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DESIGNER

IBU KOTA BARU
RANCANG TOD PERUMNAS
Presiden Joko Widodo telah resmi memutuskan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI
Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di
Kalimantan Timur. Dilansir dari nasional.kompas.com, Jokowi menyatakan pemindahan IKN dikarenakan
beban Jakarta dan Pulau Jawa sudah terlalu berat, sehingga ibu kota harus diusung ke luar Pulau Jawa.
Dengan diresmikannya IKN di Kalimantan Timur, ibu kota yang baru harus didesain dengan wajah
baru. Oleh karena itu, sayembara desain untuk ibu kota baru pun dimulai pada bulan Oktober 2019.
Setelah melalui serangkaian penjurian dan presentasi akhir di hadapan Presiden RI Jokowi,
pengumuman penetapan pemenang sayembara gagasan desain Kawasan IKN dibacakan pada Senin,
23 Desember 2019. Dari 755 peserta yang berpartisipasi, terpilih satu pemenang sayembara yakni
Konsep Desain bertema “Nagara Rimba Nusantara” yang didesain oleh Tim Urban+.
Tim Urban+ yang didirikan oleh Soﬁan
Sabarani berhasil memenangkan sayembara
konsep desain Ibu Kota Negara baru di
Kalimantan Timur. Rancangan dari desain ibu
kota baru ini, disesuaikan dengan kondisi
alam dengan mengusung ﬁlosoﬁ hubungan
alam, manusia, dan pencipta. Nantinya, akan
ada beberapa bangunan khas yang
mencerminkan Indonesia seperti Danau
Pancasila, Plaza Bhineka Tunggal Ika,
Museum Perjuangan, Sumbu Tri Praja
(kompleks Eksekutif, Legislatif, Yudikatif), dan
Sumbu Kebangsaan. Konsep yang baru ini
menggambarkan secara detail jati diri bangsa
Indonesia.
Rumah Kita - Edisi Januari 2020
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DESIGNER

IBU KOTA BARU
RANCANG TOD PERUMNAS
Tim Urban+ yang berada di balik konsep IKN baru ini,
juga menjadi tim desain dibalik proyek-proyek Transit Oriented
Development (TOD) milik Perum Perumnas. Beberapa proyek
yang didesain oleh Tim Urban+ adalah Mahata Margonda,
Mahata Serpong, dan Mahata Tanjung Barat yang memiliki
perencanaan matang berkat advisory Sibarani Soﬁan dan Tim
Urban+.
Ketiga proyek TOD milik Perumnas itu juga
berhasil memperoleh sejumlah penghargaan
pada beberapa kategori di Green Property
Awards 2019. Acara yang digelar pada Rabu, 20
November 2019 oleh Majalah Housing Estate
memberikan penghargaan kepada beberapa
proyek TOD karena dinilai akomodatif terhadap
konsep green open space, green design and
planning, green energy, dan green infrastructure.
Kategori penghargaan yang diperoleh yakni
Mahata Margonda untuk green transportation,
Mahata Serpong untuk penjualan
terbanyak, Mahata Parayasa untuk
penjualan terbanyak, serta Mahata
Tanjung Barat untuk green transportation.
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HUNIAN
TERINTEGRASI

PERUMNAS

MEMILIKI
KONSEP DESAIN
YA N G M ATA N G

Tidak berhenti disitu, Mahata Tanjung Barat kembali memperoleh penghargaan sebagai “Best
Urban Living Apartment” pada bulan berikutnya. Penghargaan ini disematkan dalam acara Golden
Property Awards 2019 pada Kamis, 5 Desember 2019 yang digelar oleh Indonesia Property Watch
(IPW). Mahata Tanjung Barat yang terintegrasi dengan Stasiun KRL Tanjung Barat merupakan produk
apartemen yang dikemas secara kreatif dan inovatif. Berdiri di atas lahan seluas 15.244 meter persegi
dengan total hunian sebanyak 1.216 unit ini berlokasi strategis dan dekat dengan akses tol, stasiun
kereta, serta moda transportasi busway yang memudahkan penghuninya dalam mobilitas sehari-hari.
Berbagai penghargaan yang diperoleh proyek-proyek TOD milik Perumnas ini menunjukkan
bahwa kualitas dan konsep desain proyek yang dirancang oleh Tim Urban+ membuahkan hasil
maksimal. Dengan begitu, proyek TOD Perumnas yang dihadirkan untuk masyarakat dengan harga
terjangkau menjawab kebutuhan akan hunian di wilayah Jakarta yang memiliki angka backlog cukup
tinggi.
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Perayaan Natal

