
Mitra Gojek Akhirnya Bisa Punya Rumah Subsidi Dari Perumnas 

Di tengah isu sulitnya kepemilikan rumah akhir-akhir ini khususnya untuk sektor informal, 

sebuah kesempatan besar memiliki rumah yang viral beberapa waktu lalu. Terlihat dari cuitan 

Twitter akun Liam G @YoGojekYo yang mengatakan terdapat program KPR subsidi khusus 

Mitra Gojek dari perumahan yang dibangun oleh Perumnas di Solo. 

"Nanti kita tinggal disini nak, tuh liat banyak temen-temen kerja ayah jv auga" Gambar ini gw 

dapet dari driver Solo Raya, saat mereka liat calon istana barunya dari program KPR gojek. 

Asli kek mimpi, buat kami driver gojek sebagai pekerja informal tapi bisa ikutan KPR," tulis 

Liam G pada akun Twitter pribadinya pada Kamis (6/10/2022) lalu. 

Ternyata cuitan dari Liam G ini viral dan mengundang banyak perhatian mitra diver gojek di 

seluruh Indonesia. Terpantau hingga (13/10/2022) cuitan tersebut mendapat 33.780 likes, 

6.634 retweet dan 1.104 tweet kutipan. 

Antusias kebahagiaan juga terlihat dari balasan cuitan Salma @salmadaeim yang mengatakan 

“Seneng bangett liatnya, saya tinggal di perumahan subsidi. Kalo lg naik gojek, driver suka 

nanya2 soal rumah karna pingin nyari rumah kpr murah juga. Semoga lancar rezekinya & 

dimudahkan punya rumah nyaman driver ojol sedoyo”, dan balasan @AESTETICA_ yang 

mengatakan “Wah keren, bentuk kerjasama pemerintah sama swasta yg menyasar sektor yg 

pas. moga makin banyak mitra driver gojek juga dapet kesempatan kyk gini ya”. 

Cuitan viral ini tidak lain ternyata merupakan rencana program kepemilikan rumah subsidi 

Perumnas yang bekerja sama dengan Gojek dan Kementerian PUPR. Saat driver gojek 

mengunjungi perumahan Samesta Jeruksawit Permai yang dibangun Perum Perumnas pada 

Kamis (6/10/2022) lalu, merupakan sosialisasi tahap awal bagi para mitra Gojek di seluruh 

Indonesia.  

Samesta Jeruksawit Permai merupakan salah satu proyek unggulan Perumnas di Jawa Tengah 

yang dekat dengan Tol Gondangrejo, kota Solo. 

Program ini nantinya akan berlaku secara nasional bagi seluruh mitra driver Gojek dan proyek 

pertama dimulai di Kota Solo, tepatnya pada perumahan Samesta Jeruk Sawit Permai dengan 



tipe rumah subsidi yang ditawarkan adalah 27/60. Project pertama di kota Solo ini dijadikan 

sebagai kick off karena lokasi perumahan yang lebih dekat dengan akses kota dan jaminan 

unit yang sudah siap huni. Program serupa rencananya akan segera dilaunching pada kota 

lainnya. 

Inisiasi kerja sama seperti ini tentu menjadi angin segar bangkitnya sektor properti pasca 

pandemi yang saat ini mendera kaum milenial yang diisukan sulit memiliki hunian. Skema 

cicilan yang ringan pun mendapat respon positif dari mitra yang tersosialisasi, seperti cuitan 

dari @YoGojekYo mengatakan “DP 2jt udah bisa lgsg nempatin rumahnya, cicilan 

40ribuan/hari”. 

Kesempatan memiliki rumah sendiri ini juga menjadi momentum bagi masyarakat yang 

sebenarnya masuk dalam kategori tidak bankable, namun akhirnya bisa memiliki hunian 

idaman melalui skema cicilan yang ringan. 


