
Rumah Kita Maret 2019 1



Rumah Kita Maret 20192

Reach us on

www.perumnas.co.id



Rumah Kita Maret 2019 3

Majalah Rumah Kita (MRK) untuk edisi Maret 2019 disajikan 
dengan semangat mengingatkan kebutuhan rumah subsidi bagi 
segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program 
rumah subsidi dengan KPR FLPP setiap tahunnya dirasa semakin 
tidak tepat sasaran atau tidak lagi mengutamakan MBR.

Kriteria MBR telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 
20/2014. Khususnya tentang batas penghasilan yang berhak 
mendapatkan kredit perumahan rakyat (KPR) dengan Fasilitas 
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Syarat gaji pokok 
untuk rumah tapak maksimal di angka Rp4 juta dan untuk rumah 
susun sebesar Rp7 juta. Namun ada berbagai rencana revisi 
kebijakan yang sedang dibahas pemerintah dan dikhawatirkan 
justru kontraproduktif bagi segmen MBR.

Ekonom Faisal Basri sempat menyentil kesenjangan ekonomi 
di Indonesia yang masih sangat lebar. Data tahun 2017 
menunjukkan 1 persen orang terkaya menguasai 46,6% 
kekayaan nasional. Secara PDB (Pendapatan Domestik Bruto) 
di dunia Indonesia posisi 16. Tapi kalau dibagi per orangnya, 
nomor 116 PDB per kapita. Data PPP (purchasing power parity) 
nomor 8. Tapi, kalau dibagi jumlah penduduk, Indonesia nomor 
100. Itulah gambaran kemiskinan masyarakat menurutnya.

Namun dalam isu pembangunan rumah murah untuk MBR 
juga harus berkelanjutan dan berkesinambungan. Sinergi 
pemerintah dan pelaku usaha harus membentuk ekosistem 
yang dapat memberdayakan MBR. Sementara tantangan 
utama yakni seluruh stakeholder harus sepakati kebijakan 
untuk implementasi pengembangan ekosistem perumahan. 
Sementara soal pendanaan bukan isu utama yang harus 
dikhawatirkan. 

Ekosistem perumahan MBR artinya menyangkut kebutuhan 
dasar, seperti kebutuhan transportasi, pendidikan, kesehatan 
dan kelangsungan pendapatan untuk kelangsungan hidupnya. 
Apabila ekosistem perumahan ini bisa diwujudkan maka 
dampaknya akan sangat signifikan. Di antaranya penambahan 
penghasilan yang akan mengurangi risiko kredit, peningkatan 
kualitas hidup, penambahan nilai lokasi dan kegiatan ekonomi 
di lingkungan perusahaan akan tercipta. Nilai tambahnya sangat 
besar memperkuat fundamental ekonomi dan sosial bagi MBR.

Dalam edisi ini kami juga memperkaya ragam topik supaya 
yang menarik serta layout yang nyaman di mata pembaca. 
Harapannya majalah ini berkesan saat dibaca dan menyuntikkan 
semangat positif dalam menyambut kuartal dua 2019. Salam 
Perumnas!

Maman
Corporate Secretary
Perumnas

Editorial
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Jalan 
Terjal MBR 
Menggapai 
Rumah 
Subsidi

Tahun 2019 masih memberi rasa gundah 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
(MBR) yang ingin mencicipi Fasilitas 
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 
rumah bersubsidi. Revisi regulasi yang 
digantung masih menahan mimpi MBR yang 
sangat membutuhkan rumah murah.

Kementerian PUPR 
yang menantikan 
harga baru 
rumah subsidi 
dari Kementerian 
Keuangan

Spotlight
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Hingga bulan ketiga ini, berbagai 
aturan main masih simpang siur terus 
digodok di beberapa kementerian.
Beberapa di antaranya adalah akses 
subsidi rumah bagi aparatur sipil 
negara (ASN) atau pegawai negeri 
sipil (PNS) dan TNI-Polri yang sedang 
dimatangkan.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Eko D Heripoerwanto menjelaskan, 
pematangan yang dilakukan seperti 
aturan batas penghasilan penerima. 
Sebelumnya, FLPP hanya bisa 
dinikmati dengan batas penghasilan 
Rp4 juta. Batas maksimum itu akan 
dinaikkan menjadi Rp8 juta sehingga 
PNS dan TNI-Polri bisa ikut serta 
merasakan nikmatnya rumah subsidi. 

Namun dia meyakinkan kebijakan ini 
tidak akan mengurangi ketersediaan 
rumah bagi MBR. Menurutnya dari 
spesifikasi, rumah untuk MBR dan PNS 
cukup berbeda. Sehingga diharapkan 
pengembang juga tetap memasok 
rumah bagi segmen MBR. Menurutnya 
selama ini permintaan masyarakat 
banyak datang dengan penghasilan di 
atas Rp4 juta. Segmen ini menurutnya 
masih belum terlayani.

Di sisi lain, pembangunan rumah 
subsidi nantinya juga akan 
memperhatikan kebutuhan dan 
permintaan. Dia meyakini suplai dari 
developer akan menyesuaikan dengan 
mekanisme pasar. Sehingga pihak 
developer tidak akan membangun 
rumah dengan harga lebih tinggi kalau 
tidak akan laku di pasar.

Hal lain yang jadi perbincangan 
adalah Kementerian PUPR yang 
menantikan harga baru rumah 
subsidi dari Kementerian Keuangan. 
Pembahasan masih dilakukan dalam 
tahap pengenaan pajak rumah yang 
diperuntukkan bagi MBR tersebut.

Kementerian PUPR disebutnya tidak 
bisa memutuskan harga rumah 
subsidi secara sepihak bila ambang 
batas bebas pajak belum ditetapkan. 
Namun menurutnya pengembang 
masih dapat terus membangun 
dengan menggunakan harga yang 
berlaku selama ini.
Kementerian tengah mengusulkan 
untuk menaikkan harga jual 
rumah bersubsidi pada tahun 
ini. Besar kenaikannya masih 
dibahas Kementerian Keuangan 
dan Kementerian PUPR. Namun 
diperkirakan dalam kisaran 3% 
hingga 7,75 %.

Hasilnya terjadi perlambatan 
produksi rumah dari developer. 
Kementerian PUPR mencatat realisasi 
pembangunan rumah untuk program 
Satu Juta Rumah sampai saat ini 
sebanyak 120 ribu unit. Padahal, 
pada tiga bulan pertama tahun lalu, 
realisasinya bisa mencapai 200 ribu 
unit rumah.

Direktur Jenderal Penyediaan 
Perumahan Kementerian PUPR 
Khalawi Abdul Hamid mengatakan 
perlambatan karena pengembang 
menahan stok karena menunggu 
kepastian harga baru rumah 
subsidi yang akan ditetapkan oleh 
pemerintah.
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Ketua Umum Pengembang Pemukiman dan Perumahan 
Rakyat (Himperra) Harry Endang Kawidjaja mengatakan, 
pihaknya sama sekali tidak menahan pasokan rumah 
khusus MBR meskipun saat ini harga rumah subsidi 
belum dinaikkan. Meskipun ada oknum yang menahan, 
tapi menurutnya tidak ada himbauan pada anggota 
asosiasi untuk menahan. 

Dampak buruknya juga akan dirasakan pengembang jika 
menunda-nunda pembangunan. Apalagi pemerintah 
juga tidak mematok jumlah yang akan dibantu dengan 
skema subsidi ini.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan 
Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah 
pesimistis dengan pembangunan hunian bersubsidi di 
2019. Tahun ini pihaknya memasang target yang sama 
dari 2018 yaitu sebanyak 130.000 unit. Dia meragukan 
kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang kerap 
kali mengubah atau menambahkan kebijakan terkait 
pembangunan hunian bersubsidi setiap awal tahun.

Pemerintah sebelumnya telah berjanji akan 
menaikkan target Program Satu Juta Rumah 
di tahun 2019 akan mencapai 1,25 juta unit. 
Karena itu promosi program ini akan terus 
dilakukan lewat berbagai media, supaya 
masyarakat lebih mudah mencari lokasi 
rumah subsidi tersebut.

Seluruh stakeholder juga digandeng 
baik kalangan pemerintah, perbankan, 
pengembang, asosiasi pengembang, dan 
lainnya. Bank BTN juga terus mendukung 
untuk penyaluran subsidi bagi MBR dan 
mengurangi kekurangan atau backlog 
perumahan di Indonesia.

Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko 
Widodo pada 29 April 2015, capaian 
Program Satu Juta Rumah terus meningkat. 
Pada 2015 sebanyak 699.770 unit, 2016 
805.169 unit, dan 2017 904.758 unit.
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Ekonom Institute for Development of 
Economics and Finance Bhima Yudhistira 
Adhinegara mengatakan revisi ketentuan 
batas gaji bukanlah solusi yang tepat untuk 
mendorong realisasi target pembangunan 1 
juta rumah.  

Menurutnya, ini berpotensi menggerus 
pasar KPR nonsubsidi yang sudah ada. 
Revisi tersebut juga berpotensi membuat 
penyaluran rumah subsidi menjadi tidak 
tepat sasaran. Selain itu tujuan KPR FLPP 
bagi MBR juga menjadi tidak sesuai. Namun 
di sisi lain masih banyak ASN bergaji relatif 
rendah yang membutuhkan rumah.

Seperti pada kuartal pertama 2018, 
pemerintah mengeluarkan kebijakan 
sertifikat layak fungsi (SLF) yang dinilai 
menjadi penghambat pembangunan 
rumah bersubsidi oleh pengembang. 
Peraturan baru dinilainya akan 
menjadi faktor penghambat realisasi 
pembangunan hunian bersubsidi oleh 
pengembang.

Menurutnya tidak mudah bagi ribuan 
pengembang mengikuti ketentuan secara 
tiba-tiba. Sayangnya ini selalu rutin 
dilakukan pemerintah di awal tahun. 
Menurutnya ini akan menyulitkan baik 
pengembang maupun MBR itu sendiri 
untuk penyediaan hunian bersubsidi.
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Dengan kenaikan batas gaji 
menurutnya bank akan cenderung 
memilih ASN dengan kemampuan 
finansial yang lebih baik, sehingga 

target penyaluran rentan kurang tepat 
sasaran. Selain itu, kondisi ini juga 
dikhawatirkan justru menurunkan 

pertumbuhan kredit KPR bank secara 
umum. Dengan kata lain nasabah 

tidak bertambah tapi hanya bergeser, 
dampaknya efek kepada pertumbuhan 

KPR justru negatif. 

Menurutnya perbankan justru yang 
harus didorong agar lebih erat 

menggandeng pemerintah daerah 
demi menggenjot target penyerapan 

KPR bersubsidi. Target MBR yang 
dirasakan berat disebutnya karena 
belum adanya database yang jelas, 

khususnya calon debitur di luar PNS.

Reformasi database untuk berbagi 
antara bank penyalur FLPP jadi solusi 

utama. Selain itu bank juga harus 
proaktif menggandeng pemda dalam 

rancangan pembangunan rumah 
bersubsidi, contohnya program DP 0% 

yang dilakukan Pemda DKI Jakarta.
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Awareness

Apakah kita menyadari dalam lima tahun 
terakhir ada berapa brand yang bisa kita 
ingat? Dahulu kita biasa hanya menyebut 
merek Sony, Honda, Pepsodent, ataupun 
Yamaha. Namun saat ini brand setiap produk 
sangat beragam dan bersaing ketat. Uniknya 
brand lokal juga tidak kalah dan bisa menjadi 
kompetitif dibandingkan brand global. 

Adalah Arto Soebiantoro, salah satu praktisi, 
moderator, pembicara dan narasumber 
yang bercita-cita untuk membangun brand 
Indonesia yang kuat. Dalam beberapa tahun 
belakangan namanya semakin sering muncul 
dalam diskusi seputar brand dan branding baik 
online maupun offline.

Pengalamannya cukup panjang dalam industri 
perikanan. Dia pernah menjadi Creative Director 
pada beberapa agensi multinasional dan aktif 
di lebih dari 100 proyek pengembangan brand 
sepanjang masa karirnya. Lalu dia mendirikan 
gambaranbrand, sebuah komunitas dari berbagai 
spesialis disiplin ilmu yang secara bersama-sama 
mengembangkan brand lokal Indonesia.

Sebagai seorang aktivis brand, dia kini membangun 
brand dalam berbagai proyek seperti Citra Kemasan, 
Brand Start, Brand Outlook dan Brand Adventure. 
Salah satunya Brand Adventure yang bertujuan 
mengedukasi  usaha rintisan lokal yang butuh 
mengasah kemampuan membangun brand.

Bergerilya Demi Mimpi

Yang Kuat

Branding disebutnya 
bukan sesuatu yang berat. 
Menurutnya branding menjadi 
rumit karena orang-orang yang 
menjelaskan menggunakan 
kalimat-kalimat rumit

Image
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Awalnya dia mengaku tidak paham cara 
membangun sebuah brand. Dia hanya paham 
brand merupakan gabungan dari bentuk 
komunikasi, logo yang menarik, seragam, 
ataupun iklan yang unik. Namun secara 
perlahan dia belajar dari proyek yang pernah 
ditanganinya. 

Pada tahun awalnya memulai, juga tidak luput 
dari kegagalan. Dia bercerita banyak belajar 
dari pengalamannya sendiri khususnya dari 
proyek pertamanya yang gagal. Meskipun 
sudah mencoba segalanya dan hasilnya bagus, 
tapi tetap bangkrut dan itu ternyata karena 
pengelolaan cash flow yang keliru. 

Branding disebutnya bukan sesuatu yang berat. 
Menurutnya branding menjadi rumit karena 
orang-orang yang menjelaskan menggunakan 
kalimat-kalimat rumit. Intinya branding adalah 
persepsi kita kepada sesuatu dan gambaran 
dari apa yang dipersepsikan.

Untuk menciptakan gambaran itu, dia dan 
teman temannya membangun nilai-nilai 
dan tampilan yang berbeda. Dia menyusun 
pendekatan brand harus dimulai dari mimpi. 
Karena mimpi yang memicu kita menuju titik 
itu. Kalau mimpinya berubah-ubah, sulit bagi 
kita membangun brand.

Saat ini Indonesia punya ribuan merek yang tidak 
atau belum dikelola, namun sangat potensial 
digarap. Sementara agensi-agensi periklanan 
hanya melihat perusahaan-perusahaan besar. 
Padahal, merek yang kecil-kecil bisa menjadi 
potensi luar biasa.

Dalam kegiatan Brand Adventure Indonesia ada 
beragam kegiatan yang dilakukan. Pertama, yaitu 
edukasi. Dalam edukasi, masyarakat atau pelaku 
usaha diberi pemahaman cara memulai bisnis 
yang baik dan tepat. Sebab bisnis tidak hanya 
membutuhkan modal saja, namun juga strategi. 

Sebelum mulai, kita harus tahu peluang apa yang 
terdapat di area bisnisnya. Apabila suatu produk 
berbeda dari para pemain lain tentu akan lebih 
mudah dikenali oleh masyarakat.  

Langkah kedua yaitu membuat brand. Dalam 
hal ini, brand tidak hanya bicara merk saja. 
Melainkan juga kualitas produk tersebut. Baik itu 
kualitas rasa, ketahanan produk, hingga kemasan. 
Semua itu harus dibuat menggunakan konsep.  
Sebab, brand merupakan jatidiri dalam bisnis 
yang kerap dijalani oleh mereka. Jadi tidak boleh 
sembarangan dalam membuat brand. Harus 
sesuai dengan produk yang akan dijual.

Inspirasi
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Poin ketiga yaitu sistem manajemen di 
dalam perusahaan tersebut. Bagaimana 
kinerja para karyawannya. Penataan 
ruang di tempat usaha. Seperti desain 
gedung dan kebersihan. Ciptakan sistem 
manajemen baik. Sehingga konsumen 
merasa nyaman dengan pelayanan yang 
diberikan oleh para pelaku usaha.

Sepintas tiga poin tersebut terlihat 
simpel. Namun hal tersebut kerap 
dilupakan. Terutama bagi pelaku bisnis 
baru. Bisnis yang masih kecil membuat 
mereka kurang percaya diri menerapkan 
tiga poin tersebut. Hal ini salah besar. 

Kegiatan berinovasi, membuat brand, 
dan menciptakan sistem manajemen 
yang baik harus dilakukan sejak dini. 
Karena itu disitu perannya yaitu mem-
berikan edukasi, motivasi, dan mening-
katkan kepercayaan diri mereka.

Kerja kerasnya berbuah hasil manis. 
Puluhan ribu startup atau brand lokal 
berhasil diciptakan, dan bertahan 
sampai saat ini. Mereka dapat bersaing 
dengan brand luar negeri. Baru-baru 
ini, dia berkesempatan bertemu dengan 
Presiden Joko Widodo yang mengapre-
siasi apa yang dilakukannya bersama 
tim. Jokowi mendukung penuh apa 
yang dilakukan oleh aktivis brand lokal. 

Rumah Kita Maret 201914
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Sektor Konstruksi 
Bersiap Hadapi

Jokowi juga mengatakan 
masyarakat harus dapat 

memahami teknologi internet 
of thing atau IoT yang menjadi 

penanda industri 4.0
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Perkembangan industri 4.0 yang 
berbasis teknologi digital telah 
merambah ke berbagai sektor salah 
satunya konstruksi. Perkembangan di 
sektor konstruksi dan properti sangat 
menarik untuk ditelaah.

Dalam suatu kesempatan pidato, 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
mengingatkan fenomena teknologi di 
sektor konstruksi dengan perubahan 
yang sangat cepat. Sektor konstruksi 
kini mengenal 3D Printing sebagai 
bagian dari industri 4.0. Menurutnya ini 
akan mengubah wajah dan cara kerja 
sektor konstruksi.

Dia menceritakan sekarang sudah mulai 
dikenal 3D printing, yang membuat 
rumah hanya dalam waktu 24 jam. 
Menurutnya teknologi seperti ini harus 
dapat dibayangkan karena inilah yang 
akan dihadapi kedepan dan pelaku 
industri di Indonesia harus tahu 
mengenai ini.

Jokowi juga mengatakan masyarakat 
harus dapat memahami teknologi 
internet of thing atau IoT yang menjadi 
penanda industri 4.0. Sistem itu 
tak hanya mampu menghubungkan 
smartphone dengan internet, tapi juga 
benda-benda di sekelilingnya.

Teknologi tersebut melalui komputasi, 
mobile internet, mesin cerdas, dan 
intelegensi artifisial yang digabungkan 
menjadi generasi baru robotik. 
Misalnya, drone dan kendaraan otonom 
yang bisa beroperasi tanpa keterlibatan 
manusia.

Teknologi semacam itu juga mampu 
mewujudkan percetakan tiga dimensi 
atau 3D printing. Dia mencontohkan 
adanya robot yang membangun 
sebuah rumah dalam 24 jam. Biaya 
yang dikeluarkan akan jauh lebih 
kecil ketimbang menggunakan pola 
konstruksi lama.

Jokowi menjelaskan pemerintah di 
Dubai berniat menggunakan teknologi 
tersebut untuk membuat 25 persen 
bangunan baru. Teknologi 3D printing 
digunakan untuk proses konstruksi 
supaya proses konstruksi lebih efisien, 
sehingga menghemat biaya konstruksi.

Industri nasional perlu banyak 
pembenahan terutama dalam aspek 
penguasaan teknologi yang menjadi 
kunci penentu daya saing di era Industri 
4.0. Adapun lima teknologi utama 
yang menopang pembangunan sistem 
Industry 4.0, yaitu Internet of Things, 
Artificial Intelligence, Human–Machine 
Interface, teknologi robotik dan sensor, 
serta teknologi 3D Printing.

Tidak hanya teknologi 3D printing, 
teknologi mutakhir yang juga sudah 
berkembang di sektor konstruksi 
yakni sistem prefabrikasi. Aplikasi 
teknologi ini, sebut Jokowi, salah 
satunya dilakukan pada proyek 
Jembatan Holtekamp di Jayapura, 
Papua. Jembatan Holtekamp dibuat 
di Surabaya, dibawa Papua sambung-
sambung lalu jadi. Ini perubahan 
teknologi yang harus kita kenali, kita 
mengerti, dan kita respon, sehingga 
harus belajar.

Mesin cetak tiga dimensi atau 3D 
Printing mampu membangun objek tiga 
dimensi hanya berdasarkan gambar 
sesuai dengan bentuk gambar soft file. 
Dengan adanya teknologi ini membuat 
semua bentuk benda dapat dibuat 
dengan mudah.

Teknologi 3D Printing ini hal yang luar 
biasa. Karena dapat menjadi solusi 
untuk produk-produk spesifik yang 
tidak dijual di pasaran. Misalnya saat 
kita membutuhkan komponen khusus, 
tinggal di gambar saja lalu cetak.

Dengan, adanya revolusi industri 
4.0 diyakini akan meningkatkan 
produktivitas secara signifikan. 
Ada beberapa teknologi kunci yang 
menandai era revolusi industri 4.0 
sudah dimulai. Teknologi kunci 
tersebut antara lain Internet of Things 

(IoT), Advance Robotics, Artificial 
Intelligence, Human Machine 
Interface, dan 3D Print.

Teknologi digital juga telah dirintis 
di bidang konstruksi melalui digital 
construction oleh PT PP Tbk yang 
banyak membangun gedung-gedung 
tinggi dan proyek infrastruktur besar. 
Mereka sudah memulai mengadopsi 
teknologi ini menggunakan mesin 3D 
printing Apiscor dari Rusia. Mesin ini 
telah berhasil membuat rumah tipe 
38 m2 dengan cara diprint dalam 
waktu 24 jam. Selain itu teknologi 
printer 3D itu juga sudah dipakai 
untuk membuat patung, maket, dan 
sejenisnya.

PT PP Tbk telah membuat program 
building information modeling (BIM) 
untuk mendukung digital construction 
itu. Seluruh desain yang diinginkan 
dimasukkan ke dalam sistem digital 
yang terkoneksi dengan alat 3D 
printer-nya. Sistem printer-nya seperti 
robot berlengan yang akan bergerak 
cepat mengeluarkan cairan semen 
cepat kering sesuai gambar konstruksi 
di komputer.

Sistem digital construction ini 
dipastikan akan mengubah model 
bisnis dunia konstruksi karena 
tidak perlu lagi ada persiapan pra 
konstruksi, cukup memasukan data 
BIM ke dalam 3D printing, dan sebuah 
bangunan bisa langsung jadi. Cara 
kerjanya mirip seperti membuat 
topeng wajah di film ‘Mission 
Impossible’ yang diperankan Tom 
Cruise. Hanya saja ukurannya lebih 
besar.

Teknologi ini merupakan langkah awal 
PT PP untuk mempersiapkan revolusi 
yang bisa terjadi di sektor konstruksi 
dengan adanya teknologi ini. Hajar 
menggambarkan, perubahan yang 
terjadi pada taksi konvensional 
berhadapan dengan taksi online 
atau bisnis online yang berdampak 
pada sepinya mal, model digital 
construction ini ingin ditangkap lebih 
awal oleh PT PP Tbk.

Rumah Kita Maret 201916
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Jadi sekarang ini kita belum 
berpikir untuk membangun rumah 
karena belum tentu feasible juga. 
Ini sedang kita pelajari sehingga 
kalau nanti teknologinya sudah 
siap, kita tidak panik seperti taksi 
dan bisnis konvensional yang 
berantem (dengan yang online) 
karena tidak siap. Justru ini ajakan 
untuk stakeholder (para pemangku 
kepentingan di bisnis konstruksi) 
agar bersiap khususnya pemerintah 
dari sisi regulasinya

PT PP Tbk dengan Apiscor sendiri 
bekerja sama mempelajari 
teknologinya sehingga bukan 
membeli produk printer-nya. 
Sistemnya seperti sewa dengan 
dana Rp3 miliar untuk sewa selama 
setahun. Di Rusia rumah contoh 
tipe 38 m2 yang berhasil dibangun 
memiliki efisiensi mencapai 70 
persen untuk tenaga tukang dan 
material. Biaya konstruksinya 
mencapai USD10.134 atau setara 
Rp136,8 jutaan atau sekitar Rp3,7 
juta/m2.

Di era milenial ini juga banyak 
kemajuan teknologi yang 
bisa dimanfaatkan untuk 
mempermudah pekerjaan maupun 
penyampaian produk, tidak 

terkecuali Paramount Land. Paramount 
Land coba membawa teknologi virtual 
reality untuk memudahkan konsumen 
melihat rumah contoh dari manapun 
konsumen berada.

Dengan jasa virtual reality terbaik 
di Indonesia, terbukti mampu 
menghadirkan kemudahan teknologi 
untuk bersinergi. Properti mungkin 
salah satu yang berdekatan dengan VR.

Ada dua pilihan yang bisa digunakan, 
yaitu dengan 3D dan VR. Apabila 
kita hanya ingin melihat dengan 
gadget dan menggunakan jari sebagai 

penggeraknya maka kita cukup gunakan 
sebagai 3D. Selanjutnya kita mampu 
menjelajahi rumah contoh, tersebut 
mulai dari sudut-sudutnya, posisi 
kamar, lantai demi lantai hingga detail 
desainnya.

Sedangkan bagi anda yang memiliki 
perangkat VR dapat merasakan sensasi 
berada langsung di dalam rumah 
contoh dan jauh lebih dalam. Dengan 
menggunakan VR maka kondisi akan 
terasa lebih nyata.
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Rumah
Kita

Perumnas Terus 
Maksimalkan 
Inovasi pada 
Pembangunan 
Sentraland 
Dramaga
Perum Perumnas 
tetap menjaga 
konsentrasi dalam 
menyediakan rumah 
subsidi sesuai dengan 
penugasan dari 
pemerintah. Salah 
satu proyek yang 
diandalkan adalah 
Sentraland Dramaga 
Bogor.
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Kabar terbarunya, Perumnas 
sukses melakukan akad kredit dari 
perkembangan unit yang telah mulai 
selesai. Diharapkan akad kredit yang 
berhasil diwujudkan dapat mencapai 
lebih dari 750 akad hingga bulan April 
2019 ini. Proyek Dramaga menargetkan 
68-70 persen dari unitnya akan 
ditujukan untuk rumah subsidi bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah 
(MBR) sedangkan sisanya untuk ruko 
komersial.

Proyek rumah subsidi ini terletak di 
kawasan Cibungbulan, Bogor. Butuh 
waktu hanya sekitar 30 menit dari 
kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) 
Dramaga atau 1 jam dari Stasiun Bogor 
untuk mencapainya. Di area tersebut, 
Perumnas memiliki lahan seluas 38 
hektare (ha) yang akan dibangun 
perumahan dengan estimasi hampir 3 
ribu unit. Rumah yang dibangun  terdiri 
dari rumah sederhana tapak, rumah 
sederhana, dan ruko komersial.

Perumnas juga akan mulai melakukan 
penempatan secara bertahap dimulai 
dari unit di cluster Pangrango pada 
bulan Juli nanti. Bahkan rencananya 
Perumnas juga akan memasarkan 
cluster baru yaitu untuk cluster Ciremai. 
Tidak hanya sampai di sana, Perumnas 
juga tengah fokus dalam proses 
penghunian dan penataan kawasan 
serta pembangunan infrastruktur 
penunjang. Perkembangan selanjutnya 
akan hadir banyak fasilitas mewah 
di lokasi Perumnas Dramaga mulai 
dari waterpark untuk rekreasi hingga 
kawasan sentra perdagangan modern.

Tidak seperti pada proyek umumnya, 
namun rumah ini dibangun 
menggunakan teknologi pracetak. 
Sentraland Dramaga menjadi proyek 
perdana Perumnas yang menggunakan 
teknologi tersebut. Teknologi ini 
akan mempermudah para pekerja 
bangunan untuk menyelesaikan 
proyek pembangunan yang sedang 
dilaksanakan. Bahkan dapat 
menghemat sekitar 12 persen dari segi 
biaya, waktu maupun tenaga kerja.
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Meski dibangun secara pracetak, rumah ini 
diklaim tahan terhadap gempa. Selain itu, 
penggunaan teknologi pracetak ini juga dalam 
rangka mendukung program Sejuta Rumah. 
Sebelumnya, Perumnas telah melakukan uji coba 
pada dua rumah contoh pracetak. 

Hasilnya menunjukkan, penggunaan beton 
pracetak dengan tebal dinding 7 centimeter 
pada rumah tapak ini dapat menurunkan harga 
konstruksi. Sebelumnya, harga konstruksi 
sebesar Rp1,8 juta per meter persegi lalu dapat 
ditekan lebih efisien sehingga turun di kisaran 
Rp1,2 juta hingga Rp1,4 juta per meter persegi.

Dari sisi kesiapan, dinding beton 
pracetak memiliki tekstur halus dan siap 
pengecatan. Selain mudah dan cepat dalam 
pembangunannya, keunggulan lainnya alat 
pracetak ternyata mudah dipindahkan. Seluruh 
dinding di perumahan ini akan dibangun dengan 
dicor. Tidak menggunakan batako atau batu 
bata. Sedangkan untuk atap dan keramik sama 
dengan rumah konvensional menggunakan 
atap plafon. Hanya panel dinding saja yang 
membedakannya.
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Investasi

Saatnya 
Mengenal 
Lebih Dekat 
Berinvestasi Di 
Bursa Komoditas
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Setiap orang punya pilihan jenis investasi terbaik bagi 
dirinya. Mereka memilihnya dengan pertimbangan karakter 
dan risiko investasi tersebut. Keputusan berinvestasi tidak 
bisa diambil hanya dengan melihat dari beberapa sisi suatu 
perusahaan. Kita harus terus menerus melakukan penilaian 
dan mengambil keputusan dari investasi yang akan dilakukan. 
Semakin melek finansial dan investasi, semakin banyak jalan 
terbuka untuk mengamankan masa depan keuangan keluarga.
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Salah satu instrumen investasi yaitu perdagangan ber-
jangka (futures trading). Secara umum ini merupakan 
transaksi perdagangan derivatif dengan mencari margin 
trading dari produk komoditas. Lazimnya komoditas yang 
diperdagangkan dalam kontrak perdagangan berjangka 
adalah; emas, CPO, kopi, dan kakao. Tapi juga ada produk 
lainnya yaitu kontrak indeks dan valas yang cukup popul-
er di kalangan investor.

Saat ini pertumbuhan volume transaksi perdagangan ber-
jangka di Bursa Berjangka tergolong masih lambat apabila 
dibandingkan perdagangan saham di Bursa Efek. Namun 
perdagangan berjangka kedepan diyakini akan menjadi 
alternatif investasi yang sangat menarik.

Selama ini masyarakat awam masih meragukan prospek 
dari investasi perdagangan berjangka. Tak dapat dipun-
gkiri hal itu terjadi karena adanya sejumlah hambatan. 
Mulai dari kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat, 
kurangnya pemahaman, minimnya sosialisasi, modal 
investasi yang dinilai besar dan tools bertransaksi yang 
dinilai begitu rumit, hingga munculnya perusahaan-peru-
sahaan ilegal.

Asal jeli memilih perusahan yang tepat, sebenarnya 
tidak perlu takut melakukan investasi di Bursa Berjangka. 
Investasi di pasar komoditi ini menjanjikan keuntungan 
bagus dibandingkan semua jenis investasi di pasar uang 
dan pasar modal. Ini karena investor bisa meraih keun-
tungan baik pada posisi buy-sell atau posisi sell-buy.

Namun investor tidak boleh melupakan prinsip high risk 
high return. Pahami sungguh-sungguh karakteristik pe-
rusahaan yang akan dipilih sebelum melakukan investasi. 
Jangan tergiur kalau ada iming-iming yang terlalu men-
guntungkan untuk terjadi.

Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)/Jakarta 
Futures Exchange (JFX), Stephanus Paulus Lumintang, 
sebelumnya pernah mengingatkan munculnya persep-
si masyarakat yang takut dengan investasi berjangka, 
disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya pemaha-
man, juga karena banyaknya penipuan atau biasa dikenal 
dengan investasi bodong yang dilakukan oknum.

Investor harus memastikan pialangnya tersebut resmi 
dengan aturan informasi SITNA (sistem informasi tran-
saksi nasabah), menggunakan sistem Kliring Berjangka 
Indonesia (KBI). Dengan sistem SITNA ini nasabah bisa 
memantau transaksinya.
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Lebih lanjut, dia memberikan saran 
buat investor tentang pentingnya 
agar masyarakat memahami terlebih 
dahulu serta mempelajari investasi 
yang diinginkan dalam perdagangan 
berjangka. Lalu mengecek keabsa-
han pialang berjangka yang dituju 
ke regulator yakni Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti).

Tips lainnya adalah untuk melakukan 
simulasi menggunakan demo account 
secara gratis melalui aplikasi yang 
telah disiapkan BBJ untuk pendekatan 
‘knowing by doing’ tanpa resiko.

Mekanisme perdagangan bursa 
komoditas terbagi dua yaitu multilat-
eral dan bilateral. Multilateral adalah 
mekanisme transaksi (jual/beli) 
antara banyak pihak dengan banyak 
pihak dengan sistem tawar-menawar 
secara terbuka di bursa. Sedangkan 
bilateral adalah transaksi yang hanya 
dilakukan oleh satu pihak dengan 
satu pihak yang biasanya terjadi di 
luar bursa atau dikenal dengan over-
the-counter (OTC).

Investasi multilateral telah tersedia 
dalam nominal kecil untuk men-
jangkau sebagian besar masyarakat 
Indonesia. Investasi multilateral 
adalah jenis investasi yang berdasar-
kan transaksi komoditas, di Indonesia 
mencakup 3 komoditi yakni emas, 
kopi, dan karet.

Salah satu nasihat dan kunci sukses in-
vestor legendaris dunia, Warren Buffet 
dalam investasi dikenal juga dengan is-
tilah. Strategi ini merupakan salah satu 
cara terbaik dalam membatasi risiko.

Diversifikasi berarti membagi investasi 
pada berbagai instrumen atau dalam 
konteks komoditas bisa juga dengan 
membeli produk komoditas yang ber-
beda-beda dari berbagai sektor.

Pada perdagangan komoditas, diversi-
fikasi dapat dilakukan melalui investa-
si pada perusahaan yang berbasis 
komoditas, kemudian melalui komod-
itas fisik seperti logam mulia, ataupun 
trading pada pasar berjangka.

Diversifikasi pada berbagai komoditas 
dapat dilakukan dengan membaginya 
menjadi beberapa sektor. Mulai dari 
logam mulia misalnya emas (sektor 
logam mulia dan bersifat ‘safe haven’), 
sektor energi bisa pada minyak men-
tah, dan agrikultur pada kopi.

Strategi ini bertujuan agar trader atau 
investor dapat senantiasa memperoleh 
keuntungan pada berbagai kondisi 
ekonomi. Seperti yang diketahui, bursa 
saham umumnya bergerak berlawanan 
dengan bursa komoditi. Ketika bursa 
saham dalam tren penurunan, bi-
asanya justru bursa komoditas memu-
lai tren naik.
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Indonesia
Update

Yuk Pahami KPR 
Tenor 25 Tahun atau 
Lebih untuk Milenial

Gaya hidup generasi milenial 
dikenal para pencari pengala-

man dan menikmati hidup saat 
ini. Kebiasaannya dari minum 

kopi, pelesir, santap kuliner 
hingga bergaya mengikuti tren 
terkini. Semuanya akan sema-

kin memberatkan para milenial 
memiliki hunian.

Harga rumah juga tidak akan 
lagi murah. Data dari Kemen-

terian Koordinator Bidang 
Perekonomian menyebutkan 
harga rumah di Jabodetabek 

mengalami kenaikan 20% per 
tahun. Sementara kenaikan 

gaji milenial posisi karyawan 
rata-rata hanya 10% per tahun.
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Hal ini menjadi tantangan dalam me-
menuhi keinginan mereka untuk berin-
vestasi memiliki rumah. Tantangan buat 
mereka seperti sulit menyediakan uang 
muka rumah, dan juga tidak mampu 
mencicil kredit pemilikan rumah/apar-
temen (KPR/KPA). Sementara apabila 
menunggu gaji naik atau tabungan cuk-
up tentu harga rumah akan naik lebih 
tinggi.

Salah satu solusi adalah dengan men-
gambil pinjaman KPR/KPA bertenor 
panjang. Sejak dua tahun terakhir ban-
yak bank yang menawarkan tenor KPR 
yang lebih panjang 25-30 tahun. Hal ini 
dilakukan Bank BNI, Bank OCBC NISP, 
CIMB Niaga, Maybank Indonesia, Bank 
MNC, serta Bank BTN.

KPR tenor panjang juga bisa menjadi 
salah satu solusi mempercepat upaya 
pembelian rumah. Dengan tenor lebih 
lama, angsuran kredit jadi lebih kecil, se-
hingga yang tadinya belum mampu beli 
rumah, sekarang jadi mampu.

Founder Gradana, Angela S Oetama, 
yang memimpin sebuah startup dalam 
pembiayaan properti, melihat kendala 
anak milenial untuk mendapatkan KPR 
adalah uang muka atau down payment 
(DP) yang setidaknya 15%. Karena itu 
muncul kebutuhan kredit uang muka 
akibat kenaikan harga rumah selalu leb-
ih cepat dibanding peningkatan peng-
hasilan. Karena itu pihaknya menawar-
kan kredit uang muka bertenor 36 bulan 
untuk milenial.

Salah satu bank BUMN yang meluncur-
kan KPR tenor panjang untuk milenial 
adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
Setidaknya ada beberapa produk KPR 
khusus generasi milenial yang disiapkan 
di sepanjang tahun ini. Salah satun-
ya adalah adalah KPR Angsuran Tetap. 
Tenor pinjaman yang ditawarkan paling 
lama untuk 25 tahun.

Produk tersebut memiliki bunga tetap 
dengan maksimal waktu selama 10 ta-
hun. Nasabah dapat meminta tenor 

yang lebih lama dengan skema floating 
with floor atau BI-7 Days (Reverse) Repo 
Rate yang ditambah dengan bunga yang 
ditetapkan pada akad. Produk ini akan 
mengincar generasi milenial di segmen 
menengah dengan penghasilan per bu-
lan sekitar Rp10 juta— Rp20 juta. 

Bank BTN tidak kalah dengan men-
gandalkan KPR Gaeess!! yang juga men-
awarkan tenor panjang. Untuk kredit 
kepemilikan apartemen (KPA) diberikan 
tenor sampai 20 tahun. Sedangkan un-
tuk tenor kredit rumah mencapai 30 ta-
hun.Para milenial hanya disyaratkan ma-
sih berusia 21 hingga 30 tahun, memiliki 
pendapatan/gaji tetap, dan minimal su-
dah bekerja 1 tahun di perusahaan yang 
sama.
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Lewat KPR Gaess!! BTN menawarkan 
DP minimal 1% khusus untuk 
rumah pertama. Sehingga kalangan 
milenial tidak perlu khawatir untuk 
mengumpulkan uang muka. Tenornya 
yang panjang menguntungkan nasabah 
karena cicilannya bisa ringan. Karena 
mereka masih muda sehingga jangka 
waktunya bisa lebih panjang.

Maybank menawarkan KPR 30 tahun 
untuk karyawan tetap di perusahaan 
dengan reputasi cukup baik dengan 
usia minimal 21 tahun dan maksimal 
30 tahun. Produk bisa dipakai untuk 
membeli rumah/apartemen baru 
atau seken di lokasi manapun asal 
memenuhi kriteria Maybank. 

Begitu pula dengan KPR 25 tahun dari 
Bank OCBC NISP, CIMB Niaga, dan Bank 
BNI. Mereka menyasar pemuda berusia 
hingga 30 tahun yang sudah berstatus 
karyawan tetap dengan masa kerja 
minimal 2-3 tahun. Rumah yang dibeli 
direkomendasikan di proyek real estate 
yang sudah bekerja sama dengan bank.

Pada umumnya para pakar pengatur 
keuangan menyepakati jika KPR tenor 
panjang itu menguntungkan. Cicilan 
KPR bisa lebih rendah bagi pekerja 
berpenghasilan rata-rata. Cicilan 
dapat lebih rendah dengan tenor yang 
semakin panjang. Dengan simulasi KPR 
rumah harga Rp500 juta dengan tenor 
10 tahun, besaran cicilan mencapai Rp6 
juta per bulan. Sementara dengan tenor 
30 tahun cicilan hanya Rp4 jutaan per 
bulan. 

Cicilan yang lebih kecil juga berarti lebih 
bebas mengalokasikan penghasilan 
untuk kebutuhan lain. Intinya tidak 
terbebani dengan pengeluaran cicilan 
KPR yang terlalu besar setiap bulannya. 
Bank biasanya juga lebih meringankan 
uang muka bagi debitur yang memilih 
cicilan KPR tenor panjang. Keuntungan 
yang akan dihasilkan oleh pihak bank 
juga semakin besar karena semakin 
lama cicilan maka bunga KPR pun 
semakin besar.

Namun selain itu juga harus disadari 
semakin lama masa cicilan, semakin 
besar bunganya. Selain itu, bank juga 
sudah memperhitungkan nilai inflasi 
di masa depan, kenaikan nilai properti, 
sehingga pembiayaan yang diberikan 
bank menjadi ‘modal’ yang harus 
menghasilkan laba.

Namun di Indonesia harga rumah selalu 
meningkat cepat karena kebutuhan 
yang masih tinggi. Ini akan membuat 
total bunga KPR jangka panjang itu 
akan tertutup oleh kenaikan harga 
rumah. Beban bunga KPR ditambah 
biaya-biaya rumah seperti pajak, 
biaya pemeliharaan dan penggantian, 
penyusutan, dan lain-lain selama 
masa kredit, masih jauh lebih rendah 
dibanding kenaikan harga rumahnya.

Misalnya, apabila harga rumah naik 10 
persen per tahun, selama masa KPR 
30 tahun peningkatannya mencapai 
300 persen atau tiga kali lipat harga 
perolehannya. Ini artinya jauh 
melampaui total biaya bunga kredit 
tersebut.
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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

*Syarat dan ketentuan kuis dapat berubah 
sewaktu-waktu dengan pemberitahuan melalui 

@infoperumnas

Quiz KITA

Susun gambar

Quiz
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Meniru Pengembangan 
Di Tangerang

Kota dan
Cerita

Raksasa-raksasa Pengembang Properti sangat 
berperan membangun kawasan tangerang
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Impian membangun 10 Kota Mandiri 
dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 
masih belum jelas realisasinya. Namun 
kita dapat belajar dari pengembangan 
kawasan yang bertetangga yaitu 
Tangerang dan Tangerang Selatan. 
Keduanya sangat dikenal dengan 
Kota Modern yang dibangun oleh 
beberapa pengembang raksasa. Kota 
Modern tersebut dinilai berpotensi 
untuk ditransformasi menjadi Kota 
Mandiri apabila mendapat dukungan 
infrastruktur yang lebih baik.

Raksasa-raksasa pengembang properti 
sangat berperan membangun kawasan 
Kota Tangerang dan Tangsel yang 
kemudian menarik pelaku industri jasa 
dan perdagangan. Hal itu menjadi faktor 
utama kemajuan Tangsel selama ini. 
Ada aliran investasi masuk ke wilayah 
tersebut.

Selama ini infrastruktur yang cukup 
baik dikembangkan dari sejumlah 
pengembang besar, seperti di BSD City, 
Gading Serpong, Bintaro Jaya, atau juga 
Alam Sutera. Sayangnya, semua itu 
belum diintegrasikan kepada wilayah 
lainnya di Kota Tangsel dan Tangerang.

Ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan untuk mengembangkan 
Kota Mandiri dengan berkaca dari 
pengalaman negara lain. Hal pertama 
berarti jauh sebelum merencanakan 
Kota Mandiri, pemerintah mesti turun 
tangan dalam merancang infrastruktur 
secara matang.

Jika sebuah kota dirancang bagi populasi 
1.000 penduduk, maka pemerintah 
sudah mempersiapkan kebutuhan 
air dan listrik di wilayah itu serta 
jangkauan transportasi ke pusat kota. 
Pemerintah harus terlibat, sehingga 
bila telah dibangun otomatis semua 
infrastruktur pengembangannya sudah 
menunjang. Kondisi di sini terbalik 
karena pemerintah di Indonesia terlihat 
tidak ikut merencanakan pengaturan 
pertumbuhan suatu wilayah dan hanya 
berjalan mengikuti perkembangan yang 
terjadi.

Beberapa pengembang raksasa 
mengembangkan Kota Tangerang dan 
Tangsel dengan konsep Kota Modern.
Kemajuan Kota Tangerang dan Tangsel 
didominasi oleh peran pengembang 
seperti Sinarmas Land Group, PT 
Summarecon Agung Tbk, PT Alam Sutera 
Realty Tbk, PT Paramount Enterprise 
International, ataupun PT Jaya Real 
Property Tbk.

Bumi Serpong Damai (BSD) atau 
BSD City adalah salah satu kota yang 
masih berupa kota satelit namun 
sedang bertransformasi menuju 
Kota Mandiri. Terletak di Kecamatan 
Serpong, Tangerang Selatan, BSD City 
diresmikan pada 16 Januari 1984. 
BSD City merupakan salah satu kota 
satelit dari Jakarta yang pada awalnya 
ditujukan untuk menjadi kota mandiri, 
dengan semua fasilitas disediakan di 
kota ini. Mulai dari kawasan industri, 
perkantoran, perdagangan, pendidikan, 
wisata, sekaligus wisata.

BSD City merupakan proyek kota 
terencana dengan total luas lahan 
terbesar di Indonesia dengan luas lahan 
sebesar 6.000 hektar. Bisa dibilang 
BSD salah satu pengembang berjasa di 
Tangerang karena dilihat dari kemajuan 
pesat yang dilakukan BSD City turut 
mengubah Tangerang sehingga tidak 
kalah maju dengan kota lainnya di 
Indonesia.

Pengembang berikutnya adalah PT Alam 
Sutera Realty Tbk yang mendirikan 
sebuah kawasan terpadu bernama 
Alam Sutera di Serpong, Tangerang 
pada tahun 1994. Kawasan ini telah 
menjelma menjadi sebuah Kota Modern 
yang mapan, dinamis, dan menjadi 
primadona di wilayah Tangerang.

Banyak fasilitas di area Alam Sutera 
seperti pusat perbelanjaan, hiburan, 
pendidikan, arena bermain, tempat 
ibadah, pusat olahraga, transportasi, 
dan keamanan. Pesatnya pertumbuhan 
kawasan tersebut telah membuat 
Alam Sutera semakin dipercaya oleh 
masyarakat sebagai pilihan untuk hidup 
yang berkualitas. 
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Salah 
s a t u 

K o t a 
M o d e r n 

l a i n n y a 
t e r l e t a k 

sekitar 21 Km 
di sebelah barat 

Jakarta, berada di 
daerah Tangerang. 

Summarecon Serpong 
dikembangkan oleh 

PT Summarecon Agung. 
Kawasan ini dikembangkan 

sejak 1993, kemudian dikenal 
dengan nama Gading Serpong. 
Namun pada tahun 2004, masing-
masing pihak memutuskan untuk 
mengembangkan kawasannya 
sendiri-sendiri dengan porsi 
pengembangan yang kurang 
lebih sama. Walaupun bernama 
Summarecon Serpong, namun 
bukan berarti terletak di 
Kecamatan Serpong maupun 
Kecamatan Serpong Utara 
melainkan di Kecamatan Kelapa 
Kua, Kabupaten Tangerang. 

Sebagai salah satu pengembang 
di Tangerang pengembang ini 
memiliki fasilitas yang tidak 
kalah dengan kota modern lain 
di Indonesia, seperti fasilitas 
hiburan, pasar, industri, 
pendidikan, dan kuliner. Konsep 
kota yang modern membuat 
Summarecon Serpong terkenal 
tidak hanya di Tangerang tapi 
dari masyarakat di luar Kota 
Tangerang-pun mengunjungi 
kota mandiri ini.

S a t u 
k o t a 

m o d e r n 
l a i n n y a 

adalah Bintaro 
Jaya yang berada 

di Tangerang. 
Dikembangkan oleh 

PT. Jaya Real Property 
pertama kali pada tahun 

1979. Bintaro Jaya  semakin 
populer dengan tuntasnya 

juga Tol Ulujami, Serpong. 
Sejak pertama kali dikembangkan 
sebagai Kota Modern, arealnya 
terus meluas hingga ke Kota 
Tangerang Selatan.

Bintaro Jaya menjadi pengembang 
di Tangerang yang membangun 
kawasan modern berkonsep 
hijau dengan banyak sarana 
hiburan, pusat perbelanjaan, dan 
lainnya. Ini yang menjadikannya 
sebagai primadona bagi warga 
Tangerang.
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Berikutnya ada Lippo Karawaci, kota 
modern di Kota Tangerang didirikan pada 
tahun 1990 oleh PT Lippo Karawaci Tbk. 
Kawasan Lippo Karawaci ini terletak di 
Lippo Village di Karawaci, Tangerang. 
Sebuah area dengan kawasan industri 
ringan, melalui penggabungan 8 
perusahaan properti terkait pada tahun 
2004. Kini Lippo Karawaci menjadi 
kawasan industri terbesar di Indonesia 
dengan keunikannya serta terpadu. 
Dengan keunggulan dalam bidang 
industri dan properti kota Tangerang pun 
jadi terlihat maju dalam hal tersebut.

Terakhir ada Citra Raya yang merupakan 
pengembangan kota terpadu terbesar 
oleh citra group di Tangerang. Citra Raya 
ini juga termasuk Kota Modern yang 
berada di Tangerang. Pembangunannya 
dimulai pada tahun 1994. Sejak awal 
pembangunannya, Citra Raya telah 
mengalami pertumbuhan yang sangat 
pesat, sehingga menjadikan kawasan 
Tangerang sebagai kawasan bisnis yang 
kuat di Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Dengan banyaknya fasilitas pendidikan, 
rekreasi, kesehatan, dan agama 
membuat kawasan Citra Raya menjadi 
cukup berkembang di Tangerang. 
Kawasan Citra Raya pun memiliki 
konsep “green community” 
dengan harapan masyarakat 
disana mempunyai gaya 
hidup yang “green”.

Terkini adalah terdapatnya proyek 
Perumnas  bekerjasama dengan 
PT KAI yang menggodok konsep 
hunian terintegrasi transportasi 
dengan nama Mahata 
Serpong. Diyakini proyek 
yang turut memeriahkab 
area tangerang ini 
akan mendorong 
perubahan gaya 
hidup masyarakat 
khususnya di 
Tangerang.
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Penginapan Tidak 
Terlupakan

Pada Sebuah Gelembung

Plesiran

Bubble Hotel, Bali
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Salah satu penginapan terunik saat ini dan berada di 
Bali. Dengan bentuk sebuah gelembung transparan 
berada alam bebas, Bubble Hotel. Hotel inilah yang 
menjadi tujuan paling banyak dicari saat ini. 

Desainnya menyerupai gelembung transparan. Tentu 
ini akan membuat pengunjung merasakan sensasi 
alam yang begitu dekat. Pemandangan laut seharian 
dan taburan bintang di malamnya. Semua sangat 
indah dari terbit matahari hingga malam tiba. Dijamin 
tidak akan terlupakan.

Peminatnya mulai dari lokal hingga turis asing ingin 
merasakan pengalaman berbeda dengan bermalam 
di Bubble Hotel, yang sering disebut berada di bibir 
Pantai Nyang-nyang, Uluwatu. Semua calon tamu 
tidak sabar membuktikan hotel dengan beratapkan 
langit nan indah.

Bagi calon tamu yang telah reservasi dapat menuju 
lokasi dari daerah Kuta menggunakan mobil rental. 
Perjalanan menuju pantai dapat dilalui dengan mulus 
menggunakan bantuan Google Map dengan tempo 
tempuh 2 jam tanpa macet. Dengan mobil rental juga 
akan memudahkan membawa bekal, karena tempat 
penginapan hanya menyediakan cemilan ringan.

Sesampainya di parkiran tamu harus berjalan kaki 
selama 15 menit menuruni tebing hingga sampai 
ke Pantai Nyang-nyang. Lokasinya jauh lebih sunyi 
dibanding pantai-pantai di Seminyak apalagi Kuta. 
Area pantai ini, terkesan sangat pribadi.
 
Menemukan hotel ini juga tidak semudah itu, karena 
hanya ada kamar buble dengan satu berukuran 
kecil dan satu ukuran besar. Letaknya pun saling 
berjauhan, yang berukuran kecil di sisi kiri dan yang 
besar di kanan. Ukuran bubble kecil sangat pas untuk 
dua orang jadi apabila berpelesir lebih dari dua orang 
disarankan memesan yang ukuran besar. 

membuat 
pengunjung 

merasakan sensasi 
alam yang begitu 

dekat

hotel 
dengan 
beratapkan 
langit
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Namun pantai ini sudah identik sebagai 
destinasi bulan madu. Jadi sangat jarang 
ada orang yang bergerombol untuk 
menginap dalam satu Bubble. Walaupun 
ukuran bubble kecil, tas bawaan tetap 
bisa masuk. Namun untuk urusan mandi 
dan buang air, turis harus memiliki jiwa 
petualang. Karena semuanya dilakukan 
di luar ruang atau tanpa sekat sama 
sekali.

Pada malam hari menjadi atraksi alam 
utama di destinasi ini dengan hujan 
bintang menghiasi. Kesunyian pantai 
juga mengingatkan saya keindahan 
pantai pada film epik Leonardo DiCaprio 

“The Beach”. Langit bertabur bintang 
dan bubble terlihat seperti kunang-
kunang raksasa.

Untuk tarif bermalam untuk dua orang 
di Bubble berukuran kecil dibanderol 
Rp1.300.000,- dan apabila Anda ingin 
iseng memesan makanan, pihak 
penginapan menawarkan Pizza seharga 
Rp150.000 dan beragam pasta.

Jika anda bosan dengan menginap 
dengan desain yang itu -itu saja dan 
sedang mencari penginapan yang unik 
dan beda mungkin anda bisa mencoba 
untuk memesan kamar hotel di bubble 
hotel Bali. Bayangkan aja guys 
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kamar hotelnya tembus pandang jadi bisa 
kelihatan dari luar dan anda yang di dalam 
pun bisa langsung melihat pemandangan 
alam pantai , keren kan! Sensasi Tinggal 
di Kamar Transparan Di Bubble Hotel Bali 
hanya untuk anda yang mencari sesuatu 
yang beda saat berlibur.

Keunikan dari desain-desain hotel yang 
ada di kawasan Bali memang sangat 
bermacam-macam dan keren, namun 
untuk desain hotel yang mulai naik daun 
dan banyak dicari oleh para wisatawan 
ialah hotel gelembung atau Bubble Hotel.

Bubble Hotel bali tepat berada di pinggir 
pantai dengan bentuk kamar yang unik. 
Fasilitas pendukungnya adalah restoran 
dan kamar mandi dengan shower dan alat 
mandi gratis.

Hotel ini sering kehabisan kamar karena 
ketersediaan yang masih terbatas namun 
permintaannya yang tinggi di Bali, jadi 
harus bersabar ya jika memesannya.

Untuk Lokasi pastinya sebenarnya tidak 
ada yang mengetahui namun daerahnya 
yakni ada di Bubble Hotel Uluwatu dan 
Bubble Hotel Pacatu. Namun jangan 
khawatir pada saat pemesanan secara 
online anda akan mendapat detail lokasi 
sehabis melaksanakan reservasi dan 
ketika hingga ditempat akan diantar oleh 
staff hotel menuju lokasi Bubble berada.
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Feng Shui

Dalam feng shui, menaruh tanaman di dalam hunian tidak hanya memberikan 
keuntungan-keuntungan, namun juga dapat mendatangkan energi positif 
serta keberuntungan. Berikut beberapa tanaman yang dikenal membawa 
keberuntungan menurut ilmu Feng shui.

Bambu Hoki atau dracaena sanderiana sekilas menyerupai bambu versi 
mini, tetapi sebenarnya bambu hoki ini masuk ke jenis Dracanea. Tanaman 
ini rimbun sebagai simbol kedamaian, kesehatan, cinta, dan keberuntungan 
selama ribuan tahun.

Dalam ilmu feng shui, tumbuhan lucky bamboo dianggap dapat membawa 
kedamaian, kesehatan, keberuntungan dan cinta bagi penghuni hunian. 
Jumlah tangkai bambu menunjukkan keberuntungan yang dibawanya.

Bunga Anggrek atau Orchidaceae ternyata tidak hanya indah namun juga 
mendatangkan energi positif. Dalam feng shui, anggrek dianggap dapat 
membawa keberuntungan dalam hal cinta dan asmara.  Menaruh bunga 
anggrek di dalam rumah dapat membuat pasangan menjadi lebih romantis. 
Kelebihan lain dari tanaman ini adalah dapat melepaskan oksigen di malam 
hari sehingga sangat baik diletakkan di dalam kamar.

Pachira atau pachira aquatica cukup populer dalam ilmu feng shui. Di 
negara Eropa, tanaman asal Amerika Tengah ini mendapat julukan money 
tree alias pohon uang. Tanaman ini dikenal membawa keberuntungan dan 
kesejahteraan. Dianjurkan untuk memilih batang yang berjumlah 3 hingga 
5 untuk dijalin bersamaan, dan tidak memilih angka 4 yang umumnya 
dianggap sebagai angka sial.

Tanaman lainnya adalah bunga mawar. Biasanya digunakan untuk 
menunjukkan rasa sayang kepada orang terkasih, seperti pasangan 
atau orang tua. Namun dalam feng shui, mawar justru melambangkan 
keberuntungan dalam hal kebahagiaan dan juga  rezeki.

Sementara Bunga Lavender biasa digunakan sebagai bahan untuk 
aromaterapi atau untuk pengusir nyamuk. Menurut ilmu feng shui tanaman 
lavender dipercaya bisa mendatangkan kedamaian ke dalam rumah. Energi 
dari tanaman lavender juga membuat penghuni rumah menjadi lebih betah 
untuk tinggal.

Bunga Matahari atau Helianthus Annuus merupakan tanaman yang juga 
cukup digemari oleh banyak orang.  Warnanya cerah menumbuhkan 
semangat dan menambah kesan ceria. Dalam feng shui sendiri, bunga 
matahari mampu menghidupkan suasana kekeluargaan serta hubungan 
yang harmonis di dalam rumah.

Percaya atau tidak, semuanya berbalik kepada masing-masing orang. 
Jika tidak mempercayainya, setidaknya tanaman-tanaman di atas dapat 
memberikan suasana baru dalam hunian.

Tanaman 
Pembawa 

Hoki di 
Dalam 

Ruangan
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Olahraga ekstrim, freedive 
atau menyelam bebas tanpa 
alat bantu pernapasan kian 
memikat. Sejak olahraga 
ini mulai marak pada 2011, 
perlahan komunitasnya juga 
turut bermunculan hingga ke 
daerah-daerah di Indonesia. 
Bahkan untuk daerah yang 
tidak memiliki laut sekalipun.

Freediving berhasil mendulang 
popularitas karena banyak 
orang yang melihat videonya 
lalu spontan terpesona oleh 
ketenangan para penyelam. 
Tren fotografi dan traveling 
juga turut membuat freedive 
naik daun karena lebih artistik. 
Olahraga ini juga menarik 
bidang lain, seperti lari, karena 
juga ingin memaksimalkan 
penggunaan oksigen.

Disebut sebagai olahraga 
ekstrim, freediving memiliki 
tingkat risiko yang tinggi. Risiko 
olahraga ini menyebabkan badan 
kompetisi seperti International 
Association for Development of 
Apnea, mengencangkan protokol 
keselamatan. Bahkan penyelam AS 
dan Rusia dikabarkan meninggal 
dan menghilang dalam olahraga 
ini, saat menyelam di laut lepas. 

Karena itu untuk para pemula 
disarankan berlatih di kolam 
renang khusus untuk diving. 
Kemudian juga harus ditemani 
para trainer hingga mendapatkan 
sertifikat freediving setelah 
menguasai seluruh tekniknya. 
Freediving menuntut jam terbang 
yang memadai. Hal ini dinilai dari 
pengalaman dan sudah berapa 
lama latihan menyelam tanpa 
dibantu alat pernapasan.

Tidak semua yang bisa snorkeling 
lalu bisa melakukan freediving. 
Dibutuhkan kemampuan menahan 
nafas yang baik karena olahraga 
air ini hanya mengandalkan 
paru-paru saja. Alat khusus yang 
digunakan untuk melakukan free 
diving hanyalah berupa masker 
dan kaki katak saja. Freediving 
biasanya dilakukan hingga 
kedalaman 10 meter.

Kemampuan menahan napas 
memang menjadi kunci utama 
yang wajib diperhatikan oleh 
para diver agar sukses melakukan 
freedive. Oleh karena itu, para 
penyelam bebas disarankan untuk 
melakukan beberapa olahraga 
lain seperti lari, gymnastic, 
senam kardio yang dmei menjaga 
pernapasan tetap sehat dan 
sesuai pada fungsinya. 

Berkenalan 
Dengan 
Selam 
Bebas di 
Indonesia

Sports
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Selain itu, ada pula beberapa teknik yang 
perlu dikuasai agar dapat bertahan lebih 
lama di dalam air. Kalau sudah memahami 
tekniknya, bakal lancar menyelam bebas. 
Setidaknya ada 4 teknik dasar freedive 
sehingga bisa nyaman dan aman dalam 
mengeksplorasi alam bawah laut.

Pertama teknik menyelam tanpa alat bantu 
pernapasan adalah Breath Up. Teknik ini 
sebenarnya berasal dari teknik apnea. Jadi Lo 
perlu latihan dengan menarik nafas sebanyak 
tiga kali kemudian menghembuskannya. Jadi 
kalau kalian menghirup napas selama 3 kali 
berturut – turut, maka hembuskan dalam 
6 kali berturut – turut. Cara ini dilakukan 
agar paru – paru terbiasa dengan kadar CO2 
(karbon dioksida) di dalam darah.

Masuk ke teknik ketiga, yaitu 
Equalize yang benar-benar 
membutuhkan seorang partner. 
Teknik ini membantu mendorong 
tekanan pada telinga. Perlu 
dicatat bahwa cara adaptasi 
setiap orang di dalam air tidaklah 
sama. Ada beberapa orang yang 
dapat mengeluarkan tekanan di 
telinga hanya dengan menekan 
hidung. Atau cara lainnya untuk 
mengeluarkan tekanan adalah 
dengan membuka rahang.

Kemudian, teknik terakhir adalah 
Finning. Walaupun terdengar 
sekilas tidak berkorelasi dengan 
teknik pernapasan. Finning 
adalah gerakan penting untuk 
memaksimalkan seluruh 
gerakan menyelam yang hanya 
menggantungkan pada cadangan 
oksigen yang tersisa.

Teknik ini adalah bagaimana 
cara penyelam bergerak dan 
melakukan akselerasi yaitu 
bergerak sedikit mungkin tetapi 
mendapatkan gerakan yang 
semaksimal mungkin. Karena 
selama menyelam hanya 
mengandalkan cadangan oksigen 
yang dihirup sebelum menyelam, 
maka sangat penting untuk 
melakukan gerakan – gerakan 
yang efisien agar oksigen  di 
dalam tubuh tidak cepat habis.

Untuk mempraktikkan teknik 
tersebut secara langsung 
atau ingin melihat bagaimana 
pengaplikasian tekniknya, Lo 
bisa lihat video berikut ini. 
Rizky memberikan contoh 
langsung seperti bagaimana 
menghirup udara maupun teknik 
mengeluarkan udara.

Sangat diingatkan kalau empat 
teknik ini jangan sampai dilakukan 
tanpa teman atau trainer. Jadi 
sebaiknya tidak langsung coba 
teknik-teknik ini langsung di laut 
dalam. Hal ini dimaksudkan agar 
tidak terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan.

Teknik ini juga bisa dipakai untuk 
menyelamatkan diri di air dalam. 
Terutama harus terjun ke air, dan 
tidak membawa alat pernapasan 
yang memadai, atau dalam 
keadaan darurat. 
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Karirnya sebagai perencana 
keuangan dimulai dari nol. 
Ligwina Hananto, perencana 
keuangan independen dan CEO 
Quantum Magna (QM) Financial, 
bercita cita ingin meningkatkan 
pengetahuan keuangan 
masyarakat. Buatnya itu adalah 
PR seumur hidup. Selalu ada 
yang naik kelas, namun yang 
baru mencari tahu juga banyak.

Tahun 2003 awal dia mulai 
merintis karirnya dengan 
menawarkan jasa perencanaan 
keuangan via sms pada teman-
temannya. Sedikitnya ada 100 
nomor yang dikirimi pesan 
pendek namun hanya empat 
yang balas.  Tiga di antaranya 
menertawakan, dan satu yang 
sukses jadi klien. 

Sejak itulah dia mulai terjun 
sebagai financial planner. 
Pengalaman pertama ini 
mengajarkan padanya bahwa 
kepercayaan adalah hal 
terpenting dalam bisnis jasa. 
Klien mau mempercayakan 
keuangannya karena mereka 
percaya pada kredibilitas.

Klien baru berikutnya adalah suaminya 
sendiri. Setelah itu dia sadar bahwa 
membuat orang percaya tidaklah mudah. 
Sangat sulit menemukan klien baru. Tapi 
dia terus berusaha meyakinkan orang 
meski hasilnya tidak memuaskan.

Sepanjang 2003-2005 kliennya hanya 
enam orang. Pada 2006 kliennya 
bertambah menjadi 13 orang. Satu 
teman, suami dan 11 sisanya sepupunya 
semua. Tiga tahun bisnis berjalan masih 
belum juga ada tanda-tanda bakal 
bersinar. Dia melakukan evaluasi dan 
menyadari agar jasanya banyak dikenal 
orang dirinya harus gencar berpromosi. 

Merintis 
Sebagai 

Finansial 
Keuangan 

dari Nol

Hobby
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Pada Juni 2006 ia mengisi acara di stasiun 
radio Hard Rock FM tentang perencanaan 
keuangan, sambil mempromosikan usaha-
nya lewat Quantum Magna Financial. Saat 
itu status usahanya belum berbadan hukum. 
Dari bulan ke bulan pendengar Hard Rock 
mulai menyukai acaranya. Gayanya yang ce-
plas-ceplos dan jujur ketika menilai sebuah 
produk investasi membuat pendengarnya 
yakin atas kemampuannya.

Bisnisnya kian menunjukkan cahaya terang. 
Kliennya makin banyak. Wina kemudian 
menjadikan Quantum Magna Financial se-
bagai PT pada September 2006 dan menja-
di CEO di perusahaan itu. Kliennya rata-ra-
ta pegawai kelas menengah dengan gaji di 
atas Rp10 juta. Dia mempekerjakan puluhan 
pegawai, seperti financial planner, customer 
relation officer dan staf.

Dia makin mantap melakukan edukasi bidang 
keuangan untuk banyak kalangan. Visi ini ti-
dak hanya jadi obsesi pribadi atau slogan pe-
rusahaannya saja, tapi juga visi yang dijiwai 
dengan baik oleh seluruh pegawainya.

Memang diakuinya tidak mudah untuk mem-
buat pegawainya memahami dan bernapas 
dengan visi tersebut. Semua melihat sebera-
pa besar passionnya itu. Dia tularkan passion 
itu dengan terus mendorong pegawainya 
memberikan edukasi, berpartisipasi dalam 
pembuatan seminar, dan menulis artikel. 

Menurutnya ada rasa kepuasan besar saat 
berhasil meningkatkan kesadaran seseorang 
tentang profesi perencanaan keuangan. Ter-
lebih lagi, jika mereka berhasil menyelamat-
kan orang itu dari kemiskinan.
 

Selain melalui kuliah, dia juga 
menimba ilmu dengan mengiku-
ti pelatihan untuk mengasah ke-
mampuannya. Dia punya motto 
Life is about learning. Akan selalu 
ada orang yang lebih pintar dari 
dia sehingga harus mau belajar 
terus. 

Dia berhasil lulus kuliah dari 
jurusan Finance & Marketing 
Curtin University of Technolo-
gy, Perth Australia. Setelahnya 
dia langsung bekerja di Hong-
kong Shanghai Bank Corporation 
(HSBC) Bandung pada Januari 
1999. Posisinya adalah Customer 
Service,

Karena menikah dengan rekan 
sekantor akhirnya dia melepas-
kan posisinya karena aturan pe-
rusahaan yang tidak membole-
hkan suami-istri bekerja di satu 
perusahaan. Setelah empat bu-
lan menganggur, dia kemudian 
masuk ke perusahaan periklanan 
sebagai media planner. Di tempat 
baru ini dia banyak belajar men-
genai cara pengaturan uang klien 
yang ingin beriklan.

Demi menjadi perencana keuan-
gan dia harus belajar tentang 
financial planner secara formal 
agar memiliki bekal cukup. Dia 
melanjutkan kuliah ke IPMI Busi-
ness School Jakarta pada Febru-
ari 2003, mengambil magister 
manajemen investasi.

Kini Wina memegang sertifikasi 
dari Financial Planning Standards 
Board, Certified Wealth Manag-
er Association, dan International 
Association of Registered Finan-
cial Consultants. 

Dia menolak melihat dirinya han-
ya sebagai financial planner dan 
merasa harus berkontribusi lebih 
besar. Dulu, objektifnya adalah 
mendapatkan klien agar mau 
membayarnya untuk membuat-
kan perencanaan keuangan. Tapi 
sekarang, tujuan utamanya ada-
lah membuka wawasan finansial 
orang yang ditemui.

Memang, hal itu tidak akan ber-
dampak langsung terhadap per-
forma penjualan. Tapi, berdasar-
kan pengalaman, meski tidak 
semua calon kliennya bergabung 
dengan QM Financial, mereka 
akan merekomendasikan jasa 
QM Financial kepada orang lain, 
yang berarti menambah daftar 
calon klien prospektif baginya.
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Meja 
Makan

Tempat untuk pengalaman bersantap unik tentu cukup 
banyak pilihannya. Namun hanya ada satu tempat seperti 
Tugu Kunstkring Paleis, di Jakarta Pusat. Dijamin banyak 
hal bisa dipelajari pengunjungnya dari setiap benda yang 
termasuk bernilai seni dan sejarah tinggi.
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Di Kunstkring, benda seni dijamin 
memiliki nilai tambah. Tidak sekedar 
artistik, tetapi pernah dimiliki atau 
minimal dipegang oleh orang penting. 
Semua yang ada di sana masuk kate-
gori benda langka untuk ditemukan 
yang serupa.

Tampilan gedung berwarna putih 
dengan gaya kolonial berada di Jalan 
Teuku Umar Nomor 1, Jakarta. Posis-
inya sangat mudah ditemukan karena 
berada di pertigaan jalan antara Teuku 
Umar, Cut Meutia, dan Cut Nyak Dien.

Sejak tahun 2013 gedung tersebut 
hidup kembali berkat Tugu Group 
yang menjadikan gedung bernama 
Gedung Kunstkring tersebut menjadi 
restoran dan galeri seni. Alhasil pintu 
gedung tersebut terbuka lebar.

Sejarah gedung tersebut dimulai pada 
17 April 1914, saat Gubernur Jenderal 
Pemerintah Hindia Belanda Freder-
ik Idenburg membuka gedung pusat 
seni Gedung Kunstkring. Didesain 
oleh arsitek PAJ Moojen, bangunan 
penuh kharisma ini dimiliki oleh Ned-
erlandsch Indische Kunstkring, yaitu 
kelompok seniman dan budayawan 
Hindia Belanda.

Sejarah gedung 
tersebut dimulai pada 
17 April 1914
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Kesan mewah begitu terasa di dekorasi 
dengan dipajangnya lukisan “The Fall of 
Java”, yang mengisahkan penangkapan 
Pangeran Diponegoro.  Lukisan tersebut 

dilukis sendiri oleh pendiri Tugu Group, 
Anhar Setjadibrata. 

Penamaan ruang di restoran ini juga begitu 
unik. Salah satunya Ruang Multatuli alias 

Ernest Douwes Dekker.Suasana berbeda 
dirasakan saat berada di The Balcony of 

Menteng. Sebuah balkon dengan ubin asli 
berusia satu abad. Ada pula ruang rijsttafel yang 

menceritakan sejarah penyajian hidangan yang unik 
ala Hindia Belanda, atau Ruang Soekarno yang memuat 

memorabilia dari Presiden RI pertama.

Untuk hidangan sendiri yang ditonjolkan dari restoran Tugu 
Kunstkring Paleis ini adalah penyajian cara makan ala Hindia Belanda, 

Rijsttafel, yang kian langka disajikan oleh restoran di Jakarta. Tidak hanya hidangan asli 
Indonesia, Tugu Kunstkring Paleis juga menyajikan hidangan Barat dan Asia. 

Pengunjung dapat memesan penganan dalam potongan 
kecil seperti kue tok dan onde-onde. Kuah dan isi es 
selendang mayang terasa segar sekali di mulut. 
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Belum lagi nasi uduk yang 
dibungkus daun pisang, 
semur lidah, dan sate 
lembut berupa olahan 
daging sapi cincang yang 
direkatkan pada bilah tebu. 

Sebuah pengalaman 
lengkap. Tidak hanya 
sekedar bersantap 
mengenyangkan perut, tapi 
mata, kulit, telinga, hingga 
hidung turut mendapatkan 
kemewahan ala tuan dan 
nyonya di masa kolonial.
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Tips

Dekorasi 
Kreatif 

dari Kayu

Ada banyak cara mendekorasi dinding dengan bahan kayu untuk 
menyempurnakan interior ruangan. Sentuhan minimalis dapat 
memberikan kesan natural dan segar. Kita bisa menempelkan 

berbagai bahan kayu untuk dekorasi. 
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Kayu palet seringkali dipakai 
sebagai alas sebuah barang atau 
digunakan sebagai peti kemas 
pengiriman barang. Meskipun 
banyak orang membuang bungkus 
kiriman kayu palet, namun bisa 
dimanfaatkan untuk diubah 
menjadi hiasan dinding yang 
artistik dan terkesan mahal.

Kita bisa membuat hiasan dinding 
dari kayu palet dengan sentuhan 
warna untuk ditempelkan di ruang 
tamu atau kamar. Tidak lupa, kita 
juga bisa menambahkan kata 
dan kalimat tertentu sehingga 
penampilannya semakin menarik.

Jika ingin hiasan dinding dari kayu 
dengan kesan lebih simpel, kita 
bisa menempelkan hiasan dinding 
dari kayu dan menggabungkan 
beberapa motif kayu palet untuk 
menambahkan aksen baru pada 
dinding yang polos.

Ide lainnya, kita bisa membuat 
hiasan dinding berupa floating 
shelves atau rak dinding yang 
dibuat dari kayu bekas. Tak 
perlu membelinya dan kita bisa 
membuat floating shelves dengan 
sangat mudah, cukup memotong 
kayu bekas sesuai keinginan, 
kemudian memasangkannya pada 
dinding menggunakan paku.

Selain mempercantik dinding, 
floating shelves bisa difungsikan 
untuk berbagai keperluan, misalnya 
untuk meletakkan pajangan di 
interior ruang tamu, difungsikan 
sebagai rak penyimpanan benda-
benda berbobot ringan atau 
dipakai untuk menyimpan plakat.

Jika bosan dengan floating 
shelves bergaya standar,  bisa juga 
dikreasikan membuat floating 
shelves berbentuk hexagon atau 
segitiga yang tentu memberikan 
kesan unik pada ruangan.
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Untuk mempercantik ruan-
gan kerja atau ruang bela-
jar di rumah, dapat mema-
sang clipboard berbahan 
kayu di salah satu dinding 
ruangan. Selain terkesan 
stylish, hiasan dinding dari 
kayu berupa clipboard 
ini bisa dimanfaatkan un-
tuk menempelkan berb-
agai macam benda per-
sonal, seperti post-it 
notes atau foto polaroid.

Poster dari material kertas 
sangat umum ditemukan 
di banyak rumah. Jika ingin 
berbeda, bisa tempel post-
er yang diukir langsung dia-
tas kayu yang tentunya jauh 
lebih awet, natural dan unik 
ketimbang poster kertas. 
Sebagai inspirasi, kamu bisa 
membuat poster kayu den-
gan gambar tokoh favorit, 
atau poster kayu yang ber-
isikan kata-kata motivasi.
Dekorasi lainnya, bisa 
membuat taman vertikal 
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sederhana dari kayu. Cukup memi-
lih tembok dinding yang terpapar 
sinar matahari cukup, untuk mem-
buat taman vertikal di rumah den-
gan frame kayu untuk menopang 
beban dari pot tanaman. Umumn-
ya, taman vertikal banyak dibuat di 
dinding bagian depan rumah, tapi 
juga bisa membuat taman vertikal di 
bagian samping rumah supaya unik 
dan berbeda dari kebanyakan rumah.

Hiasan dinding dari kayu juga bisa 
berupa bingkai foto yang memuat 
berbagai momen berharga bersa-
ma orang-orang terkasih. Jika bosan 
dengan frame foto berbentuk ko-
tak, dapat juga membuat bingkai 
foto unik seperti berbentuk ling-
karan atau berupa poster hanger.
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Muda dan
Karya

Berjuang Bangun 
Budaya Belajar 

Bagi Milenial
KURNIAWAN PRIAMBADA, ST., MSc

Perusahaan memang tempat un-
tuk bekerja, tetapi lebih dari itu, 
karyawan juga harus berkembang. 
Caranya dengan membangun bu-
daya belajar, khususnya bagi para 
milenial.

Di tengah era ketidakpastian 
atau yang dikenal dengan 
VUCA (Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity) ini, 
tentu sangat penting mem-
bangun budaya belajar bagi 
seluruh karyawan. Bahkan 
ini menjadi tantangan bagi 
perusahaan seperti Perum 
Perumnas, untuk menstimu-
lus gairah belajar karyawan 
dengan berbagai inovasi ke-
kinian.

Tugas besar ini yang sekarang di-
emban oleh Kurniawan Priamba-
da di Divisi PSDM Perumnas. Pria 
yang akrab disapa Iwan menyadari 
pola bisnis terus mengalami dina-
mika. Jika tidak beradaptasi, tentu 
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bisnis tidak lagi relevan dengan ke-
butuhan konsumen zaman sekarang. 
Ujung-ujungnya adalah terdisrupsi 
atau tidak dapat berkompetisi. 

Iwan merintis karirnya di Perumnas 
sejak pertama diterima tahun 2010 
setelah lulus dari Jurusan Perenca-
naan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik 
Universitas Brawijaya, Malang. Se-
bagai warga Malang dirinya sempat 
berkarir dua tahun sebagai konsultan 
selepas lulus kuliah di tahun 2007 sil-
am. Pendidikannya dilanjutkan tahun 
2014 melalui beasiswa LPDP yang 
mengantarkannya mengambil gelar 
master dengan fokus tidak berbeda 
dari ilmu S1 yaitu Urban Management 
and Development di Erasmus Uni-
versity, Rotterdam. Setelah setahun 
kuliah S2 dan lulus maka dia kembali 
mengabdi di Perumnas.

Setelah kembali ke Perumnas, dirinya 
mendapat amanah di Divisi Project 
Management Office (PMO) sebagai 
ahli muda. Berikutnya dia meraih pro-
mosi di Divisi Perencanaan Strategis 
sebagai Manajer Departemen Pro-
gram Perusahaan. Setahun berselang 
dia berganti posisi menjadi Manager 
Departemen Riset di Design Center.

Meskipun semua peran menantang 
tapi dia harus mengakui pengalaman 
yang tidak bisa dilupakannya yai-
tu saat menjadi Manajer Riset yang 
sekaligus mengemban penugasan se-
bagai Manajer Pengembangan Bisnis 
di Unit Bisnis Precast. Pekerjaan gan-
da ini dilakoninya meskipun latar 
pendidikannya adalah urban planner. 

Saat itu Unit Bisnis Precast baru dii-
nisiasi di Perumnas dengan proyek 
percontohan yang cukup prestisius. 
Untuk peran itu dia terpaksa harus 
bisa mempelajari semuanya mulai 
dari nol. 

Proses belajarnya di Precast men-
galami kegagalan dan banyak prob-
lematika, namun justru itu yang 
menurutnya banyak membantu da-
lam membentuk karakter dan men-
jadikannya pengalaman yang berarti. 
Ada banyak permasalahan di lapan-
gan yang dijadikan pelajaran seper-
ti cara mengkoordinir pekerjaan di 
lapangan agar dapat selesai sesuai 
target.
 
Setelah setahun mengembang-
kan riset, Iwan lalu mendapatkan 
penugasan untuk mengembangkan 
bidang Pendidikan dan Pelatihan. 
Terhitung sejak Februari 2018 hingga 
kini telah lebih setahun dia berkiprah 
mengembangkan Diklat untuk SDM 
Perumnas. Meskipun lagi-lagi berbe-
da dari disiplin ilmu yang dikuasainya 
namun dia tetap memegang amanah 
tersebut.

Departemen Diklat di Perumnas 
menurutnya telah memiliki fonda-
si kuat dalam pengembangan SDM 
dengan mengambil posisi sebagai 
pusat pelatihan atau training center. 
Hal ini merupakan modal yang cukup 
bagi iwan dan timnya untuk kemu-
dian mengembangkan konsep diklat 

menuju apa yang dikenal dengan Cor-
porate University atau CorpU. Konsep 
CorpU itu sendiri ditujukan untuk me-
menuhi kebutuhan bisnis yang ber-
muara pada tercapainya kompetensi 
inti korporasi. 

Oleh karena itu kegiatan TNA yang 
biasa dilakukan diklat dengan meli-
batkan tiap divisi di Perumnas secara 
nasional dalam kebutuhan diklatnya, 
mulai tahun ini akan dimodifikasi kon-
sepnya. Penerapan konsep CorpU ini 
dirasa sesuai dengan kondisi Perum-
nas yang juga mengalami perubahan 
proses bisnis dari yang lazimnya hanya 
membangun rumah tapak, kini banyak 
menyasar ke high rise building. 

Tidak hanya itu, penciptaan rumah 
terjangkau di tengah kota adalah tan-
tangan tersendiri yang harus dipacu 
dengan berbagai inovasi. Gap kompe-
tensi SDM yang tercipta dari kondisi 
tersebut harus dikejar dengan train-
ing-training yang tepat sasaran. 

Bersama dengan konsultan yang telah 
berpengalaman dalam membangun 
CorpU di perusahaan-perusahaan be-
sar di Indonesia, timnya terus meren-
canakan kurikulum untuk mengatasi 
gap kompetensi tersebut. Salah satu 
kompetensi krusial yang dibutuhkan 
adalah mencetak manager-manager 
proyek yang handal yang memahami 
keseluruhan proses bisnis mulai dari 
tahapan inisiasi hingga serah terima ke 
konsumen. Manager-manager proyek 
ini yang nantinya menjadi ujung tom-
bak Perumnas dalam menciptakan 
revenue.
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Berdasarkan apa yang dipelajari, Iwan 
menilai bahwa porsi training idealnya 
tidak lebih dari 10% atas keseluruhan 
proses pengembangan SDM. Porsi yang 
menguasai hingga 20% adalah me-
kanisme coaching dan mentoring di se-
buah organisasi perusahaan. Sementara 
porsi terbesar yang memegang peranan 
penting dalam people development 
justru dengan penugasan, mutasi dan 
promosi yang dapat mengakselerasi 
kemampuan seseorang lewat on-the-
job assignment yang diberikan kepada 
mereka. Oleh karena itu dia sadar bah-
wa keberadaan Diklat tidak akan berar-
ti tanpa dukungan dan kesamaan visi 
dari seluruh elemen baik di Divisi PSDM 
maupun jajaran Top Level Management.

Beruntung Iwan memiliki tim yang sol-
id di Diklat. Walaupun belum ada sat-
upun anggota timnya yang memiliki 
background HR, namun dia dan timnya 
memiliki komitmen yang besar untuk 
dapat memberikan program-program 
diklat terbaik bagi karyawan Perumnas.

Beberapa program juga telah diluncur-
kan, seperti webinar melalui YouTube 
yang bertujuan untuk membudayakan 
kegiatan sharing. Para karyawan yang 
telah mengambil public training diwa-
jibkan untuk memberikan webinar sebe-
lum dapat mendaftar pelatihan kembali. 
Sebuah akun Instagram juga dirilis untuk 
menyebarkan virus learning dan sharing. 
Penggunaan kanal-kanal social media 
menurutnya sudah menjadi satu keha-
rusan di era yang didominasi oleh kaum 
milenial seperti saat ini.



Rumah Kita Maret 2019 53

Dalam waktu dekat, Iwan juga ingin ke-
giatan learning dan sharing ini menjadi 
salah satu komponen dalam Key Perfor-
mance Indicator atau KPI. Menurutnya, 
kedua kegiatan tersebut dapat mem-
bentuk Perumnas menjadi sebuah or-
ganisasi pembelajar yang dapat berpikir 
dan bertindak cepat dalam merespon 
berbagai perubahan yang muncul dalam 
dunia bisnis properti. Seiring dengan hal 
tersebut, kegiatan pembelajaran harus 
didukung dengan fasilitas dan infras-
truktur yang memadai baik secara fisik 
maupun sistemik.

Senada dengan hal itu, Tim Diklat diban-
tu tim IT Perumnas sedang membangun 
platform yang merupakan gabungan 
antara dua platform yang telah ada se-
belumnya yaitu PeTA (Perumnas Training 

Agenda) dengan E-Leap yang nantin-
ya terintegrasi dengan HCIS (Human 
Capital Information System). Dengan 
adanya platform tersebut, Iwan meng-
inginkan agar milenial Perumnas dapat 
dengan mudah mengakses pelati-
han-pelatihan yang sesuai kompetensi 
mereka semudah memesan makanan 
dari aplikasi di gadget mereka.

Semua ini dilakukan demi memenuhi 
mimpi Diklat untuk menciptakan bu-
daya belajar aktif (active learning cul-
ture) di Perumnas agar manusia-ma-
nusia Perumnas dapat meningkat 
secara kualitas dan berdampak ter-
hadap kemajuan Perusahaan selaras 
dengan apa yang ditulis oleh Jim Col-
lins dalam bukunya “Good to Great” 
bahwa Great vision without great peo-
ple is irrelevant.
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Naik 
Motor
Chopper

Setelah Jokowi Eksistensi bengkel motor modifikasi sema-
kin berkibar setelah Presiden Joko Widodo 

sempat berkeliling Sukabumi dengan motor 
modifikasi jenis Chopper. Motor tersebut ada-
lah hasil modifikasi Chopperland dari bengkel 

lokal, Elders Garage dan Kick Ass Chopper.

Motor tersebut sangat menyedot perhatian. 
Tidak hanya karena warna emasnya yang 

mentereng, tapi juga karena bentuknya yang 
sangar. Aslinya motor tersebut adalah motor 

Royal Enfield Bullet 350 CC.
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Otomotif
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Elders Garage adalah bengkel 
modifikasi motor yang berlokasi 
di Jalan Lebak Bulus Raya no 58, 
Jakarta Selatan. Karya mereka 
membuat Jokowi naksir dengan 
motor bergenre chopper.

Heret Frasthio dan Adrian-
ka mendirikan Elders Garage. 
Keduanya pecinta motor. Dalam 
melakukan pekerjaan apapun 
mereka mengaku harus disertai 
passion. Kini modifikasi motor 
menjadi bisnis Heret seperti haln-
ya hobi fotografi yang telah lama 
dijalankannya.

Dia kemudian mencari brand 
yang bisa diakuisisi dan akhirnya 
membeli brand helm Thailand 
Elders Helmet pada 2014. Demi 
meluaskan ranah bisnis, dipaka-
inya bendera Elders Company. 
Saat itu bisnisnya yang mulai 
jalan di bawah Elders Company 
adalah penjualan riding gear dan 
apparel. 

Tidak sampai di situ, dia juga 
mengakuisisi satu bengkel kecil 
bernama Krisda Motor, dengan 
pemiliknya bernama David. Dia 
mengajak David bekerjasama 
dan kemudian bengkel tersebut 
diubah namanya menjadi Elders 
Garage pada 2015.

Kalau ditinjau secara bisnis, bengkel 
tersebut harapannya sangat kecil 
akibat terkendala pada spare part 
yang langka. Motor custom ra-
ta-rata dibuat dari barang-barang 
vintage. Dia mencontohkan jika 
memesan bahan ke Amerika Ser-
ikat, pesanan baru sampai 2-3 bu-
lan kemudian. Maka, produk yang 
dibuat Elders Garage tidak terlalu 
banyak pada awal membangun 
bisnisnya.
Bisa dibilang dalam 2015-2016 mer-
eka menginjeksi dana terus karena 
uangnya belum berputar. Maka 
pada 2017, lalu mulai dicanangkan 
Elders Garage harus punya produk. 
Lalu, mereka keluarkan Chopper-
land yang dibeli oleh Presiden Jo-
kowi. 
Saat membuka bengkel Elders Ga-
rage, dirinya harus mengeluarkan 
modal hingga Rp120 juta. Saat ini, 
Elders Garage fokus mengerjakan 
motor Chopperland. Sebelumnya, 
Elders Garage sempat mengerjakan 
Brat Style dan Café Racer.

Mereka targetkan memodifikasi 
motor tiga unit motor per bulan. 
Sebelumnya, pada tahun pertama 
dan kedua, pihaknya hanya mem-
produksi 3-4 motor per tahun. Har-
ga setiap motor modifikasi yang 
dikerjakan berkisar Rp95 juta-150 
juta. Setiap satu motor, pihaknya 
mengambil keuntungan 30%. 
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Untuk me-
m a s a r k a n 
p ro d u k nya , 
Elders Garage 

lebih banyak 
m e l a k u k a n 

branding melalui 
media sosial. Pada 

awal membangun 
branding Elders Com-

pany dulu melalui medsos. 
Produk Elders Helmet juga bisa 

diekspor ke AS. Lewat medsos, 
orang Indonesia bisa melihat 
brand mereka digunakan oleh 
orang mancanegara lewat helm 
tersebut.

Mereka memilih helm karena 
logonya akan terlihat jelas lewat 
foto di Instagram. Berbeda den-

gan kaus yang biasanya hanya 
mencantumkan logo kecil saja. 
Itu sebabnya, saat Elders Garage 
dibentuk, pemasarannya tidak 
perlu repot lagi karena branding-
nya sudah terbentuk sangat kuat 
di medsos.

Setelah Jokowi membeli Chop-
perland tersebut, permintaan 
barang langsung meningkat. Ke 
depan, agar bisnis tetap stabil, 
mereka akan terus berusaha 
meningkatkan produksi per bu-
lan untuk memenuhi permintaan 
yang tinggi. Saat ini Elders Garage 
sudah memiliki pola kerja yang 
sistematis. 
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Gadget

Teknologi akses keamanan dengan 
biometrik berarti menggunakan 
identitas biologis yang melekat. Ini 
tentu memberikan jaminan kea-
manan, sebab akan sangat sulit bagi 
hacker atau orang lain untuk men-
gakses atau meniru identitas biolo-
gis yang unik tersebut.

Teknologi pengamanan biometrik 
diketahui mulai dipasarkan umum 
pertama kali sejak Motorola meng-
gunakan pemindai sidik jari pada 
smartphone Atrix, pada 2011. Na-
mun, baru di 2013 pemindai sidik 
jari mulai populer. Ini berkat Apple 
yang meluncurkan iPhone 5s se-
bagai produk iPhone pertama yang 
menggunakan teknologi tersebut 
dengan sebutan Touch ID.

Nasabah HSBC di Tiongkok sudah 
bisa melakukan pembayaran dan 
transfer uang dengan cara selfie. 
Kemajuan teknologi biometrik be-
rarti kata kunci (password) akan 
segera menjadi masa lalu, karena 
Anda adalah kata sandi Anda. Pen-
genalan suara yang memeriksa se-
jumlah besar karakteristik vokal, 
termasuk irama, kecepatan dan 
pengucapan, memungkinkan pe-
langgan mengakses phone banking 
tanpa nomor keamanan. 

Ujung tombak dalam pengenalan 
iris menganalisis pembuluh dar-
ah di mata putih, menambahkan 
tingkat keamanan ekstra ke mobile 
banking. Pemindai 3D kecil dapat 
merekam dan mengenali pola unik 
pembuluh darah di jari, dan bebera-
pa bank telah menguji coba pemin-
dai vena jari di ATM.
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Sebelum HSBC, MasterCard sudah me-
nerapkan teknologi serupa dalam me-
kanisme pembayaran dan verifikasinya.
Menurut MasterCard, sepertiga dari 
responden survei yang dilakukan oleh 
perusahaan tersebut mengaku pernah 
membatalkan transaksi online hanya 
karena lupa kata sandi rekeningnya. Leb-
ih lanjut, 53 persen pembeli lupa kata 
sandi rekeningnya setidaknya satu kali 
dalam seminggu. Survei itu juga menga-
takan jika 92 persen respondennya lebih 
menyukai metode biometrik baru ketim-
bang yang lama.

Inovasi bank selalu berbentuk dan 
dibentuk oleh perilaku nasabah. Tapi 
betapapun fenomenalnya sebuah te-
knologi, pada akhirnya perbankan ada-
lah tentang hubungan. Mencapai kes-
eimbangan yang tepat antara teknologi 
dan sentuhan manusia adalah resep un-
tuk memberikan pengalaman perbank-
an terbaik

Sebuah restoran di China menggunakan 
sistem pengenalan wajah yang memu-
ngkinkan pelanggan membayar makan 
malam mereka sambil tersenyum. 
Semua ini dapat dilakukan berkat te-
knologi biometrik.

Di sektor otomotif, perusahaan Jerman 
Continental telah meluncurkan tingkat 
keamanan baru, di mana hanya memiliki 
kunci saja tidak cukup untuk membuka 
kendaraan, sidik jari juga diperlukan. Se-
lain itu, sistem pengenalan wajah den-
gan mengenali pengemudi dengan per-
sonalia seperti posisi duduk dan musik.

Mari Pahami

Karena Bakal 
Laris Manis 
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Setelah Captain Marvel muncul di bioskop 
tanah air, maka sudah saatnya kita menung-
gu peluncuran Avengers 4. Pecinta Avengers 
dipastikan tidak sabar menantikan Avengers: 
Endgame yang sekaligus menandai 10 ta-
hun Marvel Cinematic Universe. Avengers: 
Endgame rencananya akan dirilis pada April 
2019.

Trailer yang telah beredar membuat para 
penggemar semakin penasaran. Apa yang 
akan menimpa para pahlawan super di akhir 
pertempuran melawan Thanos nanti? Ban-
yak pahlawan terkuat di bumi yang kehil-
angan teman-teman dekat mereka karena 
memudar menjadi debu akibat jentikan jari 
Thanos. Bahkan beberapa bulan sebelum 
diluncurkan, semakin banyak teori-teori ber-
munculan tentang cerita film ini.

Avengers 4 juga dikabarkan akan menjadi 
film Marvel terakhir untuk beberapa ak-
tor utama, termasuk Chris Evans. Dia telah 
mengucapkan selamat tinggal kepada karak-
ternya, Captain America, pada halaman akun 
twitternya.

Sedangkan aktor Avengers lainnya, seper-
ti Robert Downey Jr, Mark Ruffalo, Scar-
lett Johansson, Jeremy Renner, dan Chris 
Hemsworth belum mengatakan apakah mer-
eka bakal pergi setelah Avengers: Endgame. 

Proyek Marvel setelah Avengers: Endgame 
adalah film sekuel Spider-Man, yaitu Far 
From Home. Selanjutnya masih ada beber-
apa proyek lain yang masih dalam pengem-
bangan. Garapan film solo Black Widow. 
Marvel Studios memang belum mengu-
mumkan secara resmi beberapa proyek yang 
digarap.

Misteri yang tidak kalah seru adalah perkem-
bangan karakter Thanos. Dalam Infinity War 
sebelumnya, Thanos sudah tidak memerlu-
kan bantuan pelindung dalam menghadapi 
pahlawan Avengers. Hal ini disebabkan oleh 
Infinity Gauntlet yang memberikan kekuatan 
tidak terbatas.

Pada cuplikan trailer Avengers: Endgame, 
terlihat satu adegan yang cukup menarik 
perhatian. Di dekat sebuah gubuk, armor 
Thanos digantung seperti orang-orangan 
sawah. Hal ini tentu saja memicu tanda tan-
ya, apa yang menjadi misi Thanos setelah 
berhasil menuntaskan misi besarnya. Misteri 
tentang hal ini semoga akan terjawab tidak 
lama lagi.
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