KABUPATEN SIGI
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang memayungi ratusan
perusahaan pelat merah di Indonesia
menetapkan sebuah program bernama
BUMN Hadir Untuk Negeri. Program
yang diinisiasi sejak tahun 2015 ini
bertujuan untuk mengenalkan dan
mendekatkan kiprah serta peran BUMN
di tengah masyarakat. Dengan masih
banyaknya Warga Negara Indonesia
(WNI) tidak memiliki pemahaman yang
cukup mengenai BUMN, maka program
ini dilaksanakan di skala nasional.
Sesuai dengan program tersebut, berbagai BUMN di
Indonesia terus berupaya untuk berbagi dengan
masyarakat melalui rangkaian acara yang berbedabeda. Menyambut perayaan Natal 2019, Perum
Perumnas bersama dengan PT Inalum (Persero) dan
Perum Peruri bersinergi melaksanakan sebuah acara
bertajuk “BUMN Berbagi Dengan Sesama” pada Jumat,
20 Desember 2019 di Kecamatan Palolo, Kabupaten
Sigi, Sulawesi Tengah. Acara ini dihadiri oleh pimpinan
ketiga BUMN yaitu Rini Isroﬁyah selaku Kepala Dept.
PKBL Perum Perumnas, Daniel JP Hutauruk selaku
Deputi General Manager CSR PT Inalum (Persero),
Nurdjehan selaku Koordinator PKBL Perum Peruri,
Bupati dan Wakil Bupati Sigi, Muspida, tokoh
masyarakat, alim ulama, serta masyarakat Palolo.

Pemberian beasiswa kepada siswa SD, SMP dan SMA
Bantuan kepada 2 Panti Asuhan serta 20 Gereja
Bantuan elektriﬁkasi 25 rumah warga
Pembagian 1000 Alkitab
Bantuan sarana air bersih di Desa Bangga
Perbaikan rumah pegawai BUMN warga Sigi
Pembagian sembako murah kepada 1000 warga
Rumah Kita - Edisi Januari 2020
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Perayaan Natal

KABUPATEN SIGI
Rangkaian program yang
dilaksanakan pun cukup beragam,
seperti pemberian santunan dan
bingkisan kepada 500 anak yatim,
bantuan kepada 2 Panti Asuhan serta
20 Gereja, pembagian 1000 Alkitab,
pemberian beasiswa kepada siswa
SD, SMP, dan SMA, hingga
pembagian sembako murah kepada
1000 warga di Kabupaten Sigi. Tidak
hanya itu, bantuan pembangunan
fasilitas utama bagi masyarakat
seperti MCK, sarana air bersih,
elektriﬁkasi, dan perbaikan rumah
pun telah dimulai sejak akhir
November dan dilaksanakan secara
simbolis pada acara tersebut.

Acara ini tidak sekadar berbagi, tapi juga
membantu percepatan pemulihan Kabupaten Sigi
setelah setahun peristiwa gempa dan likuefaksi
yang melanda wilayah tersebut. Bupati Kabupaten
Sigi, Mohammad Irwan Lapatta mengungkapkan
rasa terima kasih kepada Kementerian BUMN yang
turut membantu masyarakat Sigi pada
pascabencana di Kabupaten Sigi.
Dengan adanya perayaan Natal ini dapat
membantu anak-anak panti asuhan serta
masyarakat Sigi untuk menanamkan rasa syukur,
menumbuhkan toleransi antarumat beragama,
serta berbagi kegembiraan dan keluar dari
permasalahan yang timbul akibat bencana gempa
setahun yang lalu. Melalui Program BUMN Hadir
Untuk Negeri, dapat menjadi wadah bagi seluruh
BUMN khususnya Perum Perumnas dalam berbagi
dan menyalurkan bantuan bagi masyarakat
Indonesia.
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The Best
Industry
Marke ng
Champion

