdiri 2 kamar
tidur dan 1 kamar mandi, dan tipe

54 (LT 60 m2 x LB 32 m2) terdiri
dari 2 lantai, 3 kamar tidur, dan
2 kamar mandi. Per unit dari The
Hills Pondok Cabe dijual mulai dari
Rp700 juta hingga Rp900 juta.

Bali Resort Extension,
Mas Group
Merupakan proyek hunian tapak
baru dari MAS Group. Memiliki
konsep bangunan kontemporer
yang dipadu dengan nuansa Bali.
Terdiri dari dua tipe hunian yakni
Bali Haus dengan luas bangunan
67 m2, dan Bali Suites dengan luas
bangunan 80 m2. Per unitnya dijual
mulai dari Rp800 juta.
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Pasadena Residence,
Paramount Land
Pasadena Residence dikembangkan
oleh Paramount Land di kawasan
Gading Serpong, Tangerang.
Pasadena Residence mengusung
konsep green energy and green
living, yaitu rumah dengan konsep
healthy living di lingkungan dengan
konsep green environment. Pilihan
tipe yang ditawarkan mulai dari tipe
7x15/18 (LT 105 m2/126 m2 x LB
115 m2), tipe 8x15 (LT 120 m2 x
LB 140 m2), tipe 8x18 (LT 144 m2
x 174 m2), tipe 9x18 (LT 162 m2) x
LB 194 m2), dan tipe 10x18 (LT 180
m2 x 218 m2). l

tips & TRICK

PINTAR BERINVESTASI

PEMULA

BAGI

KINI SUDAH BANYAK ORANG YANG
MEMILIKI USAHA SAMPINGAN UNTUK
MENDAPATKAN PENGHASILAN TAMBAHAN.
BAHKAN, TAK JARANG SESEORANG
YANG MEMILIKI PENGHASILAN LEBIH,
MENGINVESTASIKAN SEDIKIT ATAU
SEBAGIAN PENGHASILANNYA. SALAH
SATU INVESTASI YANG BANYAK DILIRIK
OLEH BANYAK ORANG ADALAH
SEKTOR PROPERTI.

TAK BISA DIPUNGKIRI, berinvestasi di
bidang properti menjanjikan cuan yang sangat
besar. Hal inilah yang menjadi daya tarik
bagi semua orang untuk terjun ke dalamnya.
Bisnis yang satu ini pun akhirnya diminati oleh
berbagai kalangan, baik tua maupun muda
serta dari profesi yang berbeda-beda.
Penghasilan besar yang ditawarkan oleh
sektor properti tidak menjamin siapapun akan
langsung berhasil ketika terjun di dalamnya.
Tak jarang juga ada beberapa orang yang
gagal berkali-kali ketika memulai berinvestasi
properti. Hal ini disebabkan ketidaktahuan
cara berinvestasi properti yang benar.
Ada baiknya, cari tahu dulu informasi lengkap
mengenai bisnis properti. Jangan langsung
terjun ke dalam bisnis ini tanpa tahu apapun
mengenai properti. Cara yang paling mudah
untuk dilakukan yaitu dengan bertanya
kepada ahlinya atau yang sudah lebih dulu
terjun di bisnis properti.
Pengetahuan akan dunia properti menjadi
sangat penting karena bisa saja Anda
gagal atau tertipu oleh orang lain. Orang
baru seperti Anda akan memancing pihak
tertentu untuk memanfaatkan keadaan demi
meraih keuntungan. Anda pun harus curiga
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apabila ada pihak yang menawarkan
investasi properti dengan harga yang
murah.
Dalam berbisnis properti, hal yang
paling penting untuk diperhatikan
dan dipertimbangkan pertama
kali adalah lokasi. Sebuah lokasi
tentu memiliki kekurangan dan
kelebihan masing-masing. Oleh
sebab itu, setiap daerah tidak bisa
dibandingkan dengan pasti.
Apabila memiliki modal yang sangat
besar dan berniat berinvestasi
untuk disewakan kembali, tidak
ada salahnya jika memilih lokasi
yang menjadi pusat bisnis atau
pendidikan. Properti Anda pun
tentunya memiliki peluang besar
untuk cepat tersewa mengingat
banyaknya orang merantau untuk
bekerja maupun menuntut ilmu.

Sebenarnya, ketika berinvestasi tidak
harus selalu memilih lokasi yang
menjadi pusat bisnis atau pendidikan.
Apabila belum memiliki modal yang
besar, tidak ada salahnya berinvestasi
properti di lokasi yang belum terlalu
ramai. Namun, Anda harus bisa
memprediksi bahwa ke depannya
lokasi tersebut akan semakin
berkembang.
Ada banyak subsektor properti yang
dapat dipilih untuk dijadikan sarana

berinvestasi. Jika Anda baru saja
memutuskan ingin berinvestasi
properti, sebaiknya pilihlah investasi
pada subsektor rumah. Hal ini
tentu diiringi dengan beberapa
perimbangan, salah satunya
adalah rumah memiliki lahan tanah
yang lebih luas jika dibandingkan
dengan apartemen. Seperti yang
diketaui, harga tanah selalu memiliki
kemungkinan untuk naik cukup
besar setiap tahunnya.
Meskipun demikian semua
sub-sektor properti berpeluang
menguntungkan bagi Anda yang
baru terjun di bisnis ini. Agar
mendapatkan informasi yang jelas,
berikut pemaparan lengkap dari
subsektor properti yang ada:
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Properti Residensial
Perlu diketahui terlebih dahulu
bahwa yang termasuk ke dalam
properti residensial adalah rumah,
rumah susun, atau apartemen.
Seperti yang telah disebutkan
sebelumnya, berinvestasi rumah
adalah yang paling tepat dilakukan
oleh pemula.
Tak hanya itu, semua properti
residensial tergolong murah jika
dibandingkan dengan properti lain.
Perlu diingat, sebelum disewa atau
dijual, sebaiknya lakukan sedikit
dekorasi agar harganya menjadi
semakin naik.

Properti Komersial
Berbeda dengan properti residensial,
jenis properti ini biasanya merupakan sebuah kantor dan tentu membutuhkan modal yang cukup besar.
Pastikan bangunannya berada di
kawasan yang ramai dan tidak terlalu
jauh dari pusat kota. Hal ini tentunya
akan menjadi daya tarik bagi penyewa karena sebuah kantor tentu
membutuhkan akses yang strategis.
Sama halnya dengan kantor,
apabila Anda memiliki investasi
berupa gudang, maka sebaiknya
disewakan dalam jangka waktu
yang cukup lama. Hal ini dilakukan
mengingat keuntungan yang Anda
dapatkan akan jauh lebih besar jika
dibandingkan dengan menjualnya.

Properti Pertokoan
Banyak jenis properti yang tergolong
properti pertokoan, seperti toko kecil,

ruko, bahkan mal. Umumnya, apabila
jenis properti ini disewakan, maka
Anda memiliki sebagian keuntungan
dari sang penyewa. Namun, hal ini
tentunya menjadi kesepakatan dari
Anda dengan pihak penyewa.
Setelah mengetahui properti apa
yang akan diinvestasikan, langkah
selanjutnya yaitu pastikan surat-surat
dari properti yang Anda beli sudah
lengkap. Jangan sampai tertipu
karena nantinya Anda sendiri yang
akan mengalami kerugian ketika
sudah menyewakan atau menjualnya.
Bersabar adalah hal penting lain
yang harus diperhatikan ketika
berbisnis properti. Kesabaran yang
dimaksud adalah jangan terburuburu ingin menjual properti yang baru
dibeli. Sebaiknya properti tersebut
disewakan terlebih dahulu sambil
menunggu harganya semakin naik.
Ketika menyewakan properti untuk
pertama kali, mungkin Anda akan
merasa kebingungan. Umumnya,
harga sewa dari sebuah properti
adalah sekitar 5% dari harga
pembelian. Misalnya, jika harga
rumah yang dibeli adalah Rp300 juta,
maka Anda bisa memasang harga
sewa sekitar Rp15 juta per tahun.
Perlu diingat bahwa jangan pernah
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menjual properti yang Anda
investasikan sebelum harganya naik.
Biasanya, harga dari sebuah properti
akan naik secara signifikan dalam
jangka waktu sekitar lima tahun
dari waktu pembelian. Semakin
Anda bersabar, tentu harganya pun
akan semakin naik dan tentunya
keuntungan yang didapat akan
semakin besar.
Anda juga wajib memastikan
kelengkapan surat-surat dari properti
yang dibeli. Dalam memastikannya,
Anda harus mencocokan apakah
properti yang dibeli sama dengan
keterangan yang ada di berkas.
Untuk memastikan dengan lebih
akurat, sebaiknya gunakan jasa ahli,
seperti notaris.
Hal penting lain yang tidak boleh
dilupakan yaitu membuat perjanjian
dengan sang pembeli atau sang
penyewa. Isi perjanjian dapat
mencakup harga yang disepakati,
jangka waktu pembayaran, hingga
tata cara pembayaran. Jangan
sampai Anda menjual atau
menyewakan properti karena tergiur
dengan keuntungannya saja. Anda
juga wajib tahu siapa sang pembeli
dan penyewa, jangan sampai tertipu
di kemudian hari.
Pada intinya, dalam berbisnis
properti tidak hanya membutuhkan
modal, namun juga membutuhkan
sebuah pengetahuan dan ketelitian.
Dengan menerapkan hal-hal yang
telah dijelaskan, niscaya Anda akan
bisa menjalankan bisnis properti
tanpa mengalami kerugian sama
sekali. Selamat berbisnis! l

MENYIASATI
PLAFON RUMAH

TERLIHAT
MEWAH

AGAR
BEBERAPA RUMAH memiliki desain
arsitektur yang beragam. Salah
satunya yaitu memiliki langit-langit
atau plafon yang tinggi. Plafon tinggi
cocok digunakan pada rumah model
modern, minimalis modern dan berada
di lingkungan tropis.
Indonesia yang memang memiliki
iklim tropis dengan suhu yang cukup
panas di siang hari, maka cocok untuk
menggunakan plafon tinggi. Hal ini

INDONESIA YANG MEMANG MEMILIKI IKLIM
TROPIS DENGAN SUHU YANG CUKUP PANAS
DI SIANG HARI, MAKA COCOK UNTUK
MENGGUNAKAN PLAFON TINGGI.
dikarenakan plafon tinggi memiliki manfaat
bagi sirkulasi udara di dalam ruangan lancar
dan menjadi lebih sejuk, meskipun tidak
memakai pendingin ruangan. Pada umumnya
tinggi plafon pada rumah di Indonesia berkisar
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Untuk mengisi ruang dinding yang kosong
tersebut dapat menggunakan berbagai pajangan,
Seperti lukisan atau foto keluarga.
Aturan sepertiga

2,8 meter hingga 3,5 meter. Namun tinggi
plafon rumah masih bisa disesuaikan di
daerah yang berbeda.
Plafon rumah yang tinggi memberikan kesan
ruangan lebih luas. Untuk itu Anda perlu
membutuhkan dekorasi yang kreatif agar
hunian tampak lebih nyaman dan artistik.
Berikut ini ada beberapa tips dari Properti
Indonesia, bagaimana mendekorasi ruangan
yang memiliki plafon tinggi.
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Memakai jendela yang
tinggi
Menggunakan jendela yang tinggi
agar tidak ada bagian dinding yang
kosong. Jendela tinggi juga berguna
untuk cahaya alami dan udara
masuk ke dalam ruangan. Anda
dapat memakai gorden yang lebih
tinggi dari ukuran jendela untuk
mengisi area kosong di dinding atas
jendela. Adapun warna yang cocok
untuk gorden ini yakni warna natural
agar ruangan jadi nyaman.

Salah satu tips dekorasi rumah
berplafon tinggi yaitu dengan
memakai aturan sepertiga. Aturan
ini membagi visual interior rumah
menjadi tiga bagian. Diantaranya
ruangan dengan bagian atas dekat
plafon, bagian tengah dan bagian
bawah dekat lantai. Pada bagian
tengah, Anda dapat mengisinya
dengan bingkai lukisan, bingkai
foto, atau rak dinding. Sementara
di bagian bawah dapat diisi dengan
furnitur yang sesuai dengan desain
interior.

Pencahayaan
Untuk menambah estetika pada
rumah berplafon tinggi, Anda
dapat memasang lampu gantung.
Lampu gantung bisa ditempatkan
di ruangan tertentu, seperti ruang
makan atau ruang keluarga. Pilih
desain lampu gantung yang sesuai
dengan konsep ruangan dan
kebutuhan rumah.

Isi dinding dengan lemari
atau pajangan
Rumah dengan plafon tinggi
menyisakan dinding yang
kosong. Untuk mengisi ruang
dinding yang kosong tersebut
dapat menggunakan berbagai
pajangan. Seperti lukisan atau
foto keluarga. Anda juga dapat
membuat lemari atau rak dinding
untuk menghidupkan ruangan
kosong. Seperti contohnya dapat
menciptakan ruang baca atau
perpustakaan pribadi.

Menambah aksen dinding
dan langit-langit
Agar dinding rumah tidak terlihat
biasa saja, Anda bisa menambahkan
detail arsitektur pada dinding, atau
langit-langit yang ditambahkan
aksen kayu atau membuat skylight
apabila plafon rumah anda memiliki
ketinggian sekitar 4 meter. l

properti INDONESIA SPECIAL EDITION 2021 41

architecture & DESIGN
TREN INTERIOR HUNIAN DI TAHUN 2022

desain
natural

T

KEMBALI MENJADI
RUJUKAN

TAHUN 2022 akan menjadi tahun
yang menarik bagi dunia desain
interior dan diperkirakan produk
desainnya akan terus bertahan
hingga tahun-tahun mendatang.
Hal ini dikarenakan selama masa
pandemi Covid-19, telah terjadi
banyak perubahan di kehidupan
manusia, khususnya terkait
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mobilitas pekerjaan sehingga
sebagian besar pekerjaan bisa
dilakukan di rumah atau work from
home. Tak heran, dalam kondisi
aktual, rumah tidak hanya sebagai
tempat beristirahat, namun juga
sebagai kantor, sekolah, sampai
tempat untuk hiburan.
Dilansir dari laman Architectural
Digest, desain interior hunian
pada tahun 2022 lebih cenderung
beralih kepada tema alami dan
natural. Pemakaian warna alami
seperti putih, krem, coklat dan
hijau akan kembali menjadi trend.
Desain natural adalah desain yang
memadukan material dengan kesan
alami yang kuat seperti kayu, rotan,
bambu atau batu alam. Penataan
interior bernuansa natural juga
kerap kali dihadirkan dalam sesuatu
yang berwarna hijau, seperti
hadirnya tanaman. Berikut ini tren
desain hunian yang dapat Anda
diaplikasikan di tahun 2022.

Warna alami dan natural yang
menenangkan
Warna tanah yang menenangkan
seperti terracotta menjadi
pencarian paling populer seperti
yang diungkapkan oleh situs-situs
seperti Pinterest. Istilah dinding
terracotta meningkat sebesar
86% di Inggris selama satu tahun
terakhir. Cocok digunakan pada
kamar tidur, dipadukan dengan
warna kemerahan dengan tempat
tidur beludru abu-abu dan seprai
yang nyaman untuk nuansa
menenangkan. Sebagai sentuhan
akhir, Anda dapat menghias dengan
bunga hias dan aksesori keramik
yang apik.

Tren Japandi
Perpaduan antara desain
Skandinavia dan interior Jepang
(Japandi) merupakan tren yang
menggabungkan dekorasi minimalis
yang santai dengan palet warna
netral dan bahan-bahan alami
seperti kayu.

Mengutip the spruce, menurut
Leni Calas dari Ward 5 Design,
“Desain Japandi adalah kombinasi
fungsionalitas Skandinavia dan
minimalis pedesaan Jepang untuk
menciptakan perasaan seni, alam,
dan kesederhanaan.” Perpaduan
ini menciptakan perpaduan
sempurna antara fungsi dan
bentuk, dengan fokus pada garis
yang bersih, ruang cerah, dan
warna-warna terang.

Sementara, melansir bbc, tren
interior Japandi adalah “Aspek
gagasan Skandi tentang ‘hygge‘,
(istilah Nordik untuk perasaan
nyaman yang sederhana), dan ‘wabisabi’ Jepang, untuk menciptakan
suasana bebas stres.” Tak heran,
Japandi diklaim sangat cocok

Skandinavia
dan interior
Jepang (Japandi)
merupakan
tren yang
menggabungkan
dekorasi
minimalis yang
santai.
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dengan gaya hidup modern yang
super sibuk. Ini memungkinkan
orang-orang untuk menciptakan
lingkungan yang bersih dan tenang
di mana mereka dapat benar-benar
bersantai.
Bagi Anda yang ingin mencobanya,
salurkan ide interior ini di ruang
makan dengan meja makan kayu,
taplak meja linen, peralatan makan
dari tanah liat atau kayu. Kemudian
beri sentuhan tanaman hijau untuk
melengkapi tampilan interior.

Tampilan wallpaper bertekstur
Menjelang tahun baru banyak
tren interior yang terinspirasi dari
harapan dan optimisme, salah
satunya adalah pola dinding yang
lebih berani dan warna-warni.
Anda dapat memilih wallpaper
bertekstur dengan efek sentuhan
yang meniru nuansa bahan asli dan
menambahkan dimensi ke ruangan,
misalnya seperti wallpaper dengan
efek kayu. Hal tersebut memberi
kesan ruangan yang lebih elegan.

Warna kuning yang cerah
Young Huh, seorang desainer interior berbasis di New York mengaku
warna kuning belum pernah
sepopuler sekarang sejak tahun
80-an. Ada banyak sekali kombinasi
warna kuning yang cocok untuk
interior rumah Anda.
Di alam, warna kuning merepresentasikan matahari dan
sinarnya yang bersifat menerangi.
Secara filosofis, warna ini menggambarkan sesuatu yang inspiratif,
membuat jiwa kita terbuka serta
menggerakan sesuatu yang
sebelumnya diam.
Warna kuning yang ceria dan
membangkitkan semangat diyakini
akan memberikan sentuhan yang
ramah pada setiap ruangan. Anda
dapat membuat tangga di rumah
dengan warna kuning dengan warna
dinding putih, dan sofa abu-abu
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untuk menjangkar ruangan dan
menonjolkan warna kuning.

Gaya pedesaan
Anda dapat menggunakan hiasan
dedaunan pada kamar, dinding
warna krem, dan furnitur kayu atau
rotan sehingga menciptakan seperti
nuansa pedesaan di dalam hunian.
Penggunaan kayu pada interior
dan furnitur adalah salah satu trik
untuk memberikan tampilan ala
pedesaan di rumah. Biarkan kayu
yang masih bertekstur unsur alami
untuk hadirkan desain natural di
rumah. Selain berfungsi sebagai
furnitur, peletakkannya juga akan
mempercantik ruangan natural
persis nuansa pedesaan yang Anda
idamkan. Selain furnitur kayu,
Anda juga bisa menggunakan kayu
sebagai material lantai. Lantai kayu
akan sangat mewakili desain natural
daripada penggunaan kemarik
untuk lantai.l

interior

BUKAN HANYA
MEMBUAT RUMAH
LEBIH TAMPAK LEGA,
HUBUNGAN ANTAR
KELUARGA PUN
SEMAKIN HANGAT
KARENA TAK ADA
PEMBATAS ANTAR
RUANG.

PERCANTIK
INTERIOR RUANGAN
DENGAN

APLIKASI
JENDELA
OPEN SPACE

KONSEP RUMAH SEHAT
MENJADI TREN DI MASA
PANDEMI COVID-19.
SALAH SATU YANG
BANYAK DILAKUKAN
ADALAH DENGAN
MENGGANTI DINDING
RUMAH DENGAN
JENDELA OPEN SPACE
SEHINGGA MENJADIKAN
HUNIAN TAMPAK LUAS,
MEWAH DAN TENTUNYA
LEBIH SEHAT.

TERBATASNYA LUAS TANAH dan
bangunan bukan berarti Anda
tak bisa memiliki hunian yang
nyaman, lapang, mewah serta
sehat. Salah satu cara yang telah
banyak dilakukan adalah dengan
membangun ramah tanpa banyak
sekat.
Rumah berkonsep open space
dimana ruang tamu, ruang keluarga,
ruang makan serta dapur disatukan
tanpa sekat menjadikan hunian
nampak lebih lega. Konsep rumah
open space yang meminimalisir
penggunaan tembok atau partisi
ini telah banyak diaplikasikan pada
rumah minimalis.
Bukan hanya membuat rumah
lebih tampak lega, hubungan antar
keluarga pun semakin hangat
karena tak ada pembatas antar
ruang. Anggota keluarga bisa dengan
mudah berkomunikasi baik sedang
berada di ruang keluarga, dapur
maupun ruang makan. Dengan
demikian penggunaan masingmasing ruang semakin menjadi
fungsional.
Setelah konsep open space banyak
diaplikasikan, saat ini banyak arsitek
yang mulai menerapkan jendela
berkonsep open space. Tujuannya
membuat hunian lebih terang, dan
rumah terlihat lebih mewah.
Konsep jendela open space ini
memang sedang menjadi tren
desain interior masa kini yang lebih
mengutamakan konsep keterbukaan
antara bagian interior dan eksterior.
Konsep ini lazim diterapkan
terutama pada rumah-rumah
bergaya minimalis yang sering
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TIPS

UNTUK HUNIAN DENGAN
JENDELA OPEN SPACE

Berikut adalah beberapa
tips yang bisa digunakan agar
hunian dengan jendela open
space lebih maksimal. Pertama, pilih warna dinding atau
material yang lebih netral atau
lebih mengarah ke monochrome. Kedua, letakkan point
of interest semisal, carpet,

KONSEP JENDELA
OPEN SPACE MEMANG
SEDANG MENJADI
TREN DESAIN INTERIOR
MASA KINI YANG LEBIH
MENGUTAMAKAN
KONSEP KETERBUKAAN.

menggunakan jendela dengan
ukuran yang lebar.
Penempatan jendela open space
di beberapa sisi ruangan selain
memberikan cahaya dan udara
segar karena sirkulasi berjalan
dengan baik juga membuat pencahayaan yang cukup sehingga
rumah tidak lembap. Sementara dari
sisi budget, mengganti dinding beton
dengan jendela open space dapat

artwork, dan patung agar
ruangan tak terlalu kosong.
Ketiga, pakailah furniture
sebagai semi divider antar
ruangan, seperti sofa living
room yang mendivide dapur
dengan living room, atau rak
buku sebagai divider, hindari
pemakaian tembok solid.l

meminimalisir dana sehingga
bisa dialokasikan buat mengisi
ruangan seperti membeli furniture
atau gordyn.

Banyak Varian
Jendela open space bisa terbuat dari kaca statis berukuran
besar yang tidak bisa dibuka.
Jendela open space seperti ini
bisa ditempatkan di ruang tamu,
kamar utama atau ruang makan.
Meski bersifat statis namun
jendela open space tersebut bisa
memberikan cahaya matahari
yang sangat banyak bagi ruangan.
Sehingga bisa meminimalisir
penggunaan energi listrik pada
siang hari.
Jendela open space berikutnya
adalah menggunakan jendela
dengan kaca ukuran besar yang
bisa digeser seperti pintu atau
jendela lipat atau folding door
kaca. Jendela open space seperti
ini bisa menghubungkan ruang
keluarga dengan taman belakang.

properti INDONESIA SPECIAL EDITION 2021 47

interior

Menghilangkan dinding ruang
keluarga dan taman juga bisa
ditemui pada keca Swadaya House.
Degan demikian keluarga bisa
menikmati indahnya taman dan
segarnya udara tanpa ada batas
dinding atau kaca.
Namun, tetap ada
sliding door berupa
kaca yang bisa di
tutup pada malam
hari.

jendela rumah minimalis Ik_
House di Jakarta karya Studio
Air Putih (www.arsitag.com).
Jendela open space diaplikasikan
dengan menggantikan dinding
beton salah satu dinding kamar
tidur dengan kaca
berukuran besar,
sudah dipastikan
Anda tidak
membutuhkan
lampu pada siang
hari.

KELUARGA BISA
MENIKMATI
INDAHNYA TAMAN
DAN SEGARNYA
UDARA, NAMUN,
TETAP ADA SLIDING
DOOR BERUPA
KACA YANG BISA
DI TUTUP PADA
MALAM HARI.

Jendela open space
juga nampak cantik
diaplikasikan di
salah satu lobi hotel
yang menyuguhkan
pemandangan alam
yang menyegarkan.
Selain membuat
ruangan tampak
lebih luas, juga
memberikan cahaya, udara segar
yang lebih banyak serta menjadikan
harmonisasi dengan alam.
Sementara itu, Anda juga bisa
mencoba beberapa model jendela
kaca rumah yang kekinian seperti
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Berikutnya jendela
kaca Modern
Residence Salah
satu bagian rumah
yang harus memiliki
pencahayaan dan
sirkulasi yang
baik adalah ruang
keluarga. Saat
berkumpul bersama keluarga di
siang hari Anda bisa membuka
jendela lebar-lebar sehingga
tak perlu menggunakan AC juga
lampu. Sejuknya udara dari luar
menbambah kualitas berkumpul
bersama keluarga.l
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Tahun 2022 merupakan tahun penuh optimistis bagi banyak
perusahaan developer properti di tanah air. Hal ini dikarenakan
tahun 2022 dianggap sebagai periode stabilitas bagi pasar
properti seiring mulai membaiknya perekonomian global maupun domestik sejak pertama kali dilanda sentimen pandemi
Covid-19 pada 2019 lalu.
Optimisme ini sendiri tercermin dari pencapaian demi
pencapaian yang diraih pelaku usaha properti di tanah air.
Sepanjang kuartal kedua tahun 2021, misalnya. Sejumlah
developer properti berhasil meningkatkan performa
penjualannya dibanding periode yang sama pada tahun
2020 lalu meski di tengah kondisi pembatasan PPKM akibat
penyebaran Covid-19 yang masih terus melonjak. Hal ini
menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berinvestasi
properti secara perlahan mulai ke arah positif.
Selain strategi promosi penjualan, kinerja positif sejumlah
developer tersebut juga tak lepas dari adanya kebijakan
relaksasi Pemerintah berupa Free PPN serta rasa optimistis
karena telah berjalannya program vaksinasi yang berimbas
pada pemulihan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan,
kita hanya bisa berharap jika pasar properti dapat terus berjalan
dengan moderat dan stabil di paruh pertama 2022, dengan
kecenderungan pemulihan di paruh selanjutnya.
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Memang tak sedikit yang menilai tahun ini masih sulit, meski
demikian kebanyakan pengembang menyatakan bahwa di
semester kedua ini penjualan mereka sudah menunjukkan
peningkatan. Terlebih, institusi keuangan dan bank sebagai
sumber dana utama juga dinilai masih memiliki cukup banyak
ruang untuk membantu berkembangnya sektor properti. l
Semoga!

MENANTI BERKAH DARI

Rizki Adhar
Editor in Chief
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ini menunjukkan bahwa minat
masyarakat untuk berinvestasi
properti secara perlahan mulai ke
arah positif.

TAHUN
MACAN

DI

Indonesia mengalami surplus
selama 15 bulan berturut-turut
dan cadangan devisa relatif tinggi
sebesar US$144,8 miliar. Kondisi
tersebut menunjukkan terjaganya
ketahanan sektor eksternal.

PADA TRIWULAN II-2021
PEREKONOMIAN INDONESIA
TERCATAT TUMBUH
SEBESAR 7,07% (YOY),
TERTINGGI SEJAK KRISIS
SUB-PRIME MORTGAGE ATAU
TERBAIK DALAM 16 TAHUN
TERAKHIR. PERTUMBUHAN
EKONOMI INDONESIA
INI JUGA LEBIH TINGGI
DIBANDINGKAN DENGAN
BEBERAPA NEGARA PEER
YANG TELAH MERILIS ANGKA
PERTUMBUHANNYA SEPERTI
VIETNAM (6,6%),
KOREA SELATAN (5,9%), DAN
ARAB SAUDI (1,5%).

“Pada Semester I-2021, berbagai
indikator utama terus menunjukkan
prospek perbaikan. Dampak
pengetatan pembatasan mobilitas
di Juli-Agustus 2021 diperkirakan
hanya bersifat sementara. Aktivitas
manufaktur dan permintaan
terhadap pembiayaan KUR mulai
meningkat lagi di Agustus 2021,”
ungkap Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto
dalam Webinar UOB Economic
Outlook 2022 bertajuk “Empowering
the Indonesian Economy for
Stronger Recovery”, di Jakarta,
Rabu (15/9) lalu.
Dari sisi eksternal, ekspor
menunjukkan peningkatan,
sehingga Neraca Perdagangan
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Pemerintah juga telah menyiapkan strategi untuk mendorong
pemulihan ekonomi di sisa tahun
ini dan diharapkan perekonomian
dapat kembali tumbuh ekspansif
pada Triwulan IV-2021. Dengan
demikian, perekonomian Indonesia
diproyeksikan dapat tumbuh di
kisaran 3,7%-4,5% di akhir 2021
dan 5,2% pada tahun 2022.
Proyeksi ekonomi Indonesia
ini sejalan dengan ekspektasi
pemulihan ekonomi global.

Optimis di industri properti
Sepanjang kuartal kedua tahun
2021 sejumlah developer properti
berhasil meningkatkan performa
penjualannya dibanding periode
yang sama pada tahun 2020 lalu
meski di tengah kondisi pembatasan
PPKM akibat penyebaran Covid-19
yang masih terus melonjak. Hal

Selain strategi promosi penjualan
yang dilakukan pengembang, kinerja
positif sejumlah developer tersebut
juga tak lepas dari adanya kebijakan
relaksasi Pemerintah berupa
Free PPN serta rasa optimistis
karena telah berjalannya program
vaksinasi yang berimbas pada
pemulihan ekonomi masyarakat.
Secara keseluruhan, pasar properti
diperkirakan akan terus berjalan
dengan moderat dan stabil di
paruh pertama 2022, dengan
kecenderungan pemulihan di paruh
selanjutnya. Tahun 2022 dianggap
sebagai periode stabilitas untuk
pasar properti dikarenakan berbagai
sentimen positif di kalangan pelaku
usaha properti.
Ketua Umum DPP Real Estat
Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida
mengatakan, industri properti
diprediksi akan tetap tumbuh pada
tahun 2022. Hal ini didorong oleh
sentimen positif seperti suksesnya
program vaksinasi Covid-19 yang
akan memicu pertumbuhan ekonomi
pada tahun mendatang. Menurutnya
ada beberapa kombinasi insentif
Pemerintah yang diterapkan untuk
mengatasi dampak negatif pandemi
Covid-19 terhadap perekonomian,
antara lain, UU Cipta Kerja No.
11/2020 yang telah mulai berlaku,
yang akan memangkas birokrasi
perizinan, sehingga menciptakan
lingkungan yang ramah bisnis.
Ada juga kebijakan restrukturisasi
utang sebagai countercyclical policy
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

yang membantu pelaku usaha
menghadapi masalah keuangan
akibat pandemi serta penurunan
suku bunga acuan (BI rate) ke rekor
terendah dalam upaya mendukung
pemulihan ekonomi juga penerapan
relaksasi PPN untuk properti.
“Terbukti dari angka penjualan yang
meningkat, kebijakan pemerintah
diatas terbukti efektif dalam
meningkatkan kepercayaan & minat
beli masyarakat,” ujarnya dalam
acara Webinar Banking & Property
Outlook 2022, Rabu (27/10) lalu.

masih dapat tumbuh hingga mencapai angka 20-22%,” imbuh Willson.

Sementara itu, Willson Kalip,
Country Head Knight Frank
Indonesia mengatakan, program
pembangunan infrastruktur dari
pemerintah dalam dua periode
terakhir, merupakan tulang punggung
bagi bergeraknya ekonomi. Dimana
dengan infrastruktur yang baik dan
perencanaan master plan yang
matang, sektor properti sebagai
lokomotif perekonomian dapat
ikut tergerak dan mendorong
sektor lainnya untuk tumbuh dan
berkontribusi dalam pemulihan
ekonomi nasional.

Memang tak sedikit yang menilai
tahun ini masih sulit, namun
kebanyakan pengembang
menyatakan bahwa di semester
kedua ini penjualan mereka sudah
menunjukkan peningkatan. Bahkan
ada yang sudah melihatnya di kuartal
kedua lalu. l

Terlebih, sebut Wilson, populasi
Indonesia yang besar juga mendukung ketahanan (resiliensi) dan
perkembangan sektor properti.
Termasuk, dukungan pihak asing
sebagai pendukung tumbuhnya
pasar properti nasional. Hal ini dinilai
sebagai salah satu solusi dapat
tercapainya keseimbangan antara
angka pasokan dan permintaan
properti.

Willson mengatakan, agar sektor
properti dapat terus berkontribusi
secara sehat dalam siklus
perekonomian, maka nilai supply
dan demand pada sektor ini perlu
dipantau agar tetap seimbang.
Dirinya melihat, porsi alokasi kredit
perbankan ke sektor properti dan
turunnya terlihat masih sehat.
Institusi keuangan dan bank sebagai
sumber dana utama juga dinilai
masih memiliki cukup banyak
ruang untuk membantu
berkembangnya sektor
properti. “Angka kredit
properti di Indonesia
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SEKTOR PROPERTI MULAI

RECOVERY
SECARA BERTAHAP
HAMPIR DUA TAHUN Indonesia menjalani
masa- masa dimana hampir segala
sesuatunya mengalami perlambatan atau
bahkan stagnasi. Di tahun 2020, ekonomi
Indonesia mengalami pertumbuh-an ekonomi
minus 2,07% dan sejak saat itu hingga
pertengahan tahun 2021, pertumbuhan
ekonomi sedikit membaik, namun angka

pertumbuhan ekonomi hanya sebesar
3,1%. Kondisi ini menunjukkan belum
pulihnya sektor perekonomian oleh karena
belum meratanya kegiatan ekonomi yang
di-sebabkan oleh PPKM di pertengahan
2021 yang relatif lebih lama dibandingkan PSBB tahun 2020 lalu. Sebagaimana
terjadi pada sektor- sektor perekonomian
lainnya, sektor properti merupakan jenis
industri yang sangat terdampak oleh karena
pandemi. Yang menjadi pertanyaan adalah,
“Bagaimanakah kondisi sektor properti saat
ini serta prediksinya untuk tahun depan
(2022)?”. Berikut laporan Properti Indonesia
yang dirangkum dari Jakarta Property Market
Insight Q3 2021 & Market Outlook 2022
Leads Property Services Indonesia l

Sektor Perkantoran Jakarta
CBD
Setelah menetapkan kebijakan untuk
bekerja dari kantor (Work-FromOffice) dengan kapasitas 50% sampai
dengan kuartal 2 2021, terjadi
penambahan signifikan pada jumlah
kasus Covid-19, membuat pemerintah
menetapkan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) sampai dengan akhir kuartal
3 2021. Meskipun kondisi seperti
ini, pasar perkantoran Jakarta CBD
menerima pasokan baru 70.000 m2
dari Trinity Tower, terletak di koridor
Rasuna Said, menyebabkan total
pasokan pasar perkantoran menjadi
7,05 juta m2 pada kuartal 3 2021.
Adapun proyek lain yang diperkirakan
akan selesai pada akhir tahun 2021
adalah Menara BRI, sedangkan
beberapa proyek lain masih under
construction.
Berhubungan dengan tren
pengurangan ruang kantor di
sektor ini, PPKM yang berlaku
membawa tekanan pada angka
penyerapan ruang kantor.
Penyerapan per kuartal 3 2021
hanya sebesar 1.436 m2, lebih
rendah dari kuartal sebelum nya
di angka 2.200 m2, atau lebih
rendah sekitar 34% dari kuartal
lalu. Permintaan kumulatif di
kuartal 3 2021 berada di angka
5,21 juta m2. Penyerapan
ruang kantor didominasi
dengan permintaan ruang
kantor berukuran regular yaitu
hingga 500 m2, sedangkan
dalam hal anchor tenant, belum
ada aktivitas penyerapan lagi.
Penambahan kasus Covid-19

memasuki kuartal 3 2021 membuat
aktivitas tenant tertunda, setidaknya
sampai kebijakan work-from- office
25% diberlakukan, supaya terdapat
kemajuan pada aktivitas tenant.

Pertambahan pasokan baru di
kuartal ini membuat tingkat hunian
turun. Penyelesaian proyek di masamasa tren penyusutan ruang kantor
membuat tingkat hunian turun. Pada
kuartal 2 2021, tingkat hunian di
angka 74,7%, sedangkan di kuartal 3
2021, tingkat hunian turun ke angka
74%, sebuah pengurangan sebesar
0,7 poin secara kuartalan.
Dengan turunnya tingkat hunian,
maka harga sewa kantor di Jakarta
CBD melemah pada kuartal 3 2021.
Harga sewa kotor rata-rata tercatat
di angka IDR 341.400 (USD 23.7)
per m2 per bulan, tertekan sebesar
0,9% dari kuartal sebelumnya.
Para pemilik gedung melakukan
penyesuaian harga sewa mereka
untuk menarik tenant baru. Di
kuartal 3 2021 ini, Kantor Grade
B berkontribusi pada penyesuaian
harga sewa karena beberapa tenant
memilih untuk pindah ke kantor
Grade. Ketika tenant-tenant ini
keluar, pemilik gedung berupaya
untuk menyesuaikan harga sewa
mereka agar menarik tenant baru
sebagai “pengganti”.
Sedangkan pada pasar perkantoran
strata-title, harga sewa mengalami
pertumbuhan secara tidak signifikan
sebesar 0,2% dibanding kuartal
sebelumnya, sehingga mencapai
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angka IDR 57.260.000 (USD
3,980) per m2. Perusahaan digital
merupakan penggerak permintaan
ruang kantor pada kuartal 3 2021.

Sektor Perkantoran
Jakarta NON-CBD
Di Kuartal 3 2021, tidak ada pasokan
baru di pasar perkantoran Non-CBD
Jakarta. Total pasokan masih sama
seperti kuartal lalu di angka 4,05
juta m2. Meskipun Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) masih berlangsung hingga
akhir 2021, beberapa proyek
diperkirakan akan selesai yaitu
Maritime Tower dan Holland Village,
menambahkan 57.284 m2 ke dalam
total pasokan.
Dikarenakan tidak ada pasokan
baru di kuartal ini, permintaan juga
tidak berubah banyak. Permintaan
kumulatif tercatat di angka 3.1
juta m2. Sektor ini mengalami
penurunan sebesar 816 m2 dari

kuartal sebelumnya. Banyak tenant
mengurangi area kantornya untuk
menghemat pengeluaran operasional
mereka. Pasar perkantoran non-CBD
Jakarta pada umumnya didominasi
oleh perusahaan dengan budget
terbatas atau perusahaan kecil yang
bisnisnya sensitif karena PPKM.
Tingkat hunian di pasar perkantoran
non-CBD Jakarta mengalami
penurunan. Tingkat hunian pada
kuartal 3 2021 di angka 76,7%, turun
0,02 poin dari kuartal sebelumnya.
Perubahan angka tingkat hunian
relatif stabil dikarenakan tidak
adanya pasokan baru pada kuartal
ketiga ini.

sewa yang rendah tidak menarik
penyewa potensial. Harga sewa
sudah tergolong rendah, tetapi
tenant lebih khawatir dengan potensi
menyusutnya kepastian bisnis
mereka dikarenakan pandemi yang
berkelanjutan.

Permintaan pasar yang relative
stabil menyebabkan harga sewa
di pasar perkantoran non-CBD
Jakarta juga bergerak relatif stabil
sehingga mengalami perubahan
hanya sekitar 0.1% dari kuartal
sebelumnya, berada di angka IDR
243.900 (USD 17) per m2 per bulan.
Meskipun bersifat kompetitif, harga

Sektor Kondominium
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Pasar perkantoran strata-title juga
berjalan relatif stabil, tidak ada
perubahan dari kuartal sebelumnya.
Harga masih berada di angka IDR
31.693.000 (USD 2,203) per m2,
mirip dengan angka kuartal lalu.
Belum terdapat permintaan yang
signifikan pada sektor perkantoran
Non-CBD.

Selama kuartal 3 2021, para
pengembang masih belum berminat
untuk meluncurkan proyek baru
mereka ke pasar, melainkan fokus
kepada unit-unit hunian mereka
yang belum terjual. Jumlah pasokan
kumulatif di Jakarta masih stabil
di angka 256.394 unit. Distribusi
pasokan masih belum berubah,
dimana masih didominasi oleh
Jakarta Barat dan Jakarta Selatan
di angka 20% secara masingmasing, lalu disusul oleh Jakarta
Pusat di angka 18%.

JAKARTA PROPERTY
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Permintaan kumulatif pada kuartal
3 2021 ini tercatat lebih rendah
dibandingkan kuartal sebelumnya.
PPKM dan gelombang besar Covid-19
selama kuartal ini menyebabkan
banyak calon pembeli yang
mengurungkan niatnya dan memilih
untuk melihat situasi. Gimmik dan

promo dari developer tetap berlaku,
namun tidak cukup untuk menarik
para calon pembeli seperti pada
kuartal sebelumnya. Tercatat hanya
sekitar 434 unit penyerapan di
kuartal yang bersangkutan sehingga
permintaan kumulatif mencapai
213.795 unit.

Dengan tidak adanya penambahan
proyek- proyek hunian baru di kuartal
3 2021, maka tingkat penjualan
meningkat tipis sebesar 0,17 basis
poin dari kuartal sebelumnya ke
angka 83,4%. Satu- satunya kondisi
eksternal dimana tingkat penjualan
bergerak adalah karena insentif
pajak dari pemerintah serta tidak
adanya launching proyek baru di
sektor kondominium ini. Produk
hunian yang paling banyak diminati
adalah produk di bawah Rp2 miliar
di luar CBD, Jakarta, khususnya tipe
hingga 2 kamar tidur.

Pada kuartal 3 2021 ini, masih
belum terjadi peningkatan harga yang
signifikan sejak kuartal sebelumnya.
Harga di CBD tercatat meningkat tipis
sebesar 0,4% dibandingkan kuartal
lalu dan mencatatkan angka sebesar
Rp 48.195.000 per m2. Sedangkan
di area premium tertentu, harga
tercatat turun sebesar 0,1% ke angka
Rp 34.337.000 per m2.
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Para developer masih menahan diri
untuk menaikkan harga, karena
melihat kondisi pasar yang masih
belum pulih bahkan cenderung
menurun selama kuartal 3 2021
ini. Ketimbang menaikkan harga,
developer lebih memilih untuk
membombardir konsumen dengan
gimmik agar produk hunian yang
tersisa dapat lebih cepat terserap
oleh pasar. Sementara itu, insentif
pajak dari pemerintah juga
dimanfaatkan oleh pengembang.

Sektor Ritel
Diberlakukannya masa pembatasan
kegiatan menyeluruh (PPKM) yang
terus menerus diperpanjang selama
kuartal 3 2021, berdampak pada
penutupan dan pembatasan jam
operasional pusat perbelanjaan,
sehingga banyak pengembang ritel
yang memutuskan untuk menunda
pembukaan proyeknya masing
– masing sehingga untuk sektor
retail Jakarta belum mengalami
penambahan pasokan yang berarti.
Pasokan kumulatif sektor ritel
masih stabil di angka 3,43 juta m2.
Meskipun masa PPKM diperlonggar
menjadi 25% WFO di akhir kuartal 3
2021, meskipun ada beberapa mal
yang sebelumnya ditargetkan untuk
buka di akhir 2021, namun dengan
kondisi saat ini, sepertinya belum
memungkinkan untuk terwujud.
Imbas PPKM juga terasa pada
permintaan kumulatif yang berkurang
sekitar 8.600 m2. Dengan masa
PPKM yang berkelanjutan, banyak
pengusaha retail memutuskan
untuk menutup sementara gerainya

di pusat perbelanjaan maupun
hengkang dari bisnis seutuhnya,
menyebabkan permintaan kumulatif
turun ke angka 3,04 juta m2. Para
pengembang gencar memberikan
dukungan kepada penyewa untuk
bisa bertahan di dalam pusat perbelanjaan. Dukungan yang diberikan masih berupa pengurangan
harga sewa maupun grace period.
Tingkat hunian di kuartal 3 2021
turun ke angka 88,7% dari kuartal
sebelumnya, yang setara dengan
0,25 basis poin penurunan tersebut.
Penurunan angka yang relative kecil
ini juga dipengaruhi dengan tidak
adanya pasokan mal baru pada
kuartal ini.
Adanya upaya pengurangan harga
sewa sebesar 1% (CBD) dan 0,4%
(Non-CBD), berdampak pada
penurunan harga sewa rata- rata
menjadi Rp 576.000 (CBD) dan
372.900 (Non-CBD) per m2 per
bulan, meskipun perubahannya tidak
signifikan dari kuartal sebelumnya.
Dengan adanya PPKM, banyak
penyewa mengalami penurunan
sales turnover. Bahkan crowd
puller seperti bioskop, kids dan
edutainment juga masih belum bisa
beroperasi dengan kapasitas penuh.

Sektor Hotel
Jakarta hanya menyambut 6.542
wisatawan asing dalam dua

PENINGKATAN
YANG SIGNIFIKAN
DALAM KASUS
COVID-19 DARI
AKHIR JUNI
MENGAKIBATKAN
PEMERINTAH KEMBALI
MEMBERLAKUKAN
PPKM PADA AWAL
OKTOBER 2021.

bulan pertama di kuartal ketiga,
sekitar hanya 22% dari total
angka dari periode yang sama
yang tercatat pada kuartal kedua
2021. Peningkatan yang signifikan

dalam kasus Covid-19 dari akhir
Juni mengakibatkan pemerintah
kembali memberlakukan PPKM
pada awal Oktober 2021 sebagai
upaya pembatasan mobilitas.
Dari segi asal negara, pengunjung
dari Tiongkok masih memberikan
kontribusi tertinggi untuk total
jumlah wisatawan asing, yaitu
sebesar 21,6% dengan total 1.410
pengunjung. Hal ini diikuti oleh
pengunjung dari Amerika Serikat,
dengan 690 pengunjung atau
setara dengan 10,5%. Tujuan utama
kunjungan masih terkait bisnis.
Kuartal ketiga menyaksikan
dibukanya tiga hotel baru dengan
total 544 kamar, yaitu The Langham
Jakarta, The Orient Hotel Jakarta
dan Hilton Garden Inn, sehingga
total pasokan kamar menjadi
54.807 kamar. Pembukaan The
Langham Jakarta dengan
223 kamar mewah,
menandai debut
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merek tersebut
di Asia Tenggara.
Rebranding hotel
sebagai hasil dari
tinjauan kinerja yang
ketat di tengah pandemi
juga tetap menjadi tema
yang berlaku di pasar. Crowne Plaza
Jakarta yang telah menyambut
tamu sejak tahun 1995, baru-baru
ini melakukan rebranding menjadi
ARTOTEL Suites Mang-kuluhur
dengan 351 kamar dari sebelumnya
memiliki 357 kamar.
Dengan pembatasan darurat yang
diberlakukan kembali ketika Jakarta
mencapai rekor kasus Covid-19
pada bulan Juli 2021, tingkat hunian
hotel kembali anjlok hingga sekitar
30% dalam dua bulan pertama
kuartal tersebut. Permintaan selama
periode ini bertumbuh hanya karena
lebih didominasi oleh karantina
repatriasi wajib untuk pelancong
luar negeri dibandingkan staycation.
Pada akhir kuartal, ketika kasus
dan pembatasan berkurang, pasar
melihat peningkatan yang signifikan,

mencatat tingkat
hunian rata-rata
sebesar 46,63%.
Sejalan dengan
penurunan tingkat
hunian, Average Daily
Rate (ADR) juga mengalami
penyesuaian. Angka keseluruhan
untuk hotel bintang 3 hingga bintang
5 tercatat sebesar Rp 964.076, turun
2,85% dari kuartal sebelumnya.
Di antara semua kelas hotel, hotel
bintang 5 menunjukkan penurunan
terendah sebesar 2,57%, menjadi
rata-rata Rp 1.560.138. Sementara
hotel bintang 3 dan hotel bintang 4
mencatat penurunan masing-masing
sebesar 4,84% dan 4,54% menjadi
Rp 335.242 dan Rp 504.741.
Meskipun terdapat penurunan
dibandingkan dengan kuartal
lalu, namun rata-rata ADR secara
keseluruhan di kuartal 3 2021 ini
merupakan peningkatan sebesar
20,18% dari periode yang sama
tahun lalu, menunjukkan bahwa
pasar hotel ini mulai menunjukkan
perbaikan dibanding tahun lalu.
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Sektor Industri
Terdapat penambahan pasokan
lahan industri seluas 26 ha pada
kuartal 3 2021, sehingga total
pasokan kumulatif menjadi 12.933
Ha dengan pertumbuhan 0,26% dari
kuartal sebelumnya. Pengembang
telah menerima cukup banyak
prospek pembelian lahan, sehingga
penambahan pasokan yang terjadi
adalah sebagai tanggapan atas
permintaan tersebut. Area Bekasi
dan Karawang - Purwakarta masih
memegang proporsi terbesar
distribusi lahan industri di
Jabodetabek, yaitu sekitar 74%.
Total permintaan kumulatif pada
kuartal 3 2021 tercatat sebesar
11.842 Ha, tumbuh 0,48% dari
kuartal sebelumnya dengan penyerapan lahan sebesar 57,11 Ha.
Selama kuartal 3 2021, penjualan
lahan dengan skala besar berasal
dari sektor pabrik baterai kendaraan
listrik dan data center, selanjutnya
penjualan dengan skala lebih kecil
berasal dari sektor manufaktur,
kimia, telekomunikasi, bahan
bangunan, dan FMCG (Fast- Moving
Consumer Goods). Sekitar 93%
penyerapan lahan berasal bagian
timur Jakarta, yaitu Karawang dan
Bekasi, sedangkan sisanya tersebar
di daerah lain yang didominasi oleh
korporasi lokal, sementara sejumlah
kecil penjualan berasal dari korporasi asing.
Tingkat penjualan di kuartal 3 2021
tercatat sebesar 91,56%, meningkat
sebesar 0,26 poin persentase dari
kuartal sebelumnya. Sedangkan
dalam hal harga lahan industri,
tidak mengalami perubahan yang
signifikan, yaitu berada di angka
Rp 2.779.000 per m2, dengan
perubahan sebesar 0,04% dari
kuartal sebelumnya. l

RATING

MENANTI BERKAH DARI

PT Lippo Karawaci Tbk

KEBIJAKAN
RELAKSASI
INDONESIA

Sepanjang paruh pertama
2021, sejumlah developer mampu
menorehkan kinerja positif, meski
beberapa developer lainnya justru
gagal dan berdarah-darah dalam
mempertahankan performa.
Meski belum sepenuhnya berlalu,
“mendung” yang mengerudungi
sektor properti tanah air, secara
perlahan mulai berpendar di
akhir semester 1 2021. Beberapa
indikator positif tersebut terlihat
dari laju pertumbuhan ekonomi
yang membaik, keyakinan daya beli
yang bertumbuh, pengembangan
infrastruktur yang terus meningkat
serta upaya pemerintah untuk
mendukung iklim investasi,
khususnya kebijakan relaksasi di
sektor properti.
Secara umum, sektor properti
di Indonesia sepanjang 2021
masih terkonsentrasi di kawasan

Jabodetabek dan para pengembang
masih cenderung untuk melanjutkan
proyek-proyek properti yang sudah
dalam tahap pembangunan
atau under-construction, meski
beberapa pengembang lainnya
tetap meluncurkan proyek-proyek
baru walau tidak signifikan. Hal ini
sehubungan dengan kondisi ekonomi
dan pasar properti yang secara
umum masih memilih wait and see.
Laporan Bank Indonesia (BI)
mencatat, penjualan properti
residensial di pasar primer pada
kuartal 2 2021 mengalami
penurunan secara tahunan.
Penjualan rumah pada periode
tersebut tercatat mengalami
kontraksi sebesar 10,01% (yoy) atau
menurun 13,95% dari kuartal yang
sama tahun sebelumnya. Padahal,
pada triwulan I 2021 penjualan
properti residensial tumbuh 13,95%
(yoy), dibandingkan triwulan
sebelumnya.
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Penurunan volume penjualan
pada kuartal 2 2021 terjadi pada
tipe rumah kecil yang terkontraksi
15,40% (yoy) dan tipe rumah besar
sebesar 12,99%. Sedangkan, tipe
rumah menengah tercatat tumbuh
melambat 3,63% (yoy). Terhambatnya
pertumbuhan penjualan properti
residensial disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya; kenaikan
harga bangunan, perizinan/birokrasi,
suku bunga KPR, proporsi uang muka
yang tinggi dalam pengajuan KPR,
serta perpajakan. Meski begitu, data
yang dirangkum Properti Indonesia,
mencatat, hingga semester 1 tahun
2021, sebagian besar pengembang
ber-hasil mencatatkan pertumbuhan
kinerja positif, meski tak sedikit
yang mencatatkan hasil negatif
atau merugi.
Dari seluruh emiten properti yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI), sepuluh diantaranya berhasil
memuncaki klasemen sementara
developer dengan pendapatan
tertinggi. Berikut adalah 10 developer
yang mampu meningkatkan
pendapatan mereka berdasarkan
laporan keuangan semester 1 2021.

Pada Kuartal II 2021, Lippo Karawaci
membukukan pendapatan sebesar
Rp7,22 Triliun sekaligus tercatat
sebagai emiten properti dengan
pendapatan terbesar di Indonesia
sepanjang Kuartal II 2021. Nilai
penjualan ini meningkat 35,6%
dibandingkan penjualan Kuartal II
2020 (yoy) yang tercatat sebesar
Rp5,33 Triliun. Meski begitu, laba
periode tahun berjalan Lippo
Karawaci pada periode ini tercatat
masih minus Rp263 miliar atau
meningkat 79% dibanding Kuartal II
2020 yaitu minus Rp1,2 Triliun.

PT Ciputra Development Tbk
Pada Kuartal II 2021, Ciputra
Development membukukan
pendapatan sebesar Rp4 Triliun.
Nilai penjualan ini meningkat 43,4%
dibandingkan penjualan Kuartal II
2020 (yoy) yang tercatat sebesar
Rp2,8 Triliun. Adapun, laba periode
tahun berjalan Ciputra Development
pada periode ini tercatat Rp483,4
Miliar atau melonjak 185,2%
dibanding Kuartal II 2020 yaitu
sebesar Rp169,5 Miliar.

PT Bumi Serpong Damai Tbk
Pada Kuartal II 2021, Bumi Serpong
Damai membukukan pendapatan
sebesar Rp3,2 Triliun. Nilai penjualan
ini meningkat 39,2% dibandingkan

DARI SELURUH
EMITEN PROPERTI YANG
TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA (BEI),
SEPULUH DIANTARANYA
BERHASIL MEMUN-CAKI
KLASEMEN SEMENTARA
DEVELOPER DENGAN
PENDAPATAN TERTINGGI.

penjualan Kuartal II 2020 (yoy)
yang tercatat sebesar Rp2,3 Triliun.
Adapun, laba periode tahun berjalan
Bumi Serpong Damai pada periode ini
tercatat Rp680 Miliar atau melonjak
861,5% % dibanding Kuartal II 2020
yaitu minus Rp89,3 Miliar.

PT Pakuwon Jati Tbk
Emiten properti PT Pakuwon Jati Tbk.
mengalami sedikit penurunan laba
pada kuartal 2 tahun ini. Berdasarkan
laporan keuangan kuartal 2 2021,
emiten dengan kode saham PWON
ini mencatatkan laba periode tahun
berjalan Rp464,6 miliar atau turun
tipis 3,7persen dibandingkan periode
yang sama tahun lalu Rp482 miliar.
Adapun, perusahaan
properti asal Surabaya
ini berhasil membukukan

pendapatan sebesar Rp2,45 triliun
pada kuartal 2 2021 atau naik 24,6%
dari Rp1,97 triliun pada kuartal I
2020.

PT Summarecon Agung Tbk
PT Summarecon Agung Tbk mencatat
pendapatan Rp2,45 triliun pada
enam bulan pertama 2021. Realisasi
pendapatan itu tumbuh 12,7 persen
dari periode sama tahun sebelumnya
Rp2,18 triliun. Sementara laba
periode tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas
induk melonjak 964,11 persen
menjadi Rp108,54 miliar dari
sebelumnya Rp10,20 miliar.

PT Sentul City Tbk
Berdasarkan laporan keuangan per
30 Juni 2021, emiten dengan kode
saham BKSL tersebut membukukan
lonjakan pendapatan sebesar 1.420
persen menjadi Rp2,42 triliun
dari periode yang sama tahun lalu
sebesar Rp159,30 miliar. Sementara
laba periode tahun berjalan menjadi
Rp294,46 miliar atau naik 225,6%
dari periode yang sama tahun
sebelumnya merugi Rp234,4 miliar.
Adapun, kenaikan pendapatan
utamanya ditopang oleh lonjakan
penjualan lahan siap bangun, rumah
hunian, ruko, dan apartemen sebesar
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RATING

The Properti Indonesia (‘Juta)

PENDAPATAN

NO.

NAMA EMITEN

2021
Q2

LABA BERSIH

▲% Q 2 ▲% Q 1
Q1

2021
Q2

Q1

Q2

▲% Q 2

ASSET

▲% Q 1

Q1

2020
Q2

2021
Q1

▲Rp Q 2 ▲% Q 2 ▲Rp Q 1 ▲% Q 1

Q2

Q1

2020
Q2

Q1

1

Lippo Karawaci Tbk PT

7,229,300

3,407,555

35.6%

9.9%

5,332,570

3,100,671 (263,039)

255,849

79.0%

112.1%

(1,251,044)

(2,115,525)

63,875,556

64,401,211

4,100,483

6.86%

2,566,790

4.15%

59,775,073

61,834,421

2

Ciputra Development Tbk PT

4,020,278

1,850,743

43.4%

22.6%

2,804,470

1,509,845

483,471

243,371

185.2%

37.1%

169,508

177,506

40,365,783

39,512,273

2,481,594

6.55%

1,642,181

4.34%

37,884,189

37,870,092

3

Bumi Serpong Damai Tbk PT

3,254,122

1,669,085

39.2%

11.6%

2,337,793

1,495,786

680,004

588,296

861.5%

126.6%

(89,303)

259,647

59,062,258

62,962,262

-1,349,591

-2.23%

2,856,916

4.75%

60,411,848

60,105,345

4

Pakuwon Jati Tbk PT

2,459,690

1,116,165

24.6%

-32.4%

1,974,159

1,650,560

464,636

236,694

-3.7%

254.5%

482,553

66,764

29,035,592

26,662,455

2,543,133

9.60%

100,270

0.38%

26,492,459

26,562,185

5

Summarecon Agung Tbk PT

2,458,553

1,070,637

12.7%

3.0%

2,181,747

1,039,401

108,542

37,413

963.6%

1.0%

10,205

37,039

26,533,179

25,565,342

781,521

3.03%

-203,176

-0.79%

25,751,658

25,768,518

6

Sentul City Tbk PT

2,422,171

462,704

1420.5%

310.7%

159,300

112,656

294,469

239,347

225.6%

227.7%

(234,499)

(187,469)

16,986,647

18,442,758

-1,660,983

-8.91%

-169,711

-0.91%

18,647,630

18,612,469

7

Agung Podomoro Land Tbk PT

1,553,847

485,442

-9.7%

-63.3%

1,721,443

1,321,575 (407,564) (289,795) -13483.3%

35.4%

(3,000)

(448,566)

30,281,354

30,489,445

-350,253

-1.14%

-726,424

-2.33%

30,631,607

31,215,869

8

Intiland Development Tbk PT

1,118,458

550,610

-25.9%

-33.7%

1,510,333

830,560

(23,138)

3,248

-125.8%

-96.2%

89,705

84,408

16,028,750

15,968,286

111,470

0.70%

40,500

0.25%

15,917,280

15,927,786

9

Kawasan Industri Jababeka Tbk PT

1,116,462

640,594

-10.8%

35.2%

1,251,536

473,730 (142,760)

(80,910)

-69.5%

89.3%

(84,235)

(754,131)

12,350,838

12,304,470

74,063

0.60%

90,179

0.74%

12,276,775

12,214,291

1,109,760

467,607

20.7%

53.2%

919,508

305,297 (244,914)

311,449

52.2%

122.7%

(512,487)

(1,370,405)

21,468,320

21,451,175

37,085

0.17%

-1,402,390

-6.14%

21,431,235

22,853,564

10 Alam Sutera Realty Tbk PT

2.975 persen menjadi Rp2,32 triliun
dari sebelumnya Rp75,54 miliar.

PT Agung Podomoro Land Tbk
PT Agung Podomoro Land Tbk
mencatat penurunan penjualan
menjadi sebesar Rp1,55 triliun pada
semester I 2021 atau turun 9,73
persen dibanding periode yang sama
tahun lalu sebesar Rp1,72 triliun.
Sepanjang 6 bulan pertama 2021,
APLN juga mencatatkan kenaikan
rugi bersih periode berjalan yang
dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk, dari Rp3 miliar pada
semester 1 2020 menjadi Rp407,56
miliar di periode Januari-Juni

2021. Selain karena penurunan
pendapatan, kenaikan rugi bersih ini
juga disebabkan oleh naiknya beban
pokok penjualan dan beban langsung
APLN yang meningkat 13,85%
yoy, dari Rp871,04 miliar menjadi
Rp991,67 miliar.

PT Intiland Development Tbk
Emiten properti PT Intiland
Development Tbk membukukan
pendapatan usaha senilai Rp1,11
triliun. Realisasi itu turun 25,94
persen dibandingkan periode yang
sama tahun lalu senilai Rp1,51
triliun. Perseroan juga mengalami
rugi bersih tahun berjalan yang
dapat diatribusikan kepada
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pemilik entitas induk senilai
Rp23,13 miliar atau berbanding
terbalik dengan pencapaian laba
bersih pada periode yang sama
tahun 2020 senilai Rp89,70 miliar.
Penurunan pendapatan paling dalam
disebabkan oleh penjualan segmen
high rise, perumahan, dan kawasan
industri yang anjlok dari Rp1 triliun
menjadi Rp602 miliar.

PT Kawasan Industri
Jababeka Tbk
Hingga semester 1 2021, PT
Jababeka Tbk membukukan
pendapatan sebesar Rp1,11 triliun,
turun 10,8 persen dibandingkan

periode sama tahun 2020
sebesar Rp1,25 triliun. Hal itu
didorong pilar land development
dan property alami penurunan
pendapatan 34 persen menjadi
Rp436,3 miliar pada semester I
2021 dari periode sama tahun
sebelumnya sebesar Rp663,1 miliar.
Selain itu, penurunan disebabkan
penjualan produk industri seperti
tanah matang dan tanah dengan
bangunan pabrik masing-masing
turun dari Rp528,9 miliar dan Rp30,8
miliar pada semester I 2020 menjadi
masing-masing Rp217,5 miliar
dan Rp19,1 miliar pada semester I
2021. Perseroan juga mencatat
peningkatan rugi bersih yang

diatribusikan kepada pemilik entitas
induk menjadi rugi Rp142,75 miliar
dari sebelumnya rugi Rp84,23 miliar.

PT Alam Sutera Realty Tbk
Emiten properti membukukan
pendapatan sebesar Rp1,10 triliun
sepanjang enam bulan pertama
tahun 2021. Realisasi ini naik 20,7
% dibanding pencapaian periode
yang sama pada tahun sebelumnya
yang membukukan senilai Rp919
miliar. Pencapaian positif ini
dikarenakan penjualan, pendapatan
jasa dan usaha lainnya
bertumbuh 20,67 persen
menjadi Rp1.109 triliun,

dengan rincian; penjualan tanah,
rumah, ruko, kios, apartemen dan
gedung perkantoran naik 24,59
persen menjadi Rp922,89 miliar.
Ditambah pendapatan pengelolaan
kota, rekreasi, olahraga, sewa dan
fasilitas tumbuh 19,6 persen menjadi
Rp183,75 miliar. Meski begitu,
PT Alam Sutera Realty Tbk masih
mencatatkan rugi bersih sebesar
Rp244,91 miliar atau telah menyusut
52,2% dibandingkan periode yang
sama tahun 2020 yang mencapai
Rp512,48 miliar. l
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