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EDITORIAL

M
MAMAN | Corporate Secretary Perumnas

ajalah Rumah Kita pada
edisi kedua di tahun
2019 disusun di tengah
maraknya promosi
perumahan untuk segmen milenial.
Baik perbankan ataupun pengembang
meyakini kaum milenial adalah market
yang sangat potensial. Berbagai
pameran besar digelar dan promosi
coba ditawarkan dengan bahasa
kekinian. Seperti semua pelaku usaha
saat ini, mereka pun ingin jadi sahabat
dan yang paling memahami milenial.
Karena itu di edisi ini kami mencoba
menyuguhkan beberapa potret
untuk melihat milenial secara lebih
terang. Seperti apa kondisi sosial yang
dihadapi, keresahan apa yang paling
dirasakan, serta bagaimana mereka
memandang kebutuhan rumah.
Apakah benar rumah tidak lebih
menarik dibandingkan traveling ke
tempat yang instagramable?
Dalam buku terbarunya, Yuswohady,
Millennials Kill Everything, mengupas
beberapa produk, industri, atau
apapun yang “dibunuh” oleh
para milenial. Perusahaan yang,
misalnya, masih mewajibkan gaya

berpakaian zaman old pun sertamerta terpaksa berubah. Mereka
mengubah aturan berpakaian di
tempat kerja agar terlihat bercitra
“milenial” dan “zaman now”.
Kehadiran generasi milenial,
menurut dia telah mengakhiri era
formalitas baju kantor.
Generasi milenial tumbuh
dengan ekonomi digital yang
menyertainya. Banyak hal harus
ikut jadi serba fleksibilitas; jenis dan
tipe pekerjaan berubah semakin
knowledge-based dan digitalbased. Begitupun interaksi di
tempat kerja lebih banyak melalui
email, WA, voice call, atau video
call dibandingkan interaksi fisik.
Jalur komunikasi via digital ini jelas
berbeda dan butuh pemahaman
yang baik dari semua pihak.
Dalam edisi ini kami juga
menyesuaikan dengan memilih
topik-topik seputar milenial serta
layout yang nyaman di mata
pembaca. Harapannya majalah
ini berkesan saat dibaca dan
menyuntikkan semangat positif
menjalani tahun baru 2019 ini.
Salam Perumnas!
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SPOTLIGHT

Dua Sisi Koin
Milenial, Potensi
Besar Sekaligus
Tantangan

K

esejahteraan Indonesia dalam
beberapa tahun kedepan bergantung
pada kesejahteraan kaum milenial.
Segmen ini selalu menjadi buah bibir
di berbagai pembicaraan dalam beberapa
tahun terakhir. Hal ini wajar apabila melihat
data Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas), tercatat kini ada sekitar
63 juta orang generasi milenial. Bappenas
menyebut milenial merupakan penduduk usia
produktif pada rentang 20-35 tahun.
Tidak jauh berbeda riset dari
Badan Pusat Statistik (BPS), juga
mengelompokkan milenial sebagai
penduduk usia 20-34 tahun.
Menurut BPS di tahun 2019 jumlahnya
diperkirakan bisa sebesar 23,77% dari total
populasi Indonesia yang mencapai 268
juta jiwa atau hampir seperlima penduduk
Indonesia.
BPS juga meyakini penduduk Indonesia
dalam beberapa tahun kedepan akan terus
naik signifikan. Jumlahnya dari 265 juta pada
tahun 2018 dan akan bertambah menjadi
282 juta orang pada tahun 2024. Selanjutnya
dari angka ini akan terus berkembang biak
mencapai 317 juta orang pada tahun 2045.
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Namun ada tantangan yang
harus diwaspadai. Bank Dunia
mengatakan di tahun 2018
lalu Indonesia termasuk kasta
negara dengan pendapatan
menengah ke bawah.
Disebutkan pendapatan per
kapita masyarakat kita baru
sebesar USD4.041. Untuk
menjadikan masyarakat
memiliki taraf hidup tinggi,
Indonesia perlu memiliki
pendapatan per kapita sebesar
USD12. 400, atau harus
tumbuh lebih dari 300%.
Berdasarkan pengalaman
negara lainnya ini tentu
tidak akan mudah. Dari 101
negara yang berpendapatan
menengah pada 1960, hanya
13 negara saja yang berhasil
naik kelas dan menjadi
negara berpendapatan tinggi.
Indonesia memiliki potensi
besar untuk itu sebelum 2045,
atau sebelum bonus demografi
saat ini berakhir.

Jumlah penduduk milenial yang dominan
adalah dua sisi mata uang. Bisa menjadi
potensi namun sekaligus tantangan bangsa
ini. Tantangan utamanya untuk menjadi
negara berpendapatan tinggi di tahun 2045
sekaligus menaikkan standar kehidupan.
Kuncinya adalah memahami perilaku
milenial dan mendorongnya jadi mesin
penggerak perekonomian nasional.
Karena mayoritas, selera milenial saat
ini sangat menentukan dalam berbagai
bidang. Kemauan mereka adalah fatwa
yang harus diikuti. Dampak nyata misalnya
pada praktik bisnis, pelaku usaha terpaksa
harus memahami karakter milenial
untuk menggali tren produk yang sedang
digemari. Langkah berikutnya secara serius
merumuskan strategi marketing yang tepat
untuk menyasar segmen milenial.
Dalam hasil riset yang dikeluarkan oleh
IDN Research Institute bersama Alvara
Research Center memberi judul laporannya,
Indonesia Millenial Report 2019. Penelitian
itu melihat DNA milenial secara lebih
dalam. Mereka mengelompokkan generasi
milenial menjadi dua, Junior Millennial
dan Senior Millennial. Junior Millennial
adalah penduduk yang lahir dalam rentang
1991-1998. Sementara Senior Millennial
merupakan mereka yang lahir antara 19831990.
Riset tersebut menyebut ciri
khas kehidupan milenial dipenuhi
kesibukan setiap harinya.
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Namun ada kesadaran untuk hidup
yang seimbang sehingga keluarga
menjadi prioritas utama mereka. Hal
ini terlihat dari jawaban mengenai
aktivitas yang paling disukai. Para
milenial junior memiliki aktivitas yang
lebih beragam, mulai dari aktivitas
kampus, organisasi, hangout dengan
teman, hobi, hingga mengelola bisnis.
Sedangkan, milenial senior lebih
banyak menghabiskan waktu untuk
pekerjaan, dan keluarga, terutama bagi
mereka yang telah menikah. Mayoritas
mereka menyatakan aktivitas yang
paling disukai adalah berkumpul
dengan keluarga (33,0%), lalu olahraga
(31,0%), kegiatan kuliner (31,0%), serta
traveling (20,6%). Intinya, milenial
kian sadar pentingnya kehidupan yang
seimbang (balanced life)
Dari sisi prioritas utama yang ingin
dicapai juga dijawab senada yaitu
keluarga. Mayoritas mengatakan
ingin membahagiakan keluarga dan
ini prioritas utama mereka di masa
depan (54,4%). Selain itu mereka ingin
memiliki rumah (54,2%), dan menjadi
orang tua yang baik (48,4%).
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milenial yg punya
rumah sendiri

tersebut tentu dipengaruhi
oleh status Senior
Millennial yang rata-rata
telah menikah sehingga
prioritasnya adalah untuk
masa depan keluarganya.

Milenial

Namun Senior Millennial
ternyata memiliki prioritas
yang sedikit berbeda
dibandingkan Junior
Millennial. Bagi Junior
Millennial, prioritas mereka
adalah rumah (56,7%) dan
membahagiakan orang
tua (55,9%). Sementara
Senior Millennial ingin
menjadi orang tua yang
baik (58,0%), memiliki
rumah (51,5%), dan
membahagiakan orang
tua (52,7%). Perbedaan

Saat ini milenial masih
belum menjadikan
properti menjadi salah
satu hal yang penting.
Hasil riset menunjukkan
hanya 35,1% milenial yang
memiliki rumah sendiri.
Pertanyaan seperti kapan
bisa punya rumah selalu
menjadi momok oleh
mayoritas milenial. Faktor
kebutuhan hidup beragam
disertai harga properti kian
tinggi akhirnya menekan
kemampuan milenial
membeli rumah. Sehingga
wajar kepemilikan rumah
hanya sebatas mimpi bagi
mayoritas milenial.
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Mayoritas milenial yang memiliki
rumah terbagi dua akses yaitu
bagi yang memilih perumahan
developer (38,2%), dan perumahan
non developer (34,4%). Sisanya
juga tercatat memilih Perumahan
Kavling (23,7%) dan Rumah Susun
(3,7%).
Hal lainnya mereka semakin sadar
kemampuan untuk memiliki rumah
kian terbatas. Sehingga semakin
banyak dari mereka yang ingin
membeli rumah dengan cara
kredit (50,2%) dibandingkan tunai/
cash (49,8%). Di kalangan Senior
Millennial yang rata-rata telah
bekerja, masih ada perdebatan
untuk membeli rumah melalui
tunai (47,6%) dan kredit (49,7%).
Sedangkan, Junior Millennial
didominasi pembelian secara
kredit (51,1%).
Dalam hal pengelolaan keuangan
mereka juga patut dikhawatirkan
karena hanya 10,7% dari
pendapatannya yang ditabung.
Sedangkan mayoritas 51,1%
pendapatan habis hanya untuk
kebutuhan bulanan. Hanya sedikit
yang disisakan untuk tabungan
(10,7%) dan sebagian dihabiskan
buat belanja hiburan (8,0%).
Di sisi lain, mereka cukup mengenal
berbagai produk keuangan
sehingga mereka memiliki berbagai
produk keuangan untuk memenuhi
kebutuhannya, seperti tabungan
konvensional (80,2%), asuransi
kesehatan (19,3 %), leasing motor
(13,3%), dan lainnya.
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INSPIRASI

Belanja Sayur
di Smartphone
Dengan

Sayurbox

Mau beli buah naga di tengah rapat kantor? Tidak
sempat belanja dapur karena harus keluar kota? Urusan
belanja sayur dan buah kini bisa dilakukan fleksibel dari
smartphone.
Sayurbox, platform online, coba mempertemukan bahan
makanan segar dari petani kepada konsumen. Teknologi
digital mampu mempersingkat alur panjang antara
petani dengan konsumennya. Era belanja online juga
mulai bisa dilakukan untuk sayuran dan buah-buahan.
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Sekarang ada sekitar
400 jenis sayuran
dan buah yang dijual
Sayurbox
CEO dan Founder Sayurbox Amanda Susanti
membangun aplikasi ini sejak tahun 2016 lampau.
Dia bertekad menghubungkan langsung pasar
dengan petani lewat teknologi digital. Dengan
konsep fresh produce platform, usaha ini ingin
memotong rantai distribusi. Jadi membeli dari
petani dan memberikan harga yang layak.
Menurut wanita kelahiran 22 Juni 1990 ini bisnisnya
terdorong dari mata rantai panjang produk
pertanian hingga ke konsumen. Akibatnya harga
di tangan konsumen tinggi, sebaliknya petani
mendapatkan kesejahteraan yang rendah.
Sayurbox mengusung konsep bisnis farm-totable yang memungkinkan konsumen untuk
mendapatkan berbagai bahan segar dan produk
berkualitas langsung dari petani dan produsen lokal.
Media yang digunakan untuk memfasilitasi hal ini
adalah platform online melalui situs dan selanjutnya
layanan tersebut akan diperluas melalui aplikasi
mobile.
Saat awal berdiri, Sayurbox hanya menggunakan
jalur distribusi dengan Instagram dan WhatsApp
untuk menawarkan jualannya. Dari awalnya
ditawarkan untuk keluarga, kemudian ke teman dan
ibu-ibu. Dari situ, kemudian tersebar dari mulut
ke mulut. Lalu, ketika melihat permintaan pasar
di Instagram meningkat, Sayurbox membuat situs
web. Dan, ketika kemudian pesanan meningkat lagi,
akhirnya Amanda meluncurkan aplikasi.
Sistem pemesanan Sayurbox adalah pre-order
pemesanan di depan, sehingga meminimalkan
jumlah bahan segar yang terbuang. Setelah
konsumen memesan, Sayurbox akan melakukan
agregasi jumlah pesanan konsumen dan
menginformasikan kepada petani mitra tentang
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INSPIRASI

jumlah bahan segar yang harus
dipanen. Bahan segar yang baru
dipanen kemudian dikirimkan
ke hub Sayurbox untuk segera
dikemas dan diantarkan kepada
konsumen sesuai dengan
pesanan.
Dia mengakui, sebenarnya
mengembangkan bisnis buah
dan sayur berbasis teknologi
ini tidaklah berlangsung mulus.
Karena produk yang diual ini
merupakan hasil bumi, jadi ada
semua hasilnya yang nggak
bisa kontrol. Misal gagal panen,
karena cuaca. Terus untuk
amankan suplainya pasti ada
tantangan tersendiri termasuk
dalam hal edukasi ke petani kalau
pasar membutuhkan produk,
kami harus kerjasama dengan
petani untuk menanamnya. Hal
itu masih menjadi tantangan.
Sayurbox menyediakan segala
produk pertanian untuk dimasak
setiap hari. Sekarang ada sekitar
400 jenis sayuran dan buah
yang dijual Sayurbox. Bahkan,
ada berbagai produk pertanian
yang kadang tidak ada di
supermarket atau di
pasar. Misalnya, buah
tin, aneka buah
beri, atau
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buah-buahan unik lainnya. Hal
tersebut menjadi nilai lebih jualan
Sayurbox.
Nilai lebih lainnya dibandingkan
supermarket atau pasar: produk
yang dijajakan Sayurbox diklaim
lebih segar karena dipetik
langsung dari lahan petani yang
dipanen setiap hari sehingga tidak
melewati banyak rantai distribusi.
Selain itu, saat penanamannya
tidak memakai banyak pestisida
sehingga produknya tidak tahan
lama. Makanya, pihaknya harus
pintar-pintar dalam managing
cycle agar lebih efisien bisa
sampai ke konsumen dengan baik.
Penentuan harga tergantung pada
produknya. Misalnya saat panen
raya, harga bisa murah. Buah naga
Rp 3.000/kg atau ada juga yang

paling mahal, yaitu stroberi, bisa
mencapai Rp 40.000/kg. Sekarang
Sayurbox sudah bermitra dengan
petani yang kebanyakan dari Jawa
Timur dan Jawa Barat, seperti
Cipanas, Lembang, Sukabumi,
dan Bogor. Paling tidak sudah
bekerjasama dengan sekitar 200
petani.
Model bisnis farm-to-table
yang ditawarkan Sayurbox ini
membuatnya banyak menarik
perhatian sejumlah investor.
Misal, belum lama ini Sayurbox
menerima pendanaan dari
Patamar Capital dan beberapa
angel investor lain. Perolehan
seed funding ini diperkirakan
berkisar US$ 200 – US$ 300 ribu.
Sebelumnya mereka juga terpilih
sebagai startup Plug and Play
angkatan pertama.

AMANDA SUSANTI
Founder

Sayurbox

HUNIAN

program tersebut
sebagai babak
baru program
sejuta rumah
Mulai tahun 2019

Presiden Joko Widodo secara
resmi mendukung dengan
meletakkan batu pertama
perumahan Persaudaraan
Pangkas Rambut Garut
(PPRG) di Desa Sukamukti

Strategi Baru
Pembangunan Rumah
untuk

Komunitas
Presiden Joko Widodo meresmikan
pembangunan perumahan yang
diperuntukkan bagi anggota
Persaudaraan Pemangkas
Rambut Garut (PPRG)

Tahun 2019 menjadi babak baru strategi
pembangunan perumahan setelah
pemerintah menyelesaikan target satu
juta rumah di 2018. Pemerintah kini
siap menyediakan fasilitas perumahan
bersubsidi kepada komunitas yang
mengusulkan di setiap provinsi.
Apabila ada komunitas yang membutuhkan
rumah pemerintah akan menyiapkan
fasilitas kredit, subsidi FLPP, hingga
uang mukanya. Saat ini komunitas yang
membutuhkan diperkirakan berada di
Jakarta, di Bandung, Serang, dan juga
Karawang.
Presiden Joko Widodo secara resmi
mendukung dengan meletakkan batu
pertama perumahan Persaudaraan Pangkas
Rambut Garut (PPRG) di Desa Sukamukti,
15
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pelaku usaha pangkas
rambut di Garut
memiliki kesempatan
untuk mendapatkan
layanan perbankan
Kecamatan Banyuresmi, Garut.
Kerja sama PPRG dengan BTN itu
menghadirkan 150 rumah khusus
anggota komunitas. Rencananya
500 rumah yang akan dibangun.
Namun untuk tahap awal, 150
rumah yang dibangun untuk rumah
tipe 30/60.
Jokowi mengatakan, program
tersebut sebagai babak baru
program sejuta rumah. Mulai
tahun 2019 pemerintah fokus pada
penyediaan fasilitas perumahan
untuk komunitas-komunitas.
Proyek perdana yaitu komunitas
tukang cukur Garut yang menjadi
komunitas pertama yang
mendapatkan fasilitas tersebut.

Pemerintah akan fokus
ke komunitas-komunitas.
Sebelumnya pembangunan
perumahan ditujukan untuk
masyarakat umum dan
sudah berjalan empat tahun.
Mekanisme pengusulan
disampaikan secara bottom
up ke pemda lalu diteruskan
kepada pemerintah pusat.
Kementerian PUPR juga siap
mendukung pembangunan
perumahan berbasis
komunitas. Keberadaan
komunitas banyak tersebar
di seluruh wilayah Indonesia
diharapkan dapat mendukung
pembangunan perumahan
untuk masyarakat.
Direktur Jenderal Penyediaan
Perumahan Kementerian
PUPR Khalawi Abdul Hamid
menyatakan, pembangunan
perumahan berbasis komunitas
sangat penting karena
melibatkan masyarakat secara
langsung dalam pembangunan
perumahan.

Presiden Jokowi
dalam acara cukur
massal Persaudaraan
Pemangkas Rambut
Garut
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Khalawi menambahkan,
pemerintah telah membantu
beberapa pembangunan rumah
untuk sejumlah komunitas yang
ada di daerah seperti di Kendal,
Jawa Tengah dan Garut, Jawa
Barat.
Direktur Utama Bank BTN
Maryono juga mengaku siap
membiayai kredit pemilikan
rumah (KPR) subsidi dengan
bunga dan cicilan ringan bagi
tukang cukur yang tergabung
dalam PPRG di Kecamatan
Banyuresmi, Kabu pa ten Garut,
Jawa Barat.
Selain bunga yang ringan,
masyarakat juga diberi bantuan
uang muka oleh Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat senilai Rp4
juta per unit. Menurut dia, BTN
menilai komunitas pencukur
rambut yang tergabung dalam
PPRG memiliki semangat dalam
usaha sehingga berpotensi akan
berkembang.
Dia menyebut, penghasilan
rata-rata mereka sekitar
Rp4 juta perbulan. Dengan
besaran penghasilan itu,
pelaku usaha pangkas rambut
di Garut memiliki kesempatan
untuk mendapatkan layanan
perbankan pembiayaan kredit
perumahan rakyat (KPR) subsidi
dari BTN.
Dirinya melihat komitmen yang
kuat dari para anggota PPRG
untuk memiliki tempat tinggal,
mengembangkan bisnisnya,
hingga ingin membangun
museum dan membuat wahana
wisata di sekitar Garut.

Rumah bernilai harga jual sekitar Rp130
juta itu akan kembali dibangun untuk tahap
berikutnya hingga 10 hektare untuk 1.000
unit rumah dengan bunga KPR subsidi sebesar
5% dan uang muka minimal 1%. Angsuran
rumah yang akan dibayar debitur hanya
sekitar Rp800.000 per bulan dengan tenor KPR
maksimal 20 tahun.
Sementara Komunitas masyarakat Guru Tidak
Tetap dan Buruh di Kendal bekerjasama
dengan Universitas Diponegoro, Semarang
dan Bank BTN dalam membangun 63 rumah
di Perumahan Curug Sewu Asri di Kecamatan
Patean. Pengajuannya sama dengan
permohonan KPR. Bentuk kerja samanya yaitu
bisnis antara pemerintah dengan masyarakat
komunitas tersebut.
Melalui program Academy-BusinessCommunity-Government (ABCG), PT Bank
Tabungan Negara melaksanakan pilot project
KPR BTN Mikro dengan skim yang baru.
Dengan menggandeng akademisi dari Undip,
pemerintah kabupaten Kendal, Kementerian
PUPR, BPN dan komunitas setempat.
Dalam skim ini, masyarakat berpenghasilan
rendah bisa mendapatkan pinjaman untuk
membeli lahan. Sementara PUPR akan
memberikan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS). Pemkab Kendal mendukung
pembangunan perumahan swadaya berbasis
komunitas tersebut terutama bagi masyarakat
yang membutuhkan rumah tinggal.
Bupati Kendal, Mirna Annisa, mengapresiasi
langkah yang dilakukan BTN kerjasama dengan
empat pihak yakni akademisi, dunia usaha
atau bisnis, komunitas dan Pemerintah.
Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah
nantinya bisa memiliki masa depan dengan
rumah tinggal.
Mirna, berharap program tersebut sekiranya
berkelanjutan setiap tahunnya dalam rangka
mendukung program pemerintah pusat terkait
perumahan bagi rakyat khususnya yang
berpenghasilan rendah.
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Perusahaan Induk Perumahan
Sudah di Depan Mata

Sebanyak 51% saham seri B milik
pemerintah di BUMN-BUMN itu akan
dialihkan sebagai penyertaan modal
negara ke dalam Perum Perumnas

R

encana Kementerian Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) membentuk perusahaan induk (holding)
BUMN Perumahan dan Penataan Kawasan telah di
depan mata.Dasar hukum pembentukan holding mengacu
pada Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2005 juncto
PP No. 72 Tahun 2016. Dimana negara dalam hal ini
Pemerintah Indonesia tetap bertindak sebagai ultimate
shareholder dengan memiliki 1 saham Seri A Dwiwarna
(Golden Share).
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Namun rencana ini dengan sigap
direspon calon anggota holding
dengan melakukan RUPSLB
untuk meminta restu tentang
imbas lunturnya status Persero
nantinya.Diawali PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk (WIKA), kemudian
disusul PT PP (Persero) Tbk,
keduanya langsung direstui
pemegang saham untuk masuk
holding BUMN Perumahan dan
Pengembangan Kawasan. Setelah
bergabung dalam holding status
perseronya hilang atau bukan lagi
menjadi BUMN.

Perumahan Nasional (Perum
Perumnas) di mana PT Wijaya
Karya Tbk, PT Pembangunan
Perumahan (Persero) Tbk, PT
Virama Karya (Persero), PT
Amarta Karya (Persero), PT Indah
Karya (Persero) dan PT Bina
Karya (Persero) akan menjadi
anggotanya.

Ada pun Holding
BUMN Infrastruktur
akan dipimpin PT
Hutama Karya
(Persero) dengan
anggota holding
yaitu PT Jasa Marga
(Persero) Tbk, PT
Deputi Bidang Restrukturisasi
Adhi Karya (Persero)
Kementerian BUMN Aloysius Kiik
Ro mengatakan, Holding BUMN
Tbk, PT Waskita Karya
Perumahan dan Pengembangan
(Persero) Tbk, PT
Kawasan akan dipimpin oleh
Yodya Karya (Persero)
Perum Perumnas. Saham para
anggota akan diinbrengkan masuk dan PT Indra Karya
(Persero).
ke Perum Perumnas.
Aloysius meyakini jika
pembentukan holding tersebut
dapat meningkatkan kapasitas
BUMN dalam mendukung
pembangunan nasional. Hal itu
dikarenakan akan ada kenaikan
nilai aset, yang kemudian akan
mendongkrak kemampuan
leverage sehingga kemampuan
BUMN pun meningkat.
Dengan strategi holding, BUMN
menjadi mampu melakukan
joint financing. Balance sheet
perseroan turut dapat menjadi
lebih kuat. Kemudian ditopang
dengan skema bisnis yang lebih
terintegrasi.
Holding BUMN Perumahan dan
Pengembangan Kawasan dipimpin
Perusahaan Umum Pembangunan

Sebanyak 51% saham seri B
milik pemerintah di BUMNBUMN itu akan dialihkan sebagai
penyertaan modal negara
ke dalam Perum Perumnas.
Sementara untuk saham Seri A
atau yang sering disebut saham
dwi warna masih tetap dipegang
oleh Pemerintah. Tujuannya agar
pemerintah masih memiliki hak
veto dalam keputusan-keputusan
penting di anggota holding.
Menteri BUMN Rini Soemarno
menyampaikan pembentukan
berbagai holding itu sejalan
dengan rencana Kementerian
BUMN di tahun ini yang bakal
merampungkan 16 holding
BUMN dan dilakukan secara
bertahap. Bulan Februari 2019

akan diselesaikan dua sektor
terlebih dahulu yaitu infrastruktur
dan pembangunan perumahan.
Rencana berikutnya adalah asuransi
di bulan Maret 2019, lalu disusul
perbankan, pelabuhan. Tidak
ketinggalan industri strategis seperti
PT Pindad, PT PAL, dengan tujuan
demi membangun industri untuk
kepentingan pertahanan nasional.
Dijelaskan Rini, tujuan dari
pembentukan holding itu selain
untuk efisiensi, juga menurunkan
biaya operasional. Tidak hanya
itu, melalui konsolidasi, aset-aset
perusahaan itu akan semakin kuat,
sehingga nantinya BUMN tidak lagi
harus meminta Penyertaan Modal
Negara (PMN) kepada pemerintah.
Namun juga yang diingatkan meski
Perum Perumnas menjadi induk
holding, namun tidak bisa semenamena mengganti direksi anggota
holding. Kewenangan masih ada
di tangan Menteri BUMN Rini
Soemarno. Grup ini adalah grup
BUMN yang dimiliki negara.
19
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Aloysius juga menjelaskan, salah satu
imbas dari pembentukan holding adalah
lunturnya status persero dari anggota.
Namun pemerintah masih menyisakan
saham dwi warna dalam anggota
holding. Dengan begitu pemerintah atau
Kementerian BUMN masih memiliki
hak untuk mengganti direksi hingga
persetujuan aksi korporasi lainnya.
Paling tidak ada lima hak veto pemegang
saham. Dalam hal ini negara RI contohnya
dapat mengganti bisnis. Misalnya mau
jual anak induk tidak hanya kepada direksi
Perumnas tapi juga Kementerian BUMN.
Direktur Utama Wika Tumiyana
mengatakan, dalam holding nanti,
pihaknya akan berganti fokus bisnis
ke dalam sektor perumahan dan
pengembangan kawasan. Menurutnya,
pengembangan bisnis di sektor
perumahan akan menghadirkan dampak
yang besar baik bagi masyarakat maupun
perusahaan.

terintegrasi dari hulu ke hilir dengan melibatkan
entitas anaknya sehingga secara konsolidasi dapat
memberikan keuntungan yang lebih besar.
Hal senada dari Direktur Utama PTPP Lukman
Hidayat mengatakan pembentukan Holding BUMN
Perumahan dan Pengembangan Kawasan itu akan
memperkuat perusahaan dalam rangka menciptakan
nilai tambah dan optimalisasi pengembangan bisnis.
Dia menegaskan belum ada perubahan strategi bisnis
setelah holding terbentuk nanti.
Direktur Utama Hutama Karya sekaligus Ketua
Program Director Holding Infrastruktur, Bintang
Perbowo menyebut, holding ini akan semakin
meningkatkan pemerataan pembangunan
infrastruktur di Indonesia.
Dimana saat ini perseroan sedang menjalankan tugas
membangun tol Trans-Sumatera. Maka, dengan
kemampuan keuangan yang lebih besar dalam
holding, Hutama Karya dapat menduplikasi proyek
sejenis pada wilayah lainnya. Dengan leverage lebih
besar, perseroan menjalankan pembangunan tol
lainnya di Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Pasalnya, kebutuhan perumahan yang
terus meningkat perlu diimbangi dengan
ketersediaan kawasan hunian secara
merata. Khususnya bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR).

Melalui Holding Perumahan dan Pengembangan
Kawasan, BUMN juga akan mendukung pemerintah
dalam menyediakan kebutuhan perumahan nasional
di seluruh cakupan geografis dengan harga yang
terjangkau.

Sinergi antar BUMN dalam Holding
perumahan akan menambah kapabilitas
untuk memenuhi kebutuhan tersebut
dengan menghadirkan perumahan
berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Pembentukan holding akan memiliki empat tahapan.
Pertama, yakni legalitas hukum berupa Peraturan
Pemerintah sehubungan dengan penambahan
penyertaan modal negara pada Hutama Karya dan
Perumnas.

Disamping itu, masuknya perusahaan ke
holding perumahan dan pengembangan
kawasan juga turut membuka ruang yang
begitu luas bagi WIKA untuk lebih siap
berekspansi di sektor Transit Oriented
Development (TOD) dan bangunan, serta
gedung. Harga properti terus merangkak
naik sehingga sangat menguntungkan
bagi perusahaan di masa depan.

Kedua, penetapan Keputusan Menteri Keuangan
sehubungan dengan nilai inbreng pada Hutama Karya
dan Perumnas. Ketiga, yakni penetapan akta inbreng.
Ketiga tahap tersebut ditargetkan untuk dilakukan
pada Desember 2018.

Tumiyana menekankan, pihaknya kini
telah diperkuat juga oleh lini bisnis
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Untuk tahap keempat yakni proses mengubah nama
entitas anggota holding dengan menghilang kata
Persero melalui Rapat Umum Pemegang Saham
anggota holding rencananya dilaksanakan paling
lambat pada Mei 2019.

INVESTASI

Investasi secara substansi adalah
penempatan sejumlah dana dengan
harapan memperoleh keuntungan
dimasa mendatang. Investasi di
sektor riil (real asset) dapat menjadi
alternatif menarik di antara instrumen
pasar uang dan pasar modal. Sektor
riil berarti berinvestasi di produk
yang lebih terlihat secara fisik seperti
sektor produksi, properti, dan lainnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah
mengingatkan masyarakat untuk berinvestasi
dengan memperluas ke sektor riil. Karena,
dengan berinvestasi di sektor riil maka
dampaknya dapat langsung dirasakan bagi
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut
dia, masalah ekonomi Indonesia adalah
kurangnya minat investasi pada usaha riil.

Alternatif
Menarik
Investasi
di Bisnis

Riil

Sehingga meskipun seorang investor telah
memiliki beragam produk seperti reksa
dana, asuransi dan instrumen lainnya namun
sebaiknya tetap berinvestasi di sektor riil.
Caranya bisa dengan mengalokasikan sejumlah
dana dengan penyertaan modal usaha atau
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Kebijakan di bidang industri yang masih lemah dan
tidak terfokus, seperti: stabilitas politik dan penegakan
hukum, peraturan ketenagakerjaan, kebijakan energi,
kebijakan lingkungan, pengawasan barang beredar dan
impor ilegal, dan lain sebagainya yang menyebabkan
iklim usaha dalam negeri tidak kondusif.
Kebijakan fiskal yang tidak komprehensif, karena lebih
difokuskan pada upaya mencapai target penerimaan
negara sesat, sedangkan jangka panjangnya atau
kontinuitas industri tidak terpikirkan.

Wakil Presiden
Jusuf Kalla pernah
mengingatkan
masyarakat untuk
berinvestasi dengan
memperluas ke
sektor riil

Jusuf Kalla
Wakil Presiden RI
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Kebijakan moneter yang masih belum
memihak sektor riil karena beberapa sektor
dinilai berisiko tinggi, antara lain seperti:
fungsi intermediasi perbankan tidak optimal,
suku bunga bank tinggi jika diperbandingkan
dengan bunga simpanan, likuiditas keuangan
di lembaga keuangan/bank untuk sektor
industri sangat rendah.
Saat ini masih ada berbagai kelemahan level
moneter dalam berinvestasi di sektor riil. Hal
ini menyebabkan daya saing produk sektor riil
tidak kompetitif karena tidak dapat memenuhi
tuntutan pasar yaitu competitive price, high
quality, on time delivery dan responsive
toward trade communication.
Sebetulnya kondisi ini sangat
disayangkan, karena pertumbuhan
ekonomi diharapkan tinggi dari
konsumsi masyarakat atau dengan
kata lain konsumsi masyarakat
diharapkan sebagai motor
pertumbuhan ekonomi.
Padahal konsumsi masyarakat
tidak mungkin terus tinggi
tanpa adanya peningkatan
pendapatan di sektor riil
tempat dimana masyarakat
bekerja dan memperoleh
penghasilan.

Sementara untuk peningkatan
pendapatan sektor riil butuh
investasi, baik dalam bentuk
perluasan/ekspansi maupun
investasi baru, sehingga dapat
meningkatkan kapasitas/produksi
dan menciptakan produk
yang baru sebagai antisipasi
perubahan permintaan pasar.
Peningkatan kapasitas/produksi
ini sama artinya menyerap tenaga
kerja baru dan meningkatkan
pendapatan pekerja yang pada
gilirannya memacu pertumbuhan
ekonomi Indonesia.
Dari perspektif tersebut diatas,
jelaslah bahwa pertumbuhan
pada sektor riil memainkan
peranan yang teramat penting
dalam proses pertumbuhan
ekonomi. Tanpa adanya
pertumbuhan di sektor riil tidak
akan ada pertumbuhan ekonomi.
Oleh sebab itu pertumbuhan
sektor riil memerlukan investasi
untuk menjaga kesinambungan
pertumbuhan ekonomi itu sendiri

Sebelum menanamkan modal
pada suatu investasi sebaiknya
cermati dulu jenis usahanya.
Jangan terburu-buru bergabung
karena tergiur janji mendapatkan
keuntungan besar tanpa perlu
bekerja keras. Pastikan bahwa
investasi tersebut bergerak
di bidang legal, halal, dan
berpeluang.
Berhati-hatilah dengan korporasikorporasi scam alias penipu yang
berusaha mengail di air keruh.
Lakukan survey dengan teliti
untuk mendapatkan data akurat
tentang kredibilitas perusahaan
dan tingkat kepercayaan
masyarakat kepada perusahaan
terkait.
Jika Anda sudah merasa yakin
bahwa investasi tersebut adalah
investasi yang bagus, jangan
pula tergesa-gesa menyetorkan
modal besar untuk menghindari
kekecewaan di kemudian hari.

Mulailah dengan modal kecil
terlebih dahulu dan Anda bisa
menambah investasi Anda
perlahan-lahan jika memang
investasi tersebut terbukti
investasi yang menguntungkan.
Sangat penting untuk
mempelajari terlebih dahulu
tentang investasi incaran Anda
sebelum memutuskan untuk
terjun secara langsung.
Bagi masyarakat yang belum
berpenghasilan besar atau baru
bekerja tetap bisa jadi lender
melalui P2P lending online.
Bahkan ada beberapa website
atau aplikasi online P2P lending
yang menyediakan minimal biaya
hingga Rp100 ribu saja sudah bisa
jadi lender.
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INDONESIA
UPDATE

Ikhtiar Menjawab Tantangan
Perumahan Milenial
Pemerintah terus mencari solusi
untuk mempermudah akses
perumahan bagi para milenial.
Populasi kaum milenial di
Indonesia cukup signifikan yaitu
24% atau 63,4 juta jiwa dari total
usia produktif (14-64 tahun)
sebanyak 179.1 juta jiwa.
Kabar baik datang dari
Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki
Hadimuljono yang mengatakan
pemerintah sedang mencari
skema baru untuk memudahkan
para milenial dalam memiliki
rumah. Implementasi skema ini
akan dilaksanakan pada 2019,
sesuai instruksi Presiden Joko
Widodo.

skema baru untuk
memudahkan para milenial
dalam memiliki rumah

skema baru nantinya tidak akan
membatasi penghasilan
Majalah Rumah Kita | FEB 2019
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Diperkirakan skema fasilitas
pembiayaan perumahan bagi
milenial ini akan menggunakan
skema bantuan pembiayaan
perumahan untuk Aparatur
Sipil Negara (ASN), TNI dan
Polri yang selama ini tidak bisa
memanfaatkan Kredit Pemilikan
Rumah Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (KPR
FLPP).

Hal ini karena ada batasan
maksimal penghasilan sebesar
Rp4 juta hingga Rp7 juta
per bulan, sehingga harus
menggunakan KPR komersial.
Dengan skema baru nantinya
tidak akan membatasi
penghasilan, suku bunganya di
bawah 5%, uang muka hanya 1%,
dan bantuan uang muka sebesar
Rp4 juta.
Hal senada juga diungkapkan
survei dari IDN Times. Data
generasi milenial yang belum
memiliki rumah mencapai 65%
karena harga yang tinggi. Selain
itu, kecenderungan yang diminati
adalah perumahan dari developer
sebesar 38,2%. Sementara
permintaan tertinggi milenial
untuk harga rumah di bawah
Rp750 juta dengan pertimbangan
terbesar kemudahan akses
transportasi publik. Sehingga
bisa dikatakan bahwa kategori
rumah bersubsidi yang masuk
kemampuan kantong mereka
dengan syarat kepemilikan adalah
rumah pertama dan memiliki gaji
tidak lebih dari Rp7 juta.

Perum Perumnas coba menjawab 3 isu
utama perumahan milenial yaitu bagaimana
menghasilkan rumah terjangkau yang
berkualitas, berada di lokasi yang strategis,
dan menciptakan perumahan dengan akses
transportasi publik yang mudah.

Terobosan yang dilakukan
Perumnas menjawab tantangan
tersebut. Hal ini dengan konsep
hunian yang terintegrasi moda
transportasi, yang sudah
ditawarkan Perumnas sejak
2017 silam. Karena itu Perumnas
menggandeng PT KAI untuk
membangun rumah susun di
tiga lokasi yaitu Stasiun Tanjung
Barat (Jakarta), Stasiun Pondok
Cina (Depok), dan Stasiun Rawa
Buntu (Tangerang Selatan).
Cara ini diyakini akan menjawab
tantangan perumahan milenial.
Keunggulan yang ditawarkan
mulai dari posisinya di pusat
kota, harga terjangkau dengan
kualitas baik, dan akses
transportasi publik. Terbukti
sekitar 60% pesanan di tiga
lokasi tersebut datang dari para
milenial.

Hal ini wajar mengingat
berbagai kemudahan yang
ditawarkan TOD untuk para
milenial.Korporasi setidaknya
menyiapkan 25%-30% untuk tipe
unit subsidi yang sesuai dengan
kantong para milenial. Harga
yang dibanderol hanya Rp7 juta/
m2 dari ketentuan pemerintah
pada harga Rp9 juta/m2. Di atas
semua itu, biaya transportasi
mereka pasti akan jauh lebih irit.

Tantangan lainnya adalah
daya beli masyarakat ekonomi
menengah bawah yang juga
didominasi generasi milenial. Hal
ini dijawab Perumnas dengan
komitmen untuk menyediakan
rumah bagi segmen MBR
(Masyarakat Berpenghasilan
Rendah).

25
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Perumnas menggandeng instansi pemerintahan lainnya
demi menyediakan rumah tapak untuk MBR. Hal ini
diwujudkan dengan kerjasama Perumnas dengan BPK
untuk membangun proyek Perumnas Parung Panjang
sektor 5, Bogor.
Kedepan tidak hanya terbatas pada pengembangan
rumah tapak tetapi juga untuk rumah vertikal. Rencana
besar ini harus dilakukan bersama-sama dengan
instansi lain seperti Damri, PPD, dan Pertani dengan
memaksimalkan lahan mereka yang tidak terpakai.
Rencana ini akan segera diwujudkan dalam waktu dekat.
Tidak hanya sekedar lahan kosong, namun juga
harus memenuhi prasyarat yaitu berada di pusat
kota, berpotensi diserap pasar dalam waktu singkat,
dan sekaligus mengurai permasalahan kota, seperti
mengurangi kemacetan dan tingkat polusi.
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QUIZ

Ada berapa Perbedaan
Ruangan Kita?

Quiz KITA
*Syarat dan ketentuan kuis dapat berubah
sewaktu-waktu dengan pemberitahuan melalui
@infoperumnas

Follow Instagram @infoperumnas (Akun Instagram Official Perum
Perumnas)
Like post Quiz Kita ini dan 3 post IG @infoperumnas terakhir
Tulis jawaban yang benar di kolom komentar post Quiz Kita ini dengan
hashtag #MajalahRumahKitaReborn #PerumnasQuiz serta mention
minimal 3 teman kamu
Dua pemenang akan mendapatkan masing-masing merchandise
menarik dari @infoperumnas
Pemenang akan diumumkan tanggal 12 maret 2019 di Instagram @
infoperumnas
Keputusan pemenang yang benar dan beruntung ditentukan oleh Juri
dan tidak bisa diganggu gugat
kuis berakhir tanggal 10 Maret 2019
27
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KOTA dan
CERITA

Bali Kembangkan Bibit
Industri Co-living
Tren co-living terus berkembang di Bali. Konsep ini
seperti coworking, namun perbedaannya adalah
para penghuni yang juga berbagi tempat tinggal.
Pasar utamanya adalah digital nomad yang mayoritas
segmen milenial. Mereka biasanya tinggal dan bekerja
dimana saja.
Konsep yang satu ini belum begitu dikenal di kota-kota besar
Indonesia lainnya namun sangat menarik karena tingginya harga
properti di beberapa negara saat ini. agi generasi milenial tentu ini
cocok khususnya untuk yang bekerja di tengah kota, namun belum
memiliki keinginan untuk membeli rumah atau apartemen. Para
milenial juga memiliki karakter unik, yaitu suka kebebasan, fleksibel
serta kasual yang cocok dengan konsep co-living.
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Di Bali, konsep ini sudah diterapkan sejak beberapa
tahun lalu. Salah satu perintisnya adalah Alexis
Dornier, seorang arsitek asal Jerman. Dia menyulap
apartemen tua di Ubud, Bali, menjadi komunitas
coliving sejak 2015 lalu. Brand yang dipakai
adalah Roam untuk menyediakan hunian coliving. Selain di Bali, Roam juga sudah
eksis di Miami.
Survei dari lembaga Gallup
menunjukkan 24% orang menghabiskan
80% waktu kerjanya jauh dari kantor
atau secara remote pada tahun 2012.
Kemudian jumlahnya meningkat
menjadi 31% pada 2016. Angka ini
menjadi potensi untuk meningkatkan
penyewaan ruang kerja atau ruang tinggal
bersama. Tantangannya tentu dibutuhkan
investasi yang besar untuk menarik banyak
pelanggan di segmen ini.

Beberapa pekerja asing
mengatakan tinggal bersama
kini lebih populer dibandingkan
bekerja bersama. Setelah
Airbnb hotel, dan hostel kini
co-living bverpotensi besar
untuk berkembang. Yang paling
dibutuhkan adalah fasilitas
koneksi internet yang baik.
Manfaat yang didapat penghuni
dapat mempelajari banyak hal,
mulai dari teman kerja hingga
segala yang dibutuhkan dari
kantor konvensional namun untuk
bekerja sendiri.
Hampir seperti hotel atau villa,
Roam juga menyediakan rumah
dengan seluruh kebutuhannya,
mulai dari kamar tidur, tukang
bersih-bersih kamar, hingga
koki rumahan. Di Ubud, Roam
memiliki fasilitas tinggal dengan
25 kamar.
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Roam di Ubud sendiri menawarkan layanan
tinggal minimal selama sepekan. Saat tamu
baru datang, Roam selalu mengajak mereka
untuk yang tinggal agar berkenalan satu sama
lain. Pada akhirnya, setelah saling mengenal,
mereka akan membangun komunitas mereka
sendiri.
Namun, untuk bisa tinggal di Roam tidak mudah
begitu saja. Setelah mengisi profil di situsnya lalu
anda akan dihubungi oleh tim Roam. Setelah itu, Roam
akan mempertimbangkan profil anda dan wawancara
seputar pekerjaan, tujuan tinggal, proyek yang sedang
dijalankan, dan berbagai pertanyaan lainnya.
Biaya yang ditawarkan lumayan mahal untuk kantong orang
lokal yakni dimulai dari USD500 atau lebih dari Rp6 juta untuk
pekan pertama. Selain itu, konsep co-living yang ditawarkan
Roam mensyaratkan juga keterbukaan dari penghuni.
Karena itu, sebagian besar pengunjung Roam datang dari luar
negeri, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa.
Mereka melihat Bali sebagai satu tempat yang menyenangkan
untuk dikunjungi.
Untuk mendukung konsep co-living, Roam memiliki berbagai program,
seperti kegiatan mingguan Monday Movies, pesta yang diberi judul
Sunday atau Saturday Social, dan lain-lain.
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Biliq Bali yang ada di Seminyak, Kuta, Kabupaten
Badung didesain sebagai tempat tinggal atau
bekerja secara berkepanjangan. Biliq Bali cocok
jika kamu mencari tempat coworking yang
lebih fleksibel. Selain harga bulanan, mereka
juga menawarkan skema harga Rp500 per
menit (hingga maksimal Rp150.000/hari) bagi
pengguna dengan jam kerja lebih singkat.

Disini juga menyediakan berbagai fasilitas
seperti ruang rapat, area event, ruang
Skype, hingga ruang tidur siang. Mereka
juga menyediakan ruang kantor pribadi
dengan kapasitas maksimal empat orang.
Dojo Bali di Canggu, Kuta Utara,
Kabupaten Badung merupakan coworking
space yang bertujuan menjadi rumah
kedua bagi para anggotanya. Selain
fasilitas coworking seperti area kerja
dan event, Dojo menyediakan berbagai
fasilitas sehari-hari untuk para anggota,
mulai dari penginapan coliving, kolam
renang, hingga kafe dan restoran.
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PLESIRAN

WISATA
PHINISI
MEWAH

Pengalaman Seru Sekaligus
Eksotis untuk Sosial Media

Kapal wisata Pinisi mewah kian jadi
pilihan untuk berlibur. Pengalaman seru
berlibur semakin komplit dengan foto
eksotis memenuhi akun sosial media
wisatawan. Berbagai kapal bertambah
bersemangat menawarkan pengalaman
mengelilingi wilayah timur Indonesia
seperti Labuan Bajo, Flores, ataupun
Pulau Komodo.
Kapal Pinisi merupakan kapal tradisional
buatan asli Indonesia yang berasal dari
Bulukumba Sulawesi Selatan. Daerah ini
memang terkenal sebagai sentra pembuatan Kapal Pinisi.

Majalah Rumah Kita | FEB 2019

32

Saat ini kapal Pinisi semakin banyak bermunculan dan saling
bersaing khususnya di perairan Labuan Bajo. Beberapa kapal sudah
dimodifikasi untuk menambah kenyamanan ala hotel berbintang.
Kapal Pinisi yang tersedia misalnya di Labuan Bajo memiliki
kisaran pilihan harga dari Rp15 juta – 50 juta per hari.
Untuk Kapal Phinisi sendiri, di labuan bajo terbagi menjadi
3 jenis yaitu: Phinisi Luxury, Phinisi, dan Semi Phinisi. Yang
membedakan dari ketiganya biasanya adalah dari fasilitas
dan ukuran kapal.
Trip Pinisi juga mengandalkan jualan dengan perjalanan
ke Pulau Komodo. Wisatawan dapat menyelami lautan
bening dan bermain di pantai cantik berpasir merah
jambu. Sehingga wajar dalam beberapa tahun
belakangan, Pulau Komodo menjadi destinasi
impian banyak orang.

Tidak hanya turis domestik, tetapi juga turis asing. Di kawasan
Taman Nasional Komodo ada banyak pulau yang bisa dijelajahi.
Ditambah banyak aktivitas seperti menyelam, snorkeling, atau
sekedar berenang santai. Tentu juga kegiatan yang wajib adalah
bertemu hewan purba kebanggaan Indonesia, yaitu komodo.
Kini, ada banyak kapal pinisi yang beroperasi di Taman
Nasional Komodo. Tetapi jangan salah sangka, kapal pinisi
berlayar ini begitu mewah. Kabin tempat menginap
layaknya hotel bintang lima. Pun makanan yang disajikan
untuk tamu.
Salah satu operator kapal pinisi adalah Plataran
Komodo Phinisi Vessels. Plataran memiliki empat
kapal. Namun seperti diungkapkan Fati dari Plataran
Komodo Phinisi Vessels, tahun ini Plataran hanya
mengoperasikan tiga kapal di Labuan Bajo, yaitu
Phinisi Bali, Ambasi, dan Felicia.
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Phinisi Bali yang paling kecil, hanya ada 1 kabin yang
di dalamnya ada 6 tempat tidur, dilengkapi AC, dan
kamar mandi di luar kabin.
Untuk menyewa Phinisi Bali, biaya yang dikenakan
USD 1.200 per malam, dengan minimum
keberangkatan empat orang. Harga tersebut untuk
paket tiga hari dua malam. Biaya sudah termasuk
sarapan, makan siang, makan malam, dan kopi atau
teh di sore hari. Juga termasuk pemandu wisata dan
peralatan snorkeling.
Berbeda lagi dengan Felicia yang paling besar,
memiliki 6 kabin, dan private kamar mandi di dalam
kabin. Harganya tentu beda, untuk Ambasi minimal
keberangkatan enam orang dengan harga USD800
per orang untuk tiga hari dua malam. Sementara
kapal Felicia dengan harga USD900 per orang untuk
tiga hari dua malam, dengan minimal keberangkatan
enam orang. Semua kapal memiliki fasilitas sundeck.
ren pemesanan paling banyak adalah carter.
Sebagian tamunya adalah keluarga dengan anak,
pasangan, maupun kelompok pertemanan. Namun
tamu lebih banyak turis asing dibanding turis
domestik.
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Operator kapal Pinisi mewah
lainnya adalah Alila Purnama.
Merek Alila sendiri sebuah
jaminan mutu pelayanan nan
mewah. Ibarat resor mewah
terapung, Alila Purnama bahkan
disebut oleh CNN sebagai
“World’s most luxurious ‘dragon’
hunt” atau berburu ‘naga’ paling
mewah di dunia.
Kapal ini bisa memuat hingga 30
orang. Selain itu, tamu juga bisa
memanfaatkan fasilitas untuk
watersports seperti peralatan
snorkeling sampai menyelam.
Tamu juga bisa memilih paket

perjalanan mulai dari empat
malam untuk mengunjungi
banyak pulau. Aktivitas yang
ditawarkan mulai dari yoga,
kayak, mengunjungi pulau,
trekking bertemu komodo,
sampai piknik di tepi pantai.
Pengalaman mewah
mensyaratkan dana mulai dari
USD10.999 per malam untuk 10
orang, dengan minimal empat
malam. Dengan harga tersebut
sudah termasuk aneka aktivitas
air tak terbatas dan tur darat.
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FENGSHUI

Ruang Makan
Adalah Kunci

Rezeki
Dalam Feng Shui, menata interior
rumah adalah bagian dari upaya
menentukan hoki penghuninya.
Semuanya dimulai dari tatanan
ruang makan yang akan menjadi
kunci keberuntungan.

Menurut ahli Feng
Shui Jenie Kumala
Dewi, ruang makan
memiliki peran vital
untuk menghasilkan
hoki penghuninya
dibandingkan ruang
lain seperti kamar
tidur. Pasalnya,
ruangan inilah yang
menjadi denyut nadi
dari kebersamaan para
anggota keluarga.
Karena itulah saat baru pindah
rumah, interior ruang makan
sebaiknya menjadi prioritas.
Pikirkan dengan matang pengaturan
meja makan kalau mau rezeki stabil.
Setidaknya ada beberapa hal yang
perlu dilakukan untuk membuat
energi di dalam kamar tidur
seimbang:
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a. Posisi kamar mandi
Sebaiknya jangan meletakkan kamar
mandi di dalam kamar. Lebih baik posisi
kamar mandi terpisah dari kamar tidur.
Selain itu, jangan sampai pintu kamar
mandi langsung menghadap ke ranjang.
Hal itu bisa mengganggu keseimbangan
dan kesehatan seseorang.
b. Jumlah cermin
Saat kita bangun tidur tidak disarankan
untuk langsung menghadap ke cermin.
Oleh karena itu, penempatan cermin di
dalam kamar tidur tidak boleh terlalu
banyak. Sebab cermin menimbulkan
energi Yang.
Orang yang kamar tidurnya penuh
dengan lemari cermin tidak bisa tidur
secara nyenyak. Itu karena di sana
energinya terlalu kuat.
Seharusnya kamar tidur itu berenergi
Yin, sedangkan kaca energinya Yang.
Memang secara arsitektur kaca itu
bisa menggandakan ruang, sehingga
jadi lebih luas. Tapi keberadaan kaca
di dalam ruang tidur itu membuat
energinya terlalu kuat. Itu harus
diperhatikan.
c. Lukisan atau foto
Dekorasi lukisan dan foto juga bisa
pengaruh terhadap seimbangan energi
di kamar. Jadi kalau ada foto pernikahan
sebaiknya dipasang di ruang keluarga.
Biarkan kamar tidur bersih dari lukisan
yang aneh-aneh.
d. Barang elektronik
Kamar tidur adalah tempat untuk
beristirahat. Sehingga tidak disarankan
meletakkan barang elektronik seperti
TV, radio, atau laptop di dalam kamar
tidur.
Sebab beberapa benda itu memiliki
energi yang kuat sehingga bisa
mengganggu keseimbangan di dalam
kamar tidur. Kalau bisa kita tidur dengan
tenang di sana.
Photo by Sarah J from Pexels
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SPORT

Semakin Naik Daun
Stand Up Paddle Surfing mungkin belum terlalu
dikenal masyarakat Indonesia. Namun aktivitas
tersebut adalah olahraga yang termasuk ekstrem
karena akan menantang ombak selama mungkin.
Atlet olahraga ini harus berdiri di atas papan
sambil mendayung. Meski lumayan cepat
perkembangannya di dunia namun, di Indonesia
masih banyak yang belum mengetahuinya.
Olahraga paduan antara surfing dan dayung
ini baik untuk kebugaran tubuh karena melatih
keseimbangan dan menggerakan anggota tubuh
dengan cara mendayung. Paddle surfing termasuk
jenis olahraga santai yang tidak membutuhkan
tingkat keterampilan khusus dan siapapun dapat
belajar sesuai dengan waktu yang tepat.
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Alat penting yang digunakan selama
bermain Paddle Surfing ini hanyalah
baju renang yang nyaman, papan
skybord, juga dayung yang disesuaikan
dengan tingkat serta keahlian pemain.
Untuk pemula harus didampingi
dengan instruktur yang bergairah
dan bersemangat untuk mengajarkan
bagaimana metode yang tepat dan
keselamatan seorang pemula dan
selalu menjadi prioritas utama.
Untuk para pecinta olahraga air
dan bagi yang belum mengetahui
olahraga tersebut, disarankan
harus mencoba dan menikmati
ekstremnya. Dari sekian banyak
olahraga ekstrem di air, mungkin
Stand Up Paddle Surfing bisa
menjadi alternatif untuk memacu
adrenaline anda di air.

Indonesia sendiri akan menjadi tuan rumah Stand
Up Paddle Race and Expo International di Pantai
Tanjung Kelayang, Belitung, Bangka Belitung, 12-14
Juli 2019, dengan peserta sekitar 150 dari 30 negara.
Direncanakan Menteri Kelautan dan Perikanan
Susi Pudjiastuti dan Menteri Pariwisata Arief
Yahya akan hadir,Ketua Panitia dan Ketua Stand
Up Paddle Indonesia (SUPI) Herianto mengatakan
bermain paddle, dengan papan mirip papan
selancar (surfing) tetapi dengan tambahan
dayung diakui populer berkat Menteri Susi
Pudjiastuti. Saat itu dia berlomba dengan
Sandiaga Uno di Danau Sunter. Saat itu
Sandi berenang, Susi paddling.
Momen itu menjadi menarik
karena Susi yang jauh
di depan, lalu ngaso
sambil ngopi di atas
papan paddle,

sementara Sandi mengejar dengan berenang. Ketika
mendekat, Susi mengayuh papan paddle menuju
bendera finish. Setelah Susi menyentuh bendera
finish, dia lalu terjun ke air, menemani Sandi
berenang menuju bendera finish.
Kini olahraga paddle marak dilakukan di luar
negeri, begitu juga di Indonesia dalam satu tahun
belakang ini. Nantinya perlombaan di Pantai Tanjung
Kelayang, Belitung, itu dibagi dalam tiga kategori,
yakni race 500 meter, touring 10 km dan eksibisi.
Pada nomor touring 10 km, siapa saja yang sampai
di garis finish akan menerima medali kepesertaan.
Pantai Tanjung Kelayang dipilih karena dinilai eksotik
dengan batu-batu besar yang unik, di samping
Indonesia juga sedang memajukan daerah ini
sebagai tujuan wisata dunia.
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HOBBY

MERINTIS
KARIR JADI
MANAJER
ARTIS
KOMIKA

Ernest Prakasa merupakan co-founder
sekaligus talent pertama Hahaha Corp.
yang terbentuk pada 2012. Saat itu,
Ernest baru saja melejit berkat ajang
pencarian bakat komika. Job mulai
banyak berdatangan.
Dia merasa harus ada yang
membantunya dalam berkarir. Dia
pun menggandeng Dipa Andika untuk
menjadi manajer personal.
Pekerja seni atau entertainer pasti
membutuhkan manajemen. Terutama
untuk mengatur segi bisnis dan
mengembangkan kreativitas si talent.
Juga, untuk mengatur agar karir tetap
berkelanjutan. Intinya, manajemen
mengurus bagian serius alias tidak
lucu dari profesi komika
Ernest, yang kini juga jadi film maker,
awalnya tidak berencana membuat
sebuah manajemen komika. ‘’Pas
pertama dulu, gue cari manajer
ya tujuannya cari orang yang bisa
ngurusin gue,” ujar Ernest.
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Ternyata makin banyak bakat di
bidang stand-up comedy yang
lahir. Akhirnya, Ernest dan Dipa
menjaring komika untuk bergabung
dengan manajemen mereka. Tentu
saja, komika yang digandeng benarbenar disaring sehingga sesuai
standar Hahaha Corp.
Apa kriterianya? Mereka harus
punya sense of comedy yang kuat,
unik, dan punya ciri khas. Ciri khas
ini sangat penting ketika berkarir
di industri hiburan. Itu seperti sidik
jari. ‘’Bakat komedi mereka tidak
dimiliki orang lain,” tegas Ernest.

Hahaha Corp. bisa dibilang manajemen pertama
yang full time menghandle para komika. “Sejauh
ini begitu. Dari komika ke aktor. Belum pernah
sebaliknya, dari aktor jadi komika,” terangnya.
Ernest dan Dipo punya cara untuk
mengembangkan potensi komika di manajemen
mereka. Mereka diajak kerja bareng di sebuah
proyek.
Selama terjun di proyek masing-masing, Ernest
tidak lepas tangan. Ayah dua anak itu melakukan
supervisi. Dari situ, dia memberikan banyak
masukan dan bimbingan agar bakat mereka
semakin terasah. ‘’Prinsipnya, learning by doing,’’
kata Ernest.

Dipa, yang selama ini berada di
balik layar, mengungkapkan, ada
yang tak kalah penting selain bakat.
Attitude. Untuk tahu attitude-nya
seperti apa, biasanya si komika
akan diajak kerja sama lebih dulu.
“Main di film kami atau jadi opener
tur stand-up comedy,” beber Dipa.

Dia juga memberi arahan lewat kelas khusus
Hahaha. Sutradara Cek Toko Sebelah itu
memberikan kelas penyutradaraan dan penulisan
naskah.

Sekarang mereka punya delapan
talent. Selain Ernest, komika
lainnya adalah Ge Pamungkas,
Soleh Solihun, Arie Kriting, Bene
Dion, Ardit Erwandha, Aci Resti,
dan Muhadkly Acho. Simpelnya,
Hahaha Corp. merupakan
manajemen artis. Bedanya, ia fokus
pada pengembangan para komika.

Tiap tahun mereka merekrut satu talent
baru. Dipa mengungkapkan, merekrut
talent sama halnya dengan merekrut
anggota keluarga. “Bagaimana menjaga
manajemen ini tetap solid,” tutur
pria yang lama berkarir di radio
serta digital marketing tersebut.

Dipa yang alumnus jurusan teknik
elektro tapi sejak kuliah akrab
dengan dunia entertainment
menuturkan, awal membentuk
Hahaha Corp., dirinya dan Ernest
sama-sama belajar dari nol.
“Ernest belajar dari nol jadi
sutradara, saya belajar dari nol jadi
manajer,” papar pria yang seorang
financial planner itu.

‘’Biar nggak mubazir, yang ikut semua komika
di Hahaha,’’ tutur komika yang sedang
menggarap film baru, Milly & Mamet, itu.

Dari awal sampai sekarang, tidak ada
talent yang keluar. “Jangan sampai
berada di level puas. Terus asah
skill yang dimiliki,” lanjutnya.
Apakah akan merekrut talent
selain komika? ‘’Kayaknya
nggak deh,’’ jawab Ernest.

41

Majalah Rumah Kita | FEB 2019

MEJA
MAKAN

Untuk Eksekutif
yang Sibuk

Menu makan siang dari
Chef Johan dengan
presentasi ‘wow’.
Tempat pertemuan di Jakarta, di mana
jaringan bisnis dan jaringan sosial saling
terkait. Sambil menikmati hidangan
lezat dan konektivitas tanpa
batas, teh sore dan malam hari
yang menyenangkan.
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Didesain sebagai
tempat pertemuan
yang hangat dan
ramah bagi komunitas
bisnis eklektik di Jakarta
dan tempat sosial yang
dinamis, JimBARan Lounge
mengundang para eksekutif
dan sosialita untuk merasakan
tempat di mana bisnis dan
jaringan sosial saling terkait
di atrium atrium terbuka yang
menakjubkan di AYANA.
Ruang lounge semi privat,
yang dilengkapi dengan semua
kenyamanan modern di rumah,
menawarkan kesempatan seharihari bagi tamu dan pengunjung untuk
mencicipi gaya hidup yang luar biasa dari
AYANA. Menawarkan layanan bintang lima
yang penuh perhatian, dalam suasana klub
pribadi, para tamu JimBARan Lounge dapat
menikmati konektivitas tanpa batas.
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Para eksekutif sibuk di Jakarta dipersilahkan
untuk duduk nyaman di sofa untuk mengecek
email atau untuk pertemuan bisnis santai dan
makan siang listrik. Bersantai dari keramaian
hari yang membuat stres dan undanglah rekan
kerja dan klien Anda, dilengkapi dengan pilihan
menu makan siang dari Chef Johan dengan
presentasi ‘wow’.
Menguasai seni pemanjaan manis, Pastry Chef
Beno mengenalkan gourmands Jakarta dengan
gaya baru teh sore, di mana setiap selera
disesuaikan dengan keinginan para individu.
Berlokasi strategis di Jakarta, JimBARan Lounge
adalah hotspot lingkungan CBD untuk hiburan
happy hour dan after-hours dengan live jazz,
koktail yang mengilhami, gigitan inovatif dan
percakapan yang meyakinkan.
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TIPS

Saatnya

Salah satu faktor yang bisa meningkatkan kualitas
pekerjaan adalah tempat kerja itu sendiri. Mulai
dari rekan kerja hingga interior ruang kerja. Saat
ini bekerja tidak hanya harus dilakukan di kantor,
tapi juga di rumah. Ada beberapa ide ruangan
kerja minimalis baik untuk kantor ataupun rumah
sehingga bisa bikin kerja lebih fokus.
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Cari Tempat
Bekerja dari
Rumah

Photo by Daan Stevens from Pexels

Ruangan kerja minimalis untuk satu tim
Ruangan kerja minimalis yang satu ini
cocok digunakan bersama dengan tim.
Di dalamnya ada sebuah meja panjang yang diletakkan di bagian tengah
dan kedua sisinya bisa digunakan oleh
seluruh anggota tim. Di bagian atas ada
sebuah bingkai yang bisa digunakan
sebagai pembatas area. Dengan posisi
duduk yang berhadap-hadapan, seluruh
anggota tim bisa berkomunikasi lebih
mudah pada saat kerja.
Dekor ruangan yang digunakan bisa
berupa rak pajang berwarna cerah dan
deretan pot tanaman kecil di dekat dinding. Jangan lupakan area untuk bersantai seperti sofa dan bantal cushion yang
diletakkan di pinggir jendela.

Photo by Flo Dahm from Pexels

Ruangan kerja minimalis dengan meja tinggi
Jika biasanya kamu menggunakan meja dan kursi
yang tingginya standar untuk bekerja, kali ini
cobalah menggunakan meja kerja dan kursi tinggi
untuk ruang kerja minimalis. Meja kerja yang
tinggi seperti ini bisa membuat kakimu lebih
leluasa bergerak. Bagian sisi kolongnya bisa
kamu manfaatkan untuk meletakkan laci.
Agar terlihat sempurna, ruangan kerja
minimalis ini bisa kamu tambahkan karpet
lembut dan sebuah pot tanaman hijau yang
menyegarkan.
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Ruangan kerja minimalis yang rapi dan nyaman
Ketika kamu bekerja, pasti membutuhkan
banyak barang seperti alat tulis, buku, gadget,
atau kabel-kabel. Ruang kerja yang berantakan
dan terlalu banyak barang, pasti akan membuat
kamu merasa tidak nyaman saat bekerja. Oleh
karena itu kamu perlu membuat ruangan kerja
minimalis tertata dengan rapi. Letakkan rak
buku untuk meletakkan aneka barang di sisi
meja kerja. Bila memungkinkan, pilihlah rak dan
meja kerja yang memiliki warna senada.
Jangan lupa untuk memilih kursi kantor yang
nyaman sehingga punggung dan leher tidak
sakit selagi bekerja. Jika ada jendela di ruangan
kerja minimalis tersebut, dimanfaatkan untuk
jalur sirkulasi udara segar dan sinar matahari ya.
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Ruangan kerja minimalis untuk 2 orang
Tim kerja terdiri dari 2 orang dan
membutuhkan meja besar, namun ukuran
ruangan kerja minimalis yang ada sangat
terbatas luasnya? Kalau begitu cobalah
ide ruangan kerja minimalis untuk 2 orang
yang satu ini. Daripada menyusun meja
berhadap-hadapan, sebaiknya letakkan
meja menempel pada dinding dan
membentuk sudut 90 derajat.
Monitor komputer pun bisa kamu
gantungkan di dinding agar meja bisa
diisi dengan barang penunjang pekerjaan
lainnya. Dengan menerapkan ide seperti
ini, Kania jamin ruangan kerja minimalis
yang berukuran kecil pun akan terasa
luas dan nyaman bagi 2 orang pekerja.
Ditambah lagi, kamu bisa meletakkan rak
dan aneka hiasan dinding.

Photo by rawpixel.com from Pexels
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MUDA dan
KARYA

Memimpin
Milenial
Perumnas
Dalam IMPACT

Peran strategis generasi milenial
adalah suatu keniscayaan. Populasi
zaman now tidak bisa lagi dilihat sebagai
anak ‘bau kencur’ atau ‘baru kemarin
sore’. Energi milenial yang dahsyat ini
coba diberdayakan di lingkungan BUMN
khususnya dalam Perum Perumnas. Sebagai
komandan, Andrean Eka Lucianto, mendapat
amanah untuk memimpin pergerakan anakanak muda Perumnas dalam wadah bernama
IMPACT (I’m Millennial Perumnas in Action).
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Terpilihnya alumni Teknik Geodesi
ITB angkatan 2011 ini sangat sesuai
mengingat seabrek rekam jejaknya
dalam akademis ataupun organisasi.
Semasa kuliahnya dia pernah menjadi
Pemimpin Umum Pers Mahasiswa
ITB, yang kemudian membawanya
sebagai Manajer Media dalam tim
MWA Wakil Mahasiswa ITB. Bahkan
kesibukannya hingga kini belum
mengendur sejak bergabung di
Perumnas pada November 2015. Di
tengah kesibukan kerja saat ini dia
juga masih harus membagi fokus
untuk menyelesaikan kuliah S2
Program Studi Ilmu Lingkungan di UI.

Pria yang akrab disapa Eka ini
menceritakan gerakan IMPACT
merupakan bagian dari program
Kementerian BUMN yaitu Spirit of
Millennials yang diinisiasi pada tahun
2018. Program ini bertujuan untuk
memaksimalkan potensi karyawan
millenial di setiap BUMN. Generasi
muda diharapkan menjadi aktor
utama perubahan positif baik bagi
perusahaan maupun bagi Indonesia.
Spirit of Millennials ini diyakini juga
dapat menularkan positif dan inovatif
kepada seluruh kaum milenial yang di
Indonesia dengan pendekatan yang
kekinian. Setiap BUMN juga diminta
untuk mengembangkan potensi
milenial yang menjadi perluasan
brand image BUMN. Sehingga
masyarakat akan lebih sadar apa
saja program dan pencapaian yang
dikembangkan oleh BUMN.
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Sementara itu IMPACT baru dirintis oleh
PSDM Perumnas pada 15 Januari 2019
dengan musyawarah memilih pucuk
pimpinan. Karena itu masih banyak
rencana dan program kerja di depan mata
yang menanti Eka dan rekan milenial
Perumnas. Peran IMPACT tidak hanya
untuk pengembangan Perumnas namun
juga bersinergi dengan milenial lain di
BUMN lainnya.
Kerjaan biasa repot di milenial impact
perumnas organisasi dibangun
kementerian BUMN di bawah spirit of
milenial organisasi pusatnya setiap BUMN
diminta bangun organisasi serupa

Dari PSDM perumnas bikin organisasi milenial diinisiasi
lalu kita ngobrol ini organisasi mau dibangun seperti apa
musyawarah pilih ketua milienial. Sejak 15 Januari tahun ini.
Meskipun terhitung baru namun kegiatannya sudah cukup
padat. Dia menjelaskan dalam IMPACT ini ada beberapa
program besar yang menanti. Dalam rangkaian kegiatan
Spirit of Millenials BUMN, sinergi dilakukan dalam
acara GREEN Festival 2019 yang mendorong
praktik urban farming dan menanamkan cinta
lingkungan. Acara sinergi lainnya adalah
Islamic Nexgen Fest, dan Konstruksi Day.
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Lebih lanjut dia menyebutkan
ada beberapa program
kerja yang akan dieksekusi
oleh IMPACT sesuai visinya.
Setidaknya ada beberapa mimpi
yang akan menjadi motivasi
mereka untuk bergerak yaitu
milenial BUMN akan menjadi
pemangku jabatan sehingga harus
melakukan pengembangan diri,
dan bangga dengan BUMN tempat
mereka berkarier. Lalu milenial akan
jadi agen pembangunan di berbagai

sektor, memperbanyak gerakan
sosial dengan program yang lebih
membumi. Terakhir milenial
menjadi agen inovasi untuk
membantu setiap BUMN
khususnya Perumnas.
Berdasarkan itu milenial Perumnas
merancang kegiatan seperti idea
competition untuk menjaring ide
dan inovasi dari pelaku startup
berbasis IT yang sudah established
berbasis seperti Tokopedia dan
lainnya. Tujuannya jelas ingin
menggali tentang ide disruptif yang
kekinian untuk sektor perumahan.
Nantinya ide tersebut bisa dalam
hal pemasaran, toko tapi isinya
produk Perumnas. Tentu nanti
akan dilihat ide yang mana bisa
diaplikasikan dan paling efisien
sebagai jawaranya.
Sebagai organisasi yang masih
dini, dirinya tentu juga merasakan
tantangan untuk membangun
kultur dan memposisikan diri.
Karena itu dia juga mengakui masih
merasakan kebingungan seperti
cara menjelaskan arah karena ada
beberapa organisasi yang sudah
established di Perumnas. Sehingga
dalam hal positioning masih perlu
dilakukan diskusi dengan berbagai
stakeholder. Namun dirinya sangat
terbuka dengan
kritik dan saran
untuk membuat
IMPACT lebih
baik lagi.

Dia juga menceritakan kegiatan yang telah dilakukan IMPACT
adalah gerakan sumbangan baju layak pakai kepada anak
Mentawai. Sementara kedepan dia bersama milenia Perumnas
akan mendukung program CSR yaitu Tanam Pohon di Cianjur
pada bulan Februari. Lebih detail dia menjelaskan program
tersebut merupakan kolaborasi dengan program PKBL oleh
Perumnas. Kolaborasi dilakukan untuk memperkuat anggaran
yang terbatas sehingga dapat berdampak lebih besar.
Konsepnya, rekan milenial di IMPACT akan mendukung
program seperti PKBL. Misalnya dengan dana PKBL yang
terbatas untuk membeli pohon saja, lalu milenial akan
mendukung dalam pelaksanaan event dan akomodasi. Para
generasi muda dijamin lebih fasih dalam hal eksekusi konsep,
mengorganisir, dan teamwork. Dengan kerjasama seperti itu,
acara pun akan memiliki dampak lebih kuat.
Dalam mengelola IMPACT dia meyakini apabila memiliki niat
baik, itu juga harus dibagi juga ke rekan lainnya. Dia juga
merasa cocok bersama IMPACT karena memang pecandu
kegiatan sosial. Menurutnya para generasi seusianya sangat
butuh wadah untuk berekspresi atau menyalurkan bakat.
Kegiatan ini juga dirasakan manfaatnya mengembangkan nilai
sosial dan ide segar. Terlebih lagi karena lebih 50% pegawai
Perumnas saat ini adalah segmen milenial sehingga dia sangat
yakin IMPACT ini akan mendapatkan banyak peminat.
Dengan karakternya yang tidak bisa diam di rumah, sehingga
IMPACT ini dirasakan semacam kegiatan ekstrakurikuler
mengisi isi waktu luangnya. Manfaat lain juga dirasakan seperti
lebih dekat dengan stakeholder Perumnas dan BUMN lainnya.
Lebih dari sekedar memperluas pergaulan. Pengalaman seru
bahkan sudah dirasakannya ketika ngobrol dengan Menteri
BUMN Rini Soemarno bersama milenial BUMN
lainnya.
Sebagai penutup dia juga mengajak milenial
agar berkolaborasi dan berkarya. Milenial
di Perumnas harus luar biasa dan tidak ragu
bersinergi dengan BUMN lainnya untuk
menciptakan dampak lebih besar.
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OTOMOTIF

Toyota New
Camry di
2019

Di Indonesia, nama Toyota
Camry hadir perdana pada
tahun 1997 sebagai model
pengganti Toyota Corona
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Memang tak dipungkiri, dari
generasi awal hingga ke generasi
terbarunya, Toyota Camry sudah
memiliki delapan strata. Sebelum
menjadi sosok yang kita kenal saat ini,
Camry bukanlah model yang berdiri
secara independen. Melainkan, masih
menjadi bagian dari keluarga Celica
diluncurkan pada tahun 1980. Mobil ini
memiliki nama lengkap Toyota Celica Camry.
Lebih unik lagi, Celica Camry merupakan
Carina yang diberi tampilan wajah seperti
Celica XX. Suksesnya penjualan Celica Camry
membuat Toyota memisahkannya menjadi
keluarga model sendiri di tahun 1982.
Di Indonesia, nama Toyota Camry hadir perdana
pada tahun 1997 sebagai model pengganti Toyota
Corona. Strategi produk terhadap pasar Asia yang
menginginkan model lebih eksklusif dan besar
menjadi alasan utama. Model diperkenalkan di
Tanah Air adalah Camry generasi V berkode XV20.
Semenjak itu, popularitasnya terus melonjak,
bahkan sempat menjadi kendaraan dinas menteri
Kabinet Indonesia Bersatu.
Toyota Camry menginjakkan rodanya pertama kali
di Indonesia pada 1997 sebagai pengganti Corona.
Perkenalan awal generasi kedelapan Toyota Camry
dilakukan pada Januari 2017 lalu di acara North
American International Auto Show. Tak berlangsung
lama, versi produksinya langsung diluncurkan di
Jepang pada Juli 2017.
Review All New Toyota Camry 2019 : Tampilan
Depan Toyota menyebut Grille depannya dengan
nama Striking Grille. Sebuah tatanan minimalis
dengan bentuk meruncing pada sisi tengah, diakhiri
logo Toyota berlatar biru sebagai penguat sisi
historisnya. Bemper depan kini dibuat makin lebar,
menyiratkan nuansa agresif dengan dominasi warna

hitam dan aksen krom mengilap pada pelipis
sampingnya. Adapun esensi fitur dirancang
dengan hal inovatif sebut saja, lampu utama
LED dipadu Daytime Running Lights (DRL).
Memberi tatanan Slim and Sleek sekaligus fungsi
pencahayaan lebih maksimal daripada model
sebelumnya. Sementara itu, fitur Fog Lights
disematkan pada bemper yang memberi esensi
ikonik tersendiri.
Unsur TNGA yang sebelumnya disematkan pada
Toyota C-HR, juga diaplikasikan pada Camry.
Sehingga, memberi siluet bodi tegas namun
masih atletis khas sedan. Kombinasi tersebut juga
diiringi dengan pelek berdesain sporty berukuran
18 inci. Menariknya lagi, pelipis kaca samping
diberi aksen krom yang mampu mendapat
perhatian utama kami ketika mengamati bodi
sampingnya. Uniknya, meski merek ban yang
digunakan oleh All New Toyota Camry 2019 ini
tidak unik namun ternyata masih mengusung ban
bikinan negeri gajah putih.
Review All New Toyota Camry 2019 : Tampilan
Belakang
Berbeda halnya dengan sektor buritan yang kini
menggunakan lampu LED Rear Combination
Lamps berdesain memanjang nan pipih. Seakan
memberi kesan tajam tanpa melepas aura
modern dari sisi luarnya. Penghias lainnya bisa
diamati pada knalpot yang dibalut krom. Di sisi
lain, logo identitas Camry nampak tersemat apik
yang diapit oleh kedua buah lampu belakangnya.
Menjaga esensi historis dari generasi pertama
Camry. Secara umum proporsi dari desain All
New Toyota Camry 2019 lebih kecil bagian
belakangnya namun itu tidak mempengaruhi
kapasitas bagasinya yang tetap luas.
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REKOMENDASI
ARTIKEL

THANK YOU

Mengapa

Sikap Lebih Penting
Daripada

IQ

Dalam artikel yang ditulis Travis
Bradberry dengan judul “Why
Attitude Is More Important Than
IQ” Forbes.com 19 Januari 2016,
mendukung hipotesis bahwa tingkah
laku manusia telah menjadi ukuran
kesuksesan yang lebih tepat. Sementara
selama ini orang selalu menggunakan
ukuran IQ untuk menandai cikal bakal
orang sukses.
Dia mengutip hasil penelitian Psikolog
Carol Dweck dari Stanford University yang
telah melakukan penelitian panjang untuk
mempelajari tingkah laku dan kaitannya pada
kinerja seseorang. Hasil penelitian ini telah
diterbitkan dalam buku pada 2006 dan juga telah
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Dweck menyimpulkan bahwa pada intinya
sikap orang hanya terdiri dua kategori yaitu;
pola pikir tetap atau pola pikir bertumbuh.
Mindset tetap artinya anda terlalu yakin
pada diri sendiri dan tidak bisa berubah.
Namun ketika mendapat tantangan berat
cenderung putus asa dan kewalahan.
Sedangkan orang-orang dengan mindset
berkembang percaya bahwa mereka dapat
meningkatkan diri dengan usaha. Mereka
bisa unggul dari yang berkategori mindset
tetap, sekalipun IQ nya lebih rendah.
Ini karena mereka bersahabat dengan
tantangan, menjadikannya peluang untuk
belajar banyak hal baru.
Orang-orang dengan mindset bertumbuh
selalu berusaha maksimal penuh totalitas,
bahkan pada saat terburuknya. Mereka
selalu mendorong dirinya untuk bekerja
lebih keras. Ada satu kisah murid dari Bruce
Lee yang selalu berlari tiga mil setiap hari
bersamanya.
Suatu hari, mereka hampir selesai berlari
tiga mil, lalu Bruce berkata, “Ayo kita
tambah dua mil lagi”. Muridnya yang lelah
berkata, “Aku bisa mati jika aku berlari dua
mil lagi”. Lalu Bruce berkata “Kalau begitu
lakukanlah”. Muridnya menjadi sangat
marah sehingga dia terus berlari mencapai
lima mil.
Dalam lelah dan rasa geram, dia mendengar
Bruce menjelaskan “Berhenti dan kamu
bisa saja tetap mati. Jika kamu selalu
membatasi yang dapat dilakukan, fisik
atau apa pun, maka itu akan menyebar ke
seluruh hidupmu. Itu akan menyebar ke
dalam pekerjaan, ke dalam moralitas, ke
seluruhnya. Tidak ada batasan. Ada dataran
tinggi, tetapi jangan tinggal di sana karena
anda harus melampaui mereka. Jika itu
membunuhmu, biarkan saja. Seorang pria
harus terus-menerus melampaui levelnya”.
Jika Anda tidak menjadi sedikit lebih baik
setiap hari, maka kemungkinan besar Anda
akan menjadi sedikit lebih buruk. Kehidupan
seperti apa itu?
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GADGET

Teknologi
Kecerdasan
Buatan yang
Sudah Mendunia
Penerapan Artificial Intelligence
(AI) semakin populer hari
ini; mempengaruhi cara
kita hidup, berinteraksi dan
meningkatkan pengalaman
pelanggan. Masih banyak yang
akan datang di tahun-tahun
mendatang dengan lebih banyak
perbaikan, pengembangan, dan
penerapannya.

Netflix
Netflix adalah layanan konten-on-demand yang
sangat populer dengan menggunakan teknologi
prediktif untuk menawarkan rekomendasi
berdasarkan reaksi, minat, pilihan, dan perilaku
konsumen. Teknologi ini memeriksa dari
sejumlah catatan untuk merekomendasikan
film berdasarkan kecintaan dan reaksi Anda
sebelumnya.Aplikasi ini menjadi lebih cerdas
setiap tahun.

Berikut 9 contoh penerapan
kecerdasan buatan yang sudah
gunakan saat ini

Satu-satunya kelemahan dari teknologi ini
adalah film kecil akan luput dari perhatian
sementara film-film besar tumbuh dan
menyebar di platform. Tapi seperti ini masih
meningkat dan belajar menjadi lebih cerdas.

Siri
Siri adalah salah satu asisten
pribadi virtual paling populer yang
ditawarkan oleh Apple di iPhone
dan iPad. Perannya sebagai
asisten yang diaktifkan sebagai
suara perempuan dan ramah
berinteraksi dengan penggunanya.
Dia dapat membantu menemukan
informasi, mendapatkan petunjuk
arah, mengirim pesan, melakukan
panggilan suara, membuka
aplikasi, dan menambahkan acara
ke kalender.
Siri menggunakan teknologi
pembelajaran mesin untuk
mendapatkan pertanyaan
dan permintaan bahasa alami
yang lebih cerdas dan mampu
memahami. Ini pasti salah
satu contoh paling ikon dari
kemampuan belajar pada mesin
smartphone.

Nest Learning Thermostat (Google)
Nest adalah salah satu startup contoh
penerapan Artificial Intelligence paling terkenal
dan sukses dan diakuisisi oleh Google pada
tahun 2014 seharga $ 3,2 miliar. Nest Learning
Thermostat menggunakan algoritma perilaku
untuk menghemat energi berdasarkan perilaku
dan jadwal Anda.
Ini menggunakan proses pembelajaran mesin
yang sangat cerdas yang mempelajari suhu
yang Anda suka dan program itu sendiri dalam
waktu sekitar satu minggu. Selain itu, secara
otomatis akan mati untuk menghemat energi,
jika tidak ada orang di rumah.
Bahkan, ini adalah kombinasi keduanya
kecerdasan buatan serta Bluetooth rendah
energi karena beberapa komponen solusi ini
akan menggunakan layanan dan solusi BLE.
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MOVIE

K

ali ini, masyarakat Indonesia menyambut
kehadiran Foxtrot Six. Film ini merupakan
hasil garapan sutradara Indonesia bernama
Randy Korompis dengan Rapid Eye Pictures
sebagai rumah produksinya.
Meski Foxtrot Six merupakan debut Randy dalam
industri perfilman, film ini menjanjikan sebuah
tayangan berkualitas dengan rasa Hollywood. Di
baliknya, ada peran besar Mario Kassar, salah
satu produser ternama Hollywood. Kassar
sendiri udah terlibat dalam berbagai film
Hollywood. Di antaranya adalah
Terminator 2: Judgment Day (1991),
Rambo (1982), Basic Instinct (2006), dan
Total Recall (1990).
Baru-baru ini, MD Pictures sebagai pihak
distributor merilis cuplikan perdana
Foxtrot Six. Kalau lo mau tahu kayak
apa keseruannya, langsung aja simak
cuplikan di bawah ini.

yang Menjanjikan Kejutan
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Awalnya, syuting film ini dimulai
pada 2015, tapi sempat mengalami
penundaan akibat adanya perubahan dalam
perencanaan. Akhirnya, syuting dilakukan pada
2017 yang memakan waktu tiga sampai empat
bulan. Foxtrot Six sendiri dijadwalkan rilis pada
2019. Namun, sampai sekarang belum ada lagi info
mendetail mengenai perilisannya.
Foxtrot Six bercerita tentang kondisi Indonesia pada
masa depan. Dikisahkan, seorang mantan anggota
marinir bersama teman-temannya berjuang
menyelamatkan Indonesia dari kemiskinan dan
kepemimpinan sebuah partai pemberontak yang
kejam. Artinya, film action ini akan menjadi film
pertama yang mengombinasikan latar Indonesia
dengan teknik produksi Hollywood.
Dalam film ini, Kassar melibatkan aktor dan aktris
papan atas Indonesia. Mereka adalah Oka Antara,
Verdi Solaiman, Rio Dewanto, Chicco Jerikho, Arifin
Putra, Julie Estelle, Edward Akbar, dan Mike Lewis.
Juga ada Aurelie Moeremans serta Miller Khan yang
turut meramaikan.
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