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enomena alam Gerhana Matahari Total (GMT) yang cukup langka itu akhirnya 
menyapa Indonesia. Ratusan juta pasang mata, menyaksikan tertutupnya 
Matahari oleh Bulan baik secara langsung maupun melalui siaran langsung yang 
ditayangkan stasiun televisi nasional. Peristiwa GMT kali ini disambut antusias 
oleh masyarakat di 12 provinsi yang dilintasi oleh fenomena alam ini. Berbeda 
ketika GMT juga pernah menyapa tanah air di tahun 1983, menyambut GMT kali 

ini, di daerah-daerah yang dilewati diselenggarakan berbagai pesta budaya dan Nobar GMT. 
Semua kegiatan itu sejatinya menambah daya tarik Wisatawan manca negara untuk datang 
ke Indonesia. Dalam rubrik Post Card kali ini redaksi mengetengahkan suasana GMT yang 
terjadi di beberapa daerah di tanah air.

Di bulan ini, sosialisasi mengenai disahkannya Undang-Undang mengenai Tabungan 
Perumahan Rakyat (Tapera) mulai digalakkan oleh Kementerian PUPR. Apa saja hal penting 
yang terdapat dalam UU tersebut yang perlu diketahui, dapat disimak dalam edisi RumahKita 
Maret ini. jika nanti UU ini telah benar-benar di undangkan, dipastikan akan mengubah 
system pembiayaan property di tanah air, khususnya property yang diperuntukan kepada 
MBR. Melengkapi artikel mengenai sosialisasi UU Tapera, pembaca dapat menyimak artikel 
mengenai acara inagurasi BUMN Untuk Negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian 
BUMN.

Sementara itu, pada Rubrik Cover Story (laporan utama) kami sajikan mengenai berbagai 
strategi yang dilakukan pengembang dalam memasarkan proyek propertinya. Strategi 
marketing property yang kami sajikan kali ini dibatasi untuk segmen pasar menengah bawah. 
Seperti diketahui di segmen ini, pengembang tidak begitu jor-joran dalam menawarkan 
proyek propertinya di berbagai media. Pengambang lebih mengedepankan harga yang 
terjangkau dan lokasi yang sebisa mungkin mendekati pasar di segmen ini.

 Di setiap edisi, kami terus berusaha semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki 
kualitas majalah ini. itu semua dilakukan agar kami dapat terus mendekatkan diri dengan 
pembaca. Menyajikan informasi yang ringan, menarik namun bermanfaat bagi 
pembaca sekalian. l
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Membidik Segmen
Ramai-Ramai 

SUMBEr Foto: 
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Menengah Bawah

EDISI MARET 20166

Para DeveloPer kelas kakaP kini mulai 
mngalihkan Perhatiannya ke segmen kelas 
menengah bawah. Diverensiasi strategi 
Pemasaran ini Dilakukan, karena ceruk 
Pasar ini tengah menggeliat.

COVERSTORY
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2016 ini diyakini sebagai 
momentum tinggal landas 
buat bisnis properti. 

Beberapa 
pengembang 
menghadapinya dengan 

optimistis dan sejumlah strategi. Bahkan, 
ada di antaranya berani melansir proyek-
proyek baru. Tak main-main, proyek 
baru tersebut berukuran jumbo dengan 

T estimasi invenstasi ratusan miliar hingga 
triliunan rupiah. Sementara pengembang 
lainnya lebih menerapkan strategi 
merambah segmen pasar baru menengah 
ke bawah, dari sebelumnya menggarap 
pasar menengah atas. Alasannya, pasar 
kelas ini tidak terlalu sensitif terhadap 
isu makro ekonomi. Pasar kelas ini secara 
fundamental merupakan betul-betul end 
user atau owner occupier.

Sektor properti di segmen menengah 
bawah pada 2016 diprediksi masih terus 
menggeliat, apalagi didorong dengan 
program pembangunan 1 juta rumah 
yang dicanangkan oleh pemerintah. 
Bisa dipastikan, program tersebut turut 
memberikan sentimen positif untuk sektor 
perumahan kelas menengah ke bawah. 

Kalangan analis juga menilai 
penjualan properti tahun ini akan ditopang 
oleh penjualan di segmen menengah ke 
bawah. Sejumlah emiten yang memiliki 
portofolio di segmen tersebut dinilai 
akan lebih mengkilap. Analis PT MNc 
Securities, Gilang Anindito, mengatakan 
emiten perlu mengalihkan segmen 
penjualan ke segmen menengah ke bawah. 
Terbukti, tahun lalu segmen ini menjadi 
penopang pertumbuhan industri di saat 
penjualan di segmen menengah ke atas 
terkoreksi."Tahun ini memang akan jadi 
tolokukur strategi emiten, mereka harus 
kejar segmen menengah ke bawah yang 
menyasar kalangan end user," ujarnya 

 Penjualan properti tahun ini 
diperkirakan cukup menantang sehingga 
sejumlah emiten memproyeksi penjualan 
tahun ini akan sama dengan tahun lalu. 
Oleh karena itu, Gilang menyebut emiten 
properti perlu melakukan diversifikasi 
bisnis untuk menjaga tren pertumbuhan 
dalam jangka panjang. Dia mencontohkan, 
diversifikasi segmen bisnis telah dilakukan 
sejumlah emiten properti, antara lain PT 
Kawasan Industri Jabebaka Tbk yang 
barencana membangun apartemen untuk 
segmen menengah ke bawah, berkongsi 
dengan PT PP Properti Tbk.

Menggeliatnya pasar properti di 
segmen menengah bawah, dicermati 
sebenarnya oleh para developer kelas 
kakap. Itu seperti yang dilakukan oleh 
PT ciputra Property Tbk, yang sejak 
pertengahan tahun lalu mulai menempuh 

strategi perluasan ceruk pasar. Perluasan 
ceruk pasar, terutama menggarap segmen 
menengah ke bawah.

Direktur PT ciputra Property Tbk 
(cTRP), Artadinata Djangkar, mengatakan 
strategi perseroan pada tahun ini dan 
tahun-tahun mendatang akan dengan 
terkait fenomena aktual bisnis property.

Perubahan loan to value (lTV) menjadi 
80 persen, juga dianggap Arta belum 
secara signifikan mampu mendorong 
pertumbuhan properti. Dalam situasi 
seperti ini, pada akhirnya cTRP melihat 
peluang pada segmen yang belum 
digarap yakni menengah ke bawah. 
Dipilihnya segmen ini, tambah Arta, 
meskipun sempat terganggu kondisi 
melambatnya ekonomi, namun akan tetap 
ada. Sementara segmen menengah atas 
sifatnya easy come easy go (tidak tetap). 
“Kami akan fokus pada hunian vertikal 
untuk kelas menengah bawah,” ujarnya.

Sejatinya, cTRP bukan developer kakap 
pertama yang membidik ceruk menengah 
bawah. Nama-nama raksasa lainnya 
sudah lama menikmati kue pasar ini. 
Sebut saja Sinarmas land Group. 

Pengembang ini baru saja 
mengeluarkan apartemen dengan 
harga terjangkau Kirana Tower dalam 
pengembangan Akasa Pure living. 
Berbeda dengan produk Sinarmas land 
lainnya yang rerata menyentuh angka di 
atas Rp 1 miliar, Kirana Tower dibanderol 
hanya Rp 267 juta di luar PPn per unit. 
Jika dihitung per meter persegi, maka 
harganya terbilang kompetitif yakni Rp 
11,8 juta.

Ada beberapa pengembang kakap 
lain yang “banting setir” menggarap 
pasar kelas menengah bawah. Sebut saja 
PT Summarecon Agung Tbk (SMRA). 
Pengembang yang menargetkan penjualan 
senilai Rp 5,5 triliun tahun ini, sudah sejak 
2014 merilis apartemen murah. Mereka 
menjual Serpong Midtown seharga Rp 
13 juta-Rp 14 juta per meter persegi. 
Sebelumnya, pengembang yang kini 
dipuncaki Adrianto P Adhi, ini sukses 
memasarkan apartemen Spring lake di 
Summarecon Bekasi dengan harga di 
bawah Rp 300 juta per unit.

So, kali ini properti menengah bawah 
tengah jadi primadona. l

SUMBEr Foto: 
hTTP://JUNEPAlMS.cOM
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UNtUK memasarkan property agar sukses 
ada beberapa hal yang harus dilakukan, 
satu diantaranya adalah membuat program 
marketing yang tepat sasaran. Pemasar 
perlu memahami cara memasarkan property 
kepada pangsa pasar yang dituju. Jika ceruk 
yang dituju adalah masyarakat menengah 
ke bawah maka harus dipahami psikologis 
orang menengah ke bawah dalam membeli 
rumah.

Ketahui dorongan mereka dalam 
membeli rumah, ketahui juga cara fikir 
mereka membeli rumah dan yang paling 
penting adalah ketahui kemampuan mereka 
dalam menyediakan uang muka dan 
cicilan. Karena pada umumnya masyarakat 
kalangan bawah membeli dengan cara 
dicicil, utamanya dengan memanfaatkan 
fasilitas kredit bank dalam bentuk Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR).

Mereka umumnya adalah pembeli 
rumah pertama, bukan peruntukan 
investasi. Mereka amat sensitif terhadap 
harga dan tidak punya kemampuan 
menyediakan uang cash untuk membayar 
apa yang namanya down payment yang 
besar. Pada umumnya masyarakat 
kalangan bawah ada yang sanggup 
membayar cicilan sesuai dengan produk 
yang mereka inginkan tetapi dalam hal 
menyediakan uang muka mereka kesulitan. 
Marketing harus sanggup merancang 
program pemasaran yang jitu dan tepat 
sasaran untuk menjaring konsumen yang 
berpendapatan rendah.

lain lagi jika produk perumahan adalah 
untuk masyarakat menengah ke atas, 
psikologis mereka juga musti dipahami 
yang tentu saja berbeda cara fikir mereka 
dalam membeli rumah dengan masyarakat 

Dalam memasarkan 
ProPerti Dibutuhkan 
kreatifitas Dan 
Pemahaman yang 
menDalam tentang 
siaPa target Pasar 
yang akan DibiDik. 
Perencanaan 
menjaDi hal 
mutlak yang harus 
DisiaPkan. 

Memahami Konsumen,
Kunci Memasarkan 
Properti

COVERSTORY
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SUMBEr Foto: 
hTTP://WWW.WORlDPROPERTyJOURNAl.cOM

berpendapatan rendah. Masyarakat 
menengah ke atas umumnya tidak terlalu 
memikirkan tentang perbedaan harga. 
Mereka akan menerima produk yang 
menurut mereka unggul tanpa memikirkan 
harga yang mereka bayar. yang penting bagi 
mereka adalah rasa puas terhadap barang 
yang mereka beli, tetapi tentu saja masih 
dalam koridor masuk akal.

Satu lagi yang tidak boleh dilupakan 
dalam memasarkan property adalah 
pemasaran memerlukan biaya untuk 
menunjang program-program yang disusun. 
Bujet harus disesuaikan dengan pola 
marketing yang dijalankan dan target market 
yang dituju. Untuk masing-masing target 
market memerlukan media promosi dan 
marketing tools yang berbeda yang tentu 
saja juga berbeda bujet yang dibutuhkan.

Jika yang dituju masyarakat kalangan 

menengah ke bawah marketing tools-nya 
cukup dibuat secara sederhana, seperti 
brosur didisain dengan lembaran-lembaran 
kertas ukuran A4 atau sejenisnya. Dalam 
brosur tercantum segala informasi yang 
berkaitan dengan produk yang sedang 
dipasarkan. Informasi yang harus ada 
diantaranya adalah perspektif rumah, 
denah, spesifikasi bangunan dan price list 
dan syarat-syarat pembelian.

Tetapi jika pasar yang dituju adalah 
kalangan menengah ke atas disain brosur 
musti lebih atraktif, lebih elegan dan 
mengesankan bagi yang melihatnya. Kapan 
perlu dilengkapi dengan soft file dalam 
bentuk cD yang berisi segala sesuatu 
tentang produk dan program promosinya. 

Ingin belajar secara praktis? Datangi 
setiap acara pameran perumahan dan 
perhatikan bagaimana masing-masing 
tim pemasaran bekerja. Pelajari metode 
marketing mereka yang memasarkan 
produk kelas menengah ke bawah dan 
amati juga teknik pemasaran produk 
mereka yang memasarkan perumahan 
untuk kalangan atas. Berlagaklah anda 
sebagai pembeli dan mereka akan melayani 
anda sebaik-baiknya, dapatkan dan pelajari 
marketing tools mereka. 

Perlu juga diketahui dalam psikologi 
membeli rumah umumnya konsumen 
jarang membeli pada pandangan pertama 
karena mereka membutuhkan waktu 
untuk memikirkan apakah akan membeli 
atau tidak atau mempertimbangkan 
produk sejenis yang ditawarkan oleh 
developer lain. Oleh karena itu untuk setiap 
konsumen yang sempat berinteraksi 
dengan marketing wajib hukumnya 
mendapatkan info kontak mereka. 
Sediakan buku khusus untuk mencatat 
informasi mereka. Dan dalam interval 
waktu tertentu musti dilakukan follow 
up. Jika tidak mereka akan melupakan 
produk anda dan memilih produk lain yang 
marketingnya pintar melakukan. (disarikan 
dari: www.arisman.com). l
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PENGGUNAN internet sudah begitu 
memasyarakat. hampir semua transaksi 
jaul beli kini sudah bisa dilakukan melalui 
jaringan internet yang ada di telepon 
genggam. Begitu juga dengan jual beli 
property khususnya rumah. Menjamurnya 
situs-situs yang mempertemukan antara 
pembeli dan penjual rumah, menjadikan 
transaksi online atau dalam jaringan 

(daring) mulai jadi trend.
Simak saja apa yang disampaikan oleh 

Ignatius Untung, Country General Manager 
Rumah123.com. Meskipun 2014-2015 
dinilai sebagai tahun yang berat bagi 
bisnis properti, catatan transaksi secara 
online atau dalam jaringan menunjukkan 
hal sebaliknya. Pada 2015, terdapat 
pertumbuhan penjualan hingga 300 persen 

Pertumbuhan 
transaksi jual beli 
rumah secara online 
terus menigkat. 
memasarkan rumah 
melalui Dunia maya 
juga butuh strategi.

Strategi Memasarkan 
Rumah Secara Daring

COVERSTORY
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dibandingkan 2014."Tahun 2014, properti 
yang terjual melalui situs kami sebesar 
Rp 240 triliun dan 2015 menjadi Rp 650 
triliun," ujarnya 

Meski transaksi penjualan rumah 
secara daring terus meningkat , bukan 
berarti semua konsumen sudah familiar 
dengan transaksi bisnis secara online. 
Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa 
dilakukan untuk memasarkan rumah secara 
daring.

BERIKlAN DI SITUS JUAl BElI PROPERTI
Menjual secara online, tujuan 

utama kita adalah mencari calon 
pembeli sebanyak mungkin agar potensi 
mendapatkan buyer semakin tinggi. Agar 
rumah di jual dapat di lihat banyak orang, 

maka kita perlu membuat iklan di situs 
atau blog populer yang mempunyai visitor 
tinggi dengan niche properti seperti www.
olx.co.id, www.urbanindo.com, www.rumahku.
com, www.rumah.com, www.rumah123.com, 
rumahdijual.com dan masih banyak lagi.

Situs seperti di sebutkan atas bisa 
anda manfaatkan untuk memasang iklan 
secara gratis ataupun berbayar. Jika anda 
ingin properti anda laku cepat, sebaiknya 
anda beriklan dengan cara berbayar agar 
iklan rumah anda selalu muncul di posisi 
paling atas. Mengingat situs-situs besar di 
atas mempunyai ratusan ribu atau bahkan 
jutaan pengunjung setiap hari, maka besar 
potensi iklan anda akan di lihat banyak 
orang dan akhirnya bisa cepat laku.

Untuk membuat iklan, siapkan 
gambar rumah yang akan di jual dengan 
view terbaik, buat iklan dengan kata-kata 
yang memancing pembeli, dan jangan 
lupa tinggalkan informasi kontak anda 
dengan lengkap agar calon pembeli dapat 
menghubungi dengan mudah.

SharinG DI MEDIA SOSIAl
Iklan yang anda pasang di berbagai 

situs, dapat anda sharing ke media sosial 
seperti facebook atau twitter, tujuannya tak 
lain, untuk menjangkau lebih banyak calon 
pembeli.

BERIKlAN DI SITUS/bloG niChe 
PROPERTI yANG MEMIlIKI TRAfIK 
TINGGI

Selain beriklan di situs ternama seperti 
di sebutkan diatas, selanjutnya anda juga 
bisa beriklan di blog yang khusus mengulas 
properti namun memiliki pengunjung tinggi 
dan tertarget.

PASANG IKlAN DI KOMUNITAS ONlINE 
ANDA

Memasang iklan tidak selamanya 
harus di situs besar. bbM, Whatsapp, 
Wechat dan aplikasi lainnya juga bisa anda 
manfaatkan, khususnya jika anda sudah 
memiliki komunitas di dalamnya.

ya, untuk menjual satu rumah mungkin 
kita hanya butuh satu orang pembeli yang 
serius saja, dan itu bukan hal mustahil, 
transaksi bisa saja anda dapat dari teman 
bbM anda. Benar kan?

Baik, sekian dulu artikel cara jual rumah 
secara online semoga bermanfaat dan bisa 
membantu anda. Silahkan tambahkan 
komentar jika anda ingin bertanya atau 
mendiskusikan cara jual rumah secara 
online. l

SUMBEr Foto: 
ISTIMEWA

MENJuAL SECARA 
ONLINE, TuJuAN 
uTAMA KITA 
ADALAH MENCARI 
CALON PEMBELI 
SEBANYAK 
MuNGKIN 
AGAR POTENSI 
MENDAPATKAN 
BuYER SEMAKIN 
TINGGI.
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M

Menjawab 
Tantangan ke Depan

atanya tetap 
menunjukkan 
tatapan optimistis. 
Tak ada yang 
berubah dengan 
rautnya. Ketenangan 

dan pengalamannya dalam dunia bisnis 
properti teruji sekarang. Setidaknya, aura 
positif ini memang sengaja dipancarkan 
dirinya agar timnya tak gentar menghadapi 
tantangan teranyar. ya, itulah Muhammad 
Nawir, Direktur Pemasaran Perum 
Perumnas, yang tetap tenang setelah 
dituntut mencari cara agar Perumnas tak 
lantas tergerus ekspansi pengembang besar 
ke ranah pasar bawah. 

Keyakinan Nawir tadi pun jadi cerminan 
keluarga besar Perumnas. Pembuktian 
eksistensi pun terlihat setelah berhasil 
melewati masa-masa sulit pada 2012 silam. 
Strategi bermain optimal dalam pelayanan, 
kualitas, dan harga, ternyata memang jadi 
jurus pamungkas yang mumpuni. Upaya ini 
bahkan berbuah manis saat pertumbuhan 
ekonomi negara turut mendongkrak bisnis 
properti menjadi bergairah lagi pada 2013. 
Malah di tahun itu, semua pelaku properti 
tengah berada di surga keuntungan. 

Namun apa daya. Masa emas properti 
hanya seumuran jagung pada saat itu. 
Terhitung mulai 2014, ancaman backlog 
perumahan tak terelakkan. Keadaan malah 
semakin memburuk jelang kalender 2015 
ditutup. Para pengembang kelas kakap 
lantas menunda proyek besarnya dan 
ramai-ramai mengalihkan perhatian ke 
segmen menengah ke bawah. Mereka 
rupanya sadar akan potensi ceruk pasar 
segmen bawah yang cenderung tak 
terganggu melambatnya ekonomi makro. 

“Para pengembang besar ini memang 
bergerak agresif dan cenderung aktif 
mengikuti permintaan pasar. Saat 
permintaan tinggi, mereka akan masuk. 
Saat meredup, selanjutnya akan keluar. Jika 

bayang-bayang 
siklus ProPerti 
masih hinggaP 
Dalam Pertimbangan 
langkah 
Pengembang. 
konDisi Pasar yang 
menyentuh batas 
bawah sejak 2013, 
mulai menDorong 
Pemain besar ramai-
ramai eksoDus ke 
level menengah-
bawah. walhasil, 
Perumahan 
nasional (Perumnas) 
Pun bersiaP Diri 
menghaDaPi 
tantangan 
Persaingan melawan 
Para raksasa. 

dahulu perhatian mereka hanya berpusat 
pada kota-kota besar, kini mulai merambah 
ke luar Pulau Jawa juga,” ujar Nawir, saat 
dijumpai RumahKita di sela-sela kesibukan 
di kantornya, beberapa waktu lalu. 

Digalakkannya Program Otonomi 
Daerah oleh pemerintah, menurutnya, 
juga memegang peranan besar dalam 
meningkatnya permintaan rumah di 
segmen ini. Ditambah lagi setelah 
digenjotnya sektor infrastruktur penunjang 
hingga ke daerah pendukung kota besar. 
“hal ini membuat harga tanah cepat naik 
dan menjadi potensi bisnis properti. Peluang 
ini pula yang mendasari para pengembang 
besar tadi ramai-ramai mulai menyentuh 
kota-kota non-ibukota,” tambah peraih gelar 
Doktor dari Universitas Indonesia ini. 

Dengan demikian, secara tidak 
langsung persaingan dengan pemain yang 
terbiasa dengan segmen menengah ke 
bawah pun dimulai. Tak terkecuali dengan 
Perumnas yang sejak dulu memang 
konsen di pasar ini. “Tantangan ini menjadi 
sebuah keniscayaan. Mau tak mau, siap 
tak siap, kalau mau survive ya kita harus 
siap berkompetitif. Dinamisme yang ada 
juga mengharuskan kita untuk mengikuti 
perkembangan zaman,” imbuh pria yang 
juga Dosen S2 fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia ini. 

Strategi diusung. Optimalisasi 
kualitas produk menjadi salah satu yang 
sifatnya wajib. Dari segi pelayanan pun 
Perum Perumnas terdepan lantaran 
mempermudah segala persyaratan yang 
kerap menjadi dinding tebal bagi konsumen. 
Dan satu senjata pamungkas lagi tentu 
saja soal harga. Dengan bermain di kisaran 
Rp500-800 juta untuk produk berkualitas 
sama, daya saing Perumnas menjadi lebih 
besar. Bahkan selangkah lebih maju lantaran 
bisa juga bermain di daerah kecil yang 
dirasa sulit dimasuki swasta. 

“Selain itu, kita juga ditunjang dengan 

SOSOK&PERISTIWA
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adanya land bank yang sudah lama dimiliki 
dan terletak di lokasi yang strategis,” 
sambung pria kelahiran Surabaya pada 
tahun 1956 ini. “lokasi-lokasi land bank 
seperti di Purworejo, Parung Panjang, 
Makassar, Martubung, dan beberapa 
lainnya kita upayakan didesain sesuai selera 
konsumen,” tambahnya. 

Konsen Perumnas pada land bank yang 
dimiliki sangat beralasan. Malah potensi 
tersebut rupanya sudah terendus pula oleh 
pengembang-pengembang besar. Ambil 
contoh di Surabaya, tepatnya di Purworejo. 
Ibarat Jakarta, Purworejo ini bisa dibilang 

Jakarta Selatan-nya. Bisnis perumahan kini 
bergerak ke arah barat dan membuat harga 
di sana tumbuh dengan tinggi—karena 
permintaan yang juga tinggi. Padahal, 
menurut Nawir, lokasi ini relative jauh dari 
ibu kota Jawa Timur itu. “Namun sekarang 
pemain seperti citraland dan Bumi Serpong 
Damai saja sudah sebelahan dengan kita,” 
ungkapnya. 

Meski demikian, Perumnas 
memandang persaingan ini sebagai 
indikator tanda-tanda kebangkitan properti 
di 2016. Setidaknya, kalaupun belum naik 
secara drastis, tren penurunan akibat 
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melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia 
tak terjadi lagi tahun ini. lagipula, alih-alih 
tak khawatir dengan kedatangan pemain 
besar, Perumnas tetap menjamin pasar 
karena adanya subsidi pemerintah. Terlebih 
tahun ini subdisi perumahan rakyat juga 
naik tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. 

“Sekarang subsidi yang disediakan flPP 
saja 87 ribu unit atau Rp9 triliun. Sedangkan 
non-flPP atau bantuan selisih bunganya 
hampir 200-an ribu unit. Secara total, 
ada hampir 400 ribu unit tahun ini,” ujar 
mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya 
Gedung ini. “Ditambah upaya pemerintah 

yang sejak bulan lalu menekan agar bunga 
bank turun, optimistis pada property tahun 
ini jadi kian meningkat,” katanya. 

OPTIMALISASI 
PERuMAHAN 
VERTIKAL

Sadar akan dinamika yang terjadi 
dalam dunia properti, Perumnas pun mulai 
membagi konsentrasinya ke pembangunan 
rumah vertikal. Ekspansi ini bahkan menjadi 
andalan tahun ini, walaupun sebenarnya 
terbilang pemain baru. Tak tanggung-
tanggung, setelah meluncurkan proyek di 
Karawang, cengkareng, dan Kemayoran, 
Perumnas melanjutkan tujuh proyek vertikal 
lainnya tahun ini yang tersebar hingga 
Bekasi, Medan, Palembang, Makassar, 
Semarang, dan Bandung. 

“Beberapa bahkan 100 persen kita 
kerjakan sendiri. Namun ada juga yang kerja 
sama dengan pengembang lain seperti 
dengan Bakrie di Sentra Timur Pulogebang, 
center Point Bekasi yang sekarang berjalan 
terus,” ujarnya. 

Menurut penghobi berenang dan 
traveling ini, ekspansi ke bangunan vertikal 
memang sudah memasuki tahap urgensi. 
Tengok saja, harga-harga landed sudah 

semakin tak terjangkau, utamanya bagi 
kalangan menengah ke bawah. Jangankan 
investasi, untuk memiliki rumah pertama 
saja masih sulit. Kalaupun ada, harga murah 
tersebut letaknya sudah kian menjauhi 
pusat kota yang membuat pengeluaran 
keseharian rakyat melonjak tinggi. Dengan 
kata lain, bangunan vertikal menjadi 
jawaban paling realistis. 

“Berangkat dari sini, target penjualan 
kita pun naik dua kali lipat. Jika tahun lalu 
hanya Rp1,3 triliun, maka tahun ini kita 
naikkan menjadi Rp2,5 triliun untuk RKAP-
nya,” pungkas Nawir.

OPTIMALISASI 
PERuMAHAN 
VERTIKAL

Sadar akan dinamika yang terjadi 
dalam dunia properti, Perumnas pun mulai 
membagi konsentrasinya ke pembangunan 
rumah vertikal. Ekspansi ini bahkan menjadi 
andalan tahun ini, walaupun sebenarnya 
terbilang pemain baru. Tak tanggung-
tanggung, setelah meluncurkan proyek di 
Karawang, cengkareng, dan Kemayoran, 
Perumnas melanjutkan tujuh proyek vertikal 
lainnya tahun ini yang tersebar hingga 
Bekasi, Medan, Palembang, Makassar, 
Semarang, dan Bandung.l
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etelah mendapat 
pengesahan oleh sidang 
Paripurna DPR, februari 
lalu, Undang-Undang 
Tabungan Perumahan 
Rakyat (Tapera) masih 

menuai pro kontra. Sebagai sebuah 
kebijakan wajar saja terjadi perbedaan 
pendapat. hal itu sah-sah saja, apalagi 
terjadi di negeri demokrasi seperti 
Indonesia. Terkait dengan UU Tapera, 
pemerintah saat ini sedang menyusun 
peraturan pemerintah sebagai amanat dari 
UU Tapera. Sebagai amanat dari UU Tapera 
nantinya akan ada Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Badan Pengelola Tapera, aturan 
Presiden dan Keputusan Presiden, untuk 
melengkapi UU tersebut.

Undang - Undang Tapera merupakan 
salah satu bentuk Pemenuhan kewajiban 
dari negara untuk menjamin penenuhan 
kebutuhan warga negara atas tempat 
tinggal yang layak dan terjangkau dalam 
rangka membangun manusia Indonesia 
seutuhnya, berjati diri, Mandiri dan produktif 
berdasarkan Undang - Undang Dasar 
Negara RI Tahun 1945.

Seperti diketahui, Tapera menghimpun 
dana dari peserta Tapera yaitu setiap warga 
negara Indonesia dan warga negara asing 
yang bekerja di Indonesia yang memegang 
visa dan bekerja selama 6 bulan. "Ini artinya 
kepersertaan Tapera meliputi pekerja 
formal dan informal dan sifatnya wajib", 
tutur Maurin Sitorus, Direktur Jenderal 
Pembiayaan Perumahan, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR).

Sementara itu, Menurut Ketua Pansus 
Undang-Undang (UU) Tapera, yoseph 
Umar hadi, Pengelolaan dana tabungan 
(Tapera) harus diawasi. Menurutnya ada 
dua lembaga yang akan mengawasinya, itu 
di luar Badan Pengelola (BP) Tapera dan 
Komite Tapera. Dua lembaga yang dimaksud 
yoseph adalah BPK (Badan Pemeriksa 

S
Keuangan) dan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK). 

Pengawasan dibutuhkan, karena dana 
yang dihimpun melalui Tapera cukup 
besar. Selain itu, dana Tapera akan dikelola 
dalam instrumen investasi seperti surat 
utang negara, surat berharga syariah 
negara, atau saham. yoseph menjelaskan, 
dana Tapera harus ditempatkan dalam 
instrumen investasi yang tidak merugikan. 
Dalam tahap ini pengawasan dibutuhkan 
agar manajer investasi yang ditunjuk 
untuk mengelola dana Tapera hanya 
memilih instrumen investasi yang 
menguntungkan."Ditempatkan ke portofolio 
investasi yang tidak rugi. Pokoknya harus 
untung, nggak boleh rugi," katanya. 

Ditambahkan olehnya, dalam kurun 
waktu 2 tahun itu pemerintah harus 
menyelesaikan aturan pelaksanaan 
UU Tapera dalam bentuk Peraturan 
Pemerintah (PP) dan membentuk Badan 
Pengelola Tapera serta Komite Tapera. 
Kemudian, menetapkan bank kustodian, 
bank pembiayaan, manajer investasi, dan 
menggabungkan Badan Pertimbangan 
Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil 
(Bapertarum) ke Badan Pengelola Tapera.

PERlU hATI-hATI MENERAPKAN IURAN
Maurin Sitorus menyampaikan bahwa 

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) 
memiliki tiga fungsi utama. Ketiga fungsi 
tersebut yaitu sebagai sumber pembiayaan 
perumahan, jaminan hari tua dan distribusi 
subsidi. “Tiga fungsi dari Tapera adalah 
sebagai sumber pembiayaan perumahan, 
jaminan hari tua dan distribusi subsidi”, 
ujarnya.

Menurutnya, dari tiga fungsi tersebut, 
hanya dua fungsi yang menonjol dari 
Tapera yaitu sebagai sumber pembiayaan 
perumahan dan sebagai jaminan hari tua. 
Mengenai Tapera yang bisa berfungsi 
sebagai jaminan hari tua, Maurin 
menjelaskan, artinya dana yang terkumpul 

Dana yang DiPungut Dari taPera nantinya 
akan Diawasi oleh emPat lembaga. Dia 
Diantaranya aDa ojk Dan bPk.
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di Tapera dan tidak digunakan oleh pekerja 
karena telah memiliki rumah. Akan disimpan 
sebagai investasi dan nanti dapat diambil 
ketika sudah pensiun, plus dengan hasil 
pemupukan atau investasinya.

Kemudian fungsi Tapera sebagai 
sumber pembiayaan perumahan, artinya 
dana yang terkumpul di Tapera dapat 
digunakan oleh masyarakat berpenghasilan 
rendah (MBR) untuk memiliki rumah atau 
untuk renovasi rumah. Adapun konsep 
dari Tapera adalah pengumpulan dana 
berdasarkan gotong royong dan bersifat 
wajib, baik bagi pekerja formal maupun Non 
formal. “Apabila pekerja non formal sudah 
masuk menjadi anggota Tapera, ini artinya 
mereka sudah masuk sistem sehingga 
mereka dapat mengakses Tapera”, ucapnya.

Maurin juga menanggapi pro kontra 
menangani UU ini yang berkembang di 
masyarakat. Seperti sikap Kamar Dagang 
dan Industri (Kadin) Indonesia dan 
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 
yang menolak RUU Tapera. “Penolakan 
dari Kadin dan Apindo salah satunya 
terkait iuran Tapera tapi menghadapi hal 

tersebut kita harus bisa menyikapinya,” 
katanya. Menurutnya, permasalahan 
perumahan apabila tidak segera diatasi 
akan semakin sulit dan harga tanah pun 
semakin mahal. Dengan adanya Tapera ini 
merupakan terobosan untuk menghadapi 
hal permasalahan tersebut.

Selanjutnya, Maurin mengatakan 
bahwa semakin banyak dana yang 
terkumpul di Tapera maka akan semakin 
banyak yang dapat dibantu oleh Tapera 
untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
(MBR). Untuk besaran iuran pemerintah 
akan hati-hati dengan mempertimbangkan 
berbagai faktor terutama mengenai situasi 
dan kondisi perekonomian Nasional dan 
ketenagakerjaan yang ada di Indonesia 
agar Pengelolaan Tapera ini berhasil 
melaksanakan misinya untuk menyediakan 
bantuan pembiayaan perumahan bagi 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
(MBR) untuk mendapatkan rumah yang 
layak. “Jadi untuk besarannya pemerintah 
tentunya nanti akan terbuka dengan 
melihat jangka pendek dan jangka 
Panjang”, tegasnya. l

APABILA PEKERJA 
NON FORMAL 
SuDAH MASuK 
MENJADI 
ANGGOTA TAPERA, 
INI ARTINYA 
MEREKA SuDAH 
MASuK SISTEM 
SEHINGGA MEREKA 
DAPAT MENGAKSES 
TAPERA.
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BErtEMPAt di di Grand Royal Panghegar 
Bandung, pada februari lalu Kementerian 
BUMN menggelar acara Inagurasi BUMN 
hadir Untuk Negeri. Selain jajaran di 
Kementerian BUMN, acara ini juga dihadiri 
oleh 119 BUMN. Dalam acara tersebut 
Kementerian BUMN menyerahkan 
penghargaan kepada BUMN yang dinilai 
menjadi yang terbaik dalam program 
BUMN hadir Untuk Negeri. “Kami 
ingin BUMN bisa memberikan manfaat 
kepada masyarakat luas. Selamat untuk 
pemenang,” ujar Menteri BUMN, Rini 
Soemarno saat memberikan penghargaan 
dalam acara inagurasi hUT RI ke-70 BUMN 
hadir Untuk Negeri.

Menurut Rini Soemarno, program 
pemberian penghargaan itu merupakan 
kali yang pertama. Rencananya akan 
diselenggarakan kontinyu tiap tahun. 

Penghargaan itu diberikan khusus kepada 
perusahaan BUMN yang memberikan 
sumbangsih besar kepada masyarakat dan 
lingkungan di sekitarnya. 

BUMN hadir Untuk Negeri adalah 
kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian 
BUMN dalam rangka peringatan 70th 
Indonesia Merdeka. Kegiatan ini merupakan 
perwujudan praktis dari Gerakan Nasional 
"Ayo Kerja" yang dicanangkan oleh Presiden 
Joko Widodo pada peringatan 70 Tahun 
Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain 
perwujudan praktis dari Gerakan Nasional 
"Ayo Kerja" , secara langsung keberadaan 
BUMN hadir Untuk Negeri adalah wujud 
terimakasih BUMN kepada Negeri karena 
kehadiran dan peran serta BUMN tidak bisa 
lepas dari Sejarah Bangsa Indonesia. 

Selain pemberian penghargaan, pada 
acara tersebut, dilakukan teleconference 

kementerian 
bumn memberikan 
Penghargaan 
kePaDa Perushaan 
Pelat merah yang 
Dinilai berhasil 
menjalankan 
Program  bumn 
haDir untuk negeri 
bumn Dalam rangka 
Peringatan 70th 
inDonesia merDeka, 
tahun lalu.

Inagurasi BUMN 
Hadir Untuk Negeri
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antara Menteri BUMN dengan para 
siswa peserta Program Siswa Mengenal 
Nusantara asal Banda Aceh dan Jayapura 
untuk mewakili luasnya bentang wilayah 
Indonesia dari Sabang hingga Merauke. 
Dalam momen itu pula, siswa asal 
Kota Bandung berkesempatan untuk 
menyampaikan testimoni langsung 
mengenai makna dan hasil yang didapat 
dari program yang telah dilaksanakan. 
Tidak hanya itu, Menteri BUMN juga 
berkenan untuk bercengkerama dengan 
para veteran yang rumahnya direnovasi 
oleh BUMN setempat yang juga diwakili 
oleh veteran asal Banda Aceh dan 
Jayapura melalui teleconference. Veteran 
asal Kota Bandung dan Kota Ambon juga 
berkesempatan untuk berbincang langsung 
dengan Menteri BUMN di lokasi acara.

Perusahaan Umum Jaminan 
Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) 
dinobatkan sebagai Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) terbaik program BUMN 
hadir Untuk Negeri. Program tersebut 
merupakan inisiatif Kementerian BUMN 
pada tahun lalu dalam menyambut hUT 
RI ke-70. Perum Jamkrindo menerima 
penghargaan sebagai BUMN terbaik 
atas berbagai program hibah sosial dan 
kemasyarakatan di Provinsi Aceh.

Perum Jamkrindo bersama 10 BUMN 

lainnya masuk dalam lima provinsi terbaik 
penyelenggaraan program hibah sosial dan 
kemasyarakatan program BUMN hadir 
Untuk Negeri. Perum Jamkrindo yang 
menggelar program tersebut di Provinsi 
Aceh, mengalahkan ratusan BUMN lainnya 
yang menyelenggarakan program yang 
sama di 34 provinsi.

Direktur Utama Perum Jamkrindo 
Diding S. Anwar menyampaikan terima 
kasih atas pemberian penghargaan 
ini.“Kami siap untuk melaksanakan kembali 
program ini, sebab memang respon 
masyarakat sangat baik terhadap program 
ini,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah program baik 
mandatory dan non mandatory digelar 
oleh BUMN Perum Jamkrindo dan BUMN 
lainnya di Aceh. Program tersebut dihelat 
pada Juli-Desember 2015 lalu. Program-
program tersebut mendapat respon baik 
dari pemangku kepentingan setempat. 
Para pejabat TNI/Polri dan Pemerintah 
setempat memberikan apresiasi tinggi 
atas program bantuan hibah sosial 
kemasyarakat yang diberikan BUMN untuk 
warga Aceh. Mereka bahkan ingin BUMN 
bisa terus mengembangkan usaha rakyat 
dengan baik dan kontinyu memberikan 
hibah yang bermanfaat.

“Kami perintahkan agar misi BUMN 

PERuSAHAAN 
uMuM JAMINAN 
KREDIT INDONESIA 
(PERuM 
JAMKRINDO) 
DINOBATKAN 
SEBAGAI BADAN 
uSAHA MILIK 
NEGARA (BuMN) 
TERBAIK PROGRAM 
BuMN HADIR 
uNTuK NEGERI. 
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bisa berjalan baik di sini (Aceh-red), 
bantuan dan berbagai kegiatan yang 
ada juga dirasakan sangat bermanfaat. 
Terimakasih BUMN,” ujar Panglima 
Komando Daerah Militer (Pangdam) 
Iskandar Muda (IM), Mayjen TNI Agus 
Kriswanto di sela acara BUMN di Banda 
Aceh, medio Agustus 2015 lalu, seraya 
berharap sinergi dan kemitraan yang 
terbangun selama ini di Aceh bisa terus 
dilanjutkan.

Senada dengan Pangdam, Wali Kota 
Banda Aceh, llliza Sa’adudin Djamal juga 
salut dengan kegiatan bertema “BUMN 
hadir untuk Negeri” ini. Terlebih, kegiatan 
yang dilaksanakan juga tidak melulu berupa 
kegiatan bantuan hibah, namun juga 
berbagai pelatihan.

Secara terpisah, Kepala Biro 
Perencanaan SDM dan Organisasi 
Kementerian BUMN, Ony Suprihartono 
mengatakan, kementeriannya memang 
mempunyai kebijakan tentang kewajiban 
BUMN untuk menyisihkan sebagian 
laba yang didapat guna malaksanakan 
Program Kemitraan dan Bina lingkungan 
(PKBl). Salah satu kegiatannya adalah 
mendukung program “BUMN hadir untuk 
Negeri” yang digelar di semua provinsi. 
Semuanya terangkum dalam bingkai untuk 
menyambut hUT RI ke-70.

PERAN BUMN DI AcEh
Selain Jamkrindo, BUMN yang lain 

yakni Sucofindo juga mendapatkan 
penghargaan sebagai lima penyelenggara 
terbaik kegiatan BUMN hadir Untuk Negeri.
Penghargaan tersebut diterima langsung 
oleh Dirkom II Sucofindo, Sufrin Hannan 
ini diberikan atas keberhasilan Sucofindo 
dalam menyelenggarakan program BUMN 
hadir Untuk Negeri di Kalimantan Utara 
berkerjasama dengan PT Pos Indonesia dan 
Perhutani. lima propinsi yang mendapat 
penghargaan penyelenggara terbaik adalah 
provinsi Aceh, Jawa Timur, Kalimantan 
Timur, dan Papua.

Rangkaian dari kegiatan BUMN 
hadir Untuk negeri yang dilaksanakan 
oleh PT Sucofindo, PT Pos Indonesia, 
dan Perhutani di Kalimantan Utara ini 
dilaksanakan sejak Agustus hingga 
Desember 2015. Menurut Kepala Bagian 
Komunikasi Sucofindo, Hotma Sibuea, 
rangkaian program yang dilaksanakan oleh 
tim dari tiga BUMN ini adalah program 
Siswa Mengenal Nusantara, jalan sehat 8 
kilometer, membantu penyediaan sarana 
pendidikan bagi 17 sekolah kejuruan, 
merenovasi 45 rumah anggota veteran di 
provinsi Kalimantan Utara dimana angka ini 
mewakili tanggal kemerdekaan RI 17-8-
1945. l
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konseP membangun 
rumah Pintar 
DiPerkirakan akan 
menjaDi kebutuhan 
masyarakat urban Di 
masa Datang.

NASIONAL

Aman dan Nyaman
Smart Homedengan

i masa sekarang, 
manusia semakin 
dimanjakan dengan 
berbagai kemajuan 
teknologi yang bisa 
diimplementasikan ke 

berbagai aspek kehidupan. Tak terkecuali 
tempat tinggal. Guna mempermudah 
aktivitas kehidupan di dalamnya maka 
rumah dipasang berbagai peranti canggih. 

Smart home kini sedang menjadi tren, 
teknologi yang dipasang di dalam rumah 
dapat melakukan kegiatan rutin sehari-hari 
sang pemilik rumah dengan mudah. Smart 
home Indonesia memang belum terlalu 
populer, namun bakal menjadi kebutuhan 
mutlak di masa mendatang.

Rumah pintar sejatinya adalah 
teknologi yang memungkinkan pemilik 
rumah dapat mengontrol seluruh isi rumah 
dalam satu genggaman, bisa smartphone 
atau gadget lainnya. Konsep dari rumah 
pintar ini sendiri adalah memudahkan 

D
manusia untuk mengerjakan pekerjaan 
rumah sehingga kualitas hidup pun 
semakin meningkat.

Rumah dipasang berbagai peranti 
canggih yang terintegrasi, membuat akses 
ke segala perkakas atau peralatan jadi 
mudah. lewat satu sistem, perangkat 
seperti televisi, ccTV, pendingin ruangan, 
komputer, sampai lampu pun bisa 
dikendalikan dari satu peranti. Dengan 
adanya sistem operasi seperti Android, 
perangkat-perangkat itu bisa dikontrol dari 
jauh lewat telepon genggam. 

Tidak hanya soal kemudahan dalam 
berkomunikasi dengan perangkat di rumah, 
Smart home juga membantu penghuni 
dalam melakukan pengawasan atas situasi 
yang terjadi. Smart home memungkinkan 
perangkat di rumah melakukan adaptasi 
terhadap lingkungan tanpa harus disuruh 
oleh pemilik rumah. Sebagai contoh, pintu 
di rumah akan mengunci secara otomatis 
jika ada yang membuka atau menutup 
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BErIKUt tUjUH AlAt yANG 
dAPAt MENdUKUNG KoNSEP 
smart home:

1. ROBOT PEMBERSIh
Kadang kala pemilik rumah terlalu letih untuk bersih-bersih rumah. Padahal 
kegiatan itu sangat penting dilakukan secara rutin untuk menjaga kondisi 

rumah. Robot pembersih bisa jadi solusinya. Robot pembersih berukuran kecil ini 
sudah cukup banyak diproduksi oleh beberapa perusahaan. Ukurannya yang mini 
memungkinkan sudut-sudut rumah yang tak terjangkau tangan bisa dibersihkan 
dengan baik. Pemilik rumah dapat mengontrol kerja alat ini melalui sebuah sistem yang 
terhubung dengan gadget.

2. PEMANTAU hEWAN PElIhARAAN
Anjing atau kucing kerap mengacak-acak tempat sampah atau barang-barang, 
tapi pemiliknya pasti tidak tega untuk menghukum mereka. Dengan teknologi 

pemantau hewan peliharaan yang tersambung dengan aplikasi ponsel pintar, kita dapat 
melacak keberadaan mereka dan apa yang tengah mereka lakukan. Tidak hanya itu, kita 
juga bisa berkomunikasi dengan mereka melalui mikrofon pada alat tersebut.

3. PENGATUR cAhAyA SESUAI MOOD
Sebuah perusahaan produksi lampu merilis produk lampu lED yang intensitas 
dan warnanya dapat disesuaikan dengan mood terkini pemilik rumah.  Seluruh 

lampu di dalam rumah dapat terhubung pada bridge yang terkoneksi dengan aplikasi 
smartphone. Tidak hanya intensitas dan warna, pemilik juga dapat mematikan-
menyalakan lampu, mengatur timer, dan mengatur lampu sesuai tema. yang bikin 
heran, lampu ini juga bisa mengingatkan pemilik rumah jika ada email penting yang 
harus dicek.

4. BUAT KOPI VIA WIfI
Para pecinta kopi pasti sangat terbantu dengan hadirnya coffee maker yang 
terhubung dengan Wifi. Bangun tidur, jalan ke dapur, voila kopi pun sudah siap 

dan tinggal dituangkan. Anda hanya perlu menaruh biji kopi favorit dan mengklik menu 
pilihan  pada aplikasi yang terhubung pada smartphone via Wifi.

5. KUNcI RUMAh DENGAN SMartPhone
Teknologi pengunci rumah otomatis dari ponsel pintar atau gadget lainnya ini 
sangat membantu bagi kita yang sering lupa. Dengan alat dan aplikasi tersebut, 

pemilik rumah dapat mengunci rumah dari jarak jauh, juga bisa membuka pintu jika 
kita lupa menaruh kunci. Aplikasi dari alat tersebut pun dapat memberikan notifikasi 
kepada pemilik jika ada orang lain yang berusaha membuka paksa pintu rumah.

6. KENDAlIKAN AlAT ElEKTRONIK DENGAN TANGAN
Seluruh kontrol alat elektronik ada dalam satu genggaman tangan? Sebuah 
perusahaan teknologi berbasis di Israel telah memproduksi fitur yang 

memungkinkan hal itu terjadi. Kita cukup duduk di posisi kita berada, tinggal tunjuk, 
maka mematikan dan menyalakan lampu serta televisi, sampai membuka pintu rumah 
bisa dilakukan.

7. SIRAM TANAMAN OTOMATIS
Dengan sebuah alat mutakhir yang ditancapkan ke dalam media tanam, 
kita dapat menyiram tanaman peliharaan dari jarak jauh sekalipun. Selain 

menyiram, pemilik tanaman juga dimungkinkan untuk mengetahui kesuburan tanah, 
serta intensitas cahaya yang terserap tumbuhan. Semua informasi tersebut dapat 
termonitor lewat aplikasi ponsel pintar. l

selama satu jam.
Teknologi Smart home juga mampu 

memberikan otomatisasi terhadap segala 
perangkat. Penghuni bisa mengatur 
kapan Ac menyala, kapan lampu mati, 
atau bahkan bisa menyalakan musik saat 
penghuni baru masuk rumah. Tidak perlu 
repot lagi untuk menekan sana-sini, Smart 
home juga bisa memonitor semuanya 
dalam genggaman. Jadi, jika ada bohlam 
yang pecah, notifikasinya bisa muncul di 
layar telepon genggam seketika. 

Selain dari sisi kemudahan, Smart home 
juga sanggup memberikan rasa aman bagi 
penghuni rumah. lewat Smart home, rumah 
bisa dipasang sistem keamanan yang 
canggih. Teknologi terkini ccTV bahkan 
bisa mengenali wajah orang yang masuk ke 
pekarangan rumah dan menyalakan alarm 
secara otomatis jika ada indikasi bahaya. 
Informasi yang didapat dari ccTV itu pun 
bisa dikirim langsung ke telepon genggam 
jika terjadi sesuatu. 
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Infrastruktur 
Dongkrak Harga Properti
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etersediaan infrastruktur 
yang memadai diakui 
sebagai salah satu faktor 
pendorong pertumbuhan 
kawasan, sekaligus 
mampu meningkatkan 
nilai lahan dan properti 

di sekitarnya. hal  tersebut semakin 
relevan saat Indonesia menghadapi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN. Percepatan 
pembangunan infrastruktur akan 
meningkatkan daya saing komparatif 
sekaligus menstimulasi terjadinya 
mobilisasi arus barang, manusia dan jasa 

K

yang lebih aktif. Pembangunan infrastruktur 
tersebut pada akhirnya akan memberikan 
dampak bagi aset properti di sekitarnya.

calon konsumen properti pada tahun 
ini perlu merogoh kocek lebih dalam bila 
ingin membeli properti yang berdekatan 
dengan proyek massal yang sedang 
digarap pemerintah. harga-harga properti 
yang dilewati proyek transportasi massal 
seperti MRT, lRT, dan kereta bandara telah 
terdongkrak naik. Bila dibandingkan dengan 
harga satu atau dua tahun lalu, kenaikan 
bisa mencapai 30% hingga 50%. 

contohnya seperti yang dialami 
Apartemen Poris 88 yang berjarak 500 
meter dari Stasiun Batu ceper yang 
merupakan transit kereta bandara. 
harganya naik 30% menjadi Rp260 juta 
di 2016. "Sebelum ada keputusan kereta 
bandara, harga masih di kisaran Rp200 
juta. Ketika tahu lokasi stasiun itu hanya 
berjarak 500 meter, kita naikkan harganya 
karena lokasi ini premier," ujar Marketing 
Poris 88 Sudono Iswara.

Pentingnya pembangunan infrastruktur  
memang dirasakan dan dialami para 
pengembang. Para pengembang berani 
membenamkan investasi ratusan miliar 
Rupiah untuk membuka kawasan 
yang akan dikembangkannya dengan 
membangun infrastruktur lebih dahulu. 
PT Summarecon Agung Tbk, merupakan 
satu dari sekian banyak pengembang 
yang memprioritaskan pembangunan 
infrastruktur. Mereka merogoh kocek 
sekitar Rp 200 miliar untuk membuka 
akses menuju Summarecon Bekasi dalam 
bentuk pembangunan jembatan layang Kh 
Noer Ali di Bekasi Barat. 

Selain itu, mereka juga membuka 
akses tol langsung Jakarta-Merak 
menuju Gading Serpong (Summarecon 
Serpong), dan kelak akan melakukan 
hal serupa di Summarecon Bandung, 
dan Summarecon Bogor.  "Infrastruktur 
hal yang vital dan penting. Selain untuk 
kepentingan kelancaran konstruksi juga 
untuk kepentingan penghuni. Karena, nilai 
lahan dan properti semakin menanjak jika 
infrastrukturnya memadai," ujar Direktur 
Utama PT Summarecon Agung Tbk., 
Johannes Mardjuki,.

Saat ini menurutnya, pasca 
beroperasinya fly over Noer Ali, harga lahan 
di Summarecon Bekasi sudah menembus 
angka Rp 8 juta hingga Rp 10 juta per meter 
persegi. Sebelumnya, menjual dengan 
harga Rp 3 juta per meter persegi saja 
susah.

Demikian halnya dengan PT lippo 

Karawaci Tbk. Pengembang ini punya gaya 
dan karakter khas dalam mengembangkan 
sebuah kawasan dengan standard khusus. 
"Kami akan selalu memprioritaskan 
infrastruktur utama, infrastruktur 
penunjang, dan infrastruktur pelengkap. 
Infrastruktur utama tentu saja sangat 
menentukan sebuah kawasan akan berhasil 
atau tidak memengaruhi kondisi pasar," 
kata Chief Marketing Officer Lippo Homes, 
Jopy Rusli. 

Itulah sebabnya, lippo memandang 
perlu membangun akses langsung baik 
tol maupun non tol ke kawasan di mana 
proyek mereka berada. Terlebih untuk 
pengembangan skala kota (township 
development), sangat penting dan harus. 
"Infrastruktur menggerakkan nilai lahan, 
properti dan lingkungan di sekitarnya 
lebih dinamis dan menstimulasi kegiatan-
kegiatan ekonomi lainnya," tandas Jopy.

Sementara itu, menurut analisa 
Karan Khetan, Managing Director lamudi 
Indonesia, bahwa infrastruktur baru di 
sebuah kota akan sangat mempengaruhi 
dinamika harga properti.  Sudah dapat 
terlihat beberapa contoh dari proyek-
proyek infrastruktur besar di Jakarta yang 
berdampak dramatis pada harga properti 
lokal dan kualitas hidup masyarakat 
di sekitarnya. hal ini lanjut Karan, 
menunjukkan pentingnya berinvestasi 
jangka panjang di sector properti dengan 
mempertimbangkan pembangunan 
infrastruktur di masa mendatang, 
serta perubahan-perubahan yang akan 
terjadi dalam waktu dekat. Bukan hanya 
berdasarkan kondisi saat ini saja. l

Pembangunan 
infrastruktur Di 
sebuah kawasan, 
DiPastikan akan 
memPengaruhi 
harga ProPerti Di 
kawasan tersebut. 
Perlu cermat Dalam 
berinvestasi Di 
sektor ProPerti. 

CALON KONSuMEN 
PROPERTI PADA 
TAHuN INI PERLu 
MEROGOH KOCEK 
LEBIH DALAM BILA 
INGIN MEMBELI 
PROPERTI YANG 
BERDEKATAN 
DENGAN PROYEK 
MASSAL YANG 
SEDANG DIGARAP 
PEMERINTAH. 
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Rajin Membangun 
Pencakar Langit
tren Pembangunan 
geDung Pencakar 
langit ini kini 
kian berkembang. 
banyak negara-
negara Di Dunia 
berlomba-lomba 
membangun geDung 
Pencakar langit 
tiDak terkecuali 
inDonesia. 

alam membangun 
pencakar langit, 
beberapa negara 
bahkan berlomba 
membangun gedung 
tertinggi di dunia untuk D

mengalahkan Burj Khalifa di Dubai. Dari 
data yang dirilis oleh council on Tall 
Buildings and Urban habitat (cTBUh) 
tercatat bahwa peningkatan pertumbuhan 
gedung tinggi di dunia pada 2015 lalu 
sebanyak 106 bangunan. Sedangkan pada 
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2014 hanya 99 bangunan tinggi yang 
berhasil dirampungkan. 

Asia menjadi pemasok gedung tinggi 
terbanyak pada tahun lalu dengan jumlah 
penyelesaian sebanyak 81 bangunan 
atau 76% dari total 106 bangunan. 
Bahkan negeri kita Indonesia menempati 
peringkat ke dua setelah china dengan 
penyelesaian pembangunan sebanyak 
sembilan gedung. china menempati 
urutan pertama dengan 62 gedung 
baru. Disusul dengan UAE di peringkat 
ketiga dengan tujuh gedung, dan Rusia di 
peringkat keempat dengan lima gedung. 
Satu-satunya negara Asia Tenggara 
lain yang masuk dalam sepuluh besar 

adalah Malaysia dengan dua gedung 
baru, sementara filipina dan Vietnam 
menyumbangkan hanya satu gedung baru.

Secara statistik menurut cTBUh 
jumlah bangunan jangkung di Indonesia 
pada 2015 yang telah selesai melebihi 
jumlah pembangunan di Uni Emirat Arab 
(UEA). Sembilan gedung yang selesai 
dibangun pada 2015 di Indonesia memiliki 
ketinggian rata-rata di atas 200 meter. 
Sehingga total ketinggian bangunan yang 
selesai dibangun pada 2015 berjumlah 
1.998 meter. Sembilan bangunan yang 
tidak masuk dalam kategori supertall 
itu tersebar di tiga kota, yaitu Jakarta, 
Tangerang, dan Surabaya.

Sedangkan UEA, negara yang beribu 
kota Abu Dhabi itu hanya menyelesaikan 
tujuh proyek bangunan mengangkasa 
di dua kota, yaitu Dubai dan Abu Dhabi. 
Tetapi meski kalah dari Indonesia 
secara populasi, namun UEA berhasil 
mengungguli Indonesia soal ketinggian 
bangunan. Bangunan-bangunan yang 
telah diselesaikan oleh UEA tidak 
hanya berukuran 200 meter saja, tetapi 
mencapai 342 meter, dia adalah ruang 
perkantoran ADNOc headquarters di Abu 
Dhabi. Total ketinggian bangunan di UEA 
yang telah selesai pada 2015 berjumlah 
1.871 meter.

Direktur Eksekutif Indonesia Property 
Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan 
hal tersebut mengindikasikan bahwa pasar 
Indonesia semakin jeli melihat peluang. 
Masa perbaikan usai melemahnya pasar 
properti ini merupakan awal yang baik 
untuk memulai pembangunan kembali.

Menurut Ali, di antara negara Asia 
Pasifik lainnya, Indonesia memang 
memiliki potensi yang paling baik 
ditengah gencarnya pemerintah 
melakukan pembangunan infrastruktur 
dan perbaikan kebijakan makro ekonomi. 
Ali membandingkan dengan Singapura 
yang mengalami penurunan pada pasar 
properti sebesar 10%.

Saat ini Indonesia terus melakukan 
pembangunan gedung-gedung tinggi. 
Pada bulan April 2016 ini akan segera 
beroperasi gedung perkantoran yang 
diklaim sebagai bangunan tertinggi di 
Indonesia, yakni Gama Tower di Setiabudi. 
Pembangunan proyek besutan Gamaland 
Properti Group ini memiliki ketinggian 
304 m.

Pada akhir tahun lalu, Presiden Joko 
Widodo juga telah melakukan peletakan 
batu pertama pembangunan gedung 
Indonesia Satu berskala internasional yang 
akan menjulang setinggi 303 meter di 
cakrawala Jakarta. Gedung yang berlokasi 
Jalan M. h. Thamrin ini milik PT china 
Sonangol Media Investment (cSMI), 
sebuah perusahaan kerja sama antara PT 
china Sonangol dan Media Group. 

Seakan tak mau kalah dengan Jakarta, 
kota Batam juga berencana mendirikan 
gedung perkantoran bertajuk Pollux 
habibie financial center setinggi 400 
meter berkapasitas 100 lantai. Bangunan 
ini akan di danai oleh perusahaan 
pengembang Pollux Properties. Gedung 
tersebut diperkirakan rampung pada 2019 
mendatang. l
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Pengembang

encana pembukaan terminal 
terbesar se-Asia Tenggara 
yakni Terminal Sentra Timur 
Pulogebang serta Pintu Tol 
Sentra Timur pada Mei akan 
menjadi nilai tambah bagi 

properti kawasan timur Jakarta. Project 
Director Kerjasama Operasi (KSO) Perum 
Perumnas - PT Bakrie Pangripta loka 
Windoko mengatakan kawasan timur saat 
ini masih menjadi sunrise property yang terus 
berkembang. Menurutnya jika perbaikan 
infrastruktur dan akses menuju kawasan 
tersebut sudah mudah akan mengundang 

R

Sentra Timur Superblock
Pulogebang

Makin Optimistis

banyak investor.
Menurutnya proyek infrastruktur 

tersebut akan mengurangi kemacetan 
Jakarta dan mengundang masyarakat 
serta investor untuk memiliki hunian di 
sini. "Saat ini kami sudah menyelesaikan 
pembangunan tahap I yang terdiri dari 6 
tower dari total 15 tower yang direncanakan 
hingga 8 tahun nanti," ujarnya.

Pembangunan Proyek Sentra Timur 
Superblock ini dibangun dalam tiga tahap, 
yakni enam tower tahap pertama yang 
terdiri dari 2.357 unit apartemen dan kios 
telah selesai dibangun dan tersisa lima 

unit yang belum terjual. Sedangkan pada 
tahap kedua, akan dibangun 5 tower yang 
terdiri dari 2.032 unit apartemen dan kios 
yang salah satu towernya sudah mulai 
dipasarkan. Terakhir, pada tahap tiga akan 
dibangun sebanyak empat tower. Total 
untuk pembangunan tahap satu dan dua 
diperkirkaan akan menelan  investasi sekitar 
Rp700 miliar, termasuk dengan Sapphire 
tower yang saat ini sedang dipasarkan 
dengan nilai investasi Rp300 miliar.

Untuk Sapphire tower,  
pengembang menawarkan 11 pilihan 
tipe kamar yakni, tipe 25 dan 27 yang 
merupakan tipe studio, lalu tipe 30 yang 
terdiri dari 1 kamar, tipe 36, 36A, 42, 43, 52 
yang terdiri dari 2 kamar tidur, dan tipe 59, 
60 dan 62 yang terdiri dari 3 kamar tidur.

Rencananya akan ada 607 unit pada 
tower tersebut. harga yang ditawarkan 
sebesar Rp12 juta per m2. Artinya untuk 
tipe 25 studio harganya sekitar Rp 300 juta 

Pembangunan infrastruktur strategis 
Di kawasan Pulogebang, Diyakini bakal 
membuat kawasan ini jaDi biDikan banyak 
investor.
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PEMBANGuNAN 
RuSuNAMI 
SENTRA TIMuR 
MENJADI SALAH 
SATu KOMITMEN 
PERuMNAS uNTuK 
TETAP KONSISTEN 
TERHADAP 
PENYEDIAAN 
RuSuNAMI BAGI 
MASYARAKAT 
BERPENGHASILAN 
MENENGAH KE 
BAWAH. 

per unit sedangkan yang paling besar tipe 
62 harganya mencapai Rp744 juta. Selain 
itu, hunian ini menawarkan lokasi yang 
strategis di depan Terminal Sentra Timur 
Pulogebang dan berada pada kawasan 
perkantoran pemerintah daerah Jakarta 
Timur. 

Sementara itu Direktur Utama 
Perumnas, himawan Arief mengatakan, 
pembangunan Rusunami Sentra Timur 
menjadi salah satu komitmen Perumnas 
untuk tetap konsisten terhadap penyediaan 
rusunami bagi masyarakat berpenghasilan 
menengah ke bawah. "Sentra Timur 
merupakan komitmen pemerintah pada 
masyarakat untuk tetap menjalankan 
program rusunami dalam memenuhi 
kebutuhan perumahan di perkotaan," 
katanya.

Sebelumnya, perumnas telah 
membangun Sentra Timur tahap I sebanyak 
1.327 unit apartemen dan 66 unit komersial 

yang terdiri dari 3 menara. himawan 
mengaku optimistis bisa melanjutkan 
pembangunan Sentra Timur tahap II 
sebanyak 956 unit, yang terdiri dari 885 unit 
hunian dan 71 unit komersial.Pembangunan 
Rusunami Sentra Timur tahap ini berada di 
kawasan terpadu Jakarta Timur bernama 
Super Timur Superblok. Kerjasama antara 
Perum Perumnas dengan PT Bakrieland 
Development ini direalisasikan di atas lahan 
seluas total 40 hektar.

Superblok ini merupakan kawasan 
pengembangan terintegrasi antara hunian 
(apartemen), fasilitas komersial seperti 
hotel, kondotel perkantoran, ruko, rukan, 
pusat belanja dan lainnya, yang dibangun 
secara bertahap. himawan mengatakan, 
kawasan Superblok Sentra Timur ini 
berada di kawasan Sentra Primer Baru 
Timur (SPBT) yang difungsikan sebagai 
pusat pertumbuhan baru di jakarta Timur 
sesuai RT/RW DKI Jakarta 2020.Ke depan, 
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Tanah Eks-BPPN 
akan Dimanfaatkan
untuk menDukung Program PengaDaan 
sejuta rumah Dan mengatasi backlog 
Perumahan, Pemerintah akan memanfaatkan 
aset tanah ex bPPn.

elalui Program 
Nasional 
Pembangunan 
"Sejuta Rumah", 
pemerintah 
berupaya mengatasi 
kebutuhan 

rumah atau backlog di masyarakat. 
Menurut data Badan Pusat Statistik 

M

PROPERTY
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2014, angka backlog mencapai 13,5 
juta. Artinya, sebanyak 13,5 juta kepala 
keluarga (KK) tidak memiliki rumah. 
Angka ini terus bertambah setiap 
tahunnya sebanyak 800.000 unit. "Kota-
kota yang backlog-nya tinggi itu kota 
metropolitan, seperti Jakarta, Surabaya, 
Medan, dan Makassar," ujar Sekretaris 
Ditjen Penyediaan perumahan Eko 
heripoerwanto 

Ia mengatakan, kebutuhan rumah 
di kota-kota tersebut cukup tinggi tidak 
diimbangi dengan ketersediaan lahan. hal 
ini seiring dengan penggunaan tanah yang 
tidak hanya untuk perumahan, melainkan 
juga industri.Untuk itu, pemerintah 
akan fokus dalam membangun rumah 
susun (rusun) agar tanah yang ada bisa 
dimaksimalkan penggunaannya.

Direktur Perencanaan 
Penyediaan perumahan Deddy Permadi 
menambahkan, saat ini pemerintah 
tengah mengupayakan memanfaatkan 
tanah bekas Badan Penyehatan 
Perbankan Nasional (BPPN) di Jakarta, 
Bekasi, Makassar, dan beberapa lokasi 
lainnya."Kami akan coba inventarisasi 
dan manfaatkan. Kami serahkan saja ke 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(DJKN) untuk bisa dimanfaatkan. 
Namun, belum ada penyerahan resmi dan 
menunggu proses Kementerian PUPR," 
kata Deddy.

Menurutnya, upaya lainnya adalah 
dengan memanfaatkan tanah wakaf yang 
bekerja sama dengan Menteri Agama. 
Tanah wakaf ini bisa dimanfaatkan 
untuk perumahan khususnya rusun.

langkah lainnya yang akan diambil, 
melakukan melakukan konsolidasi tanah. 
Padatnya lahan yang ada di perkotaan 
maka ada niat dari Deddy untuk membeli 
seluruh lahan milik pemerintah. Namun, 
untuk mewujudkan niat tersebut 
diperlukan biaya yang sangat tinggi.

"Kami berencana akan bekerjasama 
dengan pemilik tanah dan rencanakan 
ulang yang tadinya mau bangun rumah 
setapak di ekstensifikasikan menjadi rusun 
dan memberikan manfaat tambahan bagi 
si-pemilik tanah," paparnya.

Diakui oleh Dedi untuk 
merealisasikan kedua konsep tersebut, 
cukup rumit. Butuh sinergi antara 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang 
(ATR). Meski sulit bukan berarti tidak 
mungkin untuk diwujudkan. l
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Ketika Malam 
Menghampiri 
di Siang Hari

Pada 9 maret 2016 lalu, 
12 provinsi di Indonesia 
mengalami malam di 
sang hari. Meski Gerhana 
Matahari Total (GMT) 
itu hanya berlangsung 

antara dua hingga tiga menit, dunia 
menyambutnya dengan penuh antusias. 
Peristiwa langka ini memang sayang jika 
dilewatkan begitu saja.

P
Belitung, 
PANTAI Tanjung Kelayang di Bangka 
Belitung menjadi salah satu lokasi yang 
dituju oleh wisatawan domestik maupun 
mancanegara untuk menyaksikan GMT di 
provinsi ini. Jelang GMT, jalanan menuju 
pantai-pantai lokasi pengamatan sudah 
padat oleh kendaraan sejak pukul 04.00 
WIB.

Sementara itu, suasana alam di Belitung 
pagi ini cukup cerah. langit tampak bersih 
tak berawan. hanya tampak selarik awan 
tipis yang mengambang di langit pagi 
keperakan. Ombak berdesir pelan membelai 
kaki-kaki para pengunjung yang sudah tak 
sabar menjadi bagian dari fenomena alam 
langka tersebut.

Di langit Timur, langit mulai terang 
berwarna keperakan. Awan tampak 
tipis-tipis menutup langit. GMT melintasi 
Belitung mulai pukul 06.21 WIB. GMT di 
Belitung berdurasi sekitar dua menit 10 detik. 
fenomena alam ini tercatat menjadi GMT 
pertama yang terjadi di Belitung. l

SUMBEr Foto: 
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Palembang, 
DI Kota empek-empek ini ribuan orang 
berdatangan ke Jembatan Ampera untuk 
menyaksikan GMT. Rupanaya jembatan 
ini memang sudah dipersiapkan menjadi 
lokasi utama untuk menyaksikan GMT yang 
melintasi Kota Pelembang. Pada Rabu pagi 9 
Maret jembatan itu memang ditutup untuk 
dilintasi kendaraan.  Meski saat gerhana 
langit di atas Palembang berawan, namun 
hal itu tidak mengurangi antusias warga 
untuk menyaksikan peristiwa alam yang 
amat jarang terjadi ini. 

Saat matahari mulai tertutup bulan 
dan siang pun mendadak menjadi gelap, 
sayup-sayup terdengar shalawat nabi dan 
teriakan syukur mengiringi datangnya GMT 
di kawasan ini. Begitu gelap benar-benar 

menyelimuti, semua lampu di Jembatan 
Ampera pun dinyalakan. Pemandangan 
indah pun tersaji, suasana gelap di sekitar  
dan cahaya lampu di jembatan membuat 
warna merah jembatan itu makin terlihat 
mencolok. 

Kegelapan GMT penuh selama 1 menit 
20 detik pun bisa dirasakan secara langsung 
di atas jembatan berwarna merah itu. Proses 
Giant Diamond ring diawal terbukanya 
gerhana bulan juga tidak terlihat. Barulah 
sekitar pukul 07.40 WIB hingga 07.41 
WIB, para pengunjung Jembatan Ampera 
bisa melihat matahari berbentuk bulan 
sabit, karena proses menghilangnya GMT. 
Dilanjutkan pada pukul 08.07 WIB-08.09 
WIB dan 08.12 WIB-08.14 WIB terlihat jelas 
proses timbul kembalinya matahari penuh. 
lalu matahari tertutup awan dan turun rintik 
gerimis di atas Jembatan Ampera. l

SUMBEr Foto: 
ISTIMEWA
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"Gerhana hari ini luar biasa sekali. 
Para ahli astronomi memang hebat, tepat 
sekali memperkirakan waktu gerhana 
matahari total," tutur Wali Kota Balikpapan 
Rizal Effendi yang pagi ini juga menghadiri 
acara menyaksikan gerhana matahari 
total. Setelah proses gerhana selesai, acara 
hiburan berlangsung di panggung yang telah 
disediakan oleh Pemkot Balikpapan. Mantau-
mantau goreng dari bluesky pun dibagikan 
oleh panitia kepada para pengunjung. 

Selama acara nonton bareng gerhana 
matahari total pemerintah juga akan 
mengadakan pesta laut yang terdiri atas 
kuliner masakan laut gratis dan lomba 
perahu naga. Selain itu, akan dilaksanakan 
juga bazar, kuliner dan pertunjukan di 
lapangan Merdeka. hal tersebut merupakan 
kesempatan bagus untuk menarik wisatawan 
dan mempromosikan pariwisata Balikpapan.
Para pengunjung mulai meninggalkan lokasi 
acara sekitar pukul 09.00 Wita. l

Balikpapan, 
RIBuAN pengunjung memadati Pantai 
Kilang Mandiri dan lapangan Merdeka, 
Balikpapan, demi menyaksikan menit-menit 
gerhana matahari total berlangsung di kota 
tersebut. Berdasarkan pantauan, Pantai 
Kilang Mandiri dan lapangan Merdeka telah 
padat sejak pukul 07.00 wita. Selain di Pantai 
Kilang, GMT juga bisa disaksikan di Pantai 
Manggar.

Matahari mulai mengalami gerhana 
parsial sekitar pukul 07.30 Wita dan 
perlahan-perlahan mencapai gerhana anular 
dan akhirnya mencapai gerhana total pada 
pukul 08.33 wita. Gerhana matahari total 
berlangsung selama 1 menit lebih. langit 
Balikpapan pagi ini sangat cerah, sehingga 
proses gerhana parsial hingga gerhana total 
dapat terlihat jelas tanpa terhalang oleh 
awan-awan mendung.

SUMBEr Foto: 
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BERDASARKAN 
PANTAuAN, PANTAI 
KILANG MANDIRI 
DAN LAPANGAN 
MERDEKA TELAH 
PADAT SEJAK 
PuKuL 07.00 WITA. 
SELAIN DI PANTAI 
KILANG, GMT JuGA 
BISA DISAKSIKAN DI 
PANTAI MANGGAR.
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Palangkaraya, 
GMT yang melintasi Kota Palangkaraya, 
disambut dengan antusias warga setempat.
Mereka berduyun-duyun berdatangan ke 
dua lokasi tempat pusat kegiatan seni dan 
budaya menyambut gerhana matahari total 
tersebut. Ribuan massa warga Palangkaraya, 
Kalimantan Tengah yang berkumpul di 
lapangan Senaman Mantikai dan Bundaran 
Besar dan jalan-jalan yang ada di Kota cantik 
tersebut, sudah menantikan moment langka 
tersebut, sejak subuh.

Meskipun, sempat diguyur hujan 
dan awan hitam, momen GMT tetap bisa 
terlihat, karena menjelang siang, matahari 
makin menampakkan wujudnya. Warga 
yang berkumpul di bundaran dan lapangan 

Palu, 
GuBERNuR Sulawesi Tengah longki 
Djanggola mengatakan Kota Palu tidak 
perlu mengeluarkan biaya besar agar 
dikenal di dunia. fenomena GMT yang 
terjadi pada Rabu, 9 Maret 2016 membuat 
nama kota ini menjadi terkenal seantero 
dunia. "Dengan GMT ini Sulawesi Tengah, 
khususnya Palu, merasa dikenal dunia dan 
punya dampak ke ekonomi," ujarnya.

Khusus di Palu, longki menjelaskan 
hampir 3 ribu wisatawan mancanegara 
yang terdata. Turis yang terdata untuk 
menyaksikan gerhana matahari ini memiliki 
profesi sebagai peneliti dan ahli astrologi, 
beda dengan turis di Bali."Mereka bukan 
turis biasa, mereka merupakan para 
peneliti, terdidik dan ilmiah," ucap longki.

Tepat pukul 8.40 Wita suasana di 
Pantai Talisa, Palu seperti saat sore hari 
menjelang malam. Warga histeris ketika 
bulan mulai menutup sebagian matahari. 
Saat matahari tertutup total oleh bulan, 
para warga yang menyaksikan bertepuk 
tangan, berfoto selfie, hingga berdoa. 

Saat detik-detik GMT terjadi, ribuan 
warga palu dan para wisatawan yang 
memenuhi kawasan Pantai Talise, Kota 
Palu, bersorak meriah. Bahkan tampak 
juga ada yang menitikkan air mata saat 
melihat fenomena langka ini. Mereka 
sangat terharu dapat menyaksikan 
langsung kejadian yang terakhir terjadi 
sekitar 33 tahun lalu ini. Setelah 2 menit 15 
detik langit Palu meredup, matahari mulai 
menampakan diri. l

Senaman Mantikai, terlihat terperangah 
ketika melihat kota tersebut meredup dan 
menjadi gelap seperti malam hari.

Suasana gelap terlihat Rabu (9/3/2016) 
sejak pukul 07.26 WIB, warga yang 
berkumpul di bundaran besar Palangkaraya 
terlihat gaduh saat terjadi kegelapan saat 
gerhana matahari total yang berlangsung 
selama dua menit lebih. Suasana tampak 
semakin sakral, saat dalam kegelapan 
tersebut, tabuhan gendang musik khas 
daerah setempat dibunyikan dengan 
kerasnya, seperti mengikuti kegelapan 
tersebut. Teriakkan massal dari warga 
yang datang juga terdengar kembali saat 
kegelapan setelah gerhana matahari total 
secara perlahan proses gerhana matahari 
total tersebut selesai, sehingga cahayanya 
mulai kembali menerangi bumi. l

SUMBEr Foto: 
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DENGAN GMT INI 
SuLAWESI TENGAH, 
KHuSuSNYA PALu, 
MERASA DIKENAL 
DuNIA DAN 
PuNYA DAMPAK KE 
EKONOMI.
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Jakarta, 
MESKI tidak mengalami gerhana matahari 
total, warga ibukota juga menyambut 
fenomena ala mini dengan antusiasi. Di 
Jakarta, matahari hanya tertutup bulan 
sekitar 88% saja. kondisi cuaca di Jakarta 
saat ini cukup cerah. Sebagian warga 
memadati tempat-tempat wisata.

Salah satu tempat terbaik untuk 
melihat gerhana matahari di Jakarta 
adalah kawasan Ancol Beach Pool yang 
sudah dipadati warga. Kepadatan di Ancol 

beach pool terjadi pada pukul 06.35 WIB. 
Gerhana matahari di Jakarta dimulai pada 
06.19 WIB. Puncak gerhana matahari 
sebagian terjadi pada 07.21 WIB.

Tempat favorit lainnya bagi warga 
Jakarta saat menyaksikan Gerhana 
Matahari adalah planetarium di cikini. 
Ratusan orang pun rela antri masuk ke 
Planetarium yang berada di kawasan 
Taman Ismail Marzuki ini. Sementara 
itu, hampir semua masjid di Jakarta 
menyambut kedatangan gerhana matahari 
ini dengan menunaikan Shalat Sunnah 
Gerhana secara berjamaah. l

SUMBEr Foto: 
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Gulita Langit
di Ternate 

i Kota Ternate, puncak 
gerhana matahari total 
terjadi pukul 09.53 WIT 
dengan durasi puncak 
gerhana selama 2 menit 
14 detik dan ketinggian 47 

derajat. Banyak warga Ternate yang baru 
pertama kali melihat gerhana matahari 
total. Tak heran jika hampir semua warga 
Ternate memadati lokasi pemantauan 
untuk melihat secara langsung peristiwa 
tersebut.

Diperkirakan ada 2.000 orang 
wisatawan mancanegara berdatangan 
untuk meyaksikan GMT di Ternate. 
Tidak hanya dari udara, wisatawan juga 
mendekat ke Ternate menggunakan kapal 
pesiar untuk menghabiskan waktu di sana. 
Pemerintah daerah juga tidak mau kalah, 
mereka menggelar festival legu Gam 
untuk menyemarakkan suasana. l

D

36 EDISI MARET 2016



37Edisi MARET 2016EDISI FEBRuARI 2016 37



38 Edisi MARET 2016

HOBBY&COMMuNITY

SUMBEr Foto: 
ISTIMEWA

Sehat dan Gaya 
Zumbaala
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udah pernah dengar istilah 
senam zumba? Ini dia jenis 
olahraga baru yang lain 
daripada yang lain. Ini juga 
jadi jawaban bagi orang yang 
ingin hidup sehat tapi bosan 

dengan olahraga monoton. Terlebih Zumba 
secara teknis masuk kategori senam bugar—
yang artinya tak perlu merogoh kocek besar. 
Tak hanya sehat, olahraga asal Kolombia ini 
pun lebih bisa mewujudkan impian tubuh 
sehat dan ideal. hmm... penasaran?

Sebelum mengupas soal fenomena 
tren gaya hidup baru ini, tidak ada salahnya 
kita kembali sejenak ke masa-masa 
awal kelahirannya. Zumba diciptakan 
oleh instruktur aerobik dari Kolombia 
bernama Alberto ”Berto” Perez pada 
1990. Sebelumnya pelatih senam ini lupa 
membawa kaset saat hendak mengajar 
senam. Tak kehabisan akal, musik upbeat 
yang disimpan dalam mobilnya jadi 
alternatif. Tak disangka peserta senamnya 
saat itu malah menyukai dan menyebutnya 
dengan istilah tarian fitness. 

Berto lantas menamai tarian fitness 
tersebut dengan sebutan Zumba. Asalnya 
dari kata “zum-zum” yang merupakan 
bahasa Kolombia yang berarti gerakan cepat. 
Meski lahir secara tak sengaja, Zumba toh 
nyatanya cepat menyebar dan populer di 
Amerika Serikat. Memasuki 2009, Zumba 
lantas masuk ke Indonesia dan mulai 
digemari masyarakat sejak awal 2012. Kini, 
Zumba sudah bukan sekadar olahraga, 
melainkan gaya hidup masyarakat urban 
di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, 
Bandung, Surabaya, ataupun Denpasar.  

Sederhananya, Zumba sama seperti 
dansa pada umumnya. Namun lebih 
asyik karena diiringi musik lagu-lagu latin 
beritme lambat dan cepat yang diputar 
secara bertahap selama 1 jam. Rincian 
umumnya, lagu beritme lambat disetel pada 
10 menit pertama untuk pemanasan untuk 
mempersiapkan jantung. lambat laun musik 
makin cepat seiring dengan gerakan yang 
juga semakin cepat. Gerakan-gerakannya 
pun tak membuat bosan, sebab merupakan 
paduan  unik dansa latin seperti salsa, 
calypso, cumbia, merengue, quebradita, 
reggaeton, dan samba– dengan aerobik. 

Untuk pilihan lagu, biasanya 
komposisinya 75 persen menggunakan 
lagu latin dan 25 persen lagu bebas selama 
satu jam. Dari mulai gerakan kardio seperti 

S
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meloncat, berputar, dan bergerak cepat, 
lalu dikombinasikan dengan gerakan 
pengencangan otot perut, punggung, paha, 
betis, dan bokong. Jelas sudah jaminan 
akan membakar banyak kalori (500-
700)—yang sepaket dengan membantu 
membentuk otot tubuh, menguatkan kerja 
jantung, melepaskan stres, meningkatkan 
keseimbangan dan fleksibilitas. 

Artinya, senam atawa tarian ini juga 
dapat menurunkan berat badan. Sebab 
pada praktiknya tadi, latihan kardio ini juga 
melatih otot-otot tubuh seperti, otot pinggul, 
pinggang, dan kaki. Nah, meskipun senam 

Zumba basic step level 1 dan 2
Di tahap ini pemula diajarkan gerakan-gerakan dasar 
sekaligus pemahaman mengenai zumba. Unsur tarian 
lebih banyak untuk membuat pemula aktif sehingga cocok 
untuk segala usia.

Zumba gold
Gerakan-gerakan mulai terfokus pada bagian tubuh 
tertentu. Motivasi mulai ditingkatkan seseorang ke arah 
positif. Biasanya untuk usia 50 tahun ke atas.

Zumba Toning
Gerakannya memiliki keunikan tersendiri karena 
dipadukan dengan beban ringan yang bermanfaat untuk 
pembentukan tubuh. Ini masih cocok untuk segala usia.

Aqua Zumba
Selain di darat, Zumba juga bisa di dalam air. Cocok untuk 
segala usia.

Zumba Kids
Disesuaikan untuk anak-anak berusia 4-12 tahun. Melatih 
psikologi dan fisiologi, serta membantu anak-anak lebih 
fokus.

YuK KENALAN DuLu DENGAN ZuMBA
BEBERAPA JENIS 
LATIHAN PEMuLA

Pakaian
Saat berlatih Zumba sebaiknya mengenakan pakaian 
yang nyaman; baju olahraga yang enak dan lentur. Bisa 
berupa kaos atau baju khusus untuk senam. Bisa juga 
mengenakan pakaian yang terbuka di area perut untuk 
memudahkan pemantauan apakah otot perut bekerja 
optimal atau tidak.

Sepatu
Selain pakaian, kenakan juga sepatu yang nyaman untuk 
menghindari cedera lutut. Mengenakan sepatu yang tepat 
juga bisa digunakan supaya tiap gerakan bisa dilakukan 
secara maksimal tanpa takut terpeleset.

Peralatan Khusus
Dalam kelas Zumba kategori khusus, misalnya Zumba 
Toning menggunakan dumble. Sedang pada Zumba 
Sentao (Gold) menggunakan kursi saat latihan.

YANG PERLu 
DISIAPKAN
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NAMuN SECARA KESELuRuHAN, PORSI 
GERAKAN ZuMBA 70 PERSEN DANSA DAN 
30 PERSEN FITNESS YANG SEMuANYA 
LANGSuNG MENGIKuTI GERAKAN 
INSTRuKTuR.

1. Mengencangkan Tubuh
Otot akan lebih banyak digerakkan yang merupakan 
perpaduan gerakan kebugaran senam biasa dengan squat 
dan lunge.

2. Membuat Lebih Rajin Senam
Gerakan Zumba yang menyenangkan menantang banyak 
peserta olahraga terutama kaum wanita untuk tetap 
bersemangat dan mengikuti gerakan dengan baik.

3. Mengurangi Berat Badan
Sebaiknya melakukan Zumba sebanyak 4–5 kali per 
minggu. Namun, jika hanya untuk menjaga stamina tubuh 
Zumba cukup dilakukan selama 2-3 kali per minggu.

4. Mengatasi Stres
Gerakan yang aktif dalam Zumba mampu menurunkan 
kadar hormon stres. Seperti olahraga lain, Zumba 
merangsang hormon endorphin yang dapat membuat 
merasa lebih bahagia. Aktioksidan dalam tubuh pun 
terpacu sehingga secara tidak langsung, Zumba juga baik 
sebagai anti aging.

5. Memperbesar Interaksi Sosial
Menghadiri kelas Zumba secara teratur serta merta 
menjadikan akan bertemu banyak orang. Ada banyak 
persahabatan dimulai dari kelas Zumba, karena sangat 
menyenangkan melakukan olahraga secara bersama-
sama ketimbang senam sendirian, bukan?

MANFAAT 
ZuMBA

zumba terkesan santai, namun gerakannya 
tidak dilakukan secara asal-asalan. Paling 
tidak minimal selama satu jam kita akan 
banyak meloncat, berputar, bergerak 
cepat, dan lain sebagainya. Namun secara 
keseluruhan, porsi gerakan zumba 70 
persen dansa dan 30 persen fitness yang 
semuanya langsung mengikuti gerakan 
instruktur.

Nah, bagaimana? Tertarik mencoba 
alternatif baru untuk terapi menurunkan 
berat badan ini? Namun ingat, selain rutin, 
pola makan juga tetap memegang peranan 
besar dalam memberikan hasil maksimal. l
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backlog. 
Berkurang. Spesifiknya, berdasarkan 

konsep kepemilikan berkurang menjadi 6,8 
juta unit; berdasarkan konsep kepenghunian 
menjadi 5 juta unit; serta berdasarkan rumah 
tidak layak huni berkurang menjadi 1,9 juta 
unit. Pertanyaannya sekarang, realistiskah? 

Tak ada istilah tak mungkin. Kuncinya 
kini perlu ada sinergi dari berbagai 
pemangku kepentingan dalam penyediaan 
rumah murah layak huni untuk rakyat, 
utamanya bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah (MBR). Sinergisitas tersebut 
mencakup kerja sama dengan BUMN, 
pemerintah pusat dan daerah, serta dengan 
memperkuat fungsi dan peran pengembang 
seperti Perumnas sebagai off taker (pembeli 
siaga). Adapun sinergisitas antarpemangku 
kepentingan itu wujudnya bisa mencakup 
mulai dari persoalan pengadaan lahan, 
pembiayaan, hingga perizinan.

Untuk pengadaan lahan, misalnya, 
hal ini menjadi aspek yang sangat perlu 

Oleh:  HIMAWAN ARIEF SuGOTO,
  Pengamat Properti

untuk
Sinar Asa

MBR

FIGuRE&INSPIRATION

eran permintaan akan rumah 
terus mengucur. hingga 
tahun lalu saja jumlahnya 
tembus 800 ribu unit per 
tahun. Padahal suplai dari 
pemerintah hanya mampu 

menyediakan 200-400 ribu unit. Walhasil 
backlog pun terus bertambah dan seakan tak 
terkejar hingga 7,6 juta unit. 

Data demi data yang terhimpun tadi 
kian dipertegas dengan fakta bahwa 13,5 juta 
keluarga belum memiliki rumah/hunian. Bila 
diterjemahkan, berarti terdapat sekitar 5,9 
juta keluarga yang menghuni rumah yang 
bukan miliknya (menyewa). Belum lagi dari 
jumlah rumah yang ada, setidaknya 3,4 juta 
unit rumah masih belum layak huni. Angka 
ini pun tak stagnan alias terus berkembang 
seiring pertumbuhan penduduk.

Kesimpulan ditarik. Melalui Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2019, Pemerintah Indonesia 
menargetkan pada akhir 2019 jumlah 

K
SUMBEr Foto: 
ISTIMEWA
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diprioritaskan oleh pemerintah karena 
keterbatasan lahan saat ini dan kenaikan 
harga tanah yang terjadi setiap tahunnya. 
Nah salah satu bentuk sinergisitasnya bisa 
ditempuh melalui kerja sama dengan BUMN 
dalam pemanfaatan lahan operasional, 
seperti dengan PT Kereta Api Indonesia, 
Jasa Marga, PPD, dan lainnya. cakupannya 
pun tidak hanya sampai di sana, tetapi juga 
hingga pengembangan berkonsep transit 
oriented Development (TOD), sehingga 
pemukiman bisa dekat dengan jalur 
transportasi publik sekitar stasiun, terminal, 
hingga jalan tol. 

Tak hanya itu, skema pengadaan 
lahan ini juga bisa ditempuh dengan 
menjalin sinergi antara BUMN dengan 
pemerintah daerah. caranya bisa dengan 
memaksimalkan aset idle atau lahan-lahan 
tak terpakai. contohnya seperti yang sudah 
dilakukan Perumnas dengan PTPN II dalam 
mengembangkan kota mandiri seluas 850 
hektare di Nusa Bekala, Sumatera Utara. 
Kota baru yang terus dikembangkan ini 
bahkan mampu menyediakan hunian 
sebanyak 35.000 unit rumah. Skema ini 
diyakini—dan terbukti—bisa menjadi pull 
factor bagi kota-kota besar guna mencegah 
urbanisasi.

DuKuNGAN 
PEMBIAYAAN

Satu faktor lain yang juga memerlukan 
prioritas untuk diatasi adalah dukungan 
pembiayaan. Melihat tren yang ada, sudah 
saatnya faktor ini fokus pada sisi penawaran 
(supply side). Tujuannya tentu saja supaya 
bisa menekan kenaikan harga rumah tiap 
tahunnya. Kemudian untuk mendukung 
skemanya, kita bisa melakukannya melalui 
pemberian subsidi, public service obligation, 
PMN, dan pinjaman lunak. 

Barulah setelah itu, peranan pembeli 
siaga macam Perumnas yang bekerja 
sama dengan para pengembang swasta 
diperlukan—bahkan memegang peranan 
besar. Jadi perumnas dalam mekanisme off 
taker ini bertindak sebagai otoritas penyedia 
rumah publik yang menyerap produk-produk 
dari pengembang swasta. Tentunya dengan 
kriteria dan kualitas yang menyesuaikan 
kebutuhan yang disepakati—dalam hal ini 
MBR. 

Optimalisasi sinergi ini pada akhirnya 
tetap membutuhkan peran total dari 
pemerintah, apabila target 2019 ingin 
terealisasi. Penyediaan unit hunian layak dan 
terjangkau dengan anggaran pemerintah 
diharapkan bisa menurunkan angka backlog 

JADI PERuMNAS 
DALAM MEKANISME 
OFF TAKER INI 
BERTINDAK 
SEBAGAI OTORITAS 
PENYEDIA RuMAH 
PuBLIK YANG 
MENYERAP 
PRODuK-PRODuK 
DARI PENGEMBANG 
SWASTA.

(khususnya MBR) menjadi 5 juta keluarga di 
2019. Tak lupa, dukungan seperti penyaluran 
bantuan pembiayaan perumahan berupa 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejahtera 
tapak, KPR satuan rumah susun (sarusun), 
dan KPR sewa beli untuk sarusun juga perlu 
didongkrak lagi.

Selain itu, menyediakan rumah susun 
sewa untuk keluarga, KPR swadaya untuk 
unit rumah, bantuan stimulan pembangunan 
baru rumah swadaya untuk unit rumah, 
serta pembangunan rumah khusus di daerah 
perbatasan, pascabencana, dan pascakonflik. 

Kabar gembiranya, draf Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai 
revisi PP nomor 15 tahun 2004 tentang 
Perusahaan Umum Pembangunan 
Perumahan Nasional (Perum Perumnas) 
sudah di tangan Presiden Joko Widodo. 
Dalam waktu dekat, perusahaan diharapkan 
dapat khittah sebagai penyedia hunian 
bagi masyarakat. Ini artinya, adanya 
perubahan PP menegaskan peran Perumnas 
sebagai penyedia utama perumahan 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
(MBR) yang meliputi fungsi perencanaan, 
pembangunan berkelanjutan, pengelolaan, 
beserta monitoring dan evaluasi.

Seperti diketahui, saat bernaung 
dalam beleid yang terdahulu, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) kerap kebingungan apakah program 
penyediaan rumah murah dapat menunjuk 
langsung Perumnas atau melalui tender. 
Nah dengan PP baru nantinya 
sudah mengatur dengan jelas 
sejumlah kementerian dan 
juga pemerintah daerah 
dapat melakukan penunjukan 
langsung kepada perusahaan. 
Koordinasi mekanisme 
penugasan berada di 
bawah Kementerian 
PUPR sebagai 
koordinator.

Selanjutnya pada 
bagian anggaran dasar, 
Kementerian BUMN 
sudah memberikan 
batasan, ruang lingkup, 
dan persyaratan 
pengembangan 
bisnis yang lebih 
luas dalam rangka 
menunjang tugas 
utama. l
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PEOPLE

tAK ada istilah berhenti berinovasi dalam 
kamus Iwan Sunito. Menyandang gelar 
Raja Properti asal Indonesia di Australia 
tak membuatnya puasa berbisnis. Tak 
tanggung-tanggung, ia akan membangun 
tiga proyek baru lagi di Indonesia, 
tepatnya di Jakarta Barat dan Surabaya. 

"Satu proyek lagi masih kami 
rahasiakan untuk kejutan," aku cEO 
crown Group, pengembang properti 
asal Australia, di Jakarta. "Ini saatnya 
pulang kampung," imbuh pria kelahiran 
Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ini.  

Adapun proyek bernilai Rp3,5 triliun 
yang sejatinya akan ditandatangani 
(Mou) pada bulan April ini berupa hunian 
vertikal di atas lahan seluas 2 hektare. 

Nantinya, akan ada 3-4 ribu unit beragam 
kelas yang akan dilepas di kisaran Rp20-
25 juta per meter persegi. "Konsepnya 
itu urban resort. kami menargetkan 
marketing sales sampai Rp5 triliun. 

Beda lagi dengan proyek yang masih 
dirahasiakan tadi. Selain supermegah di 
atas lahan 10 hektare, nilai investasinya 
pun tembus Rp20 triliun. Nantinya proyek 
yang katanya hanya berjarak satu jam dari 
Jakarta tersebut akan terdiri dari delapan 
menara apartemen bernuansa kompleks. 
"Konsepnya canyon, beach watergate, dan 
sky garden. Ini bisa jadi Silicon Valley-nya 
Indonesia," pungkas pengusaha yang 
ingin crown segera go public pada 2018 
itu. l

1. Iwan Sunito,
 CEO CrOwn GrOuP

Tidak Sekadar 
Pulang Kampung
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BISNIS properti tak melulu berselimut 
keuntungan dan investasi. Artis sekaligus 
presenter, Mandala Abadi Shoji, misalnya. 
Bapak dua anak yang tengah fokus di 
dunia properti ini membangun rumah 
murah untuk warga kurang mampu. 
harganya tak tanggung-tanggung. Uang 
mukanya saja hanya Rp1.350.000, 
sedangkan cicilannya Rp900 ribu per 
bulan. 

"Memang lebih ke arah sosial. Keinginan 
saya ini muncul saat ikut survei untuk 

2. Mandala Abadi Shoji, 
 ArTIS

SUKSES menjadi pemeran sinetron tak 
menghalangi niat citra Kirana untuk 
berbisnis. Bisnis pilihannya pun properti, 
bidang yang dinilainya paling menjanjikan 
dibanding bisnis lain. "Aku punya tanah 
yang dekat sama pabrik di Bandung. 
Kupikir banyak karyawan pabrik yang butuh 
kontrakan," ujar citra yang kini memiliki 35 
pintu kontrakan itu. 

Agar tak kewalahan membagi waktu, 
wanita yang juga pernah mengontrak ini 
menyerahkan kepengurusan bisnisnya pada 

dua orangtuanya. Ia juga ingin memperbesar 
sayap bisnisnya dengan memanfaatkan 
tabungan tanah yang ia miliki di kawasan 
Bogor. Bahkan wanita pecinta kucing ini 
juga berniat mencari tanah kosong lagi yang 
dekat dengan pabrik atau kampus.  

"Tanah yang di Bogor kayaknya mau 
dibuat kontrakan juga, tapi belum tahu 
kapan,” tandasnya. “Bisnis properti itu 
sepertinya tidak akan mati. Kalaupun 
krisis, harganya tetap akan naik terus,” 
pungkasnya. l

3. Citra 
 Kirana,, 

 ArTIS

tAK mau ketinggalan dari yang lain, 
artis cantik Roro fitria tengah menikmati 
untung besar dari bisnis properti. 
Menurutnya, bisnis ini merupakan cara 
paling ampuh untuk berinvestasi di 
samping emas. Adapun artis yang populer 
sebagai penyanyi dangdut ini memilih 
properti jenis apartemen ketimbang 
lainnya. “Dulu modalnya beli apartemen 
Rp2,5 miliar. Terus belum setahun sudah 
laku Rp4 miliar,” ujarnya. 

Keuntungan bermain di apartemen 
menurutnya lebih cepat mendatangkan 
keuntungan. Sebab, katanya, apartemen 
bisa mengatasi masalah jarak antara 
rumah dengan perkantoran. Terlebih 
sekarang mencari rumah yang masih 
dekat dengan area perkantoran sudah 
sangat sulit. “Profit dari apartemen itu 
bisa sampai 50-200 persen karena 
lokasinya,” imbuhnya. 

Selain jual beli tanah di Jakarta dan 
yogyakarta, aku juga punya apartemen 
di daerah Sudirman, BSD Tangerang, dan 
Kota Kasablanka, lokasi yang berpotensi 
untuk dibangun apartemen. . l

4. roro 
 Fitria, 
 ArTIS

program tayangan televisi. Saya prihatin 
hampir 30 persen masyarakat Indonesia 
tidak punya rumah," ujarnya. 

ya, program satu juta rumah yang 
dicanangkan Joko Widodo memang sangat 
baik. Namun dari satu juta, pembangunannya 
baru menyentuh angka tiga ratusan. "Karena 
itulah saya ingin membantu meringankan 
dengan ikut terjun membangun rumah sosial. 
Saya melihat sendiri masih banyak yang 
tinggal di bantaran kali dan terpaksa digusur," 
tutupnya. l

Fokus 
Properti Sosial

Untung 200 
Persen dari 
Apartemen

Ketagihan Bisnis 
Kontrakan
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TIPS

Menciptakan 

Harmonis
Area SUMBEr : 

ISTIMEWA
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oba tengok gaya rumah-
rumah di Surrey, Inggris—
kota kecil bernuansa desa 
dekat hampshire yang 
terkenal keasrian dan 
kesejukannya. Orang-

orang sana menyebutnya gaya Skandinavia, 
karena memang banyak dihuni orang-orang 
seputaran Eropa Utara. Rerata desain interior 
setempat banyak menggunakan jendela 
besar yang hampir menutupi dinding. 
Memang sih, banyaknya pohon cedar di sana 
mendukung nuansa dan suasana pedesaan 
ala British. Namun toh masih bisa diadaptasi 
di Indonesia dengan pepohonan serupa. 

Di Surrey memang didominasi keluarga 
pensiunan. Jadi penghuninya kebanyakan 
paling tidak sudah bercucu. Tentu saja 
mereka membutuhkan suasana alam yang 
bisa mendukung saat kumpul-kumpul 
dengan keluarga. Mulai dari aktivitas 
masak-memasak, makan bersama, sampai 
mengobrol santai, dilakukan dalam satu 
ruang tanpa sekat yang mereka sebut “area 
harmonis”. Nah, Indonesia pun punya tradisi 
serupa—di mana berkumpul bersama 
keluarga jadi satu adat yang tak pernah 
terlewatkan. 

Dari sanalah tren menyatukan dapur, 
ruang makan, dan ruang tamu tanpa sekat 
menjadi tren interior rumah. Bahkan gaya ini 
bisa memberikan kesan lapang dari sebuah 
rumah minimalis. Belum lagi dengan adanya 
jendela besar yang menghadap taman, 
lukisan atau foto besar, dan tanaman hias 

C

DaPur Dan ruang makan jaDi satu? itu 
suDah biasa. namun menyatukan DaPur, 
ruang makan, sekaligus ruang tamu itu 
baru tantangan besar. alih-alih minimalis, 
gaya ini justru seDang jaDi tren Di inggris 
sekarang. tentu saja tantangannya 
bagaimana membuat ruangan Paling 
hangat Di rumah itu tetaP harmonis.  
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TIPS

dalam rumah, sempurnalah taman keluarga 
idaman dalam rumah Anda.

Pertanyaannya sekarang, bagaimana 
menyatukannya? Sebaiknya memang jangan 
sembarangan. Perlu ada konsep atau tema 
yang menyatukannya. Sebab asal membuat 
konsep saja justru bisa menimbulkan kesan 
sumpek dan penuh sesak alias sempit. 
caranya bisa diatasi dengan memadukan 
warna perabotan atau dinding dan 
jendela. Konsep desain ini juga penting 
untuk diperhatikan, terutama pada rumah 
minimalis ukuran kecil. Perhitungan tata 
letak bagian rumah yang tepat bisa memberi 
kesan tetap luas. 

Di samping memberikan efek luas, 
penataan ruang makan dan dapur yang 
tepat juga bisa membuat kenyamanan pada 
ruang makan lantaran proses memasak 
dapat berjalan dengan lancar. Maka dari 
itu, pemilihan perabotan dan perkakas 
dapur juga memegang peranan besar di 
sini. cukup dengan memadukan warna saja, 
terutama warna-warna lembut agar tidak 
“mendegradasi” efek nuansa alam yang 
segar nan hijau. 

Selain itu, meski menjadi satu, jangan 
juga lupakan sedikit pembedaan karakter 
antara tempat berkumpul dengan meja 
makan. Salah satu caranya dengan 
membedakan kursinya. Soal ini mudah 
saja. cukup dengan menghadirkan sofa 
dan—sebaiknya—meja kaca untuk memberi 
identitas ruang tamu. Dengan tambahan 
fitur buku dan majalah, tamu keluarga 
sekalipun bisa membedakannya.

KEKUAtAN PErABotAN KACA
Jika jendela kaca bisa memberikan 

kesan lapang, perabotan kaca pun 
demikian. Selain itu, fungsinya juga bisa 

SUMBEr : 
hTTP://WWW.DRAWhOME.cOM

CuKuP DENGAN 
MEMADuKAN 
WARNA SAJA, 
TERuTAMA WARNA-
WARNA LEMBuT 
AGAR TIDAK 
“MENDEGRADASI” 
EFEK NuANSA 
ALAM YANG SEGAR 
NAN HIJAu. 
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menyematkan kesan modern dalam 
ruangan, tanpa harus menghadirkan 
peralatan elektronik seperti televisi dan 
lainnya. Namun jika memang budaya 
menonton bersama keluarga sudah 
jadi tradisi juga di Indonesia, bisa 
diakali dengan memasang karpet untuk 
menggantikan meja kaca tadi. 

Peran karpet pun terasa besar 
jika jumlah keluarga melebihi dari 
kapasitas sofa. hal ini malah berpotensi 
menambah keharmonisan keluarga karena 
mendekatkan seluruh anggota. Nah, untuk 

urusan karpet, pemilihan warna terang 
jadi “diperbolehkan” dengan alasan frame 
ruangan. 

Setelah penempatan kursi, pekerjaan 
rumah berikutnya adalah mempercantik 
ruangan. Opsionalnya beragam. Bisa 
dimulai dari akuarium, lemari piala atau 
set gelas, foto keluarga, hingga patung-
patung kecil. Selain itu, bisa juga dengan 
memajang benda-benda koleksi. Bisa buku, 
mainan, atau jika memungkinkan, piano. 

Satu hal yang juga tak boleh dilupakan 
adalah pembuangan asap. Dengan 

menyatunya dapur dengan ruang lainnya, 
asap dari aktivitas masak-memasak bisa 
mengganggu. Maka dari itu pembuangan 
bernilai penting di sini. caranya bisa 
dengan membuat plafon pembuangan atau 
semacam jendela kecil yang fleksibel di 
dekat/atas dapur. 

Pada akhirnya, semua rekomendasi 
itu tadi memang kembali lagi ke selera dan 
karakter keluarga masing-masing. Ingat, 
jika memilih untuk mencoba mengadaptasi 
gaya desain interior ini, tentukan warna dan 
tema dulu. l
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Afit Dwi Purwanto dan Lucy Wiryono, 
Founder Holycow

Antara Wagyu, 
Loyalitas, dan Cinta

YOuNG&CREATIVE

SUMBEr Foto: 
ISTIMEWA
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de awalnya muncul dari 
pengalaman Afit Dwi Purwanto 
saat menyantap steak wagyu di 
sebuah restoran. Ia lantas bercerita 
pada istrinya, lucy Wiryono. Tergiur 
pada cerita sang suami. lucy pun 

penasaran ingin mencobanya. Namun saat 
Afit menyebut nominal harganya yang 
sampai Rp600 ribu, terhenyaklah lucy. 
Tak mau mengecewakan pujaan hati, Afit 
mengajaknya ke supermarket dan membeli 
daging wagyu. Ia lalu mengolahnya di rumah 
dengan racikan sendiri. 

Dari situlah gagasan tercetus. Dua 
pasangan muda itu tetiba ingin semua 
orang bisa menikmati kelezatan daging 
wagyu racikan mereka. Dengan harga 
yang lebih murah, Afit dan Lucy kemudian 

bermimpi membuka bisnis kuliner steak 
wagyu dengan konsep warung kaki lima. 
Namun semua itu tidak tanpa rintangan. 
Sama halnya dengan kebanyakan 
pengusaha sukses, asam pahit cobaan pun 
silih berganti menguji mereka. 

Jika ingin sedikit mundur ke balik dapur, 
sang istri yang merupakan pembawa acara 
salah satu program televisi itu sebenarnya 
sempat mempertanyakan keberanian 
suaminya menanggalkan pekerjaan 
tetapnya. Namun filosofi Afit yang memang 
berjiwa entrepreneur akhirnya berhasil 
merayu lucy untuk mendukungnya. 

"Kalau aku kerja kantoran, yang 
merasakan hasilnya paling hanya kamu, 
anak kita, keluarga, dan lewat zakat. 
Kalau aku buka usaha sendiri, jadi bisa 
buka lapangan pekerjaan untuk orang 
lain. Nantinya toh juga bisa menambah 
penghasilan dan anak kita bisa sekolah serta 
mendapat gizi yang lebih baik. lebih banyak 
manfaatnya, kan?" demikian tuturan lucy 
soal pemikiran suaminya serta membuat 
dirinya semakin bangga dan jatuh hati. 
Petualangan bisnis mereka pun dimulai. 

Kisah dimulai dengan pemilihan nama 
holycow yang didirikan pada Maret 2010. 
Warung kecil-kecilan pertama dibuka 
dengan menumpang di teras depan sebuah 
bengkel kaca mobil di Jalan Radio Dalam. 
hari pertama pun begitu berkesan lantaran 
diguyur hujan yang hampir merubuhkan 

I
tenda. Beruntung bagi mereka, keluhan 
pengunjung teralihkan kelezatan steak 
wagyu buatan Chef Afit. Hujan saat itu pun 
dianggapnya sebagai pertanda rezeki yang 
akan terus turun. 

Enam bulan berselang, holycow 
berhasil membuka gerai permanennya 
di Senopati, berkat kredit investasi yang 
diperoleh dari perbankan. Sayang badai 

IDE AWALNYA 
MuNCuL DARI 
PENGALAMAN AFIT 
DWI PuRWANTO 
SAAT MENYANTAP 
STEAK WAGYu DI 
SEBuAH RESTORAN. 

SUMBEr Foto: 
ISTIMEWA
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YOuNG&CREATIVE

PADA AKHIRNYA, 
OKTOBER 2012, 
NAMA HOLYCOW! 
STEAKHOuSE 
BY CHEF AFIT 
KEMuDIAN LAHIR.

yang kerap menerpa dalam bisnis malah 
datang. Perbedaan visi dan misi meretakkan 
kongsi antara Afit-Lucy dengan rekan 
kerjanya. Singkat cerita, kedua pihak pun 
berpisah dan fokus membesarkan holycow-
nya masing-masing. Buntutnya bahkan 
sampai membuat Afit harus menanggung 
biaya pinalti akibat ditutupnya gerai 
pertama di Singapura. Sudah begitu, ia juga 
dibebani harus bayar utang ke suplier. 

Afit yang pernah terjatuh saat berbisnis 
fesyen dan trading—yang sempat merugi 
hingga Rp300 juta—tak mau putus asa. 
Dari nol ia membangun kembali holycow 
versi Afit-Lucy yang sudah memiliki 
pelanggan. Namun itu pun tak semudah 
membalikkan telapak tangan karena 
28 pegawai holycow memutuskan ikut 
bersama dirinya. Tak mau mengecewakan 
orang-orang yang loyal padanya, Afit 
memutar otak dengan system kerja shift 
dan terpaksa memberi porsi libur panjang. 
hingga akhirnya kesabaran berbuah tatkala 
investor datang membantu pendirian gerai 
baru di Kelapa Gading. 

Demi memudahkan orang bisa 
membedakan Holycow milik Chef Afit 
dengan lainnya, nama baru pun diusung. 
Afit bahkan sampai melakukan sayembara 

logo bertajuk PEMIlGO (Pemilihan logo) 
yang dibuat dan dipilih secara voting oleh 
netizen. Pada akhirnya, Oktober 2012, nama 
holycow! Steakhouse by Chef Afit kemudian 
lahir. Termasuk juga tidak lagi menyebut 
gerainya sebagai TKP (Tempat Karnivora 
Pesta), melainkan menggantinya menjadi 
cAMP (cArnivores Meat-ing Point).

“Kami tidak mau jika kami melakukan 
hal buruk, mereka akan terkena dampak. 
Sebaliknya, jika kami melakukan hal yang 
baik, mereka yang dapat kreditnya. Intinya, 
kami selalu terbuka soal apa yang terjadi 
pada kami di masa lalu,” ujar lucy. 

Sejak saat itu, nama holycow! 
Steakhouse by Chef Afit kian menempel 
di benak orang soal steak wagyu dengan 
harga terjangkau. Masa-masa pahitnya 
menjadi cerminan pada banyak orang 
bahwa untuk mencapai kesuksesan harus 
berani menanggung segala keputusan. 
Dalam hal ini, tentu saja pemisahan diri 
dengan rekan bisnisnya. Tak hanya itu, 
rangkaian kegagalan yang pernah ia rasakan 
juga menjadi pelajaran. Terutama saat jiwa 
mudanya kerap terpatok pada upaya meraih 
keuntungan besar dengan cepat semata. 

Terlepas dari itu, ayah dua anak ini patut 
diacungi dua jempol. Selain membanggakan 

SUMBEr Foto: 
ISTIMEWA
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di mata keluarga, ia pun punya tanggung 
jawab tinggi pada karyawannya. Respek 
inilah yang bernilai tinggi dan menjaga 
keharmonisan bisnis. Sesuatu yang kadang 
luput diperhatikan seorang pengusaha 
bahwa jabatan paling rendah pun punya 
peran besar dalam kemajuan sebuah usaha.

PRIORITAS 
KuALITAS RASA

Meski berharga lebih murah dari 
lainnya, kualitas daging wagyu holycow 
Chef Afit tetap terjamin. Potongan juicy 
wagyu yang ditemani mashed potato, bayam 
Jepang, dan jagung, memberikan sensasi 
layaknya restoran wahid. Belum lagi dengan 
aneka sausnya, seperti mushroom sauce 
yang banyak digemari pengunjung. 

Selain wagyu, Chef Afit pun andal 
dalam mengolah steak ala Australia dan 
Amerika. Khusus wagyu sendiri, variasi 
menunya mencakup sirloin marble, petite 
tender, rib eye bergyu, rump, dan tentu saja 

meatballs yang jadi ciri khas holycow. Soal 
daging juga tak diragukan. Pasalnya, Afit 
sengaja memesan langsung dari ranger 
Valley, daerah penghasil daging sapi 
berkualitas tinggi yang terkenal dengan 
empuk dan gurihnya. 

Beroperasi sejak pukul 11 hingga selesai, 
holycow Steakhouse by Chef Afit selalu 

saja ramai dipenuhi pengunjung. Buat para 
pelanggan steak murah meriah ini, rasanya 
sudah tidak asing lagi kalau harus sabar 
menunggu. Toh kualitas rasa memang 
menjadi prioritas utama di sini. “Dengan 
flow pengunjung seperti itu, alhamdulillah 
setiap hari kami bisa menghabiskan sekitar 
300 porsi steak," ungkap lucy. l
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Toyota Sienta

aul nan eksentrik, 
itulah Sienta. Sebuah 
terobosan baru dari 
Toyota sebagai jawaban 
atas kebutuhan anak 
muda. Selain hadir 
dengan delapan 

pilihan warna terang yang cool, Sienta 
juga menyediakan lima pilihan warna 
flex yang memungkinkan pengguna bisa 
menggabungkan warna tubuh dengan 
kontras akses pada grill depan, spion dan 
bumper. Pada bagian interior pun ada tiga 
warna dengan skema berbeda yang dipadu 
akses oranye berornamen hitam berlapis 
satin. 

Tak sekadar warna, pesona Sienta 
juga memukau dengan beragam varian. 
Baik seri E, G, V, dan Q, desain default 

yang memberikan tujuh tempat duduk 
plus satu ruang untuk kursi roda cocok 
dengan keadaan di Indonesia. Kapasitas 
ini pun mengacu pada penamaan Sienta 
itu sendiri, yang merupakan gabungan 
dari kata “sieta” (Spanyol) yang berarti 
tujuh dan “entertain” (Inggris). Uniknya, 
ruang paling belakang bisa dimanfaatkan 
untuk menampung barang seperti sepeda. 
Sudah begitu, mobil mini van ini pun pintu 
gesernya bisa menjangkau hingga baris 
paling belakang dengan lebar bukaan pintu 
mencapai 665 milimeter. 

Namun yang paling menarik tentu saja 
karena Sienta menggunakan 80 persen 
komponen lokal. Ini juga menjadi produk 

pertama yang pembuatannya dilakukan di 
luar Jepang, yaitu di pabrik Toyota Motor 
Manufacturing Indonesia Plant 3 Karawang. 
Belum cukup sampai di situ, Sienta pun 
merupakan mobil Toyota pertama di 
Indonesia yang menggunakan mesin 
bermaterial aluminium. Adapun mesin 
aluminium tersebut lebih ringan dari mesin 
yang menggunakan material dasar besi. 
Sehingga mobil bisa lebih hemat bahan 
bakar dan efisien karena sifat aluminium 
yang mudah terbuang saat panas. 

DESAIN
Kesan premium, elegan, eksklusif, dan 

G

OTOMOTIF

IndonesiaRasa
Mini Van

SUMBEr Foto: 
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mewah tersemat di bagian eksterior Sienta. 
Grill yang trapesium membuat tampak 
modern. Bagian headlamp menggunakan 
lampu lED dengan levelling. Sementara 
foglamp berbentuk bulat yang berkombinasi 
dengan bumper depan dan front grill 
sehingga tampak elegan. 

Pintu gesernya dilengkapi Dual Power. 
Sementara tampilan bodi belakang, 
lampu lED-nya berbentuk horisontal dan 
berpadu dengan stoplamp berwarna merah 
melingkar pada setiap sisi lampu.

INTERIOR
Kabin terlihat simple. Dashboard 

didesain berlapis dan gaya manis, tetapi 
tidak terlalu minimalis. lapisan atasnya 
yang berwarna hitam bisa menjadi tempat 
fin AC (air Conditioner), dudukan head 
unit, panel instrument, dan tombol start-
stop engine. Sedangkan untuk kemudi 
menggunakan sistem steering switch control 
dan dilengkapi dengan layar TfT multi 
information display. 

Dudukan head unit Sienta dilengkapi 
touchscreen dengan ukuran 4,2 inci dan 
tampilannya MID sehingga mudah terbaca. 
Sedangkan bagian bawah dashboard 
memiliki warna krem, untuk tempat tuas 
transmisi dan tombol pengatur audio. 

Pada kursi baris ke-2 dilengkapi kursi 
model captain seat yang memberi efek 
elite. Interiornya didesain dive-in row yang 
memberikan keleluasaan saat kursi dilipat.

DIMENSI DAN SuSPENSI
Sekilas bentuk bodi Sienta cukup 

terlihat bongsor dengan ukuran dimensi 
panjang 4.235 mm, lebar 1.695 mm, dan 
tinggi 1.675. Suspensinya fleksibel sehingga 
bisa menahan setiap goncangan apabila 
melewati jalanan berlubang atau rusak. 
Pada kaki-kakinya dilengkapi velg sporty 
berukuran 16 inci yang dibalut dengan ban 
berukuran 195/50 R16 alloy wheel yang 
memperlihatkan kesan gagah. 

Sementara teknologi pengeremannya 
sudah dilengkapi sistem pengereman 
terbaik saat ini, yaitu ABS dan EBD 
yang menjadi fitur keamanan wajib saat 
dikendarai.

DAPuR PACu
Dibekali mesin hybrid VVT-iE 

(variable valve timing) 1,5 liter yang 
menghasilkan tenaga 108 hp dan tenaga 
motor listrik mencapai 73 hp. Konsumsi 
bahan bakar pada mesin konvensional 
mencapai 20,6 km per liter, sedangkan 
motor hybrid dengan tenaga penuh dapat 
menempuh jarak sekitar 27,2 km. Urusan 
transmisi, para peminta Toyota Sienta 
diperbolehkan memilih varian MT/cVT. 
hanya saja untuk varian Q yang termahal 
dari Sienta, diusung dengan transmisi 
automatic saja.

KESELAMATAN DAN 
KENYAMANAN

Sebagai mobil MPV elegan, dua buah 
airbag tentu sudah wajib. Sienta juga 
dilengkapi fitur pre-collision system (PcS) 
yang digunakan untuk mengatur sistem 
pengereman dan fitur lane departur 
alert (lDA), serta automatic high beam 
(AhB). Sienta pun memberikan fasilitas 
kenyamanan seperti stability control, hill 
start assist, dan ISOfIX yang digunakan 
sebagai tempat duduk anak-anak pad 
baris kursi ke-2. Tak ketinggalan juga, 
2 din head unit yang siap memberikan 
kualitas audio yang sangat baik. Serta 
head unit untuk pengaturan Ac di bagian 
bawah. 

HARGA
Toyota sendiri belum memberikan 
kepastian resmi. Namun pastinya Sienta 
dibagi dalam 4 varian yang memiliki 
harga berbeda. Namun berdasarkan 
laporan dari Indonesia International 
Motor Show 2016, harga OTR-nya masih 
dalam tataran angka Rp230-295 juta. l 

SUMBEr Foto: 
hTTP://AllcARSchANNEl.cOM

SUMBEr Foto: 
hTTP://WWW.cARNIchIWA.cOM
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gadget

GADGET

Smartphone Prosesor 
10 Core Pertama

MESKI terbilang pemain baru, Meizu mencoba 
menggebrak dengan menghadirkan ponsel andalan 
terbaru, Pro 6. Tak tanggung-tanggung, produknya ini 

diklaim sebagai smartphone pertama di dunia yang menggunakan 
prosesor 10 core buatan MediaTek. Ponsel berkapasitas baterai 
2.56 mAh ini dilengkapi layar AMOlED berukuran 5,2 inci full 
hD, dua buah slot nano-SIM, dan port USB type-c. 

Kamera Meizu pun beresolusi 21 MP dengan sensor Sony 
IMX230. Sementara kamera belakangnya berfitur laser fokus 
serta phase detection focus. Ditambah 10 buah lampu flash 
berbentuk cincin pada sisi belakangnya dan kamera depan 5 MP, 
Meizu sangat pas untuk penggemar foto alam dan selfie. Toh 
untuk menunjang performanya, Meizu juga menyematkan RAM 
4 GB.

Meizu Pro 6 ini tersedia dalam dua pilihan kapasitas, 32 GB 
dan 64 GB, masing-masing dihargai sekitar Rp5,1 juta dan Rp5,7 
juta. l

Calon Ponsel 
Tercepat 
Tahun Ini

KABAr baik bagi penggemar huawei, 
khususnya di Indonesia yang sudah 
tidak sabar menanti huawei P9. Inilah 

generasi lanjutan P8 yang spesifikasinya bisa 
dibilang termasuk canggih lantaran prosesornya 
menggunakan mesin atau chip buatannya sendiri, 
chip Kirin 950. Seperti diketahui, New Kirin sendiri 
merupakan chip khusus buatan huawei yang 
digadang-gadang bakal menjadi ponsel tercepat 
pada 2016 ini. 

Selain layar hD yang lebarnya mencapai 5.2 
inci, huawei meletakkan RAM 6 GB di dalamnya. 
Dilengkapi kamera depan dan belakang 16 MP, P9 
juga memiliki autofocus dan LED flash. Bahkan 
mampu merekam video berkualitas hD 1080 pixels 
@30 fps. Sedangkan untuk baterainya kemungkinan 
akan lebih besar dari 2800 mAh. 

Jika dilihat spesifikasinya, Huawei P9 memang 
pantas dihargai agak tinggi. Banderolnya dipatok 
sekitar Rp6,5-Rp7 juta. Meski begitu, P9 dijamin 
paling canggih di kelasnya. Desainnya yang unik 
tentu membuat siapapun ingin memiliki ponsel yang 
satu ini. l

> Meizu 
 Pro 6

> Huawei
 P9
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sRich Dad, 
Poor Dad 
Penulis: Robert T. Kiyosaki
Harga: Rp 47.600

KArENA kepopuleran dan 
kesuksesannya, buku ini pun 
akhirnya kembali dicetak. Buku 

tentang cara pandang berbeda terhadap 
uang bagi kebanyakan orang karya Robert 
T. Kiyosaki ini telah mematahkan banyak 
stigma. Satu yang paling hebat, buku 
dengan 238 halaman ini menghancurkan 
mitos bahwa Anda harus mendapatkan 
pemasukan yang tinggi untuk menjadi 
kaya.

Kiyosaki mengajak untuk merenungkan 
apa yang sudah dianugerahi kepada kita, 
yakni pikiran dan waktu. Terserah mau 

BOOK

melakukan apa yang disenangi dengan 
keduanya; ataupun dengan setiap rupiah 
yang masuk ke tangan Anda. Intinya, hanya 
Anda sendirilah yang mempunyai kekuatan 
untuk memutuskan nasib. 

“habiskanlah dengan bodoh, maka 
Anda memilih untuk menjadi miskin. 
habiskanlah untuk liabilitas, maka Anda 
bergabung dengan kelas menengah. 
Investasikanlah dalam pikiran Anda dan 
belajarlah bagaimana mendapatkan aset 
sehingga Anda akan memilih kekayaan 
sebagai tujuan dan masa depan Anda. 
Setiap hari dengan setiap rupiah, Andalah 
yang memutuskan untuk menjadi kaya, 
miskin, atau kelas menengah.”

Tidak secara tersirat, kisah dalam buku 
yang sudah ada terjemahan dalam bahasa 
Indonesia ini juga mempertanyakan 
keyakinan bahwa rumah adalah aset. 
Sebagai tindak lanjutnya, Rich Dad Poor 
Dad menunjukkan cara mengajar anak-
anak Anda soal uang, sehingga mereka 
bisa mendapatkan keuntungan yang tidak 
Anda peroleh. l

The Power 
of Habit
Penulis: Charles Duhigg
Harga: Rp 63.750

dArI bangun sampai tidur, ketika 
berjalan, bekerja, makan, hingga bersantai, 
hidup kita tak lepas dari kebiasaan. 
Organisasi dan perusahaan pun memiliki 

kebiasaan. Kebiasaan bisa mendatangkan 
keuntungan maupun kerugian. Satu 
hal sederhana yang kerap luput dari 
perhatian hingga menjauh dari prioritas. 
Mau diupayakan diubah sekalipun, 
kebiasaan itu berjalan bersama dengan 
hidup seseorang. Begitu kuat, sampai 
sesungguhnya seseorang tak bisa lepas 
dari bejana habitat. Sekuat itukah?

Nah, buku ini menyadarkan kita 
bahwa hidup seperti air, mengikuti 
bentuk dan arah miringnya. Masalahkah? 
Haruskah kita lawan? Pasalnya, filosofi ini 
bahkan begitu nyata di dunia bisnis. l
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ISengBaTman 
vS SuPeRman: 
Dawn of JuSTICe

SINOPSIS:
Imbas dari pertarungan antara 

Superman (henry cavill) dan 
Jenderal Zod ternyata meninggalkan 
duka bagi sebagian orang. Ratusan 
nyawa melayang dan menimbulkan 
kebencian terhadap Superman. Tak 
terkecuali bagi Batman (Ben Affleck) 
yang kemudian mencari cara untuk 
melawannya. 

Di sisi lain, Superman masuk jebakan lex luthor yang mengatur 
semua instansi peradilan untuk mengecap salah sang pahlawan. 
Ketegangan tersebut pun membuat chaos Amerika Serikat dan memecah 
belah duo jagoan super. Saat keduanya sibuk saling hantam, luthor 
memanfaatkan celah dengan menciptakan monster Doomsday. 

Diane Prince (Gal Gadot), juga berada di sana. Tak tahan bumi 
diserang makhluk Krypton, sang Wonder Woman pun menunjukkan 
aksinya. l

Genre  : Aksi
Produksi  : Warner Bros Pictures
Produser  : charles Roven, Deborah Snyder
Sutradara  : Zack Snyder
Penulis Naskah : chris Terrio
Pemain  : Henry Cavill, Ben Affleck, Amy Adams, 
    Gal Gadot, Jesse Eissenberg

MOVIE

LonDon HaS faLLen
SINOPSIS:

Presiden Amerika Serikat Benjamin Asher (Aaron Eckhart) kembali mendapat ancaman teroris. 
Kali ini kejadiannya di london, Inggris. Pengawal pribadinya, Mike Banning (Gerard Butler), yang pernah 
menyelamatkannya saat Olympus diserang, kembali ditugaskan untuk mengamankannya. Namun 
keadaan tak terkendali. Presiden AS berhasil disandera, dan lima pemimpin negara dunia lainnya 
menjadi korban keganasan teroris. 

Demi menyelamatkan Presiden, Banning bekerja sama dengan Kepolisian Inggris. Tak hanya itu, 
sejumlah pasukan rahasia AS yang selama ini tinggal di london pun dikerahkan. Aksi baku tembak tak 
terelakkan hingga terungkap kebusukan parlemen negara yang pada sekuel pertama menjadi pahlawan 
dadakan Paman Sam—kembali ditugaskan menjaga buruan nomor satu para teroris itu. l

Genre  : Aksi
Produksi  : VVS film
Produser  : Danny lenner, les Weldon, Gerard Butler, 
    Alan Siegel, Mark Gill
Sutradara  : Babak Najafi

Penulis Naskah : Katrin Benedikt
Pemain  : Gerard Butler, Aaron Eckhart, 
    Morgan freeman, Angela Bassets, 
    Radha Mitchell

SINOPSIS:
Diangkat dari beberapa kisah nyata 

kejahatan yang kerap terjadi di Indonesia. Salah 
satunya bermula dari seorang calon detektif 
yang bersinggungan dengan seorang petugas 
berpengalaman; lalu ada seorang wanita malam 
dan sahabatnya; sekretaris centil dan genit yang 
menggoda perempuan tomboy, supir dengan 
tiga preman, pengusaha dan cinta gelap, hingga 
koki dan pemilik restoran yang semuanya ada di 
Jakarta. 

Beberapa kejahatan riil tadi akhirnya 
bertemu dan berkaitan dalam sebuah adegan 
dan menunjukkan betapa meresahkannya ibu 
kota. l

Genre  : Drama, Kejahatan
Produksi  : Absolute Pictures
Produser  : Rosman Mohammed
Sutradara  : Adrian Tang
Penulis Naskah : husein M. Atmodjo 
    dan Selvinaeri cahyani
Pemain  : Donny Damara, 
    Donny Alamsyah, 
    fandy christian, Khiva iskak, 
    Dayu Wijanto, Siti Badriah, 
    Viola Arsa, Tio Pakusadewo,  

  yayan Ruhian, Zuli Silawanto,  
  Wuan Guritno
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Gabungan  Gabungan konsep 
api unggun, obor, dan lentera ini memberikan 
kehangatan dan nuansa Eropa di halaman 
belakang rumah Anda. l

vintage outdoor
fire Pit Brushed Bronze

ETALASE

n Harga: Rp1.650.000

gnome Statue

Kurcaci jadi cerminan pekerja 
keras yang tetap mencintai alam di dunia. l

n Harga: Rp130.000

valencian 
Candle Lantern

Cahaya lentera cantik ini dijamin 
bisa memberikan nuansa romansa di malam 
hari. l

n Harga: 465.000

wagon wheel 
water fountain

Air terjun mini didesain seperti turbin. 
Representasi hidup yang terus mengalir, 
berputar, dan menghasilkan. l

n Harga:  Rp1.980.000

RumahBelakang
Surga Kecil

erkadang taman halaman 
rumah yang biasa saja 
dapat menghilangkan 
esensi keberadaannya. 
Padahal jika ingin sedikit 
bereksperimen nuansa 

tertentu, peran taman bisa menambah 
keharmonisan keluarga. cobalah untuk 
mempercantik surga kecil di rumah 
Anda.

T
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