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EDITORIAL

Resolusi

Memperbaiki

D

Diri

i setiap pergantian tahun, ada kebiasan di antara kita untuk membuat
resolusi. Menurut tradisi resolusi merupakan, janji dari seseorang untuk
melakukan tindakan perbaikan diri yang akan dimulai pada hari pertama di
tahun baru. Pada dasarnya resolusi merupakan istilah yang sering digunakan
sebagai bentuk komitmen yang dibuat oleh individu untuk membuat sebuah
proyek, mengubah kebiasaan, mengubah gaya hidup, dan pencapaianpencapaian baru lainnya yang memanfaatkan momen tahun baru.
Sebenarnya perubahan atau resolusi tidak harus menunggu tahun baru, kapan saja
boleh dan itu sah-sah saja. Namun dalam memotivasi diri, momentum memang dibutuhkan.
Tidak selalu momentum untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik itu saat tahun baru.
Banyak waktu yang dianggap spesial dapat digunakan sebagai momentum.
Di awal 2016 ini Majalah Rumah Kita kembali hadir. Bukan latah bila kemudian kami pun
menetapkan diri untuk menjadi lebih baik lagi di tahun ini. Kami sadar jika tanpa motivasi
kuat untuk memperbaiki diri, apa yang kami sajikan kepada pembaca sekalian akan dianggap
membosankan, tidak menarik, tidak kreatif atau dinilai tidak layak menjadi media referensi.
Untuk menampilkan produk yang menarik sesuai dengan kebutuhan pembaca,
perubahan merupakan proses yang harus dilalui dalam memperbaiki diri. Kami sadar masih
banyak yang harus diperbaiki agar penyajian media ini menjadi lebih baik lagi. Potensi ke
arah sana cukup besar dan kami yakin dengan semangat perubahan yang ada di diri kami,
Majalah Rumah Kita, bisa menjadi media referensi bagi pembaca sekalian.
Di edisi perdana 2016 ini, kami mencoba meniupkan semangat optimis. Meski kondisi
ekonomi belum tentu lebih baik dari tahun lalu, tetapi di sektor properti banyak pengamat
dan pelaku di bisnis ini yang mengatakan akan 2016 akan menjadi tahun kebangkitan bagi
bisnis properti.
Sejumlah indikator di paparkan, analisa yang mendukung prediksi itu pun dipaparkan.
Didukung juga oleh data-data yang meyakinkan. Semua itu sejatinya masih menjadi
kekuatan di atas kertas saja. Dibutuhkan semangat percaya diri dan optimistis
yang tinggi, untuk mewujudkan prediksi tersebut. Itu sebabnya kami pun
ingin mengatakan momentum pergantian tahun ini akan kami gunakan
sebagai langkah pertama kami untuk memperbaiki diri. Selamat Tahun
Baru 2016, Tahun ini harus lebih baik dari tahun–tahun
sebelumnya. l
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Outlook Ekonomi 2016

Antara

Realistis
dan
Pesimis
6

Edisi JANUARI 2016

Pertumbuhan
ekonomi
tahun depan
dipengaruhi
naiknya investasi
pemerintah dan
swasta.
Sumber Foto:
www.reimag.co.za

Ekonomi Indonesia
diprediksi akan
mengalami perbaikan
di tahun ini. Meski
begitu ada juga
pihak yang masih
menyangsikannya,
sebab masih banyak
tantangan yang
harus dihadapi.

T

ahun baru selalu menjadi
momentum untuk memupuk
harapan baru, sekaligus
memompa semangat lebih
tinggi lagi agar apa yang akan diupayakan
tahun ini lebih baik dari tahun-tahun
sebelumnya. Begitu juga di bidang
ekonomi, setelah mendapat tekanan di
2015, banyak yang berharap di 2016 ini
kondisi ekonomi di Indonesia akan kembali
pulih.
Pemerintah dan Bank Indonesia (BI)
telah memberikan prediksi mengenai angka
pertumbuhan ekonomi nasional tahun
ini. Angka pertumbuhan itu tak berbeda
jauh dengan yang dikeluarkan Bank Dunia.
Lembaga pemberi pinjaman internasional

itu memperkirakan ekonomi Indonesia akan
tumbuh di kisaran 5,3%. “Pertumbuhan
ekonomi tahun depan dipengaruhi
naiknya investasi pemerintah dan swasta.
Konsumsi domestik juga memengaruhi
rebound. Ada juga paket kebijakan ekonomi
yang fokus untuk mendorong investasi dan
ekspor,” kata Ndiame Diop, Kepala Ekonom
World Bank untuk Indonesia, beberapa
waktu lalu.
Soal pertumbuhan ekonomi
pemerintah dan BI sama-sama realistis.
Itu didasari oleh ketidakpastian global
yang masih akan berlangsung di tahun
mendatang. Setidaknya, ada tiga faktor
eksternal yang kerap menghantui
perekonomian nasional. Pertama, kenaikan
Edisi JANUARI 2016
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suku bunga acuan The Federal Reserves
(The FED). Kedua, pelemahan ekonomi
Cina, dan yang ketiga adalah masih
rendahnya harga minyak yang berimbas
pada penurunan harga komoditas.
Di antara ketiga faktor eksternal itu,
perlambatan ekonomi Cina adalah faktor
yang harus diwaspadai dan diantisipasi.
Sampai lima tahun ke depan, pertumbuhan
ekonomi Cina diprediksi hanya 6,5%,
bahkan bisa lebih rendah lagi. “Kalau
ekonomi Cina turun, itu akan berdampak ke
Indonesia 0,4–0,6%. Ini perlu diwaspadai
karena ekonomi Cina erat dengan ekonomi
dunia,” kata Gubernur BI, Agus DW
Martowardojo.
Akibatnya, ekspor dari Indonesia
akan kesulitan masuk. Padahal, Cina
merupakan salah satu negara tujuan ekspor
Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat,
ekspor ke Cina sepanjang sepuluh bulan
pertama tahun ini hanya sebesar US$11
miliar atau turun 20,1% dari US$13,7
miliar dibandingkan periode yang sama
tahun lalu. Sementara, impor dari Cina
justru terus meroket, mencapai US$23,8
miliar. Devaluasi yuan barusan tentu
akan semakin memperlebar lagi defisit
perdagangan dengan Cina.
Bagaimana dengan dua faktor eksternal
lain? Sejumlah kalangan meyakini kenaikan
suku bunga AS (Fed Fund Rate/FFR) tak
akan berdampak besar pada nilai tukar
rupiah kita. Pasalnya, langkah The Fed itu
sudah diketahui publik jauh-jauh hari. Jadi,
sudah diantisipasi sejak lama. Artinya,
kalaupun ada dampak, tidak akan sebesar
yang dibayangkan sebelumnya.
Sementara itu, harga komoditas
dunia diharapkan akan rebound di tahun
mendatang. Ini tak lain karena harga
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minyak dunia yang juga akan rebound
lantaran produksinya akan berkurang pada
awal tahun depan. Perusahaan-perusahaan
minyak AS bakal mengurangi produksi
minyak shale lantaran sudah banyak yang
mengalami kerugian.
Terdapat dua faktor utama yang
harus diantisipasi, pertama adalah adanya
kemungkinan kenaikan suku bunga
Fed Rate pada pertengahan Desember
2015. Kedua, penurunan pertumbuhan
ekonomi Cina. Pada triwulan III 2015,
ekonomi Cina hanya tumbuh 6,9%.
Kondisi ini berdampak langsung terhadap
perekonomian Indonesia.
Kendati pemerintah sudah lebih
realistis dalam memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi di tahun
mendatang, tetap saja ada pihak yang
menganggap bahwa pemerintah masih
terlihat optimistis. Indef misalnya,
memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita
hanya sebesar 5%. “Itu proyeksi kami di
2016,” ujar Enny Sri Hartati, Direktur Indef,
beberapa waktu lalu.
Menurut Enny, permasalahannya,
Indonesia masih menghadapi
ketergantungan ekspor komoditas.
Komposisi ekspor Indonesia didominasi
oleh ekspor komoditas yang mencapai
79,6%. Sementara, ekspor produk industri

Kendati
pemerintah
sudah lebih
realistis dalam
memproyeksikan
pertumbuhan
ekonomi
di tahun
mendatang,
tetap saja ada
pihak yang
menganggap
bahwa
pemerintah
masih terlihat
optimistis.

manufaktur hanya sebesar 8,6% dan
produk jasa 11,6%.
Ketergantungan yang tinggi pada
sektor komoditas menyebabkan nilai
ekspor Indonesia sangat rentan terhadap
gejolak perekonomian global. Karenanya,
rasio ekspor Indonesia terhadap PDB
semakin mengecil hanya 23,72%. Surplus
neraca perdagangan selama 2015 pun lebih
disebabkan oleh menurunnya impor, bukan
karena perbaikan kinerja ekspor.
Tantangan yang tak kalah penting
adalah mulai 2016 siap atau tidak siap
Indonesia harus bergabung dalam
Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA.
Tentu banyak hal yang perlu disiapkan dan
diantisipasi. Di samping peluang semakin
terbuka luasnya pemasaran produk-produk
Indonesia, serbuan berbagai produk
dari negara-negara ASEAN juga perlu
diantisipasi. Sementara, harus disadari
bahwa tekanan ekonomi berbiaya tinggi
telah berdampak pada menurunnya daya
saing produk-produk Indonesia. Sebut saja
tingginya biaya bunga perbankan, biaya
logistik, biaya energi, dan biaya transaksi.
Belum lagi, berdasarkan data produktivitas
antarnegara ASEAN, tingkat produktivitas
tenaga kerja Indonesia hanya 3,75%, masih
tertinggal jauh dari Thailand (5,63%) dan
Filipina (5,43%).
Dengan banyaknya tantangan yang
dihadapi pada 2016 ke depan, berbagai
upaya strategi untuk memenangkan
pertarungan harus dipersiapkan. Semua
pemangku kepentingan, kata Enny,
harus fokus untuk menghadapi ketatnya
kompetisi. Kuncinya adalah mendorong
efisiensi dan meningkatkan kreativitas.
Pemerintah harus segera melakukan
efektivitas kerja birokrasi, terutama
dalam penyederhanaan perizinan dan
kepastian regulasi untuk menarik para
investor dan menurunkan biaya transaksi.
Juga percepatan berbagai pembangunan
infrastruktur ekonomi yang mampu
menurunkan biaya logistik. Para pelaku
usaha juga harus meningkatkan inovasi
dan efisiensi usaha. Demikian juga para
tenaga kerja. Mereka juga dituntut mampu
meng-upgrade kualitasnya baik dari sisi
pendidikan, keterampilan, dan keahlian. l

Kondisi Ekonomi 2016
Asumsi Ekonomi Makro
Pertumbuhan Ekonomi
Inflasi
Suku Bunga SPN 3 bulan
Nilai tukar (IDR/USD)
Harga Minyak (USD/Barel)
Lifting minyak (ribu barel/hari)
Lifting Gas (ribu Barel setara minyak/hari)
Pendapatan Negara	
Berasal dari:
- Pajak
- Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Kepabeanan dan Cukai
Belanja Negara	
Terdiri dari:
- Belanja Kementerian/Lembaga
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Belanja non Kementerian/Lembaga

5,3%
4,7%
5,5 %
13.900
50
830
1.155

Rp 1.822,5 triliun
Rp
Rp
Rp

1.360,1 triliun
273,8 triliun
186,5 triliun

Rp 2.095,7 triliun
Rp
Rp
Rp

784,1 triliun
770,2 triliun
541,4 triliun

Sumber :
Kementerian Keuangan
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Properti Terbang
Tinggi di 2016
TAHUN INI DIPERKIRAKAN AKAN
MENJADI TAHUN KEBANGKITAN SEKTOR
PROPERTI. DI SEGMEN MENENGAH
BAWAH BAHKAN DIPERKIRAKAN
TUMBUH HINGGA MENCAPAI 110%.
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D

i tahun 2016, banyak kalangan
menilai, pasar properti di dalam
negeri akan tetap tumbuh.
Permintaan hunian yang tinggi menjadi
salah satu faktor utama, properti akan
tinggal landas di tahun bershio monyet
api ini. Selain itu ada juga sejumlah faktor
yang mendukung properti tumbuh positif.
Masih banyak peluang yang terbuka lebar,
seperti berlakunya pasar bebas ASEAN
atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Menurut Managing Director Corporate
Strategy & Services Sinarmas Land Ishak
Chandra, MEA akan menciptakan peluang
besar bagi sektor properti di Indonesia.
Sebab, akan banyak arus investasi yang
masuk. Perlu diingat Indonesia masih
menjadi prioritas utama investasi di Asia,
bahkan dunia.
Optimisme yang sama juga
disampaikan oleh Ketua DPP Persatuan
Perusahaan real estate Indonesia Eddy
Hussy. Menurut perhitungannya, properti
di tahun ini akan mengalami pertumbuhan
antara 10% hingga 12%. Beberapa
peraturan yang dideregulasi, kata
Eddy, diharapkan dapat berjalan tahun

Sumber Foto:
antarafoto

ini. Seperti penyederhanaan perijinan
pembangunan perumahan. Pemerintah
ingin tahap perijinan itu yang tadinya
harus melalui 24 tahap akan dipangkas
menjadi 8 tahap saja.
Sementara itu menurut analisa
pengamat properti Panangian
Simanungkalit, Sektor properti akan
tumbuh positif pada tahun 2016 dengan
proyeksi ekonomi dan iklim bisnis yang
membaik. Hal itu sebagai dampak
dari kebijakan loan to value (LTV) yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia. “LTV
diterbitkan terlambat di tahun 2015,
sehingga akan baru terasa manfaatnya
pada tahun ini,” kata Panangian.
Lebih jauh Panangian menjelaskan
pasar perumahan pada segmen menengah
bawah untuk kisaran harga di bawah
Rp 600 juta, diperkirakan akan tumbuh
sebesar 8% hingga 110%. Demikian,
juga dengan pasar apartemen segmen
kelas menengah seharga Rp 1 miliar ke
atas. Segmen pasar ini akan mengalami
lonjakan pertumbuhan sebesar 10% - 12%.
Semua subsektor properti, seperti
perkantoran, pusat belanja sewa,
apartemen sewa, hotel dan perumahan,
terutama di Jakarta akan tumbuh
signifikan. Terutama di Central Business
District (CBD) Jakarta yang mendorong
tingkat penyerapan yang lebih tinggi.
Pasokan juga akan tumbuh di sub sektor
pusat belanja. Jika akhir 2015 kegiatan ritel
tidak terlalu aktif, maka tahun depan justru
akan tumbuh 9%. Terutama di Jakarta.
Pasokan berasal dari beberapa pusat
gaya hidup (lifestyle center) dan one stop
shopping center.

Sektor
properti
akan tumbuh
positif pada
tahun 2016
dengan
proyeksi
ekonomi dan
iklim bisnis
yang membaik.
Sedangkan di kawasan Bodetabek,
pasokan pusat belanja meningkat sekitar
7,4%. Demikian juga halnya dengan
pasokan apartemen sewa servis di
Jakarta yang bertambah 9,6%. Sedangkan
pasokan apartemen sewa servis di luar
Jakarta, yakni Cikarang, Karawang dan
Bekasi meningkat 9,4%.
Faktor lainnya yang juga cukup
menentukan adalah kredit properti yang
tumbuh 15% atau Rp 76 triliun lebih
tinggi dibanding tahun ini. Termasuk
kredit konstruksi, real estate, dan kredit
pemilikan rumah atau apartemen.
Rendahnya tingkat inflasi dan suku
bunga (BI Rate) yang diperkirakan bakal
melandai menjadi 5,75%, juga akan
menjadi faktor penentu. Percepatan
realisasi pembangunan infrastruktur,
kata Panangian, juga ikut membantu
bangkitnya sektor properti. Pada
gilirannya, perekonomian pun ikut
terdongkrak menjadi sekitar 5,3%
-6%. Dampaknya, daya beli konsumen
meningkat, mereka punya kemampuan
lebih untuk membeli hunian dan jenis
properti lainnya. l
Edisi JANUARI 2016
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Pusat Perbelanjaan
Jadi Andalan
Tahun ini bisnis properti di Jakarta dan
sekitarnya akan meningkat. Ditopang oleh
pembangunan sejumlah pusat perbelanjaan
baru dan hunian kelas menengah.

Sumber Foto:
scbd.com
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barat magnet raksasa, Jakarta dan
wilayah sekitarnya selalu memiliki
daya tarik tersendiri bagi kaum urban.
Kedatangan mereka ke kota besar tentunya
akan menambah daya permintaan
(demand) bagi pasar. Begitu juga di bidang
properti, didukung oleh permintaan
yang di sektor ini, diyakini bisnis properti
khususnya di Ibukota akan mengalami titik
balik.
Sebagai kota terbesar di negeri
ini, sekaligus pusat permerintahan,
Jakarta akan selalu menjadi bidikan para
pengembang besar. Terlebih lagi kawasan
suburban di sekitar Jakarta, yang banyak
menyimpan potensi untuk dikembangkan.
Mulai terbatasnya ketersediaan lahan
di Jakarta, membuat konsumen kelas
menengah bawah kesulitan mencari
tempat tinggal. Akibatnya daerah
penyangga Jakarta,seperti Bekasi,
Tanggerang, Bogor menjadi pilihan untuk
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mencari lokasi hunian.
Memasuki tahun 2016, pembangunan
properti di kawasan Jabodetabek diyakini
banyak pihak akan menggeliat kembali.
Setelah tahun lalu ikut terpengaruh
oleh lesunya ekonomi. Proyek-proyek
besar properti terutama pusat-pusat
perbelanjaan atau mal besar akan
dibangun. Sejumlah pengamat properti
memperkirakan di tahun bershio Monyet
Api ini, pasar ritel di Jakarta masih akan
tumbuh positif, karena ditopang oleh daya
beli kelas menengah dan menengah atas
yang diyakini masih stabil.
Pengamat properti Panangian
Simanungkalit mengatakan, di semua
subsektor properti, seperti perkantoran,
pusat belanja sewa, apartemen sewa,
hotel dan perumahan, terutama di Jakarta
akan tumbuh signifikan. Terutama di
Central Business District (CBD) Jakarta. Di
sub sektor pusat belanja, tahun ini akan

tumbuh 9%. Pasokan akan berasal dari
beberapa pusat gaya hidup (lifestyle center)
dan one stop shopping center. Sedangkan
di kawasan Bodetabek, pasokan pusat
belanja meningkat sekitar 7,4%. Demikian
juga halnya dengan pasokan apartemen
sewa servis di Jakarta yang bertambah
9,6%. Sedangkan pasokan apartemen
sewa servis di luar Jakarta, yakni Cikarang,
Karawang dan Bekasi meningkat 9,4%.
Beberapa pengembang memang akan
membangun pusat belanja baru. Salah
satunya adalah PT Metropolitan Land Tbk
(Metland), yang bakal mengoperasikan
pusat belanja Metropolitan Cileungsi
pada pertenghan tahun ini. Meski mulai
beroperasi tahun ini, management Metland
memperkirakan baru tahun depan (2017)
pusat belanaja ini akan memberikan
kontribusi pendapatan yang optimal
kepada perusahaan. Demikian penjelasan
yang disampaikan Olivia Surodjo, Direktur
PT Metropolitan Land Tbk.
Sementara itu management PT
Pakuwon Jati Tbk, juga tengah memperluas
pusat belanja Superblok Tunjungan
City tahap 6 dan Superblok Supermal
Pakuwon Indah. Tahun ini Pakuwon telah
menyiapkan dana sebesar Rp 2,5 triliun
untuk mengembangkan bisnis propertinya.
Minarto Basuki, Direktur PT Pakuwon Jati
menjelaskan, pihaknya berani berekspansi
di segmen ritel, sebab tahun ini
diproyeksikan pertumbuhan ekonomi lebih
baik dari 2015. Kondisi ini akan mendokrak
daya beli konsumen, yang pada gilirannya
akan menguntungkan untuk bisnis pusat
belanja.
Menengah Atas Tumbuh Pesat
Sementara itu untuk hunian yang
menyasar kalangan menengah ke atas,
kawasan sekitar Jakarta (Bodetabek)
mengalami pertumbuhan yang amat
pesat. Seperti di Serpong, Tanggerang
Selatan Banten menjadi kawasan yang
fenomenal. Daerah ini tumbuh dengan
beragam fasilitas pendukung yang
menjadikannya sebagai daerah/kota yang
mandiri.
Begitu juga yang terjadi di koridor
selatan Jakarta. Seperti Depok,
Cibubur, Sentul dan Bogor. Kini menjadi
kawasan favorit pengembangan hunian
dan komersial. Di Sawangan, Depok
contohnya. Kini telah berkembang
menjadi kawasan hunian menengah.
Indikatornya bisa dilihat dari harga
properti yang ditawarkan. Jika lima tahun
lalu, di kawasan ini masih banyak rumah

Pasokan Pusat Belanja
di Jabotabek (2015-2017)
2015			Lokasi			Luas (m2)
One Belpark
Mal AEON BSD

Jakarta Selatan
Serpong

23.650
75.00

2016			Lokasi			Luas (m2)
Shopping Mall@Pancoran
Aml Neo SOHO
Mall Pantai Indah Kapuk
Bekasi Trade Center 2
Mal Metropolitan Cileungsi

8.000
40.000
30.000
56.000
25.000

Pancoran
Slipi, Jakarta
Jakarta Utara
Bekasi
Cileungsi, Bogor

2017			Lokasi			Luas (m2)
New Harco Plaza
Pondaok Indah Mall 3
Holland Village
Mall@Green Pramuka City
Grand Dhika City Mall
Plaza Indonesia Jababeka

Jakarta Barat
Pondok Indah
Cempaka Putih, Jakarta
Jakarta Timur
Bekasi
Cikarang

60.000
60.000
40.000
30.000
24.000
20.000

Sumber :
Diolah dari berbagai sumber

yang ditawarkan dengan harga Rp 200
jutaan. Sekarang rata-rata rumah di sana
ditawarkan dengan harga Rp 400 jutaan.
Wilayah lainnya di perbatasan
Jakarta yang juga berkembang pesat
adalah Ciputat, Tanggerang Selatan.
Pembangunan properti di wilayah ini juga
cukup semarak. Di Ciputat, tidak lagi
menawarkan rumah tapak sederhana.
Apartemen dan hunian menengah atas
tumbuh subur di daerah ini. Wilayah
ini seolah menjadi pengembangan dari
kawasan hunian di Pondok Indah, Jakarta.
Untuk tahun 2016, pasokan apartemen
baru di Jakarta akan banyak datang dari
kawasan Jakarta Selatan, disusul oleh
kawasan Jakarta Pusat dan Barat. Jika
sebelumnya diperkirakan ada okupansi
sebanyak 22.210 unit, namun dengan
tertundanya beberapa proyek yang rilis
pada 2015 maka bertambah pesat menjadi
35.205 unit. Sebagian besar masih

didominasi oleh apartemen kelas menengah.
“Apartemen di kawasan Jabodetabek
dengan kisaran harga menengah masih
mendominasi, lihat saja apartemen di
Bekasi sudah banyak diminati. Tidak
harus strategis yang penting punya akses
transportasi yang mudah.” Kata Ferry
Salanto, Associate Director Konsultan
Properti Colliers International.
Meski kelesuan ekonomi masih
terasa, namun tahun ini dipercaya mampu
memberikan sentimen positif di sektor
apartemen. Adanya beberapa proyek
infrastruktur yang masif di beberapa titik
Jakarta diyakini mampu meningkatkan
harga jual proyek apartemen yang
masih dalam tahap pembangunan.
Selain itu pemerintah juga tengah
mengimplementasikan beberapa paket
kebijakan yang akan diterapkan menjadi
peraturan daerah diharapkan dapat
mendongkrak sektor ekonomi makro.l
Edisi JANUARI 2016
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Direktur Utama
Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan
Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS)

Soelistiawan
“Kami ingin
Meningkatkan Kinerja PNS“

B

adan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUMPNS) yang mengelola dan menyalurkan dana Tabungan Perumahan PNS
(Taperum-PNS) sejak tahun 1993 berdasarkan Keppres nomor 14, terus berupaya
memberikan pelayanan terbaiknya kepada PNS. Pelayanan yang selalu ditagih
PNS baik di daerah maupun di pusat adalah peningkatan besarnya bantuan bagi
PNS yang membeli rumah ataupun membangun rumah.
Upaya BAPERTARUM-PNS untuk bisa meningkatkan bantuan kepada PNS yang terus
diupayakan sampai saat ini adalah dengan cara melaksanakan perubahan Peraturan Presiden
(Perpres) tentang Taperum- PNS. Namun upaya ini masih dalam proses. Apabila perubahan
Perpres ini terbit, yang diuntungkan bukan siapa-siapa, melainkan para PNS itu sendiri.
Mereka bisa mendapatkan manfaat yang lebih optimal dari adanya Taperum-PNS. Sejumlah
terobosan telah disiapkan badan ini untuk dapat membantu PNS memiliki rumah. Untuk
mengetahui terobosan apa saja itu, Heroe Soelistiawan, Direktur Utama BAPERTARUMPNS, berkesempatan menjelaskannya kepada Tim Redaksi Rumah Kita. Berikut petikan hasil
wawancaranya :

Seperti apa kemajuan yang dicapai BAPERTARUM-PNS selama 2015 ?
Selama 2015 terjadi peningkatan dari PNS yang memanfaatkan Bapetarum sekitar tiga
kali lipat. Ada sekitar 5000 PNS di 2015 yang telah memanfaatkan Bapetarum, sebelumnya
paling hanya sekitar 1500 PNS per tahun. Harus diakui peningkatan ini salah satunya dipicu

14
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Selama 2015
terjadi
peningkatan
dari PNS yang
memanfaatkan
Bapertarum
meningkat
sekitar tiga
kali lipat.
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Sumber Foto:
ISTIMEWA

BAPETARUM HARUS
BISA MENJAWAB
PERSOALAN
KEBUTUHAN
RUMAH UNTUK
PNS. TIDAK HANYA
RUMAH YANG
UNTUK DIBELI
UNTUK DIMILIKI,
TAPI JUGA
RUMAH UNTUK
DITINGGALI.

oleh adanya program pembangunan satu
juta rumah dari pemerintah. Menurut saya
2015 merupakan tahun menggeliatnya
Bapetarum. Para stakeholder diingatkan
kembali akan pentingnya perumahan.
Meski demikian harus diakui dibandingkan
kebutuhannya, PNS yang memanfaatkan
Bapetarum masih terbilang sedikit.
Jadi berapa banyak PNS saat ini
yang belum memiliki rumah ?
Dari data yang ada pada kami itu
antara 1 juta hingga 1,5 juta PNS. Harus
disadari juga terkait pengadaan rumah
PNS itu meliputi empat kategori. Pertama,
PNS yang belum memiliki rumah. Kedua,
PNS yang pindah rumah, karena tugas. Dia
sudah memiliki rumah, namun di tempat
tugasnya saat ini belum memiliki rumah.
Ketiga, PNS yang bertugas di daerah
pemekaran, kabupaten/kota atau provinsi
baru, mereka juga membutuhkan rumah
di sana. Keempat, adalah menyangkut
welfare PNS yang bersangkutan. Sebagai
gambaran misalnya, PNS yang bertugas
di Kota Solo, belum tentu ingin membeli
rumah di Solo. Bisa jadi ia menginginkan
memiliki rumah di kota lain, di Yogyakarta
mungkin. Sehingga jika dilihat dari kategori
kebutuhan rumah PNS tadi. Kebutuhan
rumah untuk PNS pasti lebih besar dari 1
juta orang.
Jika begitu, cukup kompleks
juga masalah yang dihadapi
Bapetarum?
Intinya masalah pengadaan rumah
bagi PNS saat ini sudah tidak sama lagi
kondisinya saat badan ini dibentuk pada
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1993. Sehingga idealnya banyak yang harus
diperbaiki dari lembaga ini.
Apa saja yang harus diperbaiki ?
Bapetarum harus bisa menjawab
persoalan kebutuhan rumah untuk PNS.
Tidak hanya rumah yang untuk dibeli untuk
dimiliki, tapi juga rumah untuk ditinggali.
Seperti diketahui sejak tahun 2000
pemerintah sudah tidak lagi membangun
rumah dinas, yang ada rumah jabatan.
Sehingga sebenarnya ke depan keberadaan
Bapetarum ini ingin meningkatkan kinerja
PNS melalui pemenuhan kebutuhan
rumah. Untuk itu penguatan kelembagaan
Bapetarum perlu dilakukan.
Seperti apa contohnya?
Begini, Bapetarum sejak didirikan pada
1993 belum banyak berubah. Padahal
kondisi dan permasalahan yang dihadapi
sudah banyak berubah. Ruang lingkup
tugas kami juga belum berubah. Iuran
yang diambil dari PNS juga tidak berubah,
yakni antara Rp 3.000-Rp 10.000 per
PNS. Hasilnya Bapetarum hanya bisa
memberikan bantuan untuk kepemilikan
rumah bagi PNS sebanyak Rp 5,8 juta
hingga Rp 5,9 juta per PNS. Uang sebanyak
itu pada 1993 merupakan 20% dari harga
rumah. Saat ini barangkali besarnya
bantuan itu hanya 0,23% dari harga
rumah. Jadi dari jumlah iuran dan manfaat
yang diterima PNS memang sudah harus
berubah.
Berapa besar saat ini dana yang
dikelola Bapetarum ?
Akumulasi sejak 1993 hingga 2015,

kami mengelola sekitar Rp 11 triliun. Saat ini
iuran yang kami terima berasal dari sekitar
4,5 juta PNS.
Lalu upaya apa yang akan
dilakukan Bapetarum untuk
pembangunan rumah PNS?
Saya pribadi berharap tahun ini menjadi
momentum untuk semua stakeholder
kembali serius membangun rumah untuk
PNS. Selama ini yang terjadi pengembang
membangun rumah, apakah nanti yang
membeli PNS atau non PNS itu urusan lain,
yang penting rumahnya laku terjual. Nah,
kami sejak 2014 sudah mulai memikirkan
bagaimana caranya membangun rumah
khusus untuk PNS.
Seperti apa konsep rumah untuk
PNS yang di gagas Bapetarum itu?
Untuk mewujudkan itu harus ada
sinergi antara Bapetarum, Bank BTN,
Perumnas dan juga Pemerintah Daerah
(Pemda). Dari sinergi itu diharapkan rumah
untuk PNS itu lebih murah 30% dari harga
rumah untuk konsumen umum dengan
spesifikasi yang sama. Alternatif lainnya jika
harganya sama, maka spesifikasinya harus
lebih bagus (tinggi) 30%.
Dari mana datangnya angka 30%
itu ?
Itu magic number dari saya. Hitunghitungan kasarnya adalah berdasarkan

informasi yang sama himpun dari para
pengembang sekitar 20% harga jual
rumah merupakan sumbangan dari biaya
perijinan. Biaya perijinan ini bisa dipangkas,
karena bekerja sama dengan Pemda
setempat dimana lokasi perumahan untuk
PNS itu dibangun. Pemda harus punya
kepedulian untuk mewujudkan rumah bagi
PNS yang bekerja didaerahnya. Toh, untuk
memberikan ijin Pemda tidak harus keluar
biaya besar.

dari harga jual rumah sekitar 10%-nya
merupakan biaya marketing
Hingga 2015 lalu berdasarkan data
yang kami himpun ada sekitar 120 ribu PNS
yang siap membeli rumah dan memenuhi
persyaratan untuk ditetapkan Bapetarum.
Pendataan ini masih akan terus berlanjut
hingga tahun ini. Targetnya mungkin akan
ada 200 ribu PNS yang siap membeli
rumah. Ini merupakan demand yang sangat
besar bagi Perumnas.

Lalu dari mana yang 10% lagi?
Selama 2015 ini Bapetarum
melakukan jemput bola dengan mendata
PNS yang membutuhkan rumah dan
memenuhi persyaratan untuk dibantu oleh
Bapetarum. Contohnya kami mendata
PNS di Kabupaten Kulonprogo, Jawa
Tengah yang berminat membeli rumah
ada sekitar 1300-an PNS yang terdaftar di
sana. Setelah diseleksi ada 900 PNS yang
berminat membeli rumah dan layak dibantu
Bapetarum. Data tersebut kami sampaikan
kepada Perumnas, ini ada PNS sebanyak ini
yang siap membeli rumah yang dibangun
Perumnas. Bagi perbankan dalam hal ini
BTN, juga bisa mempersiapkan plafon
kredit KPR untuk PNS di daerah tersebut.
Jadi kami ciptakan dulu pasarnya, kami
sampaikan dulu besar kebutuhannya, baru
Perumnas bangun rumahnya. Perumnas
tidak perlu mengeluarkan biaya marketing
untuk menjual produknya. Untuk diketahui

Ini sebuah terobosan baru ?
Pendekatan ini berbeda dari
sebelumnya. Perumnas bangun rumah
secara massal baru ditawarkan ke PNS.
Ternyata over produksi, banyak rumah yang
tidak bisa dibeli PNS. Dengan pendekatan
baru ini banyak pihak yang diuntungkan.
Antara Bapetarum, Perumnas dan juga
BTN dapat bersinergi membangun rumah
PNS. Padahal hasil akhir yang dituju sama
yani membangun rumah PNS. Jadi diantara
Bapetarum, BTN dan juga Perumnas tidak
bekerja sendiri-sendiri, kami datang dengan
satu kata memberikan solusi bagi PNS di
daerah untuk pengadaan rumah.
Perlu diingat, untuk membangun
rumah khusus PNS memang harus seperti
itu. Harus ada daya tariknya, PNS harus
memiliki privilege, harga yang ditawarkan
harus berbeda dengan yang dipasarkan
untuk konsumen umum. Seperti misalnya
rumah untuk wartawan, tentunya harga
yang ditawarkan harus lebih murah dari
harga pasar, demikian juga rumah yang
dikhususkan untuk PNS.

PROFIL

Heroe
Soelistiawan
Pendidikan
Teknologi Industri Pertanian, IPB Bogor ( 1985 )
SMA Loyola Semarang ( 1980 )
SMP II Semarang ( 1977 )
SD Pendrikan Tengah III ( 1973 )
Pengalaman kerja
Direktur Utama, Bapertarum ( 2013 – sekarang )
Asisten Direktur, Mandiri Sekuritas ( 2013 )
Executive Vice President, Mandiri Sekuritas
( 2010 – 2013 )
SVP Group Head, Bank Mandiri ( 2010 )
VP Cash Management, Bank Mandiri
( 2000 – 2009 )

Ada produk terbaru dari
Bapetarum untuk membantu PNS
memiliki rumah ?
BAPERTARUM-PNS terus berupaya
mendukung agar PNS dapat memiliki
rumah. Produk terbaru yang diberikan
kepada PNS akan menambah alternatif
manfaat yang dapat dirasakan PNS, dimana
PNS dapat memanfaatkan Bantuan Uang
Muka dan Bantuan Tabungan Perumahan
PNS yang besarnya mencapai 5 juta lebih
(untuk PNS golongan I-III) dan 4 juta
untuk PNS golongan IV. Selain itu PNS
juga dapat memilih Tambahan Bantuan
yang besarnya untuk RST mencapai Rp 20
juta dan Rusun Rp 30 juta dengan jangka
waktu pengembalian maksimal 15 tahun.
Diharapkan dengan semakin bertambahnya
produk layanan, PNS semakin memiliki
pilihan yang pada akhirnya sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan mereka dalam
upaya memiliki rumah. l
Edisi JANUARI 2016
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Kementerian

BUMN
Meningkatkan
Kesejahteraan Peyandang

Disabilitas
Penyandang
disabilitas diberi
kesempatan dan
pelatihan untuk
bekarya dan
sekaligus
berkarier di
lingkup BUMN. Bukti
keberadaan
BUMN memang
memberikan manfaat
bagi masyarakat.

Sumber Foto:
bumn.go.id
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KEMENTERIAN Badan Usaha Milik
Negara dan Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia pada Desember 2015
lalu, bertempat di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan, sepakat menandatangani
Memorandum of Understanding (MoU)
untuk melaksanakan pelatihan kepada
tenaga kerja penyandang disabilitas pada
perusahaan BUMN. Penandatanganan
MoU ini dilakukan oleh Menteri BUMN dan
Menteri Ketenagakerjaan yang disaksikan
oleh Pejabat Eselon I Kementerian BUMN
dan Kementerian Ketenagakerjaan,
Perwakilan ILO Jakarta, Para Direksi BUMN,
Pengurus Pusat Persatuan Penyandang
Disabilitas Indonesia, Direktur PT Trans
Retail Indonesia, Perwakilan Pekerja
Disabilitas dan Perwakilan Kementerian
Sosial.
Sebelumnya Pemerintah sudah
menerbitkan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1997 tentang Penyandang
Cacat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pengesahan Convention
on The Rights of Person with Disabilities
(Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang
Disabilitas) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Cacat.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut,
maka dibentuklah sebuah komitmen dari
Kementerian BUMN dan BUMN sebagai
Agent of Development yang berkontribusi
dalam meningkatkan kesejahteraan dan
mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu
mendorong penempatan dan pelatihan
kerja bagi penyandang disabilitas pada

BUMN sebagai
Agent of
Development
yang
berkontribusi
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
dan
mencerdaskan
kehidupan
bangsa.

BUMN sesuai dengan kewenangan masingmasing. Hal ini juga merupakan kepedulian
Pemerintah terhadap masyarakat
penyandang disabilitas.
Pada kesempatan tersebut, dua
perwakilan pekerja penyandang disabilitas
menyampaikan testimoni yakni oleh Julian,
karyawan dari Bank Mandiri dan Leonard,
karyawan PT Trans Retail Indonesia.
Mereka menyampaikan rasa terima kasih
atas adanya MoU ini yang berarti semakin
memberi kesempatan bagi penyandang

disabilitas untuk bekerja. Selain itu ucapan
terima kasih juga ditujukan kepada kedua
perusahaan tempat mereka bekerja yang
sudah membuka kesempatan sehingga
dapat membuktikan bahwa merekan
pun mampu bersaing di dunia kerja di
tengah keterbatasan. “Semoga akses
kerja bagi penyandang disabilitas semakin
difasilitasi sehingga kami pun bisa lebih
produktif dalam bekerja,” harap Julian.
Setelah menyampaikan testimoni, Leonard
menyematkan Pin Disabilitas kepada
Menteri BUMN sebagai tanda dukungan
terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas.
Selanjutnya, Nota Kesepahaman
ini akan menjadi dasar bagi BUMN
bekerjasama dengan Kementerian
Ketenagakerjaan dalam melaksanakan
pelatihan kerja dan pembinaan bagi
penyandang disabilitas untuk dapat bekerja
sesuai dengan kemampuannya. Sinergi
ini adalah salah satu wujud BUMN Hadir
Untuk Negeri yang harus memberikan
manfaat positif bagi penyandang disabilitas
di Indonesia.
“BUMN adalah bagian dari masyarakat
Indonesia, memiliki kontribusi membangun
negeri tanpa kecuali. Ini adalah contoh
bahwa BUMN juga memiliki kepedulian
terhadap penyandang disabilitas
dengan memberikan kesempatan kerja
serta perlakuan yang sama, karena
dengan begitu BUMN telah membantu
meningkatkan kualitas SDM penyandang
cacat di Indonesia yang mandiri dan
sejahtera serta mampu bersaing dalam
MEA,” tutur Menteri BUMN Rini M.
Soemarno. l
Edisi JANUARI 2016
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Melindungi

Bumi

dari

Perubahan Iklim
SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN, INDONESIA AKAN
MERASAKAN DAMPAK YANG PALING BURUK,
AKIBAT PERUBAHAN IKLIM YANG TERJADI DI BUMI.
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D

alam Conference of Parties
21 atau KTT Perubahan
Iklim PBB yang berlangsung
di Paris, Perancis pada
30 November 2015
hingga 13 Desember 2015
di Le Bourget, Indonesia menyatakan
dukungannya terhadap pengurangan emisi
untuk memerangi dampak perubahan
iklim. Karena Indonesia menyadari
memiliki kondisi geografis yang rentan
terhadap perubahan iklim. Dua pertiga
wilayah terdiri dari laut, memiliki 17 ribu
pulau, dan banyak diantaranya pulau-pulau
kecil. Sebanyak 60% penduduk tinggal di
pesisir dan 80% bencana selalu terkait
dengan perubahan iklim.
Dan sebagai salah satu negara
pemilik hutan terbesar yang menjadi
paru-paru dunia, Indonesia telah memilih
untuk menjadi bagian dari solusi. Hal ini
dinyatakan langsung oleh Presiden Joko
Widodo. Dalam pidatonya ia menegaskan
bahwa Indonesia sanggup menurunkan
emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030.
Bahkan, sampai 41 persen jika mendapatkan
bantuan internasional. Jokowi juga berjanji di
bawah kepemimpinannya akan membangun
Indonesia dengan memperhatikan
lingkungan.
Menurut Presiden, penurunan
emisi dilakukan dengan mengambil
beberapa langkah di berbagai bidang. Di
bidang energi pengalihan subsidi bahan
bakar minyak ke sektor produktif. Juga,
peningkatan penggunaan sumber energi

terbarukan hingga 23 persen dari konsumsi
energi nasional pada tahun 2025. Salah
satunya ialah pengolahan sampah menjadi
sumber energi.
Dalam bidang tata kelola hutan
dan sektor lahan, kata Presiden
Jokowi, penerapan one map policy.
"Yakni, menetapkan moratorium dan
review ijin pemanfaatan lahan gambut,
pengelolaan lahan dan hutan produksi
lestari". Sedangkan di bidang maritim
ada dua langkah yang akan diambil.
Yakni, mengatasi perikanan ilegal dan
perlindungan keanekaragaman hayati laut.
COP di Paris, Perancis yang
dihadiri sebanyak 195 negara peserta
ini mengeluarkan Kesepakatan Paris
(Paris Agreement) sebagai pengganti
Protokol Kyoto untuk memerangi dampak
perubahan iklim. Kesepakatan Paris
merupakan kesepakatan internasional
mengikat sebagai komitmen bersama
dunia untuk melakukan pengurangan emisi
gas rumah kaca yang diberlakukan pasca
2020. Kesepakatan Paris menyebutkan
negara-negara dunia berkomitmen
menjaga ambang batas kenaikan suhu
bumi di bawah 2 derajat celcius (2oC) dan
berupaya menekan hingga 1,5oC.
Setidaknya terdapat lima poin penting
dalam kesepakatan ini. Pertama, upaya
mitigasi dengan cara mengurangi emisi
dengan cepat untuk mencapai ambang
batas kenaikan suhu bumi yang disepakati
yakni di bawah 2oC dan diupayakan ditekan
hingga 1,5oC.

Kedua, sistem penghitungan
karbon dan pengurangan emisi secara
transparan. Ketiga, upaya adaptasi dengan
memperkuat kemampuan negara-negara
untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
Keempat, memperkuat upaya pemulihan
akibat perubahan iklim, dari kerusakan.
Kelima, bantuan termasuk pendanaan
bagi negara-negara untuk membangun
ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Dalam kesepakatan ini, usulan
Indonesia terakomodasi di dalamnya
seperti diferensiasi atau perbedaan
kewajiban antara negara maju dan
berkembang, program REDD, implementasi
aksi dari kesepakatan Paris, finansial, dan
transformasi teknologi dan peningkatan
sumberdaya manusia. Bahkan negaranegara kaya sepakat menyediakan dana
100 miliar dolar Amerika per tahun
sebelum 2020 untuk membantu negaranegara berkembang guna mengubah
perekonomian mereka.
Kesepakatan Paris tercatat sebagai
perjanjian pertama yang melibatkan semua
negara untuk mengurangi emisi karbon.
Usaha serupa gagal diwujudkan dalam
konferensi di Kopenghagen tahun 2009.
Kegagalan saat itu terjadi karena tidak
tercapainya kesepakatan untuk menetapkan
sasaran pengurangan emisi pada masingmasing negara. Ketika itu, banyak negara
seperti Cina, India dan Afrika Selatan tidak
bersedia menerima syarat yang dianggap
akan menghambat laju pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan. l
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Bebas Visa Demi
Mendongkrak Devisa

S

Kebijakan ini diterapkan
untuk mendongkrak devisa
negara dari kedatangan
wisatawan manca negara
(Wisman).

ektor pariwisata bak mendapat
angin segar pada tahun 2015 lalu
lewat kebijakan pemberian bebas
visa bagi warga dari beberapa negara yang
akan mengunjungi Indonesia. Kebijakan ini
diharapkan dapat mendongkrak kunjungan
wisatawan mancanegara (wisman) demi
mencapai target 20 juta kunjungan pada
2019.
Dengan fasilitas bebas visa kunjungan
singkat (BVKS) ini, pengunjung dari
negara yang terdaftar akan dibebaskan

Sumber Foto:
jakartajive.com
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dari pembayaran biaya administrasi untuk
perizinan masuk ke wilayah Indonesia.
Tentunya pemerintah menyadari bahwa
dengan menerapkan kebijakan ini akan
kehilangan penerimaan negara sebesar
US$25 per wisatawan. Namun potensi
penerimaan devisa dari kedatangan para
wisatawan mancanegara diperkirakan
jauh lebih besar. Bahkan, kebijakan ini
diperkirakan akan menambah devisa
negara minimal US$1 miliar dari kunjungan
satu juta Wisman.

Sumber Foto:
beritadaerah.co.id

Dengan
fasilitas bebas
visa kunjungan
singkat (BVKS) ini,
pengunjung dari
negara yang
terdaftar akan
dibebaskan dari
pembayaran biaya
administrasi
untuk perizinan
masuk ke wilayah
Indonesia.

Kebijakan Pemerintah ini menimbulkan
pro-kontra. Ada sebagian elit politik yang
mencemaskan strategi yang ditempuh
untuk memperbanyak negara bebas
visa berpengaruh terhadap keamanan
di Indonesia. Namun dengan tegas
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
mengatakan, bahwa hal tersebut tidak akan
mempengaruhi keamanan Indonesia.
Menurut Presiden urusan bebas
visa adalah untuk kepentingan turisme.
Sedangkan keamanan negara merupakan
urusan Polri. Hal tidak dapat dicampur
adukkan. Seperti negara tetangga

Singapura dan Malaysia yang telah
menerapkan bebas visa untuk 170 negara
lebih. Sampai saat ini mereka aman-aman
saja. Program pembebasan visa ini justru
akan mendorong perekonomian nasional.
Lantaran akan menambah devisa negara
serta menggerakkan ekonomi masyarakat.
Menurut Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli
ada usulan 84 negara yang menerima
Bebas Visa Kunjungan (BVK) tahap III.
Jumlah tersebut disaring dari 95 negara
usulan, sehingga ada 11 negara yang dicoret
dari daftar usulan mendapat fasilitas bebas
visa ke Indonesia. Sehingga total ada 174
negara sampai saat ini yang memperoleh
BVK ke Tanah Air.
Berikut 84 daftar sementara negara
atau kebangsaan yang diusulkan menerima
bebas visa tahap III, antara lain:
Australia, Ukraina, Kenya, Serbia
Montenegro, Sudan, Nepal, Uzbekistan,
Bangladesh, Kamerun, Senegal, Sri Lanka,
Zimbabwe, Palestina, Pakistan, dan
Honduras.
Kemudian ada Mongolia, Uruguay,
Uganda, Bosnia dan Herzegovina, Kosta
Rika, Mali, Albania, Mozambik, Makedonia,
FYR, Comoros, El Savador, Madagaskar,
Zambia, Moldova, dan Georgia.
Selain itu, ada Burkino Faso, Namibia,
Kiribati, Trinidad dan Tobago, Guetemala,
Gambia, Armenia, Bolivia, Bhutan, Cote
d'Ivoire, Mauritania, Jamaica, Paraguay,
Korea Utara, Benin, Tajikistan, Cuba,
Dominican Republic, Somalia, serta
Rwanda.
Pemerintah juga mengusulkan untuk
bebas visa bagi Tonga, Andorra, Solomon

Islands, Botswana, Belize, Togo, Malawi,
Cape Verde, Turkmenistan, Chad, Lesotho,
Burundi, Nicaragua, Saint Kitts dan Navis,
Grenada, Tuvalu, Gabon, Barbados,
Vanuatu, Bahamas, dan Haiti.
Kemudian ada Guyana, Swiss, Samoa,
Nauru, Antigua dan Barbuda, Palau, Saint
Lucia, Sao Tome dan Principe, Saint Vincent
dan The Grenadines, Mauritius, Marshall
Islands, Puerto Rico, dan Guinea.
Pemberian bebas visa ini tidak
sembarangan diberikan kepada setiap
negara, pemerintah Indonesia menerapkan
beberapa aturan menolak permintaan
bebas visa yaitu bagi negara-negara yang
aktif dalam perdagangan narkoba dan
eksportir ideologi ekstrim karena Indonesia
bersikap tegas terhadap narkoba dan
terorisme. Brasil, Tiongkok, dan Australia
adalah negara-negara yang mendapat
perhatian khusus dalam kebijakan ini.
Brasil akhirnya diberikan bebas visa
masuk Indonesia setelah membaiknya
hubungan kedua negara setelah konflik
diplomatik terkait kasus hukuman mati.
Pemerintah juga mengundang Duta
Besar Tiongkok untuk mengantisipasi
perdagangan narkoba dan cyber crime
yang tidak diharapkan muncul setelah
penerapan kebijakan bebas visa ini.
Sementara itu khusus untuk Australia,
pemerintah akan melakukan negosiasi
terkait tiga komitmen yaitu pemberian
visa jangka panjang terhadap pejabat
tinggi, pemberian visa untuk pebisnis, dan
pengetatan bandara dan pelabuhan terkait
perdagangan narkoba. Indonesia juga
sempat berkonflik dengan Australia karena
kasus hukuman mati. l
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Sumber Foto:
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Kota Kecil
Peraih Adipura 2015
DUA KOTA INI MESKI TERGOLONG KECIL,
NAMUN MAMPU MENJAGA KEBERSIHAN DAN
LINGKUNGAN KOTA. TAK HERAN BILA HAMPIR
SETIAP TAHUN MENDAPAT ANUGERAH ADIPURA.

A

nugerah Adipura kembali
diberikan pada akhir tahun 2015
untuk sejumlah kota di negeri ini.
Adipura merupakan sebuah penghargaan
bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam
kebersihan serta pengelolaan lingkungan
perkotaan yang diselenggarakan oleh
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
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dan Kehutanan.
Anugerah Adipura diberikan kepada
kota atau kabupaten yang memiliki
kinerja pengelolaan lingkungan sesuai
dengan kriteria Anugerah Adipura. Pada
penghargaan di tahun 2015 sebanyak 65
kota dan kabupaten se Indonesia menerima
penghargaan Adipura. Ke 65 kota dan

kabupaten tersebut terbagi dalam tiga
kategori yakni kategori kota metropolitan
(sebanyak 5 kota), kota besar (3 kota),
kota sedang (25 kota), dan kota kecil (32
kota). Peraih Adipura kategori kota kecil
diantaranya adalah Kota Pangkalan Bun
dan Indramayu.
Pangkalan Bun
Pangkalan Bun merupakan sebuah kota
kecil yang merupakan ibukota kabupaten
dari Kotawaringin Barat (Kobar), Provinsi
Kalimantan Tengah. Kota ini berhasil
meraih prestasi di tingkat nasional.
Sudah delapan kali berturut-turut kota ini
mendapat Anugerah Adipura. Bahkan di
tahun 2015 Pangkalan Bun mendapatkan
nilai terbaik untuk kategori kota kecil.
Kobar merupakan satu-satunya
kabupaten di Kalteng yang mendapatkan
anugerah adipura tahun 2015. Selama ini
Pangkalan Bun menjadi acuan dan tolak
ukur bagi Kalteng, bahkan bagi Kalimantan
pada umumnya. Dan anugerah Adipura
ini merupakan bukti bahwa Pangkalan Bun
mampu bersaing dengan kota-kota lainnya
untuk tingkat nasional.
Bupati Kobar Bambang Purwanto,
merasa bangga terhadap prestasi Kobar
dalam meraih anugerah Adipura yang
kesembilan kalinya. Prestasi yang telah
diraih ini bukan berarti tugas menjaga
lingkungan cukup sebatas yang telah
dilakukan. Justru penghargaan ini
merupakan cambuk untuk senantiasa
menjaga lingkungan.
Bambang mengingatkan betapa
pentingnya peran serta masyarakat
dalam upaya menjaga lingkungannya.
Kedepan jajaran Pemkab Kobar akan
semakin merangsang semua pihak untuk
ambil bagian dalam upaya menjaga
lingkungan, tidak hanya di sekolah-sekolah,
kantor pemerintahan, tapi juga hingga
perusahaan-perusahaan swasta. Bambang
juga berterima kasih kepada masyarakat
Kobar yang selama ini men-support Pemkab
dalam menjaga lingkungan. Keberhasilan
meraih Adipura ke sembilan bagi Pangkalan
Bun ini merupakan keberhasilan seluruh
masyarakat Kobar.

Anugerah Adipura diberikan
kepada kota atau kabupaten
yang memiliki kinerja
pengelolaan lingkungan
sesuai dengan kriteria
Anugerah Adipura.

tahun 2015 itu merupakan Adipura
ketujuh yang diraihnya. Bupati Indramayu
Hj. Anna Sophanah menyatakan
kebanggaannya atas prestasi tersebut.
Penghargaan Adipura ini merupakan
kerja keras dari semua pihak yang ingin
menciptakan Kabupaten Indramayu bersih
dan nyaman.
Ia menambahkan, penghargaan
Adipura bukanlah suatu tujuan akhir,
namun yang terpenting dapat mengubah
budaya dan perilaku sosial masyarakat
Indramayu, untuk hidup bersih. Anna pun
berharap, penghargaan Adipura itu dapat
dirasakan seluruh lapisan masyarakat
Indramayu, bukan saja yang di kota namun
juga bisa dirasakan oleh masyarakat yang
ada di pedesaan.

Sumbangan nilai terbesar yang
menghantarkan Indramayu menyabet
anugerah Adipura ini adalah dari penilaian
pengelolaan TPA (Tempat Pembuangan
Akhir) yang dimilikinya. Hal tersebut
dikatakan oleh Kepala Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten Indramayu,
Trisna Hendarin. TPA Pecuk yang dikelola
DKP Indramayu, saat ini menjadi pusat
pendidikan bagi pegelola TPA se-Indonesia
karena sudah menerapkan TPA terpadu.
Bahkan telah banyak kabupaten/kota
yang melakukan studi banding ke TPA
Pecuk. Tahun ini TPA Pecuk akan menjadi
ecotourism sampah, yakni menciptakan TPA
yang bisa dijadikan sebagai sarana edukasi
dan juga wisata, baik bagi pelajar maupun
masyarakat umum. l

INDRAMAYU
Selain Pangkalan Bun, Kabupaten
Indramayu juga memperoleh Penghargaan
Adipura 2015 untuk kategori kota kecil.
Bagi Kota Mangga ini, anugerah Adipura
Edisi JANUARI 2016
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Perumnas
Meriahkan Perayaan
Hari Bakti

PU KE-70
Melalui kegiatan fun bike, direksi
dan karyawan Perumnas ikut
memperingati Hari Bakti PU.

D

esember menjadi
bulan yang istimewa
bagi kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
(PUPR). Serangkaian
acara perayaan Hari Bakti PU yang
pada Desember 2015 lalu merupakan
peringatan yang ke -70. Hari Bakti PU
kali ini dilaksanakan dengan meriah dan
melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Berbagai acara menarik dikemas agar
dapat memeriahkan Hari Bakti PU ke70 ini. Perumnas selaku BUMN yang
di bawah langsung pembinaan Teknis
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat memberikan dukungan
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Hari Bakti PU kali
ini dilaksanakan
dengan meriah
dan melibatkan
berbagai unsur
masyarakat.

Sumber Foto:
pvadi.files.wordpress.com

Penuh dalam perayaan acara tersebut.
Dalam acara pameran yang
diselenggarakan di JCC senayan Jakarta
pada tanggal 28-29 November, Perumnas
turut serta membuka stand Pameran
yang menampilkan produk dan Pameran
Foto mengenai Peran Perumnas selama
periode 40 tahun berkarya untuk melayani
kebutuhan Papan.
Pada Minggu, 29 November
karyawan Perumnas berbaur dengan

Direksi Perumnas mengikuti acara Fun
Bike dari kantor Kementerian PUPERA
menuju Bundaran HI. Rangkaian
kegiatan yang dibuka langsung Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
tersebut merupakan bukti sinergi yang
harmonis antara kementerian PUPERA
dengan perusahaan BUMN. Kegiatan
tersebut tercermin dalam kegiatan
yang dilaksanakan dengan meriah dan
melibatkan semua pihak. l
Edisi JANUARI 2016
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Sentraland Karawang
Hadir di REI Properti Expo
Karawang kini
menjadi kota satelit
baru. Kebutuhan
hunian modern
di kota tersebut,
dimanfatkan
PerumNAs dengan
menghadirkan
apartemen
berkulitas dengan
harga terjangkau.

Sumber Foto:
perumnas.co.id
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P

roduk Perumnas yang ditunggu
tunggu oleh konsumen akhirnya
diperkenalkan (launching) dalam
acara REI Property Expo. Produk tersebut
berupa apartemen murah yang terletak
di kota Karawang, Jawa Barat. Hunian
vertikal seperti ini memang dibutuhkan
oleh konsumen perkotaan khususnya
bagi warga Karawang. Apartemen ini juga
diburu oleh mereka yang memang ingin
berinvestasi di kota Karawang. Sebagai
daerah penyangga Ibu Kota Jakarta,
Karawang kini tumbuh menjadi kota satelit
Baru yang didukung dengan pertubuhan
ekonomi yang cukup tinggi. Buktinya
makin banyak bermunculan kawasan
Industri baik skala nasional maupun
internasional di kota tersebut. Hal itu pula
yang menyebabkan kebutuhan hunian di
Karawang makin meningkat, karena makin
banyak ekspatriat dan pekerja urban yang
tinggal di kota ini.
Perumnas selaku pengembang
perumahan telah lebih dahulu
berkembang di kota Karawang. Di kota
ini Perumnas telah mengembangkan
kawasan hunian berskala besar di
kecamatan Teluk Jambe. Kini Perumnas
hadir dengan konsep Baru di Karawang,

Sumber Foto:
Dok. perumnas

yakni membangunan apartemen
berkualitas dengan harga terjangkau.
Mengusung brand Grand Sentraland
Karawang, Perumnas menghadirkan
hunian berkualitas dengan harga di bawah
Rp 200 jutaan.
Grand Sentraland Karawang dibangun
di kawasan yang strategis. Terintegrasi
apik dengan jalur transportasi Nasional
(5 km dari Tol Cikampek) dan kawasan
bisnis terpadu yang telah berkembang.
Membuat kawasan ini pun semakin
menarik dan menjanjikan. Nantinya
Apartemen ini akan dibangun secara
bertahap sebanyak tiga tower yang
dilengkapi dengan sarana dan prasarana
modern, sebagai penunjang aktifitas dan
kebutuhan para penghuni
Direktur Pemasaran Perumnas,
Muhammad Nawir menjelaskan bahwa
untuk saat ini Apartemen Grand
Sentraland Karawang sudah mulai dapat
dipesan. Tentunya saat ini merupakan
kesempatan yang sangat baik untuk
membeli unit Apartemen tersebut.
Pasalnya, pertumbuhan kota Karawang
yang begitu baik akan mempengaruhi
kenyamanan menghuni dan nilai investasi
yang menjanjikan. l

Tahun Baru
Perumnas kelola
12 Ribu Rusun

Sumber Foto:
www.propertynbank.com

P

Berpengalaman mengelola
Rusun selama 30 tahun. Mulai
tahun ini, Perumnas mendapat
tambahan mengelola 12 ribu
lebih unit Rusun.

emerintah melalui, Kementerian
pekerjaan umum dan Perumahan
Rakyat menyerahkan pengelolaan
129 menara rumah susun yang terdiri
dari 12.384 unit kepada Perumnas.
Melalui penyerahan tersebut berarti pula
menguatkan fungsi Perumnas setelah
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun
2015 di tandatangani Presiden.
Dalam PP No 83/2015 tersebut
disebutkan, Perumnas ditunjuk sebagai
pengelola perumahan publik. “Dengan

Sumber Foto:
sejuta-rumah.com

penandatanganan nota kesepahaman ini,
kami akan bergerak cepat, jadi penyerahan
rusun ini agar dikelola Perumnas secara
profesional dan mungkin nanti kami
akan menyerahkan aset tanah kepada
Perumnas untuk dibangun rumah susun
sederhana milik”, kata Menteri PUPR
Basuki hadimuljono seusai menyaksikan
penandatanganan nota kesepahaman
antara Kementerian PUPRR dan Perum
Perumnas, Desember lalu di Jakarta.
Sementara itu, Direktur Utama
Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto
mengatakan, untuk tahap awal Rumah
Susun (Rusun) yang siap dikelola oleh
Perumnas terdiri dari 45 blok kembar atau
setara 4.320 unit hunian. Selanjutnya pada
tahap kedua nanti akan diserahkan juga
Rusun yang saat ini masih dalam tahap
penyelesaian. Rusun-rusun yang dikelola
Perumnas tersebut tersebar diseluruh
Indonesia. Himawan menegaskan alih
kelola Rusun ini bukan pemindahan
aset, oleh karena itu tetap dibutuhkan
koordinasi dengan pemerintah daerah
selaku pemilik lahan. Mengelola Rusun
bukan pengalaman baru bagi Perumnas.
Selama 30 tahun BUMN ini telah
mengelola Rusun 5.000 unit Rusun.
Terkait PP No 83/2015, menurut
Himawan kini Perumnas punya empat
tugas utama. Yaitu menyediakan
permukiman dan atau rumah bagi
masyarakat berpenghasilan rendah dan
menjalankan fungsi bank tanah untuk
menjaga kesetabilan harga. Fungsi
lainnya mengelola aset atau properti dan
memperbesar kapasitas melalui kerjasama
dengan pengembang di daerah untuk
menambah suplai. Tahun ini, Perumnas
mendapatkan penyertaan modal
negara Rp 1 triliun yang direncanakan
untuk membeli tanah Rp 300 miliar
dan membangun rumah Rp 700 miliar.
“Sampai 2020, kami perlu Rp 11 triliun
untuk bisa mencapai kapasitas produksi
100.000 rumah,” kata Himawan. l
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Selayang Pandang

Pelabuhan
Ratu
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Bukan Sekadar

Bangunan
Tua

S

ebagai sebuah negeri
yang terdiri dari berbagai
kebudayaan, Indonesia
memiliki peninggalan berupa
bangunan bersejarah yang
terdapat di beberapa kota.
Bangunan-bangnan tua itu, merupakan
saksi bisu, kemegahan, kemasyhuran
yang pernah di capai kota-kota tersebut.
Kompleks bangunan-bangunan tua itu
kini menjadi daya tarik terendiri bagi para
wisatawan.
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Palembang, Kota Tertua
Penuh Bangunan Bersejarah

Sumber Foto:
itikkecil.wordpress.com

SAAT ini Palembang, merupakan Ibukota
Provinsi Sumatera Selatan. Dari catatan
sejarah yang ada Palembang merupakan
pusat kota pemerintahan Kerajaan
Sriwijaya, yang berdiri pada abad ke-7.
Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit
yang ditemukan di Bukit Siguntang,
Palembang, menyatakan pembentukan
sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai
kota pada tanggal 17 Juni 688 Masehi.
Ahli sejarah pun meyakini dari informasi
tersebut menjadikan kota Palembang
sebagai kota tertua di Indonesia. Situs
sejarah yang ditemukan di kota ini cukup
beragam. Mulai dari jaman Kerajaan
Sriwijaya, Melayu Kuno, kebudayaan
Jawa, pengaruh kerajaan Islam di
Suamtera, jaman kolonial Belanda hingga
era kemerdekaan.
Di sekitar Sungai Musi, misalnya
banyak ditemukan situs sejarah. Di
sepanjang aliran sungai ini dengan mudah
ditemukan kampung-kampung tua

dengan rumah panggung yang khas. Di
sungai ini juga terdapat Pulau Kemaro. Di
pulau ini terdapat Klenteng Hok Tjing Rio
(Kuan Im) yang sudah ada sejak 1962 dan
Pagoda nan indah berlantai 9 yang yang
berada di tengah-tengah pulau.
Di Sungai Musi juga terdapat
Jembatan Ampera yang dibangun pada
1962. Jembatan sepanjang 1.170 meter
ini merupakan ikon kota Palembang. Ada
juga Perumahan Kapitan 7 Ulu. Rumah
Keturunan warga Tionghua bergaya rumah
panggung. Kampung Arab 12 Ulu yang
sudah ada sejak tahun 1900.
Peninggalan sejarah di era kolonial
Belanda bisa dilihat di Gedung Menara Air
atau Kantor Ledeng (1931). Situs sejarah
lainnya yang dapat dijumpai di kota ini
adalah Benteng Kuto Besak (1780), Patung
Budhan Bukit Siguntang (1738), Klenteng
Ulu (1733) serta masih banyak lagi
peninggalan bersejarah yang perlu di rawat
dan dilestarikan. l

Banjarmasin,
Kota Pusaka Tepi Sungai
Banjarmasin Ibu kota Provinsi
Kalimantan Selatan. Terletak di delta
Sungai Martapura dan dekat dengan
persimpangan Sungai Barito. Itu sebabnya
kota yang berdiri sejak 1526 ini dilintasi
oleh banyak sungai, hingga mendapat
sebutan kota seribu sungai. Letaknya yang
berada di tepi sungai membuat banyak
peninggalan khas kehidupan masyarakat
tepi sungai.
Di tepi Sungai Martapura terdapat
Kampung Sungai Jingah, yang dibangun
pada awal abad ke-19. Di kampung ini
dapat dijumpai bangunan rumah khas suku
Banjar seperti Gajah Manyusu, Balai Laki,
Palimbahan, Palimasan dan Lanting.
Seperti halnya di kota besar yang ada
di seluruh dunia, Banjarmasin juga memiliki
kampung pecinan, yang dulu menjadi pusat

Sumber Foto:
ISTIMEWA

kegiatan bisnis. Uniknya di banjarmasin ada
dua pecinan. Yakni kampung Pecinan Laut,
yang terletak di tepi sungai Martapura dan
Kampung Pecinan Darat yang terletak di
Jl. Veteran. Kedua China Town ini dibangun
sejak jaman kolonial Belanda. Rumah unik
bergaya campuran etnis tionghoa dan
banajr dapat dijumpai di kampung Pecinan
darat.
Salah satu masjid tertua di
Banjarmasin, dibangun pada tahun 1195
H atau 1774 Masehi Meski berada di
Kalimantan Selatan, arsitektur masjid mirip
dengan masjid-masjid yang ada di Pulau
Jawa. Di kota ini juga terdapat kelenteng
tua yang terletak di Jl. Veteran. Usia
kelenteng ini sudah lebih dari 100 tahun
dan kini sudah ditetapkan menjadi salah
satu cagar budaya. l
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Bogor, Kota Peristirahatan
Para Petinggi Negeri
SEBELUM dibangun oleh pemerintah
kolonial Belanda, Bogor diyakini sebagai
Pakuan, yang merupakan Ibukota Kerajaan
Padjajaran. Pada 1745 di era pemerintahan
Gubernur Jenderal Gustaaf Willem
Baron van Imhoff, kota ini dibangun
sebagai tempat peristirahatan petinggi
pemerintahaan. Hal itu ditandai dengan
dibangunnya Istana Bogor sebagai tempat
peristirahatan Gubernur Jenderal yang
berkuasa di Hindia Belanda.
Dahulu Istana Bogor dahulu bernama
Buitenzorg atau Sans Souci yang berarti
tanpa kekhawatiran. Sejak tahun 1870
hingga 1942, Istana Bogor merupakan
tempat kediaman resmi dari 38 Gubernur
Jenderal Belanda dan satu orang Gubernur
Jenderal Inggris. Saat ini bangunan bergaya
arsitektur Blehheim Palace, salah satu
istana di Oxford Inggris, menjadi salah satu
kediaman resmi Presiden RI.
Di Kota Bogor mudah sekali
menemukan bangunan dan tempat

Sumber Foto:
ISTIMEWA
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bersejarah mulai dari peninggalan kerajaan
Padjajaran hingga jaman kolonial. Seperti
misalnya Gedung Balai kota Bogor yang
dibangun 1868. Gedung Keresidenan
dibangun pada 1800-an. Monumen dan
Museum PETA dibangun pada 1745,
Museum Zoologi (1894), Stasiun Kereta
Api Bogor (1872), Gedung Blenong (1938),
Balai Teknologi Penelitian Perkebunan
(1926).
Selain itu terdapat juga Rumah Sakit
Salak yang dibangun pada abad ke18) dan
Masjid Empang yang dibangun pada 1815.
Di Bogor masih banyak lagi bangunanbangunan di kota ini yang membuat Bogor
layak menjadi kota pusaka. l

Karangasem, Jejak
Kemegahan sebuah Kerajaan
Karangasem saat ini merupakan
wilayah kabupaten yang terletak di sisi
Timur Pulau Bali. Memiliki keunikan
karena merupakan bekas wilayah Kerajaan
Karangasem, salah satu kerajaan besar
di Bali. Pada masa kejayaannya, Kerajaan
Karangasem bahkan memiliki wilayah
kekuasaan hingga Pulau Lombok. Sayang
pada 1963 kota ini hancur akibat letusan
Gunung Agung. Pada 1966 karangasem
dimekarkan menjadi wilayah kabupaten
dengan ibukotanya Amiapura. Kemegahan
dan kejayaan kerajaan Karangasem
meninggalkan banyak situs sejarah yang
perlu dijaga kelestariannya.
Salah satu peninggalan bersejarah di
Karangasem yang tekenal hingga manca
negara adalah Pura Besakih. Puri terbesar
di Pulau Bali ini terletak di Desa Besakih.
Komplek Pura Besakih terdiri dari 1 Pura
Pusat (Pura Penataran Agung Besakih)
dan 18 Pura Pendamping (1 Pura Basukian
dan 17 Pura Lainnya). Pura yang dibangun

Sumber Foto:
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sekitar abad ke-11 ini oleh UNESCO masuk
dalam daftar pengusulan Situs Warisan
Dunia sejak tahun 1995.
Pura Agung Karangasem, inilah
kompleks istana kerajaan yang terletak
di tengah-tengah kota Karangasem.
Dibangun oleh Anak Agung Gede Jelantik
sekitar abad ke-19, yang merupakan raja
pertama dari Kerajaan Karangasem.
Uniknya Puri Karangasem dibangun
dengan perpaduan gaya arsitektur Bali,
China, dan Eropa (Belanda).
Situs sejarah yang menarik lainnya
adalah Taman Soekasada Ujung. Dikenal
juga dengan Istana Air, dahulu merupakan
tempat peristirahatan dan meditasi Raja
dan keluarga Kerajaan Karangasem.
Sekaligus juga tempat menjamu dan
menyambut tamu-tamu penting seperti
raja-raja dari daerah lain. Mulai dibangun
pada tahun 1919 hingga 1925 oleh Raja
Karangasem terkahir yaitu Ida Anak Agung
Anglurah Agung Ketut Karangasem. l

Semarang, Kota Tua
Berjuluk Little Netherland
Merupakan kota pelabuhan penting
di pulau jawa dari abad ke ke-7 hingg
sekarang. Ibukota provinsi Jawa Tengah
ini menjadi pelabuhan tranasit bagi
perdagangan ekspor-impor Kerajaan
Mataram. Di jaman pemerintahan kolonial
Semarang di bangun sebagai sebuah kota
modern, sejak abad ke-19.Tak heran bila
hampir di setiap sudut Kota Semarang
dijumpai bangunan atau situs peninggalan
yang kini menjadi tujuan wisata sejarah dan
budaya.
Salah satunya adalah kawasan Kota
Lama, yang disebut juga dengan outstadt.
Kawasan ini memiliki luas sekitar 31
hektare. Dilihat dari kondisi geografi,
nampak seperti kota tersendiri, sehingga
mendapat julukan Little Netherland. Di sini
bangunan bersejarah peninggalan Belanda

bergaya klasik terhampar di sepanjang
jalan.
Kawasan Pecinan, dibangun setelah
peristiwa pengepungan terhadap
pemukiman VOC oleh warga Tionghoa
antara 1741-1743. Kampung Kauman. Di
beberapa kota di Jawa , terdapat Kampung
Kauman, begitu juga di Semarang. Kauman
mengacu pada pemukiman khusus kaum
muslim. Di Kampung Kauman Semarang
ini terdapat masjid, yang dikenal dengan
Masjid Kauman didirikan pada tahun 1170
H atau bertepatan dengan tahun 1749
Masehi.
Kampung Melayu. Awalnya pada abad
ke -17 kampung ini dihuni oleh orangorang melayu. Kampung ini merupakan
tempat kapal pembawa barang dagangan,
membongkar muatan. Di Semarang

Sumber Foto:
ISTIMEWA

terdapat Pasar Johar yang dibangun
pada 1936. Di masanya pasar dua lantai
ini merupakan pasar termodern di Asia
Tenggara. l
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Komunitas Historia Indonesia (KHI)

Sukacita

Belajar

Sejarah
Ketika sejarah bangsa mulai terlupakan,
KHI hadir dengan misi mengingatkan kembali
memori sejarah dengan cara yang
unik dan mengasyikkan.

Sumber Foto:
Beritadaerah.co.id

M

enurut sebagian
besar masyarakat
kita, sejarah
masih terbatas
sebagai barang
langka, berdebu
dan usang. Di kalangan pelajar, sejarah
sangat membosankan, bikin ngantuk dan
memiliki masa depan suram.
Tak ayal, sejarah menjadi pilihan
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paling buncit dari sekian banyak jurusan
di banyak universitas. Kenyataan
pahit itulah yang melandasi berdirinya
Komunitas Historia Indonesia (KHI).
Benih organisasi ini ada sejak Juni 2002
sebagai kelompok diskusi antar kampus
jurusan sejarah Universitas Negeri Jakarta
(UNJ) dan Universitas Indonesia (UI).
Akhirnya pada 22 Maret 2003, KHI resmi
berdiri.

Sejak berdiri 12 tahun lalu hingga
sekarang, KHI semakin digemari
masyarakat. Hal ini terbukti, setidaknya
KHI telah mengumpulkan formulir
keanggotaan online dari masyarakat
sebanyak 23.550 lebih dari seluruh dunia.
Apa saja kegiatan KHI? Komunitas
ini menawarkan pendekatan yang
berbeda dalam menularkan pengetahuan
sejarah dan budaya. Mereka menjadikan

sejarah sebagai aktivitas rekreatif
yang menyenangkan. Caranya dengan
mengadakan tur rutin yang dipandu
para anggotanya. Sedangkan pesertanya
adalah masyarakat, terutama kaum muda.
Tur sejarah yang dilakukan secara
rutin tersebut seperti mengunjungi
museum-museum dan situs cagar
budaya. Di sana, komunitas KHI mengajak
masyarakat untuk mengeksplorasi dan
Edisi JANUARI 2016
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Kami memiliki konsep kegiatan,
yaitu rekreasi, edukasi dan
entertainment (redutainment).
38
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Sumber Foto:
ISTIMEWA

mempelajari secara langsung.
“Kami memiliki konsep kegiatan,
yaitu rekreasi, edukasi dan entertainment
(redutainment). Sehingga para anggota
terbangun rasa nasionalisme-nya melalui
aktivitas yang menyenangkan,” ujar Asep
Kambali, Pendiri KHI.
Beberapa tempat bersejarah yang
sering dikunjungi oleh komunitas ini
adalah Museum Sejarah Jakarta, Museum
Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia,
Kantor Pos Jakarta Taman Fatahillah,
Musuem Juang 45, Café Batavia, Xpose
Cafe (closed), Cafe Galangan, Batavia
Hotel, Museum Bahari, Museum
Kebangkitan Nasional, dan tempattempat bersejarah di kota-kota lain.
Komunitas ini mengeksplorasi,
mengidentifikasi, mempelajari potensi
dan meraih manfaat dari warisan sejarah
dan budaya (cultural heritages). Semua itu
bisa didapat dengan menelusuri gedunggedung tua, kampung-kampung tua, situs
sejarah, kota tua, pulau bersejarah dan
museum-museum,
“Kami juga melakukan permainan dan
atraksi kebudayaan lokal sambil mencicipi
hidangan kuliner tradisional.”
Tur Gratis
Kegiatan KHI yang berhasil merangkul
banyak peserta antara lain, Heritage

Trail Pecinan Tangerang, Walking Tour
Soempah Pemoeda, Tour de Busway,
Wisata Malam Kota Tua, dan Night at
The Museum. Semua program menarik ini
disajikan secara reguler oleh KHI.
Selain program-program menarik,
para relawan KHI juga terus dibekali
dengan berbagai orientasi dan pelajaran
budaya serta sejarah. Hal ini menjadi
bekal bagi relawan untuk menjadi
pemandu di program-program tur yang
dirancang KHI. Asep Kambali selaku
ketua dan pendiri KHI menyebut, orientasi
sebagai “cuci otak” sekaligus kaderisasi.
Yang menariknya lagi, mayoritas
kegiatan tur sejarah yang diadakan KHI
tidak dikenakan biaya alias gratis. Biaya
gratis ini khusus diberikan bagi para
anggota KHI. Bagi Anda yang bukan
anggota KHI jangan khawatir, komunitas
ini terkadang juga mengadakan tur gratis
bagi masyarakat umum.
Setiap anggota baru KHI akan
dikenakan biaya Rp 300 ribu per orang
untuk keanggotaan yang bersifat aktif.
Sementara untuk anggota pasif tidak
dikenakan biaya apapun. Keanggotaan
berlaku untuk seumur hidup.
Bagaimana, minat bergabung
bersama KHI? Menikmati petualangan
sejarah dengan sukacita sambil memupuk
rasa cinta terhadap bangsa. l
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Property

di Jakarta

Bakal Bangkit
Oleh: Himawan Arief Sugoto,
Pengamat Properti

I

ndonesia secara umum masih menjadi
negara yang cukup prospektif di
kawasan Asia-Pasifik untuk bidang
properti. Meskipun kondisi ekonomi
secara regional maupun global
melambat di tiap negara. Indonesia,
khususnya Jakarta masih menjadi negara
yang sangat prospektif untuk investasi dan
pasar properti di tahun 2016, khususnya di
wilayah Asia-Pasifik.
Kedatangan sejumlah investor dari
Jepang, Korea, dan Tiongkok menunjukkan
Indonesia masih menjadi negara yang
menarik. Beberapa perusahaan asing
banyak yang mengembangkan bisnis di
Indonesia. Prospektif yang cukup baik dari
Indonesia itu dapat dilihat dari beberapa
indikator, di antaranya kondisi sosial-politik
dan juga ekonomi.
Terkait dengan hal tersebut, belum
lama ini hasil survei Emerging Trends in Real
Estate Asia Pacific 2016 pada November
2015 lalu oleh Urban Land Institute (ULI)
dan PricewaterhouseCoopers (PwC)
menempatkan Jakarta di posisi enam
sebagai kota yang memiliki prospek dan
pengembangan properti cukup potensial di
kawasan Asia-Pasifik. Kota lain dari negara
asia tenggara yang masuk ke 10 besar
adalah Ho Chi Minh City di Vietnam, dan
Manila, Filipina.
Khusus untuk pasar properti di
Jakarta yang memiliki hubungan erat
dengan kondisi pertumbuhan ekonomi
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nasional. Di sektor commercial office,
setelah pembangunan yang pesat pada
periode 2011-2013, hingga 2019 di Jakarta
dan sekitarnya terdapat supply ruang
perkantoran sebanyak 4,5 juta meter
persegi. Di sisi lain, biaya sewa di CBD
Jakarta telah meningkat lebih dari dua kali
lipat. Sementara di daerah non-CBD biya
sewa meningkat sekitar 80%. Biaya sewa

Prospektif yang
cukup baik dari
Indonesia itu
dapat dilihat
dari beberapa
indikator,
diantaranya
kondisi
sosialpolitik juga
ekonomi.

Sumber :
thejakartapost.com

yang meningkat ini membuat beban bagi
penyewa. Mereka pun menunda rencana
ekspansi mereka, yang menyebabkan
turunnya permintaan pasar. kombinasi
antara penurunan permintaan dan adanya
tambahan pasokan baru, membuat
pasar ruang perkantoran mengalami
tingkat kekosongan 5%-20% hingga
2019. Untuk mengatasi kekosongan itu
pemilik ruang perkantoran seyogyanya
dapat memberikan paket sewa yang lebih
menarik.
Untuk sektor pusat belanja modern
atau mall. Pemilik mall yang ada di Jakarta
mungkin yang paling kecil terpengaruh
oleh perlambatan ekonomi dan bisnis saat
ini. Mengapa demikian, kurangnya ruang
publik di Jakarta, membuat mall menjadi
pilihan utama bagi kebanyakan orang di
Jakarta untuk berkumpul. Selama hari kerja,
mall penuh sesak dengan pekerja kantor
dan siswa yang hanya ingin hang-out atau
berkumpul dengan teman-teman mereka.
Sementara di akhir pekan dan hari libur,
mall didatangi oleh keluarga.
Itu sebabnya meski kondisi ekonomi
melambat, tingkat hunian mall stabil di
atas 90%. Tren positif ini agak dibantu
oleh kenaikan terbatas dari sisi pasokan
selama beberapa tahun terakhir ini.
Sebab, Pemerintah DKI Jakarta masih
menerapkan kebijakan moratorium
pembangunan pusat belanja baru. Prospek
cerah di pusat belanja yang ada di Jakarta
ini juga terbantu oleh makin maraknya
pembangunan mall di luar Jabodetabek dan
juga di luar pulau Jawa.
Di sektor apartemen (kondominium).
Secara umum permintaan hunian di Jakarta
dan Bodetabek lebih tinggi dari kemampuan
pengembang menyediakan hunian.
(dan penguasa) tidak pernah mampu
sepenuhnya mengakomodasi. Hal inilah
kemudian menciptakan backlog kumulatif
dari waktu ke waktu. Khusus di Jakarta
dengan ekonomi suku lesu dan bunga yang
tinggi, permintaan kondominium menurun.
Kenaikan harga yang begitu cepat selama
tiga tahun terakhir juga turut mempengaruhi
permintaan pasar.
Kesimpulannya khusus untuk properti
yang menyasar menengah atas, masih
memiliki ruang untuk tumbuh di tahun
ini. Bagi kalangan tertentu, properti
bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan
utama saja, tapi sudah menjadi portofolio
investasi mereka. Properti yang berfungsi
sebagai sarana investasi inilah yang masih
memiliki potensi menjadi pendongkrak
pasar properti di Jakarta. l
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PEOPLE

Resolusi

2016

T

ahun 2015 telah berlalu
dan kini memasuki
2016. Banyak harapan
atau resolusi yang ingin
diwujudkan oleh setiap
pribadi di tahun yang
baru ini. Hal tersebut
tentu untuk memotivasi diri agar apa
yang dicitakan dapat dicapai. Seperti yang
dilakukan oleh beberapa tokoh berikut ini :

1. Joko Widodo
PRESIDEN RI
Orang nomor satu di negeri ini,
menuliskan tujuh butir impiannya
di penghujung tahun 2015 di kala ia
mengunjungi tanah Merauke, Papua.
Impian Jokowi ini ditulis langsung dalam
secarik kertas.
Jokowi berharap besar bahwa
sumber daya manusia Indonesia yang
kecerdasannya mengungguli bangsabangsa lain di dunia. Dan masyarakat
Indonesia dapat menjunjung tinggi
pluralisme, berbudaya, religius,dan
menjunjung nilai-nilai etika.
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Selain itu, Jokowi juga memimpikan
negeri ini menjadi pusat pendidikan,
teknologi dan peradaban dunia. Impian
yang sama juga dituliskannya untuk
masyarakat dan aparatur pemerintah yang
bebas dari perilaku korupsi.
Adapun harapannya yang lain adalah
infrastruktur yang merata di seluruh
Indonesia, serta menjadikan Indonesia
negara yang mandiri dan negara yang
paling berpengaruh di Asia Pasifik, dan
menjadi barometer pertumbuhan ekonomi
dunia. l

2. Mark Zuckerberg,
CEO Facebook

Sumber :
ISTIMEWA

Setelah keberhasilannya menjalani
resolusi pada tahun 2015 yang
ditetapkannya sendiri yakni dengan
melahap dua buku setiap bulannya, belajar
bahasa Mandarin, dan berkenalan dengan
satu orang baru setiap harinya. Kini di

tahun 2016 ini, Zuckerberg menantang
dirinya lebih jauh lagi. Pria berumur 31
tahun itu bercita-cita untuk membuat
asisten digital pribadi berbasis Artificial
Intelligence (Al) supercanggih, mirip Jarvis
di serial film terkenal Iron Man.
Sebagai langkah awal, ayah dari
Maxima Chan Zuckerberg ini akan
mempelajari dasar dari teknologi rumah
pintar yang sudah ada. Kemudian, akan
mengajarinya memahami suaranya untuk
mengontrol semua aktivitas di dalam
rumah.
Mendatang Al buatan Zuckerberg ini
tidak hanya membantu aktivitas di rumah,
AI juga diharapkan dapat membantu
dalam sisi pekerjaan. Seperti membantu
visualisasi data dalam Virtual Reality
dalam membangun layanan yang lebih
baik dan lebih efektif dalam memimpin
organisasi. Zuckerberg sendiri berjanji
akan memberikan update terbaru setiap
ada perkembangan dari resolusinya ini. l

4. JULIA
PEREZ,
ARTIS

Sumber :
ISTIMEWA

3. Basuki Tjahaja Purnama,
Gubernur DKI Jakarta

Sumber :
ISTIMEWA

Pemimpin Jakarta yang suka ceplas
ceplos Basuki Tjahaja Purnama juga
memiliki banyak harapan atau resolusi
yang diharapkan terwujud pada 2016
nanti bagi warga Jakarta. Salah satunya
adalah menjadikan warga Jakarta bahagia
dengan berbagai pelayanan serta fasilitas
yang diberikan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI.
Basuki sangat ingin mewujudkan
indeks pembangunan manusia (IPM)
warga Jakarta semakin naik dengan
tingkat kesehatan yang lebih baik, lebih
berakhlak, lebih pintar, dan dengan
kehidupan yang lebih mapan. Selain itu ia
juga menginginkan warga Jakarta dapat
mematuhi program Lima Tertib yang
dicanangkan Pemprov DKI. Yakni tertib
pedagang kaki lima (PKL), tertib sampah,
tertib demo, tertib lalu lintas, dan tertib
hunian. l

Tak hanya para petinggi negeri dan
jutawan dunia yang memiliki harapan
besar di tahun ini. Namun sejumlah artis
pun demikian seperti Julia Perez yang
telah melalui tahun 2015 dengan suka,
duka hingga problematika percintaan.
Kini, melalui momen pergantian
tahun, bintang film Hantu Jamu Gendong
pun menatap banyak target dan rencana
di tahun 2016. Julia Perez berharap
tahun 2016 mendatang dirinya diberikan
kesehatan jasmani dan rohani, diberikan
kesempurnaan sebagai perempuan dan
bisa segera menikah lagi.
Mencari pasangan hidup rupanya jadi
target utama Jupe. Ia pun sudah mematok
kriteria khusus bagi laki-laki yang ingin
mendapatkannya di tahun ini. Yakni yang
berhati baik, mempunyai komitmen dan
kalo bisa seorang lelaki rumahan. l
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TIPS

Jendela
Penopang Keindahan
Kenyaman
Rumah
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Bagian rumah yang satu ini
amat menentukan karakter
sebuah bangunan. Pemilihan
desain dan warna jendela
yang tepat akan menambah
keindahan rumah anda.

J
Sumber :
ISTIMEWA

endela bagian tidak terpisahkan
dari rumah. Punya peran penting
dari sebuah bangunan atau
rumah. Jendela pada awalnya
berfungsi sebagai ventilasi udara
serta masuknya cahaya, sehingga
bagian dalam rumah tidak lembab. Kini
fungsi jendela tidak hanya itu, karakteristik
dan keindahan rumah juga ditentukan oleh
bentuk dan letak jendela.
Jendela ibarat mata bagi sebuah
rumah. Komponen bangunan ini
merupakan alat untuk melihat
pemandangan ke luar, karena sisi lainnya
tertutupi oleh dinding. Itulah sebabnya
letak dari jendela pada umumnya
berdampingan bersama pintu. Jendela juga
lazim ditempatkan di samping, khususnya
bagi jendela dapur dan kamar tidur.
Dahulu bentuk dan desain jendela
berukuran tinggi dan besar. Desain jendela
kala itu disesuaikan dengan bentuk
rumah saat itu yang memang rata-rata
berukuran cukup besar, karena lahan yang
tersediapun masih cukup luas. Selain
itu desainnya juga disesuaikan dengan
keadaaan alam, seperti di Indonesia yang
beriklim tropis. Jendela yang besar dan
tinggi membuat ruangan di dalam rumah
tetap sejuk karena pertukaran udara dapat
maksimal dan lancar.
Perubahan jaman dan budaya
membuat bentuk jendela kini relatif lebih
kecil dan terkesan minimalis. Hal itu
tentunya disesuaikan juga dengan bentuk
Edisi JANUARI 2016
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Sumber :
ISTIMEWA

pengertian sebagai suatu bukaan pada
suatu bangunan tertentu. Akan tetapi,
sesuai perkembangan jaman, pengertian
akan jendela makin bertambah dengan
dimasukkannya nilai-nilai estetika atau
keindahan dan kekokohan atau kekuatan.
Jendela juga dapat berfungsi sebagai
penjaga privasi serta keamanan sebuah
rumah, yaitu sebagai pemisah antar ruang
dalam bangunan atau pemisah antara
ruang dengan ruang lain dalam sebuah
bangunan.
Dengan ditemukannya kaca, jendela
dapat berfungsi untuk melihat keluar
bangunan tanpa harus membuka jendela
atau keluar bangunan. Bahkan jendela kini
juga sebagai suatu hiasan dari sebuah
bangunan rumah karena dipercantik

46

Edisi JANUARI 2016

dan luas rumah yang kini cenderung
tidak begitu besar. Saat ini desain jendela
minimalis disesuaikan dengan fungsi,
estetika dan konsep ruang yang ada. Oleh
sebab itu sering dijumpai rumah dengan
desain jendela yang berbeda dengan ruang
yang lainnya.
Contohnya ruang kamar tidur biasanya
menggunakan desain jendela model
minimalis dengan 1 sampai dengan 3
daun. Jendela kamar mandi biasanya
menggunakan bauvenlight, dan di bagian
depan rumah umumnya menggunakan
jendela yang menjadi satu bagian dengan
pintu utama. Jendela seperti ini dikenal juga
dengan sebutan Jendela Gendong.
Pada masa awal penggunaannya,
jendela hanya berfungsi sebatas

Sumber :
ISTIMEWA

jendela dapat
berfungsi untuk
melihat keluar
bangunan
tanpa harus
membuka jendela
atau keluar
bangunan.

dengan berbagai macam aksesori
pendukung seperti korden dan teralis yang
beraneka ragam.
Bagi anda yang akan membangun
rumah, perhatikan persyaratan dalam
menentukan sebuah jendela yang harus
dipenuhi sehingga keberadaan jendela
pada bangunan tersebut dapat berfungsi
dengan efektif dan efisien. Antara lain:
Ukuran dan dimensi yang dapat menunjang
fungsinya sesuai kebutuhan ruang. Kokoh
dan kuat sehingga tidak mengkhawatirkan
untuk dipergunakan. Penggunaan material
yang cocok untuk menyesuaikan ruang.
Sesuai dan selaras dengan tampilan atau
gaya bangunan. Indah dipandang. Aman
dan nyaman untuk dipergunakan sesuai
fungsinya pada tiap-tiap ruang yang
menaunginya. l

Tips Membuat
Jendela Minimalis

1.

Pilih Warna yang Tepat
Beberapa jendela memiliki warna berbeda. Oleh sebab itu, ketika
memilih sebuah jendela yang akan digunakan di rumah Anda, warna
merupakan salah satu syarat yang harus mendapatkan perhatian lebih. Hal
ini bertujuan agar warna dari jendela sesuai dengan warna interior dan juga
eksterior rumah. Selain itu sebaiknya warna jendela juga disesuaikan dengan
tema rumah. Misalnya, jika Anda memilih rumah dengan tema modern, maka
warna jendela yang cocok untuk tema modern tersebut yakni warna-warni
yang bersifat terang, lalu jika Anda memilih tema klasik untuk interior rumah,
maka pilihlah beberapa rekomendasi warna berikut (hitam, putih, biru tua,
hijau, atau burgundy).

2.

Pemilihan Teralis
Jendela seringkali dilengkapi teralis, teralis yang memakai pola
bervariasi, beberapa pola variasi teralis yakni horizontal berulang, dan
dikombinasikan bersama pola vertikal pada sisi kiri jendela, dan memiliki besar
yang tak sama. Pola-pola teralis bisa menjadikan jendela terlihat modern dan
juga fleksibel. Selain itu, ada keuntungan lainnya, yakni dapat memperoleh
udara segar dan sinar matahari yang lebih banyak. Hal ini penting sekali,
karena berkaitan dengan estetika rumah, jadi tidak terbatas pada fungsinya
bagi kesehatan penghuni rumah saja.

3.

Dekorasi Jendela
Hiasan atau dekorasi untuk jendela minimalis juga bisa digunakan
untuk melengkapi atau menjadikan desain jendela Anda lebih cantik,
sehingga interior rumah pun akan otomatis ikut terangkat keindahannya.
Beberapa dekorasi jendela misalnya gordyn yang memiliki hiasan renda pada
bagian atas.
Beberapa tipe gordyn lainnya yaitu gordyn yang dilengkapi naungan dan
krei yang dapat dinaik turunkan secara manual, sehingga memudahkan Anda.
Warna gordyn juga dapat memberikan nuansa yang berbeda kepada interior
rumah, dengan bentuk teralis yang unik, maka akan semakin lengkap. l
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Sosok&Peristiwa
Direktur Keuangan dan SDM Perumnas

Sudrajat
Fokus dan Nothing to Loose
SAAT BERGABUNG
DENGAN PERUMNAS
PADA 2007, FOKUS DAN
NOTHING TO LOOSE,
MENJADI SALAH SATU
KUNCI BAGI DIRINYA.
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M

ereka yang ada di sekitar
kita seperti teman atau
tetangga, sering kali
mampu memberikan
pengaruh terhadap
keputusan seseorang.
Itu dirasakan betul oleh Hakiki Sudrajat
Direktur Keuangan dan SDM Perumnas.
Ketika lulus dari SMA Negeri 7 Bandung,
kebetulan tetangganya yang tinggal di
depan rumahnya merupakan pejabat tinggi
di Dirjen Peternakan saat itu. Diakui oleh
Hakiki, ada pengaruh dari tetangganya yang
akhirnya membuat dirinya memilih kuliah di
Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran
(Unpad) pada 1986 dan lulus lima tahun
kemudian (1991).
Mungkin banyak yang bertanya-tanya,
bagaimana ceritanya seorang sarjana
peternakan, bisa menggeluti dunia keuangan
dan membawa pria yang kini berusia 47
tahun ini menjadi Direktur Keuangan di
perusahaan pemerintah. Menurut Hakiki,
saat itu sektor keuangan sempat menarik

perhatiannya. “Mereka yang bekerja di
keuangan, penampilannya rapi dan memakai
dasi,” ujarnya berseloroh sambil tertawa.
Untuk menunjang keinginannya
berkiprah di sektor keuangan, ia pun
melanjutkan pendidikannya di Wijawiyata
Manajemen MBA Program Sekolah Tinggi
Manajemen PPM pada 1993. Pilihannya
memilih kuliah lagi PPM, diakui oleh
Hakiki, lagi-lagi karena rekomendasi dari
alumni Unpad yang telah lebih dulu kuliah
di sana. Di sekolah bisnis ini, ia berhasil
mendapatkan beasiswa.
Setelah menyelesaikan pendidikan S2
nya itu, bukan berarti lantas Hakiki langsung
mendapatkan apa yang diinginkannya.
PARA Group jadi pelabuhan pertamanya.
Di perusahaan milik Chairul Tanjung ini,
Hakiki mendapat tugas di operasional
pabrik. Di perusahaan ini ia mendapatkan
kenyataan bahwa lulusan S2 seperti dirinya
harus banyak belajar lagi. Pasalnya ilmu
yang didapatnya dari bangku kuliah masih
sebatas teori, harus ada upaya agar ilmu

Awalnya saya
memprediksikan
paling lama
hanya lima
tahun di BUMN,”
ujarnya. Namun
akhirnya hingga
kini ia masih
tetap dipercaya
sebagai Direktur
Keuangan dan
SDM Perumnas.
Edisi JANUARI 2016
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ketika Perumnas
tengah terpuruk
yang dilakukan
jajaran direksi
melakukan
konsolidasi.
Kebijakankebijakan yang
tidak popular
dan mungkin
menyakitkan
untuk sebagian
pihak, terpaksa
diambil.
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tersebut bisa diaplikasikan dalam pekerjaan
sehari-hari.
Baru setelah selepas dari PARA Group,
ayah satu orang anak ini, bergabung dengan
perusahaan yang memang bergerak di
sektor keuangan, Bank Nusa. Di bank yang
termasuk dalam kelompok usaha Bakrie
ini, dipercaya menempati posisi sebagai
financial strategic planning. Di posisi ini
ia bertugas untuk menjalin koordinasi
dengan induk perusahaan. “Wawasan
saya mengenai bisnis dan pengelolaan
perusahaan semakin terbuka,” ujarnya.
Tugas ini juga yang akhirnya membuat
Hakiki makin menyenangi dunia financial.
Krisis 1997 tiba, ia dipercaya menjadi
anggota tim yang menangani restrukturisasi
Bank Nusa, yang akhirnya merger
dengan Bank Danamon. Setelah berhasil
merestrukturisasi Bank Nusa. Ia pun diajak
untuk membantu merestrukturisasi Taman
Ria Senayan. Tak lama setelah itu ia pun
bergabung dengan Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) dengan tugas
untuk mengurusi restrukturisasi aset-aset
perusahaan yang dimiliki Bob Hasan (PT

Kiani Wirudha). Di sinilah kepiawaian Hakiki
menangani restrukturisasi makin terasah.
Ini berkah sendiri menurutnya karena punya
kesempatan belajar merestrukturisasi aset
perusahaan yang sedemikian besar plus
digaji dengan cukup menarik.
Dari BBPN Hakiki melanjutkan
karier ke perusahaan sekuritas, PT
Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Di
perusahaan sekuritas ini ia masuk dalam
divisi Investment Banking yang menangani
penerbitan hutang, termasuk di dalamnya
adalah restrukturisasi hutang dan
perusahaan. Di perusahaan sekuritas inilah
ia mulai mengenal BUMN. Di direktorat ini
juga Hakiki banyak membantu perusahaan
untuk memperbaiki kinerja perusahaan yang
tengah bermasalah dengan utang.
Melihat kepiawaiannya dalam
menangani restrukturisasi perusahaan,
salah seorang rekannya yang lebih dulu
bergabung ke BUMN, menceritakan
bahwa ada BUMN yakni Perumnas yang
membutuhkan suntikan darah baru di
jajaran direksi dan rekannya itu pun
merekomendasikan Hakiki untuk dapat

bergabung dengan BUMN tersebut.
Hakiki pun tertantang untuk bergabung
dengan Perumnas. Saat itu ia berpikir masih
muda dan masih butuh banyak pengalaman.
Jika bisa bergabung dengan BUMN ini maka
menurut perhitungannya akan mampu
menambah kapasitas dirinya sebagai
seorang profesional.
BERKONTRIBUSI MEMPERBAIKI
PERUMNAS
Akhirnya bergabunglah pria yang
suka dengan olah raga panjat tebing ini ke
Perumnas pada 2007. Namun tak disangka
olehnya ternyata di saat itulah kondisi
Perumnas berada pada titik terendahnya.
Rugi akumulasinya saja tercatat mencapai
Rp 120 miliar. Untungnya Hakiki
sudah sering menghadapi perusahaan
yang tengah bermasalah dan paham
apa saja yang perlu dilakukan untuk
memperbaikinya. Benar saja, berkat
kekompakan dan kerja sama yang terjalin
antara direksi lainnya, hanya dalam waktu
satu tahun kondisi Perumnas sudah
membaik lagi. BUMN Perumahan ini sudah
bisa membukukan untung Rp 20 miliar.
Ketika itu, saat Perumnas tengah
terpuruk yang dilakukan oleh jajaran direksi
adalah melakukan konsolidasi. Kebijakankebijakan yang tidak popular dan mungkin
menyakitkan untuk sebagian pihak,
diterapkan. Termasuk juga memotivasi
karyawan untuk lebih giat bekerja.
Lalu Perumnas pun fokus ke inventory,
yang cepat dijual dan didukung pasar.
“Alhamdulillah, upaya yang kami lakukan
menuai hasil,” kata Hakiki.
Kinerja yang apik itu terus terpelihara
hingga kini. Buktinya sepanjang 2015 lalu,
Perumnas berhasil membukukan laba
sekitar Rp 109 miliar dan total pendapatan
Rp 1,3 triliun. Kepedulian pemerintah saat
ini yang begitu besar terhadap penyediaan
rumah murah untuk rakyat, menjadikan
posisi Perumnas semakin penting. BUMN
ini pun mendapat tambahan modal dari
pemerintah sebesar Rp 1 triliun. Tak
hanya kedudukan dan tugas Perumnas
sebagai penyedia rumah murah untuk
rakyat pun semakin diperkuat dengan
diberlakukannya Peraturan Pemerintah
No. 83 tahun 2015. Itu semua, kata Hakiki,
akan sangat membantu kinerja Perumnas
tahun ini. Pria yang juga selaku pembina
perkumpulan petani koi sukabumi ini
pun mengatakan tahun ini Perumnas
ditargetkan akan dapat menghasilkan
pendapatan sebesar Rp 2,5 triliun.
Memasuki 2016 ini, Hakiki

memperkirakan sektor properti memang
masih memiliki potensi untuk tumbuh.
Namun, itu semua sangat tergantung
dengan kondisi ekonomi makro. “Properti
akan paling cepat merespon bila kondisi
ekonomi membaik,” ujarnya. Untuk
Perumnas, yang melayani konsumen
menengah bawah, kebutuhan akan rumah
murah masih sangat tinggi. Perumnas
kini juga mendapat dukungan penuh
dari pemerintah, salah satunya dengan
suntikan modal baru (Penyertaan Modal
Negara) sebesar Rp 1 triliun. Itu sebabnya
pendapatan BUMN ini ditargetkan dapat
melonjak hampir 100% dibandingkan tahun
lalu. “Soal laba, kami hanya bisa tumbuh
tipis, tidak bisa banyak-banyak,” ujarnya lagi.
Dalam dua tahun mendatang,
untuk mendukung program pemerintah
membangun satu juta rumah, menurut
Hakiki Perumnas membutuhkan modal
kerja sekitar Rp 5 triliun-Rp 7 triliun.
“Jadi jika mengandalkan PMN saja tidak
cukup,” ujarnya, Untuk itu Perumnas akan
berusaha mencari tambahan pendanaan,
baik melalui lembaga keuangan maupun
pasar modal. Rencananya tahun ini,
Perumnas akan membawa dua anak
perusahaannya untuk melantai di bursa

(initial public offering/IPO). Tujuan dari IPO
tersebut, selain untuk mengembangkan
bisnis anak perusahaan juga menambah
kekuatan modal Perumnas. Soal IPO harus
melihat kondisi pasar modal, agar hasilnya
maksimal. “Bisa jadi IPO anak usaha itu di
tahun 2017,” jelas Hakiki.
Di lain sisi, tetap dalam kaitannya
dukungannya dalam penggalakkan
program satu juta rumah, juga tengah
bergulir proses penjajakan dengan
World Bank, Kementerian PUPR dan
Bapennas. Sejumlah dana rencananya
akan dialokasikan pada Perumnas guna
untuk menstimulus target Pemerintah
yang telah ditentukan. Beberapa kebijakan
yang nantinya mendorong Perumnas untuk
melakukan kerjasama yang intensif dengan
Kementerian PUPR dari perencanaan
anggaran hingga pengimplementasian di
lapangan, juga tengah dijajaki guna untuk
memperlancar proses kedepannya.
Di bidang SDM, tahun ini akan
dimanfaatkan oleh Hakiki untuk melakukan
pembenahan internal, dengan tujuan untuk
meningkatkan kualitas SDM Perumnas. Ini
dilakukan agar saat nanti kondisi properti
sudah makin membaik, Perumnas sudah
lebih siap dibandingkan perusahaan yang
lain. Menyangkut pembenahan SDM, tahun
ini business process di Perumnas juga akan
ditata lebih baik.
Kendala yang dihadapi Perumnas
dalam bidang SDM adalah adanya gap
yang cukup lebar untuk mengisi posisiposisi strategis. Ilustrasinya, dari 20
manager kini baru bisa diisi oleh 10 orang
saja. Mengatasi hal tersebut, Perumnas
mempekerjakan profesional-profesional
dari luar Perumnas, untuk menutupi jurang
kesenjangan tersebut. Mereka dikontrak
selama dua tahun dan bisa diperpanjang
dua tahun lagi. Keberadaan profesional itu
harus dimanfaatkan oleh generasi muda
di Perumnas untuk menimba ilmu dari
mereka. Sehingga ketika habis kontraknya,
SDM dari internal Perumnas sudah siap
mengisi posisi yang mereka tinggalkan.
“Masih banyak yang harus diperbaiki
jika detik ini Perumnas berubah menjadi
public housing,” kata Hakiki. Untuk itu
people, product, process harus ditingkatkan.
Menurutnya untuk membantu pemerintah
dalam penyediaan rumah untuk rakyat.
sudah saatnya Perumnas melakukan
transformasi. “Menjadi lembaga semacam
Public Housing Corporation, Transformasi
sudah tidak bisa ditawar lagi, Perumnas
memang harus menjadi public housing,”
katanya. l
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Anita Feng, Founder Royal Garden Spa dan Royal Construction

Muda, Tangguh
dan Luar Biasa
Kunci kesuksesannya adalah bekerja
ekstra ketika yang lain hanya bekerja
dengan cara yang biasa-biasa saja.
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D

i usia 34 tahun, Anita
Feng berhasil membangun
kerajaan bisnis “Royal
Garden Spa”. Cerita sukses
dara kelahiran Solo ini
bukan cerita tentang trah/
keturunan orang-orang kaya. Melainkan
tentang kerja keras dan keberanian
seseorang dalam menangkap peluang.
Anita merupakan lulusan tercepat
dari Fakultas Teknik Kimia Universitas
Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo. Ia juga
menyandang Dean’s List dari Magister
Manajemen (MM) Prasetiya Mulya
Business School, Jakarta.
Berbekal penghargaan lulusan terbaik
dari almamaternya tersebut, Anita
kemudian mendapat kesempatan dari
Nestle Indonesia untuk bergabung dengan
Management Development Program. Di
sana ia mendapatkan promosi paling

cepat untuk menjadi Brand Assistant.
Selepas dari Nestle, Anita dipercaya
PT Bayer Indonesia sebagai manajer
termuda. Kemudian menjadi Business
Manager termuda untuk product consumer
PT Dexa Medica.
Sinar Mas Agribusiness kemudian
meminangnya dan memberikan
kepercayaan padanya untuk memegang
delapan merek kategori minyak goreng
dan margarine sebagai Marketing
Manager. Tak berhenti sampai di situ, ia
pindah ke DHL Express dan dipercaya
sebagai Marketing Head (Bagian dari
Senior Management team termuda) yang
meng-handle : Marketing Communication,
Corporate Communication, Product
Development, dan Pricing.
Karir profesionalnya sangat
cemerlang. Ia pun diganjar sederet
penghargaan. Seperti penghargaan
Indonesia Young Marketer Award
(2009), Indonesia Young Woman Future
Business Leader (2010) dan Young Caring
Professional Award (2011).
Sukses menjadi top management
di multinational company tidak lantas
membuat Anita berpuas diri. Mimpinya
bukanlah menjadi pekerja, melainkan
menjadi pengusaha yang menciptakan
lapangan pekerjaan.
“Keinginan menjadi pengusaha juga
terinspirasi dari ucapan seorang juri di
sebuah ajang penghargaan yang saya
ikuti. Ketika itu, seorang juri mengatakan
jika Anda bisa membesarkan usaha orang
lain dan memiliki passion dalam bisnis
yang diinginkan, mengapa tidak bikin
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Saat jutaan anak
mudah bermimpi
bisa bekerja di
perusahaan besar,
ia justru memilih
untuk meninggalkan
segala kenyamanan
karir yang dulu
diraihnya dengan
penuh perjuangan.
Anita banting setir.
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usaha sendiri? Komentar yang benarbenar menyengat nurani. Komentar
yang memotivasi saya untuk berani
membangun bisnis sendiri,” kenang Anita.
Saat jutaan anak mudah bermimpi
bisa bekerja di perusahaan besar, ia justru
memilih untuk meninggalkan segala
kenyamanan karir yang dulu diraihnya
dengan penuh perjuangan. Anita banting
setir.
Ia sempat membuka cafe shop, namun
gagal. Kemudian ia menjual dua unit mobil
kesayangannya agar bisa membuka outlet
pertama Royal Garden Spa di Jl Tebet Barat
IX-18 Jakarta Selatan pada 2010 silam.
Tabungannya habis. Tiap hari ia
membagi-bagi brosur di kompleks
perumahan, menaruh iklan di puluhan
website dan majalah, hingga promosi di
media sosial.
Apa yang membuat Anita yakin
menjalani bisnis spa? Ia melihat peluang
yang besar di bisnis ini. Sebab tempat spa
yang menawarkan harga murah dengan
layanan berkualitas masih sangat minim
jumlahnya.
“Kebanyakan tempat spa, kalau
murah, pasti ada layanan yang kurang.
Entah itu, layanan terapis, wangi
aromaterapi, hingga sprei yang jarang
diganti,” katanya.
Tak hanya harga yang terjangkau,
Anita juga menawarkan online software
system. Pelanggan bisa melakukan booking
lewat aplikasi android yang terhubung
ke Google Maps. Booking juga bisa lewat
website. Ada juga Royal Garden Privilage
Card yang menawarkan beragam
keuntungan.
Perlahan namun pasti, Royal Garden
Spa terus berkembang. Kini setidaknya
sudah ada 25 outlet yang tersebar di
seluruh Indonesia. Sepuluh cabang baru
siap berdiri hingga jumlahnya menjadi 35
cabang pada Maret 2016 mendatang.
Beragam penghargaan juga berhasil
diraih seperti Franchise Market Leader 2014
dan Franchise Top Choice 2015. Royal Garden
Spa juga menyabet Juara I Wirausaha Muda
Mandiri 2014 dan mewakili Spa Indonesia di
Hong Kong dan China.
Anita bermimpi membawa Royal
Garden ke pasar internasional. “Merek

Indonesia juga sanggup bersaing di Pasar
Internasional.”
Bisnis Konstruksi
Menurut Anita, modal suksesnya
adalah karena ia mempersiapkan semua
bekal dengan sebaik-baiknya. Bekal itu,
antara lain kemauannya untuk terus
berkembang, melengkapi diri dengan
kompetensi, dan mau bertindak dengan
cepat dan mau bekerja ekstra ketika yang
lain hanya bekerja dengan cara yang
biasa-biasa saja.
Selain bisnis spa, perempuan
kelahiran 14 Juni 1981 ini juga punya

bisnis lain yang tidak kalah moncer, yakni
Royal Construction. Ia memilih bisnis ini
berdasarkan pengalaman pahitnya. Dulu
pernah ditipu perusahaan konstruksi.
Perusahaan itu kabur padahal proyek
belum kelar.
“Sekarang kami sudah menggarap
lebih dari 80 proyek di seluruh Indonesia
sejak tahun 2009, mulai dari rumah,
ruko, gudang, hingga proyek interior
kantor, apartemen, rumah termasuk
kantor kedutaan besar. Kami juga berhasil
menyabet penghargaan Kontraktor
Terpercaya Indonesia 2015,” katanya.
Bermodal kerja keras dan keberanian
menangkap dalam peluang bisnis, kini
Anita sudah berhasil menjadi pengusaha
muda yang membuka lapangan pekerjaan
bagi para karyawan. Ia percaya bahwa
seorang pemimpin yang baik harus
memiliki motivasi yang luar biasa.
“Dalam memandang kehidupan,
selain bekerja, saya melihatnya sebagai
sebuah kombinasi dari beberapa aspek,
yaitu beribadah, berteman, personal
development, personal pleasure, dan
istirahat yang cukup,” tutup Anita. l

Penghargaan yang
diraih Anita Feng
l	Indonesia Young Marketer Award (Swa, 2009)
l	Indonesia Young Woman Future Business Leader (Swa, 2010)
l
Young Caring Professional Award (Caring Colours Martha Tilaar 2011)
l
22 Most Inspired Women (La Femme Lions Club 2012)
l
9 Most Inspired Women (Cita Cinta 2013)
l
As The Best Service Excellent Of The Year (Penghargaan Platinum
l
l
l
l
l
l

Indonesia 2014)
Superpreneur profile (Koran Sindo 2013)
Muda bertalenta profile (Kompas 2010)
Wanita Eksekutif profile (Kartini 2011)
Wanita Karier Profile (Tabloid Wanita Karier 2014)
Wirausaha Profile (Majalah Wirausaha Keuangan 2013)
Wirausaha Profile (Tabloid Waralaba 2014)
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Amunisi Baru

di 2016

Sejumlah produsen mobil di awal tahun ini ramai-ramai
memperkenalkan mobil anyarnya. Bakal jadi andalan untuk
menghadapi persaingan yang makin sengit.

Chevrolet
Trax

I

nilah pemain baru di kelas medium
SUV. Meski baru, Chevrolet dilengkapi
fitur-fitur yang menggoda. Apalagi
banderol yang ditawarkan sangat
kompetitif. Untuk varian LT seharga Rp
267 juta dan LTZ Rp 291 juta.
Sama seperti desain mobil Chevrolet
lainnya, Trax juga menyajikan tampilan khas
ala Amerika dengan model bumper dan
grill yang terbelah. Hanya saja dibuat lebih
stylish, menyesuaikan bodi kompaknya.
Mobil ini juga dilengkapi dengan sunroof
sehingga terkesan lebih mewah.
Berbekal konfigurasi kursi 60/40, Trax
mampu diandalkan untuk menampung
banyak barang bawaan. Kursi belakang
dapat dilipat rata sehingga menghasilkan
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ruang hingga 1.370 liter. General Motors
Indonesia pun mengklaim bahwa
kelapangan kabin di baris kedua bisa
menampung tiga orang dewasa sekaligus.
Fitur Chevrolet Mylink menjadi sarana
hiburan yang bersanding dengan layar
sentuh 7 inci beresolusi tinggi. Mylink
menawarkan kemudahan operasi intutif
dari fungsi dasar dan sudah terkoneksi
dengan Bluetooth untuk streaming musik
serta radio Tune In dan Stitcher.
Untuk menunjang aktivitas, Trax juga
dilengkapi dengan colokan konvensional
yang lebih memudahkan. Dengan daya
230 volt AC, memungkinkan penumpang
melakukan pengisian baterai berbagai
perangkat elektronik.

Untuk urusan mesin, Trax datang
dengan mesin 1.4L turbocharger yang
memiliki tenaga terbesar di kelasnya.
Mesin ini pun mengadopsi teknologi
Double Continous Variable Cam Phasing
(D-CVCP) yang memiliki kinerja serupa
dengan Dual VVT-i.
Soal keselamatan, terdapat enam
kantung udara, Electronic Stability Control
(ESC), ABS, rem elektronik, kendali pada
sudut pengereman, sampai rear parking
kamera.
Trax hadir dalam dua versi, LT dan
LTZ. Varian tertinggi LTZ lebih lengkap dan
mewah, mulai dari atap sunroof, kamera
parkir, sampai pelek berimensi 18 inci yang
lebih lebar dari tipe LT yang hanya 16 inci. l

Sirion Sport
Daihatsu memperkenalkan Sirion Sport di
awal tahun ini. City car tampil lebih sporty
demi menyasar kalangan anak muda
Indonesia.
Sirion Sport ini merupakan special
edition, dengan konsep yang lebih sporty
dan hadir dengan warna putih. Dibanding
Sirion tipe biasa, varian sport ini hadir
dengan tambahan cover lampu kabut, front
aero kit, grill mendapatkan sentuhan garis
krom dan front corner sensor. Ada juga
tambahan striping stiker di bagian samping
yang memberikan kesan gagah. Dilengkapi
juga pelindung bumper bagian bawah dan
garis krom di bagian belakangnya.
Sama seperti varian sebelumnya, Sirion
Sport juga memiliki tiga keunggulan utama,
yaitu tampilan luar yang diklaim stylish dan
sporty, fitur kenyamanan dan keamanan

seperti dual SRS airbag dan pretensioner &
force limiter seat belt. Sektor jantung pacu
tetap sama, yakni menggendong mesin
1.3-liter.
Harga Sirion Sport lebih mahal Rp 8,5
juta dari tipe standar atau Rp 168.325.000
(M/T) dan Rp 179.325.000 (A/T). l

New Ertiga Dreza
Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan New Ertiga Dreza
beberapa waktu lalu. Mobil ini adalah versi termewah dari
keluarga Ertiga.
Hadir dengan perubahan pada bagian eksterior dan
interior. Terkesan elegan dan luxury. Desain bumper depan
baru, New Garnish Chrome Grill Radiator Upper, New Grill
Radiator Upper, New Ring Chrome Garnish (GS), New Garnish
Radiator Lower, New LED, New Grill Radiator Lower dan New
Design Fog Lamp Bezel.
Desain pelek juga dibuat lebih dramatis. Dilengkapi New
Guard Side Sill Splash dan New Garnish Side Sill Splash, yang
tidak ada pada Ertiga sebelumnya.
Pada body belakang dilengkapi New Upper Spoiler with
High Mount Stop Lamp, New Back Door Garnish Chrome, New
Rear Bumper Design dan New Rear Bumper Garnis Chrome.
Untuk interior, pada kabin mobil memiliki sepasang
Tweeter sebagai pelengkap sistem suara, lalu panel
instrument berbahan kayu, head unit layar sentuh 9 inci, two
tone color seat (Dark Brown & Brown), New Material Cover Seat
(High Grade Fabric), New Pattern Material Seat & Door Trim
dan New Wood Panel Door Trim 1st row.
Untuk lebih memanjakan penumpang dan pengemudi,
sistem audiotainment sudah kompatibel untuk sistem
operasi Android 4.1 dan iOS (iPhone, iPod, iPad). Suzuki juga
memberikan fitur navigasi pada kedua tipe Dreza ini (Dreza
dan Dreza GS).
Sebagai penunjang keamanan, Dreza dilengkapi dengan
fitur Antilock Braking System (ABS) dan Electronic Brakeforce

Distribution (EBD) yang pernah dihilangkan di New Ertiga
varian sebelumnya. Lebih dari itu kedua tipe Ertiga Varian
terbaru nanti, Dreza dan Dreza GS, juga akan dilengkapi dual
SRS Airbag.
Tipe tertinggi Low MPV (multi purpose vehicle) ini, hadir
dengan dua pilihan model, New Ertiga Dreza dan New Ertiga
Dreza GS. Harga untuk tipe New Ertiga Dreza MT dijual
Rp 216.900.000, New Ertiga Dreza AT Rp 229.500.000.
Sementara untuk tipe New Ertiga Dreza GS MT Rp
223.900.000, New Ertiga Dreza GS AT Rp 236.500.000.
Harga tersebut berlaku untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya
(on the road). l
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THE FINEST HOURS (IMAX 3D)
Sinopsis:
Sebuah kisah dramatis tentang penyelamatan kapal tanker minyak SS Pendelton yang hancur di
lepas pantai Cape Cod pada 18 Februari 1952. SS Pendelton yang membawa 30 kru itu awalnya
sedang menuju Boston, namun ombak besar telah membelah lambung kapal menjadi dua
bagian.
Kapten Bernie Webber (Chris Pine) memimpin tiga rekannya untuk melakukan upaya
penyelamatan di tengah cuaca ekstrim yang menerjang mereka. Dengan hanya sebuah kapal kecil,
Kapten Bernie dan ketiga rekannya akan mengalami sebuah operasi penyelamatan yang sulit dan
mengancam nyawa mereka. l
Genre Film
Produser
Sutradara
Penulis
Produksi
Pemeran

: Action, Drama, History
: Dorothy Aufiero, James Whitaker
:	Craig Gillespie
:	Eric Johnson, Paul Tamasy
:	Walt Disney Pictures
: Chris Pine, Casey Affleck, Ben Foster, Holliday Grainger, John Ortiz, Eric Bana

SITI

THE REVENANT
Sinopsis:
The Revenant akan mengisahkan sosok Hugh
Glass (Leonardo DiCaprio), seorang pemburu
yang nyaris mati karena diserang oleh beruang
grizzly. Ditinggal untuk mati oleh kedua temannya,
Glass berusaha bangkit, bertahan hidup dari
liarnya alam Amerika dan balas dendam atas apa
yang sudah terjadi pada dirinya. l
Jenis Film
Produser

Sutradara
Penulis
Produksi
Pemeran
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: Adventure, Drama, Thriller
: Steve Golin, Alejandro González
Iñárritu, David Kanter, Arnon
Milchan, Mary Parent, Keith
Redmon
: Alejandro González Inarritu
: Mark L. Smith, Alejandro González
Iñárritu
: 20th Century Fox
: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy,
Domhnall Gleeson, Will Poulter,
Paul Anderson, Lukas Haas,
Brendan Fletcher, Kristoffer Joner
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Sinopsis:
Bercerita kehidupan satu hari seorang perempuan bernama Siti (Sekar
Sari), 24 tahun. Siti adalah seorang ibu muda, yang harus mengurusi ibu
mertuanya, Darmi (Titi Dibyo), anaknya, Bagas (Bintang Timur Widodo),
dan Suaminya, Bagus (Ibnu Widodo “Gundul”). Bagus mengalami
kecelakaan saat melaut setahun yang lalu, mengakibatkan tubuhnya
mengalami kelumpuhan. Kapal Bagus yang baru dibeli dengan uang
pinjaman hilang di laut. Siti harus berjuang untuk menghidupi mereka dan
membayar hutang pada pak Karyo (Chatur Stanis).
Disaat keadaan makin terjepit, Siti terpaksa bekerja siang dan malam.
Pada siang hari Siti berjualan Peyek Jingking di Parangtritis. Malam hari Siti
bekerja sambilan sebagai pemandu karaoke untuk menambah penghasilan.
Bekerja sebagai pemandu karaoke membuat Bagus tidak suka pada Siti
dan membuatnya tidak mau bicara lagi dengan Siti. Keadaan ini membuat
Siti frustasi. Gatot (Haydar Saliz), seorang polisi yang dikenal Siti di tempat
karaoke menyukai Siti sejak lama dan ingin menikahinya. Gatot meminta
Siti untuk meninggalkan suaminya. Siti dalam kebimbangan. Tekanan hidup
membuat Siti harus memilih. l
Jenis Film
: Drama
Produser
: Ifa Isfansyah
Sutradara
:	Eddie Cahyono
Penulis
:	Eddie Cahyono
Produksi
: Fourcolours Films
Pemeran
: Ibnu Widodo,
		 Bintang Timur,
		 Titi Dibyo,
		 Haydar Saliz,
		 Delia Nuswantoro,
		 Sekar Sari

ETALASE

Alat Pengaman
Sudut Meja

T

erbuat dari Soft PVC kualitas tinggi. Produk

n Harga Rp 14.500
Dijual di: Rakuten

Tempat Telor
Outdoor

U

ntukmenjaga

telor tidak pecah dalam
kegiatan pendaki gunung/
kegiatan lain. Produk berbahan plastik.
Desain cantik beraneka warna. Dapat
menampung 12 telor.
Warna

: Tergantung stok yang ada

n Harga Rp 75.000
Dijual di: bukalapak.com

ini bisa mencegah bayi terbentur atau terpentok dari
sudut meja, dan cocok untuk semua jenis siku meja.
Sebelum digunakan, harus dibersihkan dari debu, minyak, air
dan sebagainya untuk menjaga lapisan pelindung tetap bersih.
Lepas strip double tape dan tekan perlahan di pelindung karet.
Perekat akan merekat dengan kuat setelah 24 jam pemasangan.
Packing
Warna
Isi

: Plastic Bag (termasuk Double Tape)
: Transparan Kebiruan
: 2 pcs

Bantal Selimut
(Balmut)
Vintage Quotes

B

antal yang juga bisa

berfungsi sebagai selimut. Bahan
katun rajut, selimut katun Jepang.

Ukuran selimut : 150 x 110cm
Warna selimut : hijau tua
Isi
: 2 pcs

n Harga Rp 42.000
Dijual di: barangunikchina.com

Lampu LED
Twinkle

L

ampu

LED hias berbentuk bulat kelereng.
Untuk dekorasi acara pesta, pernikahan, ulang
tahun, show/pameran produk, atau buat hiasan
pohon Natal. Panjang lampu kabel ini kurang lebih 5 meter.
Nyala lampu Bulat 7 warna kelap-kelip. Dapat
disambungkan antara kabel lampu LED lainnya sehingga jadi
kombinasi hiasan yang lampu yang bagus, indah dan unik.

n Harga Rp 253.000
Dijual di: bukalapak.com
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