2019

Bambang
Triwibowo

Perum Perumnas kembali
menorehkan prestasi
melalui penghargaan yang
diterima oleh Direktur
Utama Perum Perumnas,
Bambang Triwibowo.
Penghargaan tersebut
diterima pada Rabu, 4
Desember 2019 di Ballroom
The Ritz-Carlton Paciﬁc
Jakarta. Ia memperoleh
penghargaan Markeeter of
The Year dari Markplus
yang dipimpin Hermawan
Kertajaya..
Ia memperoleh penghargaan ini bersama
dengan Menteri BUMN, Erick Tohir beserta 7
Direktur BUMN lainnya.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Ketua
MPR, Bambang Soesatyo. Adapun Bambang,
memperoleh penghargaan “The Best Industry
Marketing Champion 2019 untuk kategori
properti”.
Parameter pemilihan perusaahan dilihat dari marketing spirit, strategi, inovasi yang berani, kinerja yang baik dan
kepribadian direktur yang mempunyai integritas selama menjabat. Selain itu, tolok ukur lainnya yaitu perusahaan plat
merah yang memiliki dampak sosial bagi masyarakat luas serta dinilai berhasil dan mempermudah kehidupan masyarakat.
Penghargaan ini akan menjadi pemacu bagi saya pada khususnya dan Perum Perumnas pada umumnya untuk
memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat serta memberikan inovasi dalam menyediakan hunian terjangkau bagi
masyarakat menengah bawah, tutur Bambang. Ke depannya, Perum Perumnas akan mempertahankan prestasi ini dan
terus memberikan kontribusi terbaiknya bagi masyarakat luas.

Pada kesempatan
ini, Erick
mendapatkan
penghargaan
sebagai Special
International
Recognition on
Marketing 2019.
Lain dari itu, direksi
BUMN yang juga
mendapatkan
penghargaan yaitu
antara lain :

1. Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyana
sebagai The Best Industry Marketing Champion 2019 untuk kategori konstruksi
2. Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero) Harianto Widodo
sebagai The Best Industry Marketing Champion 2019 untuk kategori multiﬁnance
3. Direktur Utama PT Bhanda Graha Reksa (Persero) M Kuncoro Wibowo
sebagai The Best Industry Marketing Champion 2019 untuk kategori logistik
4. Direktur Consumer Service PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Siti Choiriana
sebagai The Best Industry Marketing Champion 2019 untuk kategori hospitality
5. Direktur Marketing and Supply Chain PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Adi Munandir
sebagai The Best Industry Marketing Champion 2019 untuk kategori resources and mining
6. Presiden Direktur PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi
sebagai The Best Industry Marketing Champion 2019 untuk kategori infrastructure and utilities
7. Presiden Direktur PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyana
sebagai The Best Industry Marketing Champion 2019 untuk kategori konstruksi
Rumah Kita - Edisi Januari 2020
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GERAK
GERAK
CEPAT
CEPAT

SALURKAN LOGISTIK
UNTUK KORBAN BANJIR

Masyarakat wilayah Jabodetabek melewati pergantian tahun baru 2020 dengan rasa was-was dan siaga. Bagaimana
tidak? Hujan yang mengguyur sejak Selasa, 31 Desember 2019 sore hingga pergantian tahun pada hari Rabu, 1 Januari 2020
mengakibatkan sejumlah titik di Jabodetabek dilanda banjir. Dilansir dari cnnindonesia.com, Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geoﬁsika (BMKG) memberi peringatan kepada masyarakat akan adanya hujan di seluruh wilayah Jabodetabek dengan
intensitas tinggi. Masih dilansir dari cnnindonesia.com, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan,
banjir yang melanda wilayah Jabodetabek terpantau dengan ketinggian yang bervariasi dari 30 cm hingga 200 cm.
Di bawah koordinasi BNPB, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk tim lintas BUMN untuk
gerak cepat menyalurkