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SERAMBI

Menengok Prospek Hunian
Transit Oriented Development

topik tentang terbitnya aturan relaksasi di sektor 

properti dengan pembebasan pembelian rumah 

baru dari PPN. Dimana, secara paralel, Bank 

Indonesia juga melonggarkan aturan LTV 

sehingga pembelian rumah melalui KPR 

dibebaskan dari uang muka.

Kami berharap ulasan yang kami sajikan di 

RUMAH KITA dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi Anda semua, para pemangku 

kepentingan Perumnas. 

Tak lupa, pada kesempatan yang berbahagia ini, 

kami segenap jajaran manajemen redaksi 

RUMAH KITA mengucapkan selamat menjalankan 

ibadah Ramadan dan Selamat Idulfitri 1442 H 

bagi segenap umat muslim. Mohon maaf lahir 

batin. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima 

dan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Amin Ya 

Robbal Alamin. 

Salam.

i tengah problematika semakin mahalnya 

harga rumah di lokasi strategis, 

meningkatnya kemacetan lalu lintas, dan 

tingginya biaya hidup, kehadiran konsep hunian 

modern yang terintegrasi dengan stasiun 

transportasi massal, area perkantoran, sekolah, 

pusat hiburan dan perbelanjaan tentu menjadi 

solusi yang sangat menjanjikan. Konsep hunian 

yang dikenal dengan nama TOD (transit oriented 

development) kini sedang menjadi trend di 

Ibukota, terlebih dengan agresifnya 

pengembangan moda LRT, commuter line dan 

MRT. Perumnas pun ikut menjemput pasar 

dengan mengambil inisiatif mengadopsi konsep 

TOD pada rusun Mahata Serpong yang terletak di 

stasiun commuter Rawa Buntu, Serpong. Untuk 

membahas lebih lanjut seputar isu tersebut, 

RUMAH KITA mengangkap tema hunian TOD 

sebagai laporan utama edisi kali ini.

Pada bagian lain, RUMAH KITA juga mengangkat 
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Meningkatnya kemacetan lalu lintas di 
kota-kota besar, ditambah dengan pesatnya 
pembangunan infrastruktur LRT dan MRT di 
Ibukota membuat konsep hunian vertikal 
yang terintegrasi dengan sarana 
transportasi publik menjadi sangat 
prospektif dan menjanjikan.

Selamat Datang Hunian 
Transit Oriented 
Development
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Pembangunan hunian berkonsep TOD (transit-oriented 

development) kini sedang menjadi trend di Ibukota. 

TOD merupakan hunian terintegrasi yang didesain 

untuk dapat mengakomodasi tempat tinggal dan 

aktivitas warga, menyediakan area publik yang 

menyediakan akses pedestrian dan area bersepeda 

sekaligus terkoneksi dengan stasiun transit yang 

menghubungkan kawasan satu dengan lainnya. 

Menurut Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan 

Kewilayahan Institut Teknologi Bandung, Wilmar A 

Salim, konsep TOD diharapkan memang dapat menjadi 

solusi hunian bagi warga di perkotaan yang 

sehari-harinya dipusingkan dengan kemacetan lalu 

lintas. 

“Dengan hunian yang terintegrasi dengan sistem 

transportasi publik, tentu warga yang menghuni 

apartemen TOD akan lebih tertarik untuk beralih dari 

kendaraan pribadi ke transportasi massal, terutama 

untuk pergi bekerja,” jelasnya.

Kebutuhan masyarakat akan hunian TOD terus 

meningkat di kota-kota besar yang semakin padat 

penduduk sementara ketersediaan hunian dengan 

harga terjangkau semakin jarang.

Berdasarkan kajian Kementerian PU dan Perumahan 

yang dipublikasikan dalam buku berjudul Hunian 

Berbasis Transit (TOD): Tantangan dan Potensinya 

yang dipublikasikan pada November 2020, kebutuhan 

hunian di Jakarta mencapai 300.000 unit rumah 

dengan backlog tertinggi di wilayah Jakarta Timur dan 

Jakarta Selatan.  

Dengan kondisi tersebut, solusi hunian berkonsep TOD 

tentu menjadi solusi yang menjanjikan.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Transit Oriented 

Development Institute, penerapan konsep TOD 

memberikan sejumlah keuntungan bagi masyarakat 

maupun pemerintah. Keuntungan mendasar yang 

ditawarkan adalah diperolehnya kualitas hidup yang 

lebih baik dengan tempat tinggal, bekerja, sekolah, 

serta arena hiburan dan tempat bermain yang 

terintegrasi di 1 kawasan. 
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TOD juga mengurangi kemacetan lalu lintas, berarti 

juga dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas, 

mengurangi belanja rumah tangga dari komponen 

transportasi, gaya hidup yang lebih sehat dan 

menekan emisi karbon. TOD juga menjadi solusi yang 

jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan pemerintah 

harus membangun jalan dan infrastruktur untuk 

memenuhi kebutuhan pemekaran wilayah.

Didukung Pemerintah

Pemerintah sendiri telah menyatakan dukungannya 

atas gagasan pengembangan konsep hunian TOD. 

Saat menghadiri seremoni topping off rumah susun 

Perumnas di stasiun Rawa Buntu, Tangerang Selatan, 

17 April 2021, Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan 

dengan membeli rumah susun berbasis transit 

oriented development sebetulnya konsumen juga 

sudah seperti membeli infrastruktur kereta api dalam 

satu paket. 

 

Menurut Basuki Hadimuljono, konsep TOD juga sejalan 

dengan program satu juta rumah untuk memenuhi 

kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah (MBR). 

Rusun berbasis TOD tidak hanya dikembangkan untuk 

mengintegrasikan moda transportasi, tetapi juga ke 

pengembangan kawasan dan kota sekaligus untuk 

mengurangi kawasan kumuh perkotaan. 

"Selalu saya promosikan bahwa jika anda beli rusun 

TOD, maka beli rumah dapat kereta api, yakni diantar 

jemput kereta api.” 

Dengan kualitas layanan dari PT Kereta Api Indonesia 

yang semakin meningkat, moda kereta tentu menjadi 

pilihan transportasi massal bagi sebagian besar 

masyarakat. Oleh karena itu, hunian yang terintegrasi 

dengan stasiun tentu menjadi pilihan menarik dan 

pasarnya diyakini sangat menjanjikan.

ru
m

ah
 k

ita
 | E

di
si

  I 
20

21
6

Serambi | Rumah Kita



Senada dengan itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga 

meyakini bahwa konsep rusun TOD merupakan sinergi 

antara pengadaan transportasi umum yang layak dan 

terjangkau dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat 

akan perumahan. Selain mengurangi kemacetan, 

konsep itu dinilai dapat menjadi solusi konsep hunian 

ramah lingkungan karena dapat mengurangi emisi. 

Erick Thohir juga meyakini hunian rumah susun 

berkonsep transit oriented development bakal menjadi 

incaran kaum milenial. Dia optimistis hunian 

berkonsep TOD akan menjadi gaya hidup hunian 

perkotaan di masa depan. 

Selain memudahkan masyarakat untuk melakukan 

perjalanan, juga bisa membantu menekan kemacetan 

di perkotaan, seperti di Jakarta. "Penduduk Indonesia 

sekarang didominasi usia produktif yang menuntut 

efisiensi baik dalam hal waktu maupun pekerjaan. Jadi 

ini bisa menjadi primadona generasi milenial," ujar 

 

Erick yang juga hadir dalam seremoni topping off 

tersebut.

Agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal, 

Wilmar menyarankan agar PT KAI yang menjadi 

pemilik lahan stasiun kereta lebih gencar 

mengembangkan konsep TOD. Dalam 

pelaksanaannya, bisa saja KAI berkolaborasi dengan 

pengembang perumahan seperti Perumnas untuk 

mengembangkan hunian TOD di kawasan sekitar 

stasiun dengan lokasi yang lebih strategis.

Jika konsep TOD ini sukses dikembangkan di 

Indonesia, tentu sebagian besar problematika hidup 

masyarakat di daerah perkotaan akan dapat teratasi, 

seperti kemacetan lalu lintas, ekonomi biaya tinggi, 

hingga masalah lingkungan hidup. Dan yang 

terpenting, kita akan dapat mempunyai kualitas hidup 

yang lebih baik.

ru
m

ah
 k

ita
 | E

di
si

  I 
20

21
7

Serambi | Rumah Kita



erum Perumnas mendapatkan energi baru. 

Perusahaan yang diberi tugas oleh 

pemerintah untuk menyediakan perumahan untuk 

masyarakat – terutama masyarakat berpenghasilan 

rendah – kini semakin melebarkan bisnisnya ke 

hunian berbasis TOD (transit oriented development).

Perumnas 
Menyasar 
Milenial
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Selama ini Perumnas dikenal sebagai penyedia rumah 

tapak sederhana untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat, terutama di segmen MBR (masyarakat 

berpenghasilan rendah). Seiring dengan tren industri, 

Perumnas belakangan juga semakin agresif 

menggarap hunian vertikal dalam bentuk rumah 

susun. Ke depan, hunian terintegrasi dengan 

Kawasan perkantoran, sekolah, hiburan dan stasiun 

transportasi publik – yaitu model hunian yang dikenal 

dengan konsep TOD -- akan menjadi bisnis baru 

Perumnas.

Perumnas merintisnya dengan membangun TOD 

Rawa Buntu, Serpong. Perumnas telah menyelesaikan 

proses konstruksi struktur teratas untuk proyek 

hunian Samesta Mahata Serpong pada tower Cattleya 

tersebut. 

Hunian yang terintegrasi dengan transportasi KRL 

dan berlokasi di Stasiun Rawabuntu, Tangerang 

Selatan ini telah mencapai tahap tutup atap atau 

topping off. Seremoninya dilakukan pada Sabtu, 17 

April 2021.

Menurut Direktur Utama Perum Perumnas, Budi 

Saddewa Soediro, kendati pandemi Covid-19 masih 

berlangsung, Perumnas akan tetap berkomitmen 

mengedepankan pelayanan publik dalam penyediaan 

hunian terjangkau dan strategis bagi masyarakat. 

Serambi | Rumah Kita
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“Hingga saat ini, progress 

konstruksi tidak mengalami 

perlambatan meskipun di tengah 

suasana pandemi,” tutur Budi.

Proses penutupan atap ini 

merupakan momen yang 

bersejarah bagi Perumnas karena 

merupakan topping off untuk 

hunian terintegrasi transportasi 

pertama di Indonesia.

Pembangunan di Kawasan TOD 

Samesta Mahata Serpong 

rencananya akan dilaksanakan 

dalam 2 tahap, terdiri dari 3.632 

unit hunian dengan tipe unit studio, 

2 bedroom dan 2 bedroom+. 

Kawasan tersebut juga akan 

difasilitasi dengan area komersial 

seperti  sarana ritel modern, kafe 

dan kedai kopi, dan restoran. 

Rusun Samesta Mahata Serpong 

yang berada di lahan Stasiun 

Rawabuntu ini tidak hanya 

terintegrasi dengan transportasi 

KRL, tetapi juga berada di akses 

pintu masuk tol Serpong-Jakarta 

dan jalan utama Tangerang Selatan 

juga mengedepankan 

pemanfaatan moda transportasi 

umum seperti bus dan angkutan 

perkotaan. Ke depannya, hunian ini 

pun akan terkoneksi langsung 

dengan LRT menuju Bandara 

Soekarno-Hatta dan perpanjangan 

jalur MRT dari Stasiun Lebak Bulus 

hingga Stasiun Rawa Buntu.

“Fasilitas penunjang lainnya pun 

kami sesuaikan dengan konsep 

milenial seperti adanya wall 

climbing, jogging track, yoga space, 

meeting space, game dan music 

area, serta spot area yang 

instragamable dan sarana ibadah,” 

ujar Budi.

Budi optimistis kawasan TOD 

Perumnas akan menjadi hunian 

yang memberikan manfaat besar 

bagi masyarakat. Konsep 

terintegrasi dengan moda 

transportasi umum KRL ini 

tentunya akan memudahkan 

penghuni untuk bepergian, 

terhindar dari macet, biaya 

transportasi yang murah, serta 

mengurangi tingkat polusi 

berkendara.

Jadi, jika Anda mempunyai gaya 

hidup milenial, sudah bosan 

menghadapi kemacetan lalu lintas 

setiap hari, ingin memiliki waktu 

yang lebih berkualitas bersama 

keluarga, konsep hunian TOD tentu 

merupakan solusi tempat tinggal 

yang tepat dan cerdas.

 

Serambi | Rumah Kita

Tampilan Interior di TOD Rawabuntu



PPN ditanggung Pemerintah, KPR bebas DP

Saatnya Beli 
Rumah Baru

Kalau Anda sedang berencana membeli 
rumah baru, inilah waktu yang tepat. 
Mengapa? 

Sebab pembelian rumah baru kini 
dibebaskan dari pajak pertambahan nilai.
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ni tentu merupakan kabar baik bagi masyarakat. 

Pemerintah telah memutuskan untuk menambah 

insentif di sektor properti berupa penghapusan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 0%. Kebijakan ini 

berlaku dari Maret 2021 hingga 31 Agustus 2021.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK/010/2021 yang 

mulai berlaku pada 1 Maret 2021. Melalui kebijakan 

tersebut Pemerintah menanggung PPN bagi 

masyarakat yang melakukan pembelian rumah baru.

Menurut Menteri Koordinator (Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartanto, insentif berupa 

penghapusan PPN tersebut diberikan untuk 

mendorong pembelian rumah karena sektor properti 

sangat terdampak oleh pandemi Covid-19.

Sebagai salah satu sektor yang banyak menyerap 

tenaga kerja dan berkaitan erat dengan banyak 

industri penunjang, dukungan berupa stimulus yang 

diberikan oleh pemerintah untuk mendorong agar 

bisnis properti tetap bergairah tentu memiliki banyak 

nilai strategis.

Airlangga mengungkapkan bahwa selama 20 tahun 

terakhir kontribusi sektor properti terhadap ekonomi 

nasional terus meningkat. Pada 2000, kontribusi 

sektor properti sebesar 7,8% dan terus naik hingga 

menjadi 13,6% pada 2020. Namun, pada 2020 sektor 

properti mengalami kontraksi hingga mencapai -2%, 

pada sektor konstruksi bahkan lebih tinggi lagi, yaitu 

-3,3%.

Pemerintah tentu tak mau berpangku tangan dan 

akan terus berupaya mendorong sektor-sektor yang 

terpengaruh pandemi Covid-19 dan memiliki rantai 

industri luas, seperti sektor manufaktur dan properti.

Tidak hanya menyelamatkan sektor 

properti, kebijakan ini diyakini juga 

dapat membantu mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan di sisi lain 

membantu masyarakat yang 

berkeinginan membeli rumah baru.
Jendela | Rumah Kita
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Bebas Uang Muka

Pembebasan PPN untuk pembelian rumah baru ini 

menambah insentif yang diberikan kepada sektor 

properti. Sebab, pada saat yang bersamaan, Bank 

Indonesia (BI) juga memutuskan untuk melonggarkan 

rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) 

kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 

100%.

Ini berarti konsumen bisa mendapat kredit pemilikan 

rumah (KPR) dengan DP 0% alias tanpa uang muka.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari Paket 

Kebijakan Terpadu Komite Stabilitas Sistem 

Keuangan (KSSK) untuk Peningkatan Pembiayaan 

Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan 

Ekonomi (PEN).

Keuangan (KSSK) untuk Peningkatan Pembiayaan 

Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan 

Ekonomi (PEN).

Kebijakan relaksasi uang muka tersebut berlaku 

mulai Maret hingga 31 Desember 2021, bersamaan 

dengan aturan DP sebesar 0% untuk pembelian 

sepeda motor dan mobil baru.

Namun, perlu diingat bahwa program pelonggaran 

kewajiban uang muka menjadi 0% ini hanya bisa 

diberikan oleh bank dengan rasio kredit macet 

(NPL/NPF) di bawah 5%. 

Pelonggaran LTV/FTV hingga 100% tersebut berlaku 

untuk tipe rumah tapak, tipe rumah susun, dan tipe 

ruko/rukan, baik berdasarkan akad murabahah, akad 

istishna, akad MMQ, maupun akad IMBT.

Rumah tapak yang mendapat kelonggaran adalah 

rumah tapak berdimensi kurang dari 21 meter 

persegi, antara 21 meter persegi hingga 70 meter 

persegi, dan lebih dari 70 meter persegi.

Ketentuan LTV/FTV 100% untuk rumah tapak, rumah 

susun, dan ruko/rukan ini juga berlaku bagi properti 

berwawasan lingkungan.

Relaksasi lain yang diberikan oleh Bank Indonesia 

adalah menghapuskan ketentuan pencairan bertahap 

properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit 

di sektor properti, dengan tetap memperhatikan 

prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Alhasil, di tengah pandemi Covid-19, kelonggaran 

yang diberikan kepada sektor properti kali ini 

tampaknya memang cukup menggoda. Sudahlah 

dibebaskan dari PPN, tidak perlu menyiapkan uang 

muka pula.

Alhasil, di tengah pandemi Covid-19, kelonggaran 

yang diberikan kepada sektor properti kali ini 

tampaknya memang cukup menggoda. Sudahlah 

dibebaskan dari PPN, tidak perlu menyiapkan uang 

muka pula.

Nah, jika Anda sedang berkeinginan membeli rumah 

baru, jangan ragu-ragu. Segera saja manfaatkan 

program relaksasi yang ditawarkan pemerintah dan 

regulator ini. 



Manajemen Perum Perumnas optimistis program 

insentif PPN pada sektor properti dan relaksasi 

pembebasan KPR dari Uang Muka yang digulirkan 

Pemerintah akan berdampak positif terhadap 

penjualan properti.

Perumnas menganggap program insentif berupa 

pembebasan pembelian rumah baru dari pajak 

pertambahan nilai dan program DP 0% pada sektor 

properti merupakan stimulus yang positif dari 

pemerintah untuk mengatasi kelesuan di sektor 

properti.

“Kami yakin kebijakan ini akan memberikan multiplier 

effect pada konsumsi masyarakat, khususnya bagi 

MBR yang sudah mempersiapkan rencana untuk 

membeli rumah,” ujar Direktur Utama Perum 

Perumnas, Budi Saddewa Soediro.

Sebagai entitas penyedia perumahan MBR milik 

pemerintah, Perumnas yakin insentif PPN dan DP 0%  

akan memberikan dampak yang positif terhadap 

penjualan properti. Dalam satu tahun ke belakang ini 

semenjak pandemi berlangsung,  masyarakat 

memang masih berkonsentrasi akan kebutuhan 

kesehatan, namun dengan adanya kebijakan insentif 

PPN dan DP Nol tentu akan semakin mendorong 

sektor properti dapat bergeliat kembali.

Pertanyaannya, apakah kebijakan ini mampu 

mendorong pembelian di saat pandemi? Perumnas 

meyakini kebijakan ini dapat dikatakan sebagai 

alternatif keringanan pembiayaan dan dapat langsung 

diterapkan untuk mendorong masyarakat dalam 

kepemilikan hunian.

Nah, bagaimana mekanisme penerapan kebijakan 

tersebut? Apakah masyarakat dapat langsung 

memanfaatkan fasilitas tersebut untuk pembelian 

rumah Perumnas?

Sebagaimana diketahui, salah satu persyaratan 

pemberlakuan insentif PPN 0% adalah bahwa rumah 

harus diserahterimakan secara fisik kepada 

konsumen pada periode pembelian insentif. Saat ini 

Perumnas memiliki hunian yang ready stock di 

beberapa lokasi yang tersebar di Indonesia.

Sejalan dengan aturan tersebut, Perumnas sudah 

menerapkan pembebasan insentif PPN pada 

rumah-rumah subsidi yang dipasarkan. Program DP 

0% juga sudah diterapkan antara lain di Rusunami 

Bandar Kemayoran dan Apartemen Samesta 

Sentraland Cengkareng, Jakarta.
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Memberikan Multiplier Effect 
pada Konsumsi Masyarakat



erumnas terus melakukan inovasi. Kali ini 

terobosan dilakukan dalam proses akad 

kredit secara massal melalui kerja sama dengan 

Bank BNI. Sinergi tersebut telah mempercepat proses 

KPR untuk penjualan rumah Perumnas.

24 Maret 2021, lebih dari 180 konsumen Perumnas 

serentak mengikuti penandatanganan akad kredit 

massal dalam rangka proses KPR di lima lokasi 

proyek Perumnas, yaitu Proyek Samesta Pasadana, 

Proyek Samesta Royal Campaka, Proyek Samesta 

Dramaga, Proyek Samesta Parayasa dan Proyek 

Samesta Mahata Margonda.  

Program akad kredit massal tersebut terlaksana 

setelah dicapai kerja sama antara Perumnas dengan 

Bank BNI yang berperan sebagai kreditur.

Menurut Direktur Utama Perum Perumnas, Budi 

Saddewa Soediro, sinergi yang dilakukan dengan 

institusi perbankan dan Lembaga keuangan lainnya 

dalam penyaluran kredit pemilikan rumah bagi 

konsumen Perumnas merupakan bagian dari upaya 

Perseroan untuk mempercepat dan memudahkan 

konsumen dalam proses pembelian rumah.

Budi mengatakan Perumnas akan terus berinovasi 

dan menyiapkan beragam langkah strategis untuk 

terus menggenjot kinerja, salah satunya dengan terus 

memperkuat sinergi dengan institusi perbankan.

Perumnas juga akan terus berupaya mewujudkan 

kepemilikan rumah bagi masyarakat dengan ragam 

hunian yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Terobosan Baru

Akad Kredit 
Massal Virtual 
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“Akad kredit ini sebenarnya kami lakukan di kantor 

cabang Bank BNI yang tersebar pada beberapa 

wilayah, namun dilakukan secara serentak. Oleh 

karenanya, akad kredit massal yang bertajuk virtual 

akad rame-rame ini merupakan sebuah pencapaian 

kredit pemilikan rumah yang tentu akan turut 

mensukseskan dan membantu masyarakat dalam 

kepemilikan rumah, khususnya rumah pertama pada 

segmen menengah bawah,” tutur Budi. 

Dari kelima proyek yang dikerjasamakan tersebut, 4 

diantaranya merupakan hunian dengan konsep rumah 

tapak dengan sistem precast. Untuk mempercepat 

laju pembangunan pada konsep rumah tapak, sistem 

precast ini kedepannya akan diterapkan pada setiap 

pengembangan rumah tapak. 

Setelah akad kredit massal virtual ini, diharapkan 

serah terima unit kepada konsumen akan tepat 

waktu. “Untuk 1 proyek lainnya yaitu Samesta Mahata 

Margonda yang mengusung hunian terintegrasi 

transpotasi adalah upaya kami untuk menembus 

segmen millennial, lanjut Budi. 

Bagi Perumnas, pelaksanaan akad kredit virtual 

massal ini merupakan bagian dari upaya Perseroan 

untuk mengoptimalkan infrastruktur Teknologi 

Informasi.  

Upaya lain yang telah dilakukan adalah dengan 

mengikuti pameran properti virtual. Sejalan dengan 

itu, Perumnas juga akan memacu digitalisasi konsep 

marketing pada aspek lainnya seiring dengan 

pesatnya penggunaan Internet di masyarakat.

 

Berbagai inovasi tersebut diyakini akan dapat 

mendukung strategi Perumnas untuk meningkatkan 

kinerja dan layanannya kepada masyarakat. Terlebih 

lagi, Perumnas juga didukung oleh kekuatan atas 

persediaan hunian secara nasional di lebih dari 

21,000 hunian di seluruh Indonesia, dimana lebih dari 

50% merupakan kategori subsidi. Ini merupakan 

potensi bagi Perumnas untuk memperluas kolaborasi 

dengan beragam institusi agar hunian yang telah 

tersedia dapat terserap oleh segmen menengah 

bawah secepat mungkin. 

Perumnas berharap agar akad kredit bersama yang 

dilakukan dengan Bank BNI akan menjadi pijakan bagi 

perusahaan untuk menggencarkan kolaborasi dengan 

mitra, melanjutkan program sinergi sebelumnya yang 

telah sukses dilakukan Bersama BPK, Kemenkop, 

Taspen, PLN, Grup Astra, Bulog, hingga Pegadaian. 

“Kami juga tengah berdiskusi dengan BP Tapera 

untuk mendorong peningkatan kepemilikan rumah 

masyarakat Indonesia, khususnya di segmen 

menengah bawah.” 
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Pandemi Covid-19 yang 
melanda dunia pada tahun 
2020 ternyata masih berlanjut 
di tahun 2021. Apa saja 
dampak pandemi dan resesi 
yang terjadi pada Perumnas? 
Apa saja strategi yang 
disiapkan Perumnas untuk 
mengantisipasi kondisi yang 
memukul semua sektor dan 
pelaku usaha tersebut? Untuk 
mengetahui lebih jauh 
mengenai hal tersebut, Direktur 
Utama Perum Perumnas Budi 
Saddewa Soediro memberikan 
penjelasan kepada media. 
Berikut petikannya:

Wawancara Direktur Utama 
Perum Perumnas 
Budi Saddewa Soediro

“Kami Menggencarkan 
Pemasaran Online dan 
Penjualan kolektif”

Wawancara | Rumah Kita
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Secara umum, bagaimana Anda melihat 
dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi 
sejak tahun lalu?

Seperti kita ketahui bersama, pandemi Covid-19 telah 

membuat seluruh masyarakat harus membatasi 

aktivitas karena potensi tingkat penyebaran virus 

Corona yang semakin tinggi. Pembatasan tersebut 

tentu berimbas pada penurunan aktivitas yang 

seharusnya dapat menggerakkan perekonomian dan 

berdampak pada perlambatan kinerja di berbagai 

sektor, tak terkecuali properti. Hal ini yang 

mengharuskan setiap korporasi menggerakkan 

perekonomian dan berdampak pada perlambatan 

kinerja di berbagai sektor, tak terkecuali properti. Hal 

ini yang mengharuskan setiap korporasi dipaksa untuk 

menyesuaikan dengan kebiasaan baru baik secara 

internal perusahaan maupun secara eksternal dalam 

penanganan terhadap konsumen.

Terhadap Perumnas sendiri, bagaimana 
dampak Pandemi Covid-19 sejauh ini?  

Pembatasan masyarakat untuk berinteraksi sudah 

dapat dipastikan menjadi tantangan tersendiri bagi 

sektor properti. Ini yang saya maksud di semua 

segmen baik itu [rumah] subsidi maupun non subsidi. 

Kegiatan pemasaran yang umumnya dilakukan oleh 

marketing agent Perumnas dengan cara berinteraksi 

langsung dengan konsumen pun menjadi terbatas. 

Sedikit banyak ini tentu memengaruhi potensi untuk 

memacu penjualan. 

Apakah ada strategi khusus untuk 
mengantisipasi hal ini?

Tentu saja, seiring dengan meningkatnya penggunaan 

Internet di masyarakat selama pembatasan sosial, 

kami juga memiliki strategi baru dalam pemasaran 

yaitu dengan pendekatan secara online dan juga 

menggencarkan penjualan kolektif ke berbagai 

nstansi. Strategi ini terbukti cukup efektif untuk 

menjangkau target market yang dibidik Perumnas.

Dengan situasi seperti ini, apakah Perumnas 
tetap merealisasikan proyek baru pada 
tahun ini atau hanya melanjutkan proyek 
yang sudah ada?

Kami patut bersyukur karena bisnis Perumnas tetap 

berjalan di tengah situasi Pandemi. Sudah ada 

beberapa proyek yang rencananya akan dibangun ke 

depannya. Beberapa proyek lain merupakan 

penugasan dari pemerintah yang sedang kami 

matangkan bersama kementerian terkait, selain 

merampungkan beberapa proyek yang tengah berjalan 

dari tahun sebelumnya. Saat ini kami sedang dalam 

pembahasan intens dengan Kementerian PUPR untuk 

dapat merealisasikan beberapa kebijakan yang akan 

menjadikan Perumnas sebagai kunci di sisi pasokan 

untu menjawab tantangan backlog [kekurangan 

pasok] perumahan khususnya di segmen menengah 

ke bawah.

Apa saran Anda kepada pemerintah agar 
bisnis properti cepat recovery?

Saya kira kebijakan yang mampu mempercepat 

pemulihan sektor properti adalah stimulus di sisi 

pasokan, yaitu yang mendorong pengembang 

mendapatkan beberapa relaksasi dalam penyediaan 

perumahan. Tantangan terbesar bagi pengembang 

khususnya yang fokus pada segmen menengah ke 

bawah adalah bunga konstruksi yang disamakan 

dengan komersial. Kebijakan lain yang kami harapkan 

adalah agar pembelian tanah dapat dilakukan dengan 

harga komersial. Tidak adanya relaksasi dalam 

mendapatkan pengurusan izin dan juga cash flow 

proyek cenderung berat karena pencairan KPR dari 

perbankan baru didapat sesudah bangunan siap huni. 

Jadi, butuh pendanaan yang cukup besar di awal. 

Sehingga, terus terang kebijakan yang urgent 

Wawancara | Rumah Kita
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dibutuhkan adalah yang memfasilitasi pengembang 

untuk dapat menjawab tantangan tersebut.

Apa saja strategi yang dipersiapkan 
Perumnas untuk tahun 2021?

Untuk tahun 2021 ada 4 hal utama yang menjadi 

prioritas Perumnas, yaitu melakukan transformasi 

human capital, mendorong terciptanya kemitraan 

strategis, digitalisasi sistem manajemen risiko, serta 

penguatan dan pengembangan pada bisnis anak 

perusahaan. Kemitraan strategis yang didorong di sini 

tidak hanya terbatas pada cakupan nasional tetapi 

juga di tingkat internasional. Yang saat ini sedang 

berprogress adalah dengan institusi di Jepang dan 

China.

Selain itu, beberapa kebijakan juga tengah kami 

usulkan ke kementerian terkait. Kami berharap agar di 

dalam ekosistem perumahan yang sedang 

diwacanakan pemerintah, Perumnas dapat berperan 

aktif di sisi pasokan perumahan khususnya untuk 

melayani segmen Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah. Tidak hanya pada dukungan pada pendanaan 

dan bantuan prasarana dan sarana umum, tetapi juga 

pada dukungan untuk mengoptimalkan lahan idle. 

Strategi lain adalah konsep off taker dimana 

Perumnas akan menyediakan perumahan bagi MBR 

dengan standar yang telah ditentukan, dan produk 

yang dihasilkan akan diserap oleh institusi yang 

sedang direncanakan untuk dibentuk.

Potensi bisnis lain yang kami persiapkan adalah 

sejumlah proyek penugasan dari pemerintah  yang 

rencananya juga akan dilaksanakan dalam waktu 

dekat, yaitu proyek rumah tapak, rumah susun dengan 

kerjasama dan revitalisasi rumah susun.

Jadi, seberapa optimistis Perumnas melihat 
tahun 2021?
 

Menurut saya yang menjadi momentum bangkitnya 

properti adalah jika pembatasan aktivitas masyarakat 

sudah dicabut seiring dengan pelaksanaan program 

vaksinasi secara massal kepada masyarakat. Jika hal 

itu terealisasi, tentu keadaan akan berangsur pulih dan 

akan berimbas positif ke semua sektor, termasuk 

properti. Harapan lain dari kami adalah agar sejumlah 

PP yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja dapat 

dipercepat realisasinya di lapangan, khususnya yang 

mendorong sektor properti. Harapan lain dari kami 

adalah agar beberapa proyek penugasan pemerintah 

yang sedang digodok untuk dikerjakan oleh Perumnas 

dapat segera terealisasi.
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*Ditulis ulang, materi wawancara sudah pernah dimuat 
di Majalah Property and The City, Edisi 57/2021



PERUMNAS Raih Gold & Silver Winner 
di ajang BCOMSS 2021

Inspirasi dari 
Posyandu 
Berdaya 

Kegiatan Sustainability yang 
dilakukan Perumnas merupakan 
langkah awal Perseroan dalam 
meningkatkan kinerja dan 
memberikan pelayanan yang 
maksimal terhadap masyarakat, 
khususnya dalam penyediaan rumah 
bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah.
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Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Perumnas 

membuktikan hal itu. Atas kerja keras dan 

komitmennya untuk menjalankan program 

keberlanjutan sepanjang 2020, Perumnas pun berhasil 

mendapatkan penghargaan Gold Winner untuk 

sub-kategori Internal Communications dan Silver 

Winner untuk sub-kategori   di ajang BUMN Corporate 

Communication dan Sustainability Summit (BCOMSS) 

2021 yang digelar oleh Kementerian BUMN.

Posyandu Berdaya merupakan salah satu program 

PKBL andalan Perumnas. Program ini sudah berjalan 

sejak 2018 hingga 2020 dan dilaksanakan di 3 wilayah, 

yaitu Purwakarta, Malang dan Karawang.

Ide dasarnya seperti ini: Melalui program PKBL 

Perumnas melakukan Pemberdayaan Posyandu di 

lingkungan perumahan Perumnas sehingga dapat 

menjadi posyandu yang mandiri melalui penyediaan 

sarana prasarana layanan kesehatan, baik untuk balita 

maupun lansia, serta pendampingan dan pembinaan 

kader sampai dengan 1 tahun.

Di masing-masing lokasi, Perumnas memulai dari 

tahap awal, yaitu pembangunan Posyandu, dilanjutkan 

dengan pendampingan, pelatihan kader Posyandu. Tak 

cukup sampai di situ, di lokasi Posyandu dilaksanakan 

pula kegiatan edukasi dan pelatihan kewirausahaan 

sosial dan pelatihan pembuatan makanan 

pendamping ASI. 

Atas pelaksanaan program tersebut, Perumnas sukses 

meraih Silver Winner pada sub-kategori Community 

Involvement and Development pada ajang BUMN 

Corporate Communication & Sustainability Summit 

(BCOMSS 2021) 

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur 

Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro pada 

malam penghargaan BCOMSS di Jakarta, Jumat 

(29/01).
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“Kami mengemas strategi internalisasi ini dalam 

bentuk program AKHLAK Meter,” ujar Direktur Utama 

Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro.

Tidak hanya terbatas pada kegiatan launching, edaran 

dan poster, penerapan new core values ini memerlukan 

program komunikasi yang unik. AKHLAK meter 

menjadi program survei partisipatif yang dilakukan 

secara online melalui Apps Absensi dengan 

memberikan pertanyaan seputar implementasi 

AKHLAK, jelas Budi.

Program internalisasi yang dirasa inovatif ini secara 

tidak langsung akan meningkatkan kesadaran 

karyawan dalam mengindahkan core values dari hari 

ke hari. Hasil survey tersebut terus dimonitor sehingga 

menjadi bahan evaluasi untuk program berikutnya 

yaitu reward dan NGODING (Ngobrol Bareng Direksi in 

the Morning).

Kegiatan Sustainability yang dilakukan Perumnas 

tersebut merupakan langkah awal Perseroan dalam 

meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan 

yang maksimal terhadap masyarakat, khususnya 

dalam penyediaan rumah bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah. “Kami berharap semoga 

penghargaan ini menjadi pemicu dan memberikan 

semangat baru para karyawan untuk selalu 

berkontribusi menghadirkan hunian terbaik untuk 

masyarakat.” 

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan apresiasinya 

kepada para pemenang, termasuk Perumnas, yang 

terus menunjukkan kinerja dan persepsi baik. Persepsi 

yang bukan pencitraan, melainkan karena 

implementasi yang langsung dirasakan oleh 

masyarakat.

Erick Thohir menegaskan pentingnya bagi BUMN 

untuk terus menjaga kepercayaan stakeholder. Sebab, 

bagi pelaku usaha, membangun komunikasi dan 

menjaga sustainability hanya dapat dilakukan jika 

mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari 

stakeholder.

Perumnas mendapatkan Gold Winner pada 

sub-kategori Internal Communication dengan program 

Internalisasi AKHLAK. Internalisasi atau penerapan 

core value BUMN AKHLAK di Perumnas merupakan 

penyempurnan dari core values sebelumnya yaitu 

‘Spirit for Perumnas’. 
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egiatan keramaian selama masa Pandemi 

Covid-19 memang belum diperkenankan. 

Namun, pembatasan sosial yang diberlakukan untuk 

memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tak 

menghalangi Perumnas untuk tetap menggelar 

pameran properti, tentu saja melalui pameran virtual.

Perumnas mengemas kegiatan pameran properti 

secara online tersebut dengan tagline ‘Beli Rumah 

Cukup Dari Rumah’.

Tak kurang dari 3 event pameran virtual berskala 

nasional diikuti Perumnas selama periode 

Januari-Maret 2021. Sebelumnya Perumnas sendiri 

sempat menggelar pameran properti dengan konsep 

virtual. Selama triwulan pertama, Perumnas turut 

berpartisipasi kembali dengan mengikuti pameran 

Pameran Properti Virtual

Beli Rumah 
Cukup Dari Rumah ru
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online di KPR BRI Virtual Expo, 

pameran perumahan BTN Virtual 

Properti Expo, serta pameran 

properti virtual yang 

diselenggarakan oleh Kementerian 

PU dan Perumahan Rakyat. 

Melalui pameran virtual seperti ini, 

masyarakat tidak perlu lagi pergi 

lagi ke luar rumah, cukup dari 

rumah hanya dengan cara 

mengikuti acara Virtual booth 

Perumnas melalui gadget.

Pameran KPR BRI Virtual Expo 

digelar dari tanggal 6 Januari - 26 

Maret 2022. Untuk dapat 

mengunjungi pameran tersebut, 

masyarakat cukup mengakses 

situs https://kprbrivirtual.com/, 

kemudian arahkan ke Area Hall 

Developer agar bisa mengunjungi 

booth secara virtual. Selanjutnya, 

di layar akan dimunculkan dengan 

berbagai wilayah seperti 

Jabodetabek, Jawa, Sumatera, 

Sulawesi dan lain sebagainya.

Pada pameran KPR BRI Virtual 

Expo, proyek Perumnas yang turut 

berpartisipasi adalah area 

Jabodetabek terdapat Samesta 

Mahata Tanjung Barat, Samesta 

Mahata Margonda, Samesta 

Mahata Serpong, Samesta 

Parayasa, Samesta Dramaga. 

Kemudian area Sumatera terdapat 

Samesta Griya Martubung, 

Samesta Pesawaran, Samesta 

Bukit Kemiling Permai. 

Selanjutnya, di area Banten, Jawa 

Barat, Jawa Tengah dan Jawa 

Timur yaitu Samesta Pasadana, 

Samesta Bumi Parahyangan 

Kencana, Samesta Bumi Teluk 

Jambe, Samesta Cilegon, Samesta 

jeruk Sawit Permai, Samesta 

Sentraland Driyorejo, dan Samesta 

Kraton Harmoni. Selebihnya, 

terdapat Samesta Haluoleo yang 

berada di area Sulawesi.
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Perumnas berharap pameran properti virtual seperti 

ini akan menjangkau pasar yang lebih luas, khususnya 

untuk konsep retail di masa new normal.

“Kami tengah mengambil langkah baru dalam 

memasarkan produk perumahan Perumnas dengan 

menghadirkan booth secara virtual. Konsep 

digitalisasi pameran seperti ini yang akan kami usung 

ke depannya,” ujar Direktur Utama Perum Perumnas 

Budi Saddewa Soediro. 

Konsep pameran properti seperti ini juga dilengkapi 

dengan fitur membayar booking fee serta mengajukan 

kredit pemilikan rumah secara daring sehingga 

memudahkan konsumen dalam bertransaksi. 

Perumnas optimistis pameran properti virtual seperti 

itu akan menjangkau pasar yang lebih luas, khususnya 

untuk konsep ritel pada masa new normal. Ke 

depannya inovasi pemasaran dengan konsep 

digitalisasi seperti ini akan terus digencarkan oleh 

Perumnas untuk menyesuaikan trend kebutuhan 

masyarakat.

Untuk meningkatkan jumlah pengakses pameran, 

Perumnas juga aktif menggencarkan kampanye 

penyelenggaraan pameran properti virtual tersebut 

melalui saluran media sosial perusahaan.

Pameran BTN Virtual 
Property Expo diikuti oleh 
171 proyek dari 71 
pengembang terpilih, 
termasuk Perumnas.



Orang tua kita dulu sering memberikan 
nasehat seperti ini: Biarlah rumah kita 
kecil, yang penting hati kita lapang. Pesan 
dari nasehat ini tentu agar kita senantiasa 
bersyukur atas rejeki yang kita dapatkan. 
Tetapi, sebetulnya rumah mungil bisa 
dipermak menjadi serasa tinggal di hotel 
mewah, atau setidaknya membuat 
penghuninya merasa nyaman dengan 
penataan desain yang tepat. 

Kreatif 
Menata 
Rumah 
Mungil
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enata rumah mungil agar terasa lapang, 

nyaman dan elegan ternyata memiliki tips dan 

trik tersendiri. Dalam hal ini, yang paling dibutuhkan 

adalah kreativitas kita.

Menurut konsultan desain interior Ronie Ernanto, 

aspek yang paling penting dalam penataan rumah 

adalah mengatur masalah pencahayaan dan sirkulasi 

udara. “Kita perlu memastikan agar tiap ruang dapat 

memperoleh penerangan yang memadai tanpa perlu 

menyalakan lampu dan ruangan bisa tetap nyaman 

tanpa menggunakan AC, jelasnya.

Dengan penataan seperti ini, desain rumah otomatis  

menjadi ramah lingkungan dan penghematan biaya 

listrik dapat dicapai.

Sirkulasi udara merupakan salah satu aspek 

terpenting bagi sebuah rumah, terlebih untuk rumah 

berukuran mungil. Seberapa cantiknya interior suatu 

rumah, kalau tidak didukung dengan sirkulasi udara 

yang baik maka rumah menjadi lembab dan tidak 

sehat.

Aspek selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah 

pemilihan warna. Untuk rumah mungil, Ronie 

menyarankan bagian interior cat dinding 

menggunakan warna yang dominan terang.  

Warna dinding dapat memengaruhi konsep dan 

keindahan ruangan ketika menata rumah. Untuk rumah 

kecil, pemilihan warna netral atau terang seperti putih, 

biru, hijau, atau kuning akan menjadikan ruangan 

terasa lebih lapang. 

Prinsipnya, warna dinding bisa dimainkan secara 

homogen. Ruangan bisa dicat dengan 3 warna, dinding 

utamanya menggunakan warna terang, atau 

cenderung putih, atau hijau, biru yang cenderung ke 

putih, dan 1 dinding lain bisa memakai warna yg relatif 

lebih gelap dengan 2 atau 3 tingkat di bawahnya.

“Untuk pemilihan keramik lantai sebaiknya juga 

menghindari warna gelap,” ujarnya.  

Untuk menambah kesan dinamis dan modern, tembok 

rumah bisa juga dikombinasikan dengan wall paper, 

tentu dengan pilihan warna yang tepat. Cermin bisa 

digunakan untuk menambah kesan luas, tetapi jika 

dana kita terbatas cermin sebetulnya bisa dipakai 

sebagai aksen di furnitur. 

Pada rumah tipe 36, umumnya ruang tamu, living room, 

dan pantry menjadi satu. Ini tentu membutuhkan 

perencanaan penataan yang tepat. 

Prinsip berikutnya yang harus diperhatikan adalah 

meminimalkan sekat. Tentu saja, dengan ruangan 

yang tidak luas, pemasangan sekat akan menjadikan 

ruang semakin sempit. 

Dengan konsep desain ruangan-ruangan yang tampak 

mengalir tentu akan membuat pandangan menjadi 

lebih lapang.   

Nah, untuk membedakan dua ruangan tanpa sekat kita 

bisa menyiasati dengan menggunakan warna lantai 

atau karpet yang berbeda. Secara sederhana, 

penataan seperti ini dapat memberikan kesan 

pembatas antara ruang satu dengan lainnya. 
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Multifungsi

Dalam menata rumah mungil, usahakan agar dapat 

membuat ruangan multifungsi. Strategi seperti ini 

akan menghemat ruang dan membuat rumah terasa 

lebih lapang. Misalnya, dengan menggabungkan 

dapur dan ruang makan dalam satu ruangan, atau 

menggabungkan ruang tamu dan ruang keluarga.  

Aspek penting yang tidak bisa 

disepelekan dalam menata 

rumah mungil adalah pada 

pemilihan furnitur. 

Prinsipnya, dengan 

k e t e r s e d i a a n 

ruangan yang 

terbatas, hindari 

meletakkan terlalu 

banyak furnitur 

karena hanya akan 

membuat ruangan 

semakin sesak. 

Pilhan furnitur 

multigungsi juga sangat 

membantu mencegah 

ruangan menjadi terlalu sempit. 

Pada bagian ruang tamu, gunakan sofa minimalis dan 

letakkan merapat ke dinding agar tidak terjadi 

penghamburan ruang. Pilihlah meja ruang tamu yang 

memanjang dan letakkan di depan sofa agar 

multifungsi. 

Jadi, jangan sampai�salah memilih furnitur. Memiliki 

banyak perabot pada rumah kecil sama saja dengan 

menambah pekerjaan saat menata rumah.   

Contoh perabot yang multifungsi adalah kasur lipat 

dan lemari atau sofa bed. Kasur dan dipan lipat juga 

bisa menjadi opsi. Gunakan lemari dengan banyak 

ruang sehingga semua barang bisa masuk dan tidak 

tercecer di luar lemari. 

Untuk menambah kesan dinamis dan agar 

tidak monoton, kita bisa memainkan 

ornamen yang menempel. 

Pemilihan ornamen yang 

tepat dapat memberikan 

kesan ruang yang lebih 

luas, misalnya 

dengan permainan 

cermin.  

Masih ada hal lain 

yang perlu 

diperhatikan, yaitu 

perawatan sehari-hari. 

Jika kita tinggal di 

rumah yang mungil, 

biasakan hanya menyimpan 

barang penting saja di dalam 

rumah, sehingga rumah tidak cepat 

berantakan. Sediakan kompartemen/rak khusus 

untuk menyimpan barang-barang sehingga tidak 

berserakan. 

Begitulah tips menata rumah mungil. Selamat 

berkreasi. Jangan lupa, baik besar ataupun kecil 

ukurannya, selalu pegang prinsip ini: rumahku 

istanaku.  
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Dengan konsep desain
ruangan-ruangan yang tampak
mengalir tentu akan membuat
pandangan menjadi lebih lapang



erumnas terus meningkatkan implementasi 

budaya jujur di lingkungan internal 

perusahaan. Hal tersebut dilakukan dengan 

melakukan sertifikasi ISO 37001:2016.

ISO 37000:2016 merupakan standarisasi sistem 

manajemen anti suap. Audit Eksternal Stage 2 

ISO Anti Penyuapan untuk Perum Perumnas 

dilakukan oleh PT. TUV Nord Indonesia.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa 

Soediro mengatakan proses sertifikasi ISO 

37001:2016 merupakan bagian dari upaya 

Perseroan untuk mendukung agenda Aksi 

Nasional Pencegahan Korupsi yang diluncurkan 

oleh Kementerian BUMN pada Agustus 2020. 

Agenda tersebut mewajibkan seluruh BUMN 

untuk menerapkan sistem manajemen anti 

penyuapan (SMAP) melalui standar manajemen 

mutu ISO 37001:2016.

Langkah Kementerian BUMN itu sendiri juga 

merupakan respons cepat atas langkah 

Pemerintah yang terus gentar menggaungkan 

kampanye untuk memberantas penyuapan.

Pemerintah terus gencar melakukan 

pemberantasan aksi penyuapan, salah satunya 

dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 10 

Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 

2017. Instruksi ini ditujukan kepada seluruh 

kementerian dan lembaga pemerintah pusat dan 

kepada pemerintah daerah untuk melakukan aksi 

pencegahan dan pemberantasan korupsi, dari 

berbagai aspek sesuai karakteristik tugas pokok 

dan fungsi instansi masing-masing. 

Bilik | Rumah Kita
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Memperkuat 
Budaya Anti Suap 
Melalui ISO 37001:2016
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Upaya pemberantasan dan pencegahan praktik suap 

juga merupakan salah satu fokus utama Komisi 

Pemberantasan Korupsi. Selain menimbulkan efek 

yang serius dalam sosial, moral, dan ekonomi, praktik 

suap juga menurunkan pengembangan pelayanan 

publik dan mendistorsi kompetisi. Kejahatan suap 

juga terbukti mengganggu system keadilan, merusak 

hak asasi manusia dan kepercayaan publik. 

“Kami berharap Perum Perumnas dapat memperoleh 

sertifikat ISO 37001:2016, sehingga kedepannya 

Perumnas tidak hanya berpacu pada peningkatan 

kinerja korporasi semata tetapi juga akan memacu 

penerapan budaya jujur, transaransi, keterbukaan dan 

kepatuhan dengn penerapan Sistem Manajemen Anti 

Penyuapan,” ujar Budi Saddewa Soediro.

Perumnas sebagai satu-satunya BUMN yang bergerak 

di sektor Perumahan menganggap penerapan sistem 

manajemen anti penyuapan (SMAP) sebagai fondasi 

dalam menciptakan korporasi yang menjunjung tinggi 

komitmen budaya kejujuran, transparansi, keterbukaan 

dan kepatuhan. 

Penerapan implementasi Sistem Management Anti 

Penyuapan ini bukan instruksi dari kementrian BUMN 

semata maupun mandatory dari Pemerintah, akan 

tetapi menjadi setiap insan perumnas dalam 

menciptakan badan pelayanan publik yang dapat 

dipercaya penuh oleh para stakeholder dan dapat 

menerapkan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh. 

“Kami berharap pelaksanaan audit ini dapat berjalan 

dengan baik sehingga dapat terlaksana sesuai dengan 

timeplan yang telah direncanakan,”paparnya. 

Dengan mendapatkan sertifikat ISO 37001: 2016, 

Perum Perumnas diharapkan tidak hanya terpacu 

untuk meningkatkan kinerja korporasi, tetapi juga 

terus berupaya menerapkan budaya jujur, transaran, 

keterbukaan dan kepatuhan dengn penerapan Sistem 

Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Perumnas 

secara persistence dan pada akhirnya akan berimbas 

positif pada proses bisnis Perumnas secara 

keseluruhan.

Bilik | Rumah Kita



Bersiap 
Menyambut 
Sekolah 
Tatap Muka

udah lebih dari setahun kegiatan belajar 

mengajar di sekolah ditutup karena pandemi 

Covid-19. Selama itu pula para siswa mengikuti 

kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara online 

dengan berbagai suka dukanya. Tetapi, pemerintah 

telah mengumumkan sekolah tatap muka akan dimulai 

secara bertahap mulai tahun ajaran baru tahun 2021, 

atau Juli mendatang.
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erum Perumnas mendapatkan energi baru. 

Perusahaan yang diberi tugas oleh 

pemerintah untuk menyediakan perumahan untuk 

masyarakat – terutama masyarakat berpenghasilan 

rendah – kini semakin melebarkan bisnisnya ke 

hunian berbasis TOD (transit oriented development).
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Seusai meninjau kegiatan vaksinasi guru di SMAN 70 

Jakarta Selatan pada 25 Februari lalu, Presiden Joko 

Widodo menyampaikan target pemerintah untuk 

memulai kegiatan sekolah tatap muka pada semester 

kedua tahun ini atau tepatnya pada Juli 2021.

Pemerintah menargetkan pada bulan Juni 2021 

sebanyak 5 juta guru, tenaga pendidik dan 

kependidikan secara keseluruhan sudah mendapatkan 

vaksinasi Covid-19 sehingga diharapkan memberikan 

perlindungan bagi para tenaga pengajar.

"Dengan begitu di bulan Juli tahun ini semuanya bisa 

berjalan normal kembali. Saya kira targetnya itu," ujar 

Presiden Jokowi.

Atas hal tersebut, pemerintah telah menetapkan 

sejumlah syarat untuk memulai pertemuan tatap 

muka. 

Sebagaimana disebutkan di laman situs Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, syarat penerapan 

pertemuan tatap muka terbatas adalah satuan 

pendidikan, pendidik dan tenaga pendidikan sudah 

divaksinasi secara lengkap, wajib menyediakan 

layanan pertemuan tatap muka [PTM] dengan prokes, 

PTM wajib dikombinasikan dengan pembelajaran jarak 

jauh (PJJ), dan sekolah wajib memenuhi daftar periksa 

sebelum mulai PTM.

Pengecualian diberikan kepada satuan pendidikan 

yang belum divaksinasi tetap diperbolehkan PTM 

sesuai izin pemda.

Dalam penentuan pelaksanaan PTM ini orang tua/wali 

memiliki kewenangan untuk memilih PTM atau PJJ.

Dalam proses ini, pemerintah pusat, pemda, kanwil 

dan kantor Kemenag wajib mengawasi pelaksanaan 

pembelajaran, melakukan penanganan dan 

pemberhentian sementara PTM jika terdapat kasus 

konfirmasi Covid-19. Sementara saerah pelaksana 

PPKM/PPKM Mikro deiberikan kewenangan untuk 

menghentikan sementara PTM.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem 

Makarim, nantinya kegiatan belajar tatap muka tidak 

sepenuhnya 100%. Kegiatan belajar tatap muka akan 

dilakukan dengan sistem rotasi dengan tetap 

mengedepankan protokol kesehatan. "Mungkin tidak 

100%. Tapi paling tidak bisa saja dua kali seminggu 

atau tiga kali, atau dengan sistem rotasi," ujar Nadiem 

Makarim.
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Mendiknas berkali-kali 

mengingatkan bahwa risiko 

pembelajaran jarak jauh yang 

terlalu lama memiliki banyak risiko 

negatif, salah satunya siswa akan 

tertinggal pelajaran. Dalam 

pelaksanaannya, cukup banyak 

siswa yang justru terpaksa tidak 

dapat mengikuti kegiatan belajar 

dengan konsep sekolah online, 

belum lagi kondisi psikologis anak 

yang kehilangan kesempatan 

bersosialisasi. 

Penerapan PJJ atau PTM memang 

bervariasi di tiap-tiap sekolah, 

bergantung pada wilayahnya. Di 

sejumlah wilayah yang tingkat 

penyebaran virus Covid-19 sudah 

dinyatakan aman, sekolah tatap 

muka secara terbatas sebetulnya 

sudah dilakukan. 

Bagaimana persiapan sekolah 

menghadapi pertemuan tatap 

muka? Manajemen sekolah 

umumnya telah melakukan 

sejumlah persiapan. Di SD 

Yasporbi I Pancoran Jakarta 

misalnya, persiapan telah 

dilakukan mulai dari aspek 

regulasi, sarana dan prasaran, 

hingga secara spesifik tentang 

protokol Kesehatan.

“Saat ini kami dalam proses 

persiapan untuk menyambut 

sekolah tatap muka terbatas. 

Tentu protokol Kesehatan menjadi 

hal utama yang menjadi perhatian 

sekolah,” ujar Wakil Kepala SD 

Yasporbi I Aria Teja Kusuma. 

Menurut dia, secara prinsip untuk 

pelaksanaan sekolah tatap muka 

terbatas manajemen sekolah tetap 

mengacu pada arahan pemerintah. 

Yang paling penting, keputusan 

terakhir tetap berada di tangan 

orang tua.

Anggota Komite SMAN 26 Jakarta 

Tri Dirgantara mengingatkan selain 

kesadaran untuk disiplin dalam 

menjalankan protokol kesehatan, 

hal yang tidak kalah penting untuk 

menjadi perhatian dalam 

persiapan menuju sekolah tatap 

muka adalah persiapan pada sisi 

mental dan psikologis anak. 

“Bagaimanapun, selama setahun 

lebih hanya bersekolah di depan 

layar komputer atau melalui ponsel 

tanpa berinteraksi secara fisik 

dengan teman sekelasnya dan 

para guru, tentu pada saat kembali 

berinteraksi fisik secara luas perlu 

adaptasi dalam kebiasaan 

bersosialisasi,” ujarnya. 

 

Penyesuaian kebiasaan anak pun 

perlu menjadi perhatian bagi para 

orang tua. Kalau selama PJJ anak 

bisa bangun lebih siang karena 

untuk bersekolah tinggal 

menyalakan komputer, pada saat 

sekolah tatap muka, tentu anak 

harus bangun lebih pagi, 

melakukan persiapan dan 

memperhitungkan waktu untuk 

perjalanan dari rumah ke sekolah.

Menurut Tri, beberapa hal lain yang 

terlihat sederhana seharusnya juga 

menjadi perhatian dalam proses 

persiapan anak untuk kembali 

sekolah tatap muka. “Hal 

sederhana saja, selama PJJ, anak 

tidak terbiasa lagi menulis karena 

selalu menggunakan komputer. 

Pada saat kembali tatap muka, 

pembiasaan untuk menulis tentu 

harus kembali dilatih.”

Dalam situasi saat ini, sekolah 

online atau tatap muka tentu 

memiliki kekurangan dan kelebihan 

masing-masing. Diluar itu semua, 

dengan situasi pandemi yang 

masih kita hadapi bersama, tentu 

masalah kesehatan tetap harus 

berada di atas segalanya. Jadi, 

keputusan bagi siswa untuk masih 

Pembelajaran Jarak Jauh atau 

sudah dapat mengikuti Pertemuan 

Tatap Muka pada Juli mendatang 

memang kembali ke 

masing-masing orang tua/wali 

siswa. 
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