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EDITORIAL

Majalah Rumah Kita kembali hadir dengan sentuhan yang berbeda dari 
sebelumnya dengan lebih fokus pada sosialisasi dan  berbagi inspirasi untuk 
masyarakat secara luas. Saat ini Indonesia terus berbenah pada pembangunan 
tata kota dan pemukiman untuk memberikan penghidupan masyarakat yang 
lebih tertata.  

Berbicara mengenai pembangunan bukanlah hal yang mudah dan  bisa 
terselesaikan dalam satu dua tahun, untuk itu melalui Majalah Rumah Kita 

ini kami memiliki objektif untuk menjadi jembatan informasi kepada 
masyarakat luas. 

Fokus untuk edisi kali ini kami mengetengahkan bagaimana upaya 
Perumnas untuk memenuhi tantangan dari program PUPR dalam 

merealisasikan program sejuta rumah untuk rakyat. Hunian 
kota yang ramah lingkungan, strategis dan layak tinggal 

menjadi kualifikasi secara umum bagi masyarakat urban. 
Menciptakan hunian demikian, bukanlah lagi menjadi hal 
yang mewah. Inilah yang harus terealisasi. 

Kerjasama dan dukungan dari pihak rekanan terus 
bergulir. Perumnas yakin ikhtiar ini akan berjalan 

sesuai rencana, dan perlahan akan bisa merata di 
seluruh Indonesia

Maman
Corporate Secretary

Perumnas
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Tren Konsep Hunian Urban

ONE STOP LIVING
solusi untuk 
hunian yang 
ramah kebutuhan 
aksesibilitas 
masyarakat kota

SPOTLIGHT
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Dengan meningkatnya pendapatan perkapita 
masyarakat maka dipastikan jumlah penduduk di 
daerah perkotaan cenderung terus bertambah. 
Bertambahnya jumlah penduduk di daerah 
perkotaan ini menyebabkan permintaan lahan 
untuk keperluan tempat tinggal , industri, 
perdagangan dan jasa lainnya menjadi sangat 
tinggi. Hal ini menyebabkan harga tanah 
cenderung terus meningkat. Harga tanah 
yang tinggi tentunya akan meningkatkan 
harga rumah untuk tempat tinggal sehingga 
sebagian masyarakat mengalami kesulitan untuk 
mendapatkan tempat tinggal yang layak karena 
pendapatan mereka tidak mampu untuk membeli 
tempat tinggal di daerah perkotaan. 

Pertumbuhan penduduk dan peningkatan 
pendapatan masyarakat yang tinggi mendorong 

permintaan akan hunian yang layak bertambah 
tinggi. Sementara kemampuan menyediakan 
perumahan yang terjangkau oleh pelaku industri 
perumahan belum mampu memenuhi kebutuhan 
rumah yang ada. Ditambah lagi dengan polemik 
tata kota dan lalu lintas yang turut semakin padat 
dan menghambat mobilitas masyarakat. 

Ketika tata lalu lintas kendaraan tidak menjadi 
solusi, maka Perumnas hadir menawarkan 
solusi untuk hunian yang ramah kebutuhan 
aksesbilitas masyarakat kota. Terbatasnya lahan 
dan meningkatnya penduduk di Jakarta - Bogor 
- Depok - Tangerang - Bekasi - Puncak - Cianjur 
(Jabodetabekpunjur) membuat pengembangan 
perumahan di megapolitan itu harus dilakukan 
vertikal.  
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“Jangan harap kita 
akan bisa swasembada 
karena memang paling 
subur daerah situ”
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Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan 
area perumahan di kota-kota besar di 
Indonesia, terutama di Jakarta sudah tidak bisa 
lagi perumahan dibangun tapak (landed house). 
Menurutnya, apabila konsep landed house 
tetap diterapkan kedepannya di area Bodetabek 
maka konversi lahan pertanian akan semakin 
meluas sehingga daerah yang tergolong subur 
akan semakin berkurang. “Maka jangan harap 
kita akan bisa swasembada karena memang 
paling subur daerah situ,” tegasnya.  

Bambang Brodjonegoro
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 
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Merespon atas solusi ini, Perum Perumnas 
akan segera membangun hunian berbentuk 
apartemen tepat di sisi kiri dan kanan Stasiun 
Rawa Buntu, Tangerang Selatan agar benang 
kusut tata pemukiman ini mengurai. 

Nantinya Perumnas bersama PT KAI akan 
membangun apartemen pada lahan milik KAI 
seluas 24.626 meter2 dan terbagi menjadi tiga 
tower. Sebelumnya, area ini dimanfaatkan 
sebagai tempat parkir kendaraan roda empat 
warga yang hendak ke Stasiun Rawa Buntu, 
namun pada akhir Agustus lalu, area tersebut 
mulai ditutup dan tak difungsikan. Beberapa 
pintu kecil yang ada di bagian bagian samping 
ikut ditutup. Lahan itu mulai disterilkan. 

Dengan dibangunnya apartemen di Stasiun 
Rawa Buntu tentu sangat memengaruhi 
kehidupan warga sekitar seperti Serpong, BSD, 
hingga Pamulang. Sebab, Stasiun Rawa Buntu 
telah menjadi primadona warga Tangerang 
Selatan yang hendak bepergian menggunakan 
commuter line. 

Perumnas akan mulai membangun pada akhir 
tahun 2018 dan ditargetkan rampung pada 
2020. Saat ini pihaknya sedang melakukan 
pengecekan untuk pembangunan pondasi. Hal 
ini untuk keperluan teknis pembangunan rusun. 
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Tak hanya itu, Perumnas juga sudah mulai memasarkan 
produk rusun nempel stasiun tersebut. Saat ini sedang 
mulai progres pelaksanaan test pile untuk fondasi.
 
Nantinya, hunian tersebut tidak hanya memudahkan 
dalam hal aksesbilitas yang letaknya menempel pada 
Stasiun Rawa Buntu tetapi juga akan disediakan 
area komersial serta hiburan bagi para penghuninya 
dengan  menyediakan fasilitas shower/kamar mandi,  
juga akan terdapat pula climbing wall, kids playground 
dan taman bersama. 

Dalam penawarannya, Perumnas akan memberikan 
cicilan murah, hanya kisaran tiga jutaan rupiah 
perbulan. Adapun tipe yang bisa didapat dengan 
cicilan murah tersebut adalah tipe studio dengan luas 
21.9 meter2. 

Sama seperti rumah, teknis pembayaran apartemen 
Stasiun Rawa Buntu tersebut bisa menggunakan Kredit 
Pemilikan Apartemen (KPA) yang diajukan ke pihak 
perbankan dengan simulasi harga satu unit tipe studio 
sendiri dibanderol dengan Rp 360 jutaan. Untuk dapat 
membelinya, pertama-tama, calon pembeli diharuskan 

membayar biaya Reserve sebesar Rp 1 juta. Reserve 
tersebut digunakan untuk memilih unit hunian yang 
diinginkan, bila calon pembeli merasa sudah cocok 
akan hunian, dilanjutkan membayar 4 juta, sehingga 
total jumlah booking fee atau tanda jadi sebesar 5 juta. 
Nilai Booking fee dimasukkan sebagai harga penjualan 
unit sebesar Rp 360 jutaan tadi.                                                                               
 
Setelah itu, pembeli juga harus membayar uang muka 
atau down payment (DP) sebesar 10%. Kemudian, 
calon pembeli bisa mengajukan KPA ke perbankan 
dengan beragam tenor. Mulai 10 tahun, 15 tahun, dan 
20 tahun. Untuk mendapatkan cicilan sebesar Rp 3 
jutaan, calon pembeli bisa menggunakan tenor yang 
paling lama 20 tahun. 
 
Rinciannya, tenor 10 tahun maka cicilannya Rp 
4,465,100, tenor 15 tahun cicilannya Rp 3,684,224, 
dan tenor 20 tahun dengan cicilan Rp 3,345,789. 
Namun perlu dicatat, bahwa harga dan simulasi 
tersebut memiliki syarat dan ketentuan didalamnya, 
apabila terjadi pembatalan pembelian unit, maka biaya 
reserve akan dikembalikan kepada calon pembeli.
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Ina
Cookies

Sepotong kue 
dan Mimpi yang 
terwujud

Tangga kesuksesan pemilik Ina Cookies ini  
ditapaki dari sebuah kegagalan. Begitulah 
pengalaman nyata Ina Wiyandini. Produk Ina 
Cookies yang berasal dari Bandung kini sudah 
merambah kota-kota besar di Indonesia, 
dari DKI Jakarta hingga Papua. Bahkan, 
menembus pasar mancanegara, seperti 
Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. 
Dan, dalam waktu dekat akan menjajaki pasar 
Arab Saudi (Jeddah). Saat lebaran produksi 
perhari bisa mencapai 21000 lusin sungguh 
jumlah produksi yang fantastis dengan omset 
yang bisa mencapai milyaran rupiah.
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Ina Wiyandini memulai bisnis ini dengan 
modal awal uang tabungan pensiun 
pegawai negeri sang suami yang telah 
memilih pensiun dini. Berawal Ibu Ina 
membangun usaha sendiri hanya demi 
memenuhi kebutuhan dapur keluarga 
semenjak usaha bisnis jahe yang dirintis 
suaminya mencapai kegagalan. Dengan 
bantuan kakak Iparnya, Ida Sartika yang 
sudah memulai merintis usaha kue kering 
ini lebih dulu, Ibu Ina pun menjalani bisnis 
kue kering ini, yang dimulai dari hanya 
Lima macam kue kering, yaitu Kastengels, 
Nastar, Putri Salju, Cornflake Putih dan 
Koko krunch.

Memulai sebuah usaha baru memang 
tidaklah mudah, saat memulai bisnis kue 
kering ini, menurut Ina, dirinya dan anak-
anaknya terpaksa tidur bersama oven-
oven kue, dikarenakan kediamannya tak bisa 
menampung peralatan masak-memasak itu. 
Banyak juga cemoohan dan sindiran yang datang, 
tapi walaupun demikian tidak membuat Ibu Ina dan 
suaminya berputus asa. Pemasaran dengan metode 
dari mulut ke mulut pada awalnya, berawal dari tetangga, 
Komunitas Ibu Arisan dan teman-teman dekatnya, membuat 
kue kering buatannya menjadi laris manis. Bermula dari 
hanya enam stoples sehari, makin lama tidak cukup lagi untuk 
memenuhi permintaan sehingga ia mencoba menambah produksi 
sesuai permintaan.

Rumah Kita | Desember 2018 13
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Ina Wiyandini
Founder Ina cookies

Saat permintaan sudah semakin banyak, Ibu Ina 
saat itu tidak memiliki modal yang cukup untuk 
melakukan produksi kuenya dengan jumlah 
yang sangat banyak, akhirnya Ia memberanikan 
diri untuk melakukan pinjaman modal kepada 
kakak iparnya.

Setelah mendapatkan modal untuk menambah 
peralatan dan bahan baku, akhirnya bisnis 
yang dijalaninya terus merangkak naik dan 
bisa meraih sukses sampai sekarang. Lalu Ibu 
Ina memberi label Ina Cookies untuk produk 
kue keringnya. Dengan modal yang seadanya 
tersebut usaha Ibu Ina semakin menunjukkan 
perkembangan. Semangatnya untuk maju dan 
sukses dalam bisnis ini makin menggebu saat 
kue buatannya semakin diterima pasar.

Sampai pada akhirnya Bu Ina pun diminta untuk 
menjadi pembicara di berbagai talkshow dan 
seminar juga diundang untuk mengisi acara 
di beberapa media massa baik cetak maupun 
elektronik untuk menceritakan kisah Inspiratif 
beliau.

Kini, Ibu Ina pun aktif dalam  menyelenggarakan 
program-program pelatihan kewirausahaan. 
Beliau pun juga tergabung dalam Ikatan 
Pembauran Pengusaha Indonesia sebagai 
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dalam 
Organisasi, sebab misinya ingin mendukung 
orang-orang yang ingin maju dalam merintis 
wirausahanya.

Sang
“FOUNDER”
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Parung & Tangerang 
Potensi Besar untuk Solusi 

Perumahan Karyawan Nasional

Pemilihan lokasi mungkin jadi syarat utama 
ketika ingin mencari sebuah rumah. Namun 
lokasi yang belum terlalu ramai tapi memiliki 
potensi besar untuk cepat berkembang juga 
dapat menjadi pertimbangan.  Hal lainnya 
adalah akses dari rumah dan menuju lokasi 
kerja. Ini yang menjadi keunggulan kawasan 
Parung Panjang dan Tangerang.

Kedua daerah tersebut memiliki potensi 
untuk berkembang. Dengan akses mudah 
menuju stasiun KRL, kita dapat dengan 
mudah bepergian dari Parung Panjang  
menuju ke tempat kerja dengan mudah. 
Kawasan Kabupaten Bogor ini adalah kawasan 
penyangga Jakarta yang dinilai potensial 
sebagai lokasi hunian bagi para pekerja 
komuter. Ini istilah orang yang bekerja di 
Jakarta namun tinggal di luar kota, khususnya 
perbatasan Jakarta.

Lokasinya tidak jauh dari Ibukota, bebas banjir, 
lingkungan yang nyaman dan sejuk, harga 
terjangkau, memiliki prospek investasi yang 
bagus, plus bonus pemandangan yang cantik.

Lokasi yang kini banyak diincar pembeli rumah 
bukan lagi terpusat di wilayah perkotaan. 
Bahkan rumah di areal Kabupaten Bogor juga 
tidak luput dari pencarian masyarakat yang 
akan membeli rumah pertama.

Wilayah Parung Panjang kini tidak bisa 
dipandang sebelah mata, karena terdapat 
akses yang cukup memadai dan peningkatan 
investasi yang layak dipertimbangkan.

Parung Panjang sendiri dibekali akses cepat 
menuju Jakarta melalui kereta commuter line 
rute Maja – Tanah Abang. Untuk rute ini, KRL 
green line siap melayani penumpang setiap 
harinya dengan 10 armada kereta.

HUNIAN



Desember 2018 |  Rumah Kita16

HUNIAN
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Rute yang dilewati adalah Maja, Cikoya, 
Tigaraksa, Tenjo, Daru, Cilejit, Parungpanjang, 
Cicayur, Cisauk, Serpong, Rawa Buntu, 
Sudimara, Jurangmangu, Pondok Ranji, 
Kebayoran, Palmerah, dan berakhir Tanah 
Abang.

Sehingga wajar apabila harga hunian di 
kawasan Parung Panjang dapat meningkat 
sekitar 10% dalam kurun waktu satu tahun. 
Kedepannya, hunian di wilayah Parung Panjang 
diprediksi masih terus menjanjikan apalagi 
pasca Tol Serpong – Balaraja rampung. 

Pembangunan tol Serpong – Balaraja sepanjang 
30km terbagi dalam tiga seksi. Seksi 1 adalah 
Serpong – Legok dengan jarak 9,30km, seksi 
2 adalah Legok – Tigaraksa dengan jarak 
10,70km, dan seksi 3 adalah Tigaraksa – 
Balaraja dengan jarak 10km. Jadi dengan 
gencarnya pembangunan infrastruktur, punya 
rumah di Bogor pun tetap bisa santai ke kantor. 

Sementara kawasan Tangerang tumbuh 
begitu dinamis  karena banyak investor dan 
pengembang properti yang berada di sana. 
Bahkan kota-kota mandiri tumbuh dengan 
beragam fasilitas modern.
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Sarana transportasi dan infrastruktur pun 
terbilang lebih lengkap dari wilayah lainnya di 
sekitar penyangga Jakarta. Maka harga tanah 
dan properti pun tumbuh cukup cepat, bahkan 
oleh beberapa pihak dinilai telah mencapai 
ambang batas tertinggi sehingga membuat 
pasar jenuh.

Faktor lain yang akan menjadi perhatian adalah 
rencana Perum Perumnas membangun program 
sejuta rumah dengan bekerjasama bersama 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk 
penyediaan rumah bagi karyawan BPK.

Pada tahapan awal, kerjasama tersebut akan 
dititikberatkan pada proyek Perumnas di area 
Parung Panjang, Tangerang Selatan, dan setelah 
itu, baru dilanjutkan secara nasional.

Di Parung Panjang, Perumnas memiliki lahan 
212 Ha yang sudah dan tengah dikembangkan 
yang dibagi menjadi 4 sektor. Hingga saat ini, 
perumnas sudah membangun 10,800 unit 
hunian di sana.

Kebutuhan perumahan untuk karyawan BPK 
cukup tinggi sehingga Perumnas berupaya 
untuk membantu kebutuhan tersebut dengan 
harga rumah yang sesuai kemampuan 
karyawan. Dalam program ini juga, pembiayaan 
akan didukung oleh BNI yang selama ini telah 
bekerjasama dalam memfasilitasi system payroll 
pegawai BPK.
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Serah Terima
Kunci

Tower A
Sentraland 
Karawang

http://spiritnews.co.id/
nasional/bisnis/dukung-
program-pemerintah-
perumnas-serah-terima-
ratusan-unit-hunian

Bupati Karawang Dr. Cellica Nurrachadiana saat 
menandatangani prasasti Grand Sentraland karawang
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RUMAH
KITA

Dalam aktualisasi program sejuta rumah dan pemenuhan perumahan 
bagi pekerja kawasan industri yang terletak di Karawang, Perumnas 
kembali menyelenggarakan acara serah terima kunci pada salah satu 

proyek unggulannya yang berada di Karawang. 

Unit yang diserahterimakan ini merupakan hunian di tower pertama, yakni 
tower A Grand Sentraland. Proyek apartemen tersebut mulai dibangun sejak 
2016. Serah terima kunci dilakukan dalam beberapa tahap, dan tahapan 
pertama dilakukan Minggu (4/11/2018) pekan lalu. “Untuk tahap pertama 
penyerahan kunci akan dilakukan untuk 200 unit, lalu tahap selanjutnya 
akan kami lakukan beberapa waktu ke depan,” jelas Direktur Pemasaran 
Perum Perumnas, Anna Kunti Pratiwi, Jumat (9/11/2018). Pada pelepasan 
kunci tersebut, lanjut Anna, Perumnas memberikan beberapa tawaran, 
mulai diskon sampai Rp 50 juta, gratis layanan, serta jaminan cash back. 
Bersamaan dengan serah terima ini, Perumnas juga menandatangani kerja 
sama dengan PDAM Tirta Tarum Karawang sebagai penyuplai air ke seluruh 
menara Grand Sentraland.

Rumah Kita | Desember 2018 19
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pengelolaan modern serta profesional, menjadikan 
Grand Sentraland Karawang sebagai jantung hunian di 
Karawang Barat.

Kelebihan lain yang dimiliki proyek ini yaitu lokasi 
strategis dengan perkembangan yang cukup pesat di 
Karawang Barat dengan pembangunan infrastruktur 
transpotasi yang akan bermuara di area ini. Akses 
terdekat untuk menuju proyek ini adalah melalui exit 
Karawang Barat (Tol Jakarta-Cikampek). Tidak hanya itu, 
proyek ini juga dibangun dekat Kawasan Industri KIIC dan 
fasilitas modern yang berkualitas, sehingga memudahkan 
penghuni untuk mengakses tempat kerja, Shopping 
Center, Medical Center, dan Sekolah terbaik di Karawang.
menuju proyek ini adalah melalui exit Karawang Barat 
(Tol Jakarta-Cikampek). Tidak hanya itu, proyek ini juga 
dibangun dekat Kawasan Industri KIIC dan fasilitas modern 
yang berkualitas, sehingga memudahkan penghuni untuk 
mengakses tempat kerja, Shopping Center, Medical 
Center, dan Sekolah terbaik di Karawang.

Selain itu, Perumnas melibatkan rekanan untuk 
mendukung pembangunan tersebut, yaitu sumber air 
seluruh area Karawang salah satunya difasilitasi oleh PT 
Jatiluhur yang merupakan anak usaha Perum Jasa Tirta 
2. “Rencananya suplai air mulai dapat dialirkan pada 5 
November 2018 dengan debit 5 liter per detik,” kata Anna. 
Adapun untuk tower A sudah terpesan sekitar 70 persen 
dari total unit yang ditawarkan. Proyek ini menawarkan 
beberapa tipe, mulai studio sampai tipe 2 ruang tidur, 
serta unit komersial dan toko. Selain melaksanakan 
serah terima kunci tower A, Perumnas juga meresmikan 
apartemen tower B yang sudah siap huni. Per unit seharga 
mulai Rp 200 jutaan, ada 831 unit hunian dan 24 unit kios 
di tower ini. “Khusus untuk tower B ini selain pembelian 
satuan unit, kami juga menawarkan pembelian kolektif 
lewat korporasi. Ini wujud komitmen kami di awal 
pembangunannya, yakni menyediakan perumahan bagi 
pekerja di kawasan industri Karawang ini,” ucap Anna. 

Apartemen yang berkonsep superblock ini dilengkapi 
dengan fasilitas kolam renang, jogging track, taman 
tematik, fitness center, play ground dan sistem 
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INVESTASI
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BUKAN TIDAK 
MUNGKIN 
EMAS YANG 
AKAN DIJUAL 
LEBIH MURAH 
DARI HARGA 
ASLINYA
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Zaman dulu, saat harga emas sedang turun, 
banyak orang akan berbondong-bondong 
datang ke toko emas untuk membeli beragam 
jenis perhiasan seperti gelang, kalung, anting 
dan cincin. Kemudian, saat harga emas 
melonjak naik, mereka akan menjualnya 
kembali. Ternyata kebiasaan masyarakat 
Indonesia dari berbagai lapisan ekonomi 
dulu juga paham tentang investasi emas yang 
menguntungkan.

Emas merupakan investasi yang paling 
banyak dilakukan oleh orang. Harga emas 
yang relatif bisa mendatangkan keuntungan, 
tetapi jika tidak pandai melihat harga pasar, 
bukan tidak mungkin emas yang akan dijual 
lebih murah dari harga aslinya. Saat inilah jika 
anda berencana untuk melakukan investasi, 
saat yang tepat bagi anda untuk melakukan 
pembelian emas.

Bisa dikatakan bahwa faktor paling utama 
yang memiliki peranan besar dengan naik 
atau turunnya harga emas adalah perubahan 
kurs mata uang negara Paman Sam, dollar 
AS. Semakin tinggi kurs dollar AS terhadap 
rupiah, atau semakin lemahnya rupiah 
terhadap dollar AS, maka harga emas akan 
semakin menguat atau tinggi. Jadi, ketika kurs 
dollar AS atas rupiah naik, maka harga emas 
akan melonjak naik.

Harga emas saat ini cenderung melemah 
pada hingga saat ini karena dolar Amerika 
Serikat (AS) bertahan di dekat level tertinggi 
di tengah kekhawatiran atas eskalasi konflik 
perdagangan antara Amerika Serikat dan 
negara lain.

Dilansir dari Reuters, Selasa (4/9/2018), mata 
uang dolar AS yang lebih kuat membuat 
emas yang dihargakan dalam dolar AS lebih 
mahal bagi pemegang mata uang lainnya, 
berpotensi mengurangi daya beli. Permintaan 
terhadap emas tahun ini telah dibayangi oleh 
pergerakan dolar AS.
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Harga emas turun sekitar 8 persen tahun ini 
dengan latar belakang meningkatnya suku 
bunga AS, sengketa perdagangan dan krisis 
mata uang Turki, dengan investor memarkir 
uang mereka dalam dolar AS.

Harga emas di pasar spot turun 0,1 persen 
menjadi USD 1.199,56 per ounce, setelah 
menyentuh level terendah intraday di level 
USD 1.195,36 per ounce. Emas berjangka AS 
stabil USD 1.206,7 per ounce. Jika harga emas 
naik lagi ke USD 1.210 itu berarti ada peluang 
bagus untuk rebound lebih lanjut ke USD 
1.230, kata Kepala Analis ActivTrades, Carlo 
Alberto De Casa. “Tetapi penurunan di bawah 
USD 1.200 akan menguji harga ke level USD 
1,180 dan dukungan berikut ditempatkan di 
USD 1.160,” tambahnya.

Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap 
dolar Amerika Serikat (AS) membawa 
berkah bagi PT Aneka Tambang Tbk (Antam). 
Penjualan emas Antam meningkat di pasar 
domestik. Direktur Utama Antam Arie 
Prabowo Ariotedjo mengatakan, biasanya 
penjualan emas Antam antara ekspor dan di 
domestik relatif seimbang. Namun tahun ini 
pihaknya melihat peningkatan yang drastis di 
pasar domestik.

Menurut Faisyal, analis Monex Investindo 
Futures berpendapat, pemicu pelemahan 
emas adalah penguatan dollar AS. “Adanya 
ekspektasi kenaikan suku bunga yang 
mendorong harga emas melemah,” kata 
Faisyal. Dengan kondisi nilai dolar yang terus 
naik, inilah kiranya waktu yang tepat bagi 
anda untuk melakukan investasi emas.

Karena para pelaku pasar akan melihat sinyal 
yang akan diberikan mengenai kenaikan 
suku bunga oleh Bank Sentral Amerika (The 
Fed). Faisyal melihat dollar AS masih akan 
berpotensi menguat sehingga emas akan 
semakin tertekan. “Seandainya tidak ada 
kenaikan bunga, dollar AS masih akan tetap 
menguat,” ujarnya Data ekonomi yang 
membaik jadi penopang penguatan mata 
uang dollar AS.

Satu-satunya cara untuk mengangkat harga 
emas saat ini adalah jika perang dagang AS-
China kembali memanas. Saat pelaku pasar 
kembali ke emas, harga kemungkinan bisa 
kembali naik.
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INDONESIA
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Sinergi Bank 
dan Fintech Kian 
Bersemi Demi Kredit 
Perumahan
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Bisnis startup teknologi keuangan (Fintech) diyakini 
masih akan terus berkembang di tahun 2019. Hal ini 
turut membuat perbankan semakin aktif bersinergi 
dengan Fintech untuk mempermudah penyaluran 
kredit perumahan. Bentuk kerja sama yang terjalin 
dengan para startup fintech pun cukup beraneka 
ragam.

Salah satunya PT Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk (BTN) yang belum lama ini berkolaborasi dengan 
empat startup untuk mendukung bisnisnya. Empat 
startup tersebut yaitu; KYKC!, ManPro, Gradana, 
dan Buildeco.Kerjasama ini untuk mendukung 
bisnis khususnya untuk mempercepat pelayanan 
kepada para nasabah.

Kolaborasi dengan KYKC! dapat mempermudah 
nasabah mengisi data saat membuka rekening 
tabungan. Karena startup tersebut mengembangkan 
teknologi optical character recognition (OCR) 
sehingga hanya menggunakan foto KTP saja.

Kemudian startup Manpro adalah aplikasi 
monitoring pembangunan proyek perumahan agar 
sesuai dengan rencana anggaran biayanya. 

Sementara dengan Gradana, kerjasama dilakukan 
untuk KPR auto approve membeli properti. Dimana 
Gradana akan membantu analisis kredit debitur 
dalam pencicilan uang muka KPR. 

Created by Freepik
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Sedangkan dengan Buildeco kerjasama untuk 
portal perdagangan elektronik untuk pembelian 
bahan bangunan yang mendukung program 
sejuta rumah, program konstruksi, dan program 
infrastruktur lainnya. 

Perbankan Indonesia akan terus mencari 
perusahaan-perusahaan startup yang akan 
dijadikan sebagai mitra strategisnya. Minat 
generasi milenial khususnya dalam pembelian 
rumah dan properti akan sangat tergantung 
teknologi digital yang ditampilkan. Sehingga 
kerjasama tersebut akan terus berkembang di 
tahun mendatang.

Dengan pemakaian telepon pintar (smartphone) 
yang terus meningkat di Indonesia, 
perkembangan startup dipastikan semakin pesat. 
Terutama bidang e-commerce dan financial 
technology. Hal tersebut menjadi peluang bisnis 
sekaligus mitra untuk meningkatkan layanan di 
jalur digital zaman now.
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Menjadi terobosan positif 10 tahun 
belakangan pemerintah kota berlomba 

untuk melakukan perubahan, inovasi, 
yang membuat kota menjadi lebih teratur 
dan produktif. Salah satu pemerintah kota 
yang selalu menjadi sorotan yaitu Walikota 
Surabaya, Tri Rismaharini dengan berbagai 
inovasi infrastruktur dan pembangunan 
masyarakat kota Surabaya.

Yang menjadi menarik kali ini pemerintah 
Kota Surabaya mengembangkan pengelolaan 
limbah rumah tangga menjadi sampah 
organik dengan sistem pengelolaan sampah 
dengan menggunakan teknologi Black Soldier 
Fly (BSF), yaitu teknik pengelolaan limbah 
rumah tangga dengan memanfaatkan larva. 
Melihat dampak limbah rumah tangga yang 
sangar besar terhadap lingkungan diperlukan 
tindakan untuk mengelola limbah rumah 
tangga dengan baik.

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan 
pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat 
telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, 
jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. 
Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap 
berbagai jenis bahan pokok dan hasil 
teknologi serta meningkatnya usaha atau 
kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi 
suatu daerah juga memberikan kontribusi 
yang besar terhadap kuantitas dan kualitas 
limbah yang dihasilkan. Meningkatnya 
volume timbunan sampah memerlukan 
pengelolaan. Pengelolaan sampah atau 
limbah yang tidak mempergunakan metode 
dan teknik pengelolaan sampah yang ramah 
lingkungan selain akan dapat menimbulkan 
dampak negatif terhadap kesehatan juga 
akan sangat mengganggu kelestarian fungsi 
lingkungan baik lingkungan pemukiman, 
hutan, persawahan, sungai dan lautan. 

Ilustrasi
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Aktifitas pengolahan sampah organik
www.mediabidik.com/2018/08/
kembangkan-inovasi-penggelolaan-
sampah.html

Limbah organik lebih mudah diuraikan 
oleh mikroorganisme dibandingkan limbah 
anorganik karena limbah anorganik memiliki 
unsur karbon yang memiliki rantai kimia yang 
kompleks dan juga panjang. Itulah sebabnya, 
limbah organik sering kita lihat membusuk. 
Melihat masalah ini, solusi cerdas dilakukan 
oleh Pemkota Surabaya.

Teknologi Black Soldier Fly (BSF) ini merupakan 
cara mengolah kembali sampah bekas sisa 
makanan dengan memanfaatkan kumpulan 
lalat hitam, lalat ini sedikit berbeda dengan 
lalat lainnya. Bentuknya sedikit memanjang 
dengan warna hitam pekat yang masih 
berbentuk larva. Larva tersebut yang kemudian 
dimanfaatkan untuk mereduksi sampah.

proses ini mampu 
mengurangi sampah 
bekas makanan sebanyak 
2,5 ton dalam satu bulan
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Proses pengembangbiakan larva ini pun terbilang 
cukup mudah. Larva hanya perlu diberikan makan 
berupa limbah bekas makanan. Satu ekor larva yang 
telah menjadi lalat pun mampu menghasilkan 300 
hingga 400 telur. Sementara dari kotoran larva yang 
telah menjadi residu, bisa dimanfaatkan sebagai 
kompos organik.

Hal yang dapat dieksplorasi lagi dari inovasi ini bahwa 
penggunaan larva dari serangga ini adalah larva 
BSF yang dipanen tersebut, dapat berguna sebagai 
sumber protein untuk pakan hewan. Sehingga 
dapat menjadi pakan alternatif pengganti pakan 
konvensional. Jadi begitu banyak solusi dari masalah 
limbah rumah tangga yang dapat diolah menjadi 
manfaat bagi masyarakat lagi.

Saat diuji cobakan pada dua RT, proses ini mampu 
mengurangi sampah bekas makanan sebanyak 2,5 
ton dalam satu bulan. Saat ini, larva yang sudah 
dewasa didistribusikan ke Taman Flora dan Taman 
Wonorejo untuk pakan ternak, seperti ikan lele 
dan bebek. Nantinya masyarakat akan dihimbau 
agar dapat melakukan pengolahan sampah seperti 
ini secara pribadi. Selain mudah, larva juga dapat 
bernilai ekonomis.
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Kota Batu merupakan suatu kota yang 
berada di provinsi Jawa Timur dan terletak 
15 km sebelah barat kota Malang. Stigma 
ini telah muncul seiring berkembangnya 
berbagai situs  pariwisata Kota Batu baik 
untuk wisata edukasi maupun hanya untuk 
hiburan semata yang menawarkan berbagai 
keindahan alam. Banyak nya macam situs 
pariwisata, ada satu wisata petik apel yang 
menawarkan para wisatawan merasakan 
kesegaran buah apel yang menjadi icon 
dari Kota Batu itu sendiri dengan sensasi 
memetik buah apel itu sendiri.

Bagi sebagian wisatawan mungkin sudah 
paham jika Malang banyak memiliki 
perkebunan apel. Karena banyaknya buah 
apel yang ada di kota ini, bahkan beberapa 
kebunnya bisa dijadikan alternatif liburan, 
terutama di daerah Batu. Ditempat ini 
terdapat beragam jenis tanaman apel, dan 
asiknya pengunjung juga bisa merasakan 
memetik buah apel langsung dari pohonnya.

travel.kompas.comread201403201808340
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Beberapa jenis apel yang ada di Malang 
diantaranya adalah Apel Manalagi yang 
memiliki rasa manis serta tekstur buah 
yang agak keras, namun jika apel ini sudah 
matang maka apel ini akan berubah men-
jadi apel yang renyah, dan yang tak kalah 
penting adalah apel ini cukup awet disim-
pan hingga satu bulan, sangat cocok jika 
dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan 
Kota Malang.

httpstravel.kompas.comread201403201808340
httpstravel.kompas.comread201403201808340
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Jenis apel lain yang ada di Malang yaitu 
Apel Rome Beauty, apel ini memiliki warna 
merah dengan paduan hijau yang mem-
buat ape ini terlihat menarik, untuk tek-
sturnya apel ini renyah namun memiliki 
rasa yang cenderung agak asam, biasanya 
apel jenis ini diolah menjadi sari apel.

Saat memasuki perkebunan ini para pen-
gunjung akan disajikan dengan hamparan 
pohon apel yang memiliki dahan yang 
cukup rendah, dengan dahan yang rendah 
maka akan memudahkan para pengunjung 
untuk memetik buah apel.

Di kebun buah apel biasanya memiliki atur-
an yaitu pengunjung bebas memetik dan 
menikmati apel di area kebun, namun jika 
ingin membawa pulang harus membayar 
sesuai dengan tarif yang sudah ada, tapi 
tenang saja karcis dan tarif di Kota Batu 
masih sangat terjangkau dan bisa dibilang 
murah kebanyakan sekitar Rp. 30-60 ribu.
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Tanaman Hias 
Pelindung 

Rumah Anda

Photo by Benji Mellish from Pexels

FENG SHUI
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Seringkali kita ingin memberikan 
sentuhan tanaman agar tampak hijau di teras 
rumah, tak ada salahnya bagi anda untuk 
mencoba  meletakan beberapa tanaman yang 
dianggap memiliki peruntungan menurut 
feng shui.

Bagi anda yang suka dengan bunga-bunga 
berwarna putih, anda dapat meletakan 
sebuah pot dengan tanaman bunga melati 
di depan pintu rumah agar dapat menyerap 
energi negative dari luar sebelum masuk ke 
dalam rumah.

Untuk penikmat tanaman hijau, anda dapat 
menanam palem botol, yang konon akan 
memberikan stimulus pada seluruh penghuni 
rumah untuk gemar menabung dan dapat 
menyimpan kekayaan dengan baik. Selamat 
mencoba!
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Nge-
Hits’

‘Nge-
Gym, 
yang sudah 

tak lagi 
Kesehatan merupakan harta yang paling berharga 
yang tidak bisa ditukar dengan harta apapun lainnya. 
Dengan tubuh yang sehat manusia bisa menjadi 
produktif dan melakukan berbagai hal untuk 
mengupayakan hidup mereka
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SPORTS
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Karena pentingnya kesehatan itulah kini 
masyarakat sudah banyak yang menjadikan 
upaya kesehatan sebagai gaya hidup 
dengan salah satu contohnya adalah pada 
tahun 2014-2017 banyak  orang yang 
mendaftarkan diri sebagai anggota di klub 
fitnes atau gym sebagai upaya kesehatan 
dan trend lifestyle terbaru. Imbasnya, pusat 
kebugaran di Ibu Kota pun muncul sporadis. 

Kocek yang dikeluarkan pun tidaklah 
sedikit, untuk melakukan fitness klub yang 
terdapat di banyak mall, paling sedikit 
harus membayar iuran sekitar 500.000-
2.000.000 Rupiah per-bulannya. Tiga tahun 
belakangan, banyak sekali kita lihat hampir 
semua mall baik di Jakarta maupun kota 
lain dibanjiri dengan tempat-tempat fitnes, 
namun setahun belakangan, banyak pula 
satu persatu yang akhirnya mulai tutup dan 
tidak beroperasi lagi.

Bila kita perhatikan  perlahan masyarakat 
beralih dari berolahlaga di pusat kebugaran, 
kini lebih memilih ber-jogging di sekitar 
kediamannya ataupun kantor, sebab lebih 
gampang dan dari segi biaya juga lebih 
terjangkau. Selain itu, banyak orang berpikir 
melakukan olahraga dalam ruangan fitness 
akan membuat mereka terhindar dari cedera. 
Padahal yang sebaliknya justru terjadi. 
Irene Davis, seorang profesor rehabilitasi di 
Harvard Medical School mengatakan bahwa 
berlari di luar ruangan justru mengurangi 
kemungkinan seseorang terkena cedera. Ini 
dibandingkan dengan mereka yang berlari 
dengan menggunakan treadmill. Selain itu 
berlari di luar ruangan memberi dampak 
positif bagi kesehatan mental seseorang. Studi 
yang dilakukan oleh para peneliti dari Glaslow 
University menemukan bahwa orang-orang 
yang berolahraga di luar ruangan memiliki 
risiko rendah terkena gangguan mental. Hal-
hal ini yang mulai disadari akhirnya masyarakat 
memilih olahraga yang konvensional.

Photo by 
Victor Freitas  
from Pexels
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Pejuang 
Weekend

ketika kerja 
Jadi Hobi

Henry Brillianto
Wedding MC

Desember 2018 |  Rumah Kita40



Rumah Kita | Desember 2018 41

HOBBY

Rumah Kita | Desember 2018 41

Entah karena hobi atau kebutuhan ibu kota yang akhirnya saat ini banyak 
sekali masyarakan yang menggunakan hari liburnya untuk menghasilkan 
uang. Salah satunya, Henry Brillianto, namanya sudah cukup malang 
melintang diantara pelaku bisnis wedding di Jakarta sebagai pemandu acara 
pernikahan baik secara nasional maupun internasional.

Pada hari biasa, Henry bekerja disalah satu bank swasta di Jakarta, rutinitas 
inilah yang menjadi penghasilan tetap baginya. Namun, di hari liburnya, justru 
kegiatan sampingannya ini juga cukup menjanjikan untuk memberikannya 
pintu rezeki lain. 

Henry acap kali menyebut para pekerja paruh waktu di akhir pekan dengan 
sebutan pejuang weekend. Menurutnya, “yang saya jalani adalah menyalurkan 
passion/hobi saya  dalam hal public speaking dan menghasilkan, sehingga 
karena weekdays saya aktif bekerja di kantor jadi hobi yang menghasilkan tadi 
bisa dijalani saat weekend” baginya, orang-orang yang bersedia meluangkan 
waktu hari liburnya untuk bekerja ketimbang berkumpul dengan keluarga 
dapat dikatakan adalah pejuang weekend.

Saat Tim Rumah Kita memanyakan saat ini, mana yang menjadi pekerjaan 
utama, jawaban Hendry adalah keduanya. “Bagi saya keduanya utama karena 
keduanya saya pilih dan saya tekuni dengan sungguh-sungguh. Adapun yang 
sangat saya perhatikan adalah bagaimana saya me-manage waktu sehingga 
tidak berbenturan dan atau tidak ada yang yang dijadikan nomor dua. Bila 
kita concern terhadap apapun pekerjaan yang kita pilih dapat dipastikan 
kita akan sangat concern merencanakan bagaimana agar pekerjaan tersebut 
selalu eksis dan semakin maju”

Baginya setiap manusia diciptakan dengan segala kelebihan yang berbeda, 
“pandai-pandailah menemukan kelebihan pada diri anda, kembangkan dan 
karyakan menjadi sebuah prestasi apapun yang bermanfaat kalau kita mau 
apa yang menjadi hobi kita itu menjadi penghasilan yang menguntungkan 
bagi kita” Dengan begitu kita tidak perlu merasa terbebani apabila kita 
menjalaninya sebagai rutinitas.
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Rayakan Libur Natal & 
Tahun Baru 

Ruth’s Chris
Steak House
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MEJA MAKAN

      usim liburan telah tiba, 
artinya sesaat lagi hampir seluruh 
restoran akan segera penuh dengan 
kegiatan makan bersama keluarga 
dan sahabat, tak terkecuali Ruth’s 
Chris Steak House adalah tempat yang 
sempurna untuk menyelenggarakan 
makan siang atau makan malam Anda 
di akhir pekan, pertemuan keluarga 
dan teman dekat, atau perayaan hari 
spesial anda.

Didirikan pada tahun 1965 oleh  Ruth 
Fertel di New Orleans, Ruth’s Chris 
telah berkembang secara global 
sejak saat itu. Saat ini, di seluruh Asia 
bisa kita temukan Ruth’s Chris Steak 
House. Di Jakarta, Ruth’s Chris terletak 
di lantai dasar Somerset Grand Citra 
Apartments, tepat di seberang Raffles 
Hotel kawasan bisnis Kuningan.

M
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Para pengunjung dapat 
menikmati daging sapi AS 
tua yang dimasak dengan 

cara yang unik yang dimasak 
di dalam 982 derajat Celcius 
sebagai ciri khas dari Ruth’s 

Chris untuk menghasilkan 
cita rasa yang luar biasa, 
yang dikembangkan oleh 

pendiri Ruth Fertel. Secara 
interior, Anda akan  merasa 
nyaman sekali hingga Anda 

akn mendapatkan kesan 
intimate bersama rekan yang 

Anda ajak makan di sini. 
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Tak ada salahnya Anda mencoba 
untuk melakukan reservasi untuk 

merayakan hari spesial Anda.

Ruth’s Chris
Steak House

Holiday Menu
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HPL
solusi 

interior low 
budget

HPL lebih praktis,
cepat dan lebih murah oleh karena itu dampak 

yang ditimbulkan berkurangnya omset
penjualan bahan finishing yang diikuti 

meningkatnya pengangguran oleh pekerja
finishing yang selama ini menggantungkan 

pekerjaan di sektor ini

Photo by mockupeditor.com from Pexels

TIPS
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High Pressure Laminate (HPL) yaitu laminasi dengan 
tekanan tinggi yang merupakan salah satu bahan 
finishing umum digunakan dalam produk mebel dan
permukaan interior. Ini bekerja lebih baik sebagai 
penutup permukaan untuk kabinet, meja, kitchen 
set, dekorasi interior, dll meningkatnya biaya dan 
kekurangan pasokan bahan kayu yang nyata, seiring 
dengan meningkatnya permintaan dari bahan yang 
ramah lingkungan telah membuat HPL sebagai salah 
satu yang paling populer finshing bahan untuk produk 
furnitur dan dekorasi interior.

HPL ( High Pressure Laminated ) adalah lapisan akhir 
atau finishing berbagai benda furniture berbahan 
dasar plastik yang tipis yang akhir – akhir ini menjadi 
sangat familiar dan cukup menarik minat dunia 

furnitur, terutama untuk furniture berbahan dasar 
multiplek yang mana biasanya finishing/pelapis terluar 
menggunakan bahan triplek corak ( jati, sungkai, 
mahoni, megateak , nyatoh ) kini secara perlahan dan 
pasti mulai ditinggalkan.

Perubahan treatment ini biasanya masih memerlukan 
treatment melamic/ duco yang mana dari segi 
biaya dan waktu sangat jauh perbedaannya, HPL 
lebih praktis, cepat dan lebih murah oleh karena 
itu dampak yang ditimbulkan berkurangnya omset 
penjualan bahan finishing yang diikuti meningkatnya 
pengangguran oleh pekerja finishing yang selama ini 
menggantungkan pekerjaan di sektor ini.

Photo by pixabay from Pexels
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HPL memiliki bermacam ragam corak dan warna 
permukaan yang dapat kita gunakan, dan dari 
berbagai ragam tersebut yang paling banyak 
merupakan corak dan warna kayu berbagai jenis. 
Ada pula warna dan kesan metalik.

HPL memiliki kelebihan yaitu cukup anti gores dan 
anti air. Tidak seratus persen anti gores, namun 
memang material ini kuat berkat bahan utamanya 
yang merupakan plastik keras PVC dengan 
permukaan bertekstur. Material ini lebih kuat 
daripada material sheet yang biasanya digunakan 
untuk melapisi furniture murah yang dijual di toko-
toko furniture biasa.

HPL memiliki kelebihan berupa pengerjaan yang 
lebih bersih daripada menggunakan cat duco atau 
sanding, karena material ini di lem pada multipleks. 
Bagi pengrajin meubel dan furniture multipleks, 
material ini memiliki keunggulan bersih dan cepat.
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Si Jenius 
Azimil 
memilih 
Perumnas

AZIMIL GANI ALAM, M.Sc 

MUDA
KARYA&
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Dahulu tokoh Tan Malaka pernah berujar 
bahwa idealisme adalah kemewahan terakhir 
yang hanya dimiliki oleh pemuda. Hal ini 
dibuktikan Azimil Gani Alam, salah satu milenial 
yang memilih berkarir di Perum Perumnas dan 
menolak tawaran bekerja di negeri ginseng, 
Korea Selatan.

Azimil Gani atau lebih akrab disapa Aga ini 
bercerita pengalaman lucu kenapa dia memiliki 
keyakinan pada Perumnas. Menurutnya minat 
dalam konstruksi bangunan dipelajarinya sejak 
masih suka bermain SIMcity, yaitu games 
yang berada di komputer. Dalam permainan 
tersebut dia mengasah wawasannya untuk 
mendesain bangunan seperti kawasan dan 
rusun. “Saya sejak SD suka main SIMcity untuk 
bangun kota di game komputer sehingga saya 
suka perencanaan kota. Bangunan hunian 
khususnya rusun sangat dibutuhkan peradaban 
manusia kini,” ujar Azimil.
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Dia mengaku meskipun tidak menguasai ilmu 
teknik sipil namun fokusnya sejak kuliah adalah 
tentang utilitas bangunan saat menyelesaikan tugas 
akhir semasa di Jurusan Teknik Mesin Universitas 
Indonesia, Depok. Fokus yang sama juga berlanjut 
sewaktu kuliah S2 di Kookmin University, di Korea 
Selatan. Sewaktu S2 di Korea dia mendalami tentang 
lingkungan bangunan yaitu menjaga tata udara 
dalam ruangan tetap terjaga dengan sistem AC 
dan ventilasi secara efektif dan efisien. “Studi saya 
tentang instalasi ruang seperti bagian mekanikal, 
elektrikal, pipa, dan AC. “Kebetulan waktu S1 minat 
saya adalah tentang fire fighting building atau 
mencegah kebakaran gedung,” ujarnya.

Dia merampungkan studi sarjana dari tahun 2009-
2013 sedangkan untuk kuliah S2 diselesaikan dari 
tahun 2014- 2016. Pilihan masuk ke teknik mesin 
disebutnya melalui proses menimbang kemampuan 
diri. Kemudian karena  suka ilmu fisika dulu waktu 
SMA. Dulu masih galau dapat rekomendasi guru 
SMA untuk masuk kuliah jurusan mesin. Intinya 
saya sudah konsultasi dengan guru cocoknya 
dimana “Tapi saya lulus sarjana di usia 20 tahun 
masih muda. Lalu saya mencari beasiswa karena 
diterima kuliah di Korea Selatan,” ujar pria kelahiran 
September 1992 ini.

Lebih lanjut dia mengatakan usai berkuliah di Korea 
Selatan membuatnya memiliki banyak kesempatan 
untuk berkarir di sana. Bahkan dalam salah satu 
negosiasi gaji dia sempat ditawari gaji nominal 
ratusan juta per bulannya. Namun niat membangun 
negeri lebih besar sehingga akhirnya dia kembali ke 
Indonesia. “Setelah kembali saya hanya ingin kerja 
di Perumnas bukan lainnya seperti BUMN migas. 
meskipun orang tua saya memaksa tapi saya hanya 
minat kerja di Perumnas untuk bikin bangunan atau 
kawasan. Yang penting saya kerja dengan totalitas 
dan rasanya rejeki sudah diatur,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan perjalanan karirnya 
dihabiskan di Sumatera Utara baik di Kantor 
Cabang dan juga di Sukaramai dengan total durasi 
dua tahun. Menurutnya secara ilmu konstruksi 
perumahan di dalam negeri, sudah sama dengan 
yang diterapkan di luar negeri. “Kalau di Indonesia 
standar bangunan ditentukan Kemenpu PR, tapi 
dilihat lagi daftar pustaka menggunakan referensi 
luar negeri tinggal perdalam ilmu,” ujarnya.

Dia juga mengatakan pengalaman semasa kuliah di 
Korea Selatan cukup menarik. Sebagai mahasiswa 
lumayan melelahkan di sana terutama dari faktor 
cuaca. Kuliah di sana merupakan beasiswa dari 
Kemenristek dari Korea. Dia mengaku di sana 
dirinya menjadi karyawan penelitian sehingga 
banyak kegiatan penelitian.  “Bukan seperti 
mahasiswa disini. Hasil penelitian itu syarat lulus 
kami.” ujarnya.
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Dalam Lima tahun kedepan dirinya menargetkan 
sukses belajar jadi pelaksana dan lima tahun 
berikutnya jadi perencana yang berpengalaman. 
Permasalahan dalam pembangunan itu sangat 
kompleks dan tidak dipelajari di bangku sekolah. 
Dia juga teringat seperti ucapan Haji Agus Salim, 
kalau sekedar cari hidup kerbau juga. Tapi generasi 
muda harus menunjukkan hasil kemerdekaan 
yang sesungguhnya yang bisa memajukan bangsa. 
“Kalau cari duit lebih senang di Korea tapi saya 
sadar darah saya Indonesia,” ujarnya

merampungkan studi sarjana dari tahun 
2009-2013 sedangkan untuk kuliah S2 
diselesaikan dari tahun 2014- 2016
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Menjelang akhir tahun, sales penjualan untuk 
mobil makin gencar untuk memenuhi target 
penjualan. Sempat memuncaki penjualan 
mobil low MPV selama beberapa bulan 
pada 2018, Mitsubisihi Xpander  nampaknya 
kembali disusul kompetitornya, Toyota 
Avanza. Meski begitu PT Mitsubishi Motors 
Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) 
tak ambil pusing karena menganggap 
penjualannya masih on track.

Head of Sales and Marketing Group MMKSI 
Imam Chaeru Cahya mengatakan pihaknya 
melihat target dari retail sales, bukan 
wholesales. Oleh sebab itu penjualan Xpander 
pada Oktober 2018 masih sesuai target.

Xpander dan penjualan 
Jelang Akhir Tahun

“Jadi betul-betul yang ke konsumen langsung. 
Kalau lihat data Oktober ini kami masih on track, 
maksudnya pencapaian Oktober itu 6.247, 
dibandingkan September sedikit lebih tinggi, 
6.104. Jadi kalau melihat data tersebut masih 
on track sesuai dengan yang kami targetkan,” 
kata Imam saat ditemui di acara Xpander Tons 
of Reals Happiness di Palembang, Sumatera 
Selatan, akhir pekan lalu.

www.mitsubishi-motors.co.th/resource/_car_color/49/1.jpg
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Selain menyebut penjualan Xpander masih on 
track, Imam juga yakin masyarakat Indonesia 
masih berminat pada Mitsubishi dan ini 
dibuktikan dengan tingginya Surat Pemesanan 
Kendaraan (SPK) sampai waktu terakhir.

“Alhamdulillah Xpander masih terus SPK 
walaupun kami masih punya outstanding, 
masih ada saja SPK tambahan yang harus kami 
berikan untuk mempercepat ke konsumen. 
Pabrikan MMKSI sekarang sudah komitmen 
produksi ditingkatkan, mudah-mudahan close 
standing ini akan lebih cepat ter-delivery kan ke 
konsumen yang menunggu,” pungkasnya.

OTOMOTIF
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Oppo telah meluncurkan smartphone seri F9 
ke Indonesia. Smartphone ini dirilis sebagai 
penerus seri F7 yang juga masih belum lama 
diluncurkan, dengan layar 6,3 inci, Oppo F9 
diklaim sebagai salah satu smartphone dengan 
rasio screen-to-body terluas, yakni lebih dari 90 
persen. Pada bagian atas tersemat sebuah poni 
unik berbentuk tetesan air yang membungkus 
kamera depan.

Untuk spesifikasi, Oppo F9 menggunakan 
prosesor MediaTek Helio P60 sebagai dapur 
pacu yang dipadankan dengan dua varian RAM 
yakni 4GB dan 6GB. Media penyimpanan Oppo 
F9 berkapasitas 64 GB yang bisa diperbesar 
lewat MicroSD sampai dengan 256 GB. Kamera 
depan ponsel ini memiliki resolusi yang besar, 
yakni 25 megapiksel dengan bukaan f/2.0. Oppo 
F9 berjalan dengan sistem operasi Android 
8.1 Oreo dengan modifikasi yang khas, yakni 
Color OS 5.2. Ponsel ini ditenagai oleh baterai 
berkapasitas 3.500 mAh.

Satu hal yang tak kalah menarik dari produk ini, 
dilansir NexTren.com dari Pinoy Techno Guide, 
ternyata perusahaan Oppo mengklaim jika 
Oppo F9 bisa bertahan hingga 2 jam dengan 5 
menit pengisian daya, dengan menggunakan 
VOOC Flash Charge menggunakan daya 
pengisian 5 volt dan 4 ampere atau 20 watt, hal 
ini membuatnya menghasilkan 4 kali pengisian 
lebih cepat dari ponsel kebanyakan.

F9
Untuk
pekerjaan
lapangan

Kabar gembira bagi 
anda yang lebih 
banyak melakukan 
pekerjaan di luar 
ruangan dengan 
mobilitas yang 
sangat tinggi.

GADGET
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Buku yang ditulis W. Chan Kim dan Renee 
Mauborgne ini awalnya diterbitkan oleh Harvard 
Business School Publishing. Saat ini sekitar 3,5 
juta eksemplar di seluruh dunia, diterbitkan 
dalam 44 bahasa. Termasuk dalam jajaran buku 
terlaris dari lima benua. 

Banyak penghargaan yang telah diraih buku ini. 
Satu dari tiga buku manajemen terbaik versi 
Diamond Harvard Business Review pada 2013 di 
Jepang. Satu dari 15 buku bisnis terbaik dalam 
dekade terakhir versi Cekpet pada 2013 di Rusia 
dan banyak penghargaan lainnya.

Bagi anda pelaku bisnis yang ingin mendobrak 
strategi pasar yang mainstream, baiknya anda 
segera membaca buku ini, di mana anda 
akan menjadi terinspirasi untuk menciptakan 
ide kreatif, strategi bisnis yang lebih efektif 
dibandingkan yang banyak dijalani saat ini.

BUKU

Blue Ocean
Strategi 
Membangun 
Pembaruan Bisnis

www.blueoceanstrategy.com/photos-professor-kim/



Desember 2018 |  Rumah Kita58

MOVIE

Senin (12/11/2018) di Los Angeles. Berita 
meninggalnya Stan Lee disampaikan langsung 
oleh putrinya. Beberapa bulan sebelum 
meninggal dunia, Stan Lee sempat berjuang 
melawan deretan penyakit. Ia sempat menderita 
pneumonia, dan pernah dilarikan ke rumah 
sakit karena mengalami sesak napas dan detak 
jantung yang tak teratur.

Hingga di pengujung usianya, Stan Lee 
tampaknya tak bisa meninggalkan dunia komik 
dan superhero yang ia cintai. Terbukti, di waktu-
waktu terakhirnya pria yang meninggal di usia 
95 tahun ini masih merancang sesosok karakter 
superhero, Yaitu Dirt Man.Hal ini dinyatakan 
oleh putri Stan Lee, JC Lee, kepada TMZ. Putri 
dari legenda Marvel ini, mengatakan ia ikut 
merancang tokoh ini bersama sang ayah, namun 
sampai akhirnya Stan Lee tutup usia, tokoh Dirt 
Man ini masih dalam pengembangan.

Stan Lee 
pembuat tokoh Marvel 
meninggal dunia

Stan Lee tutup Usia

hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/
stan-lee-1542049476.jpg?resize=768:*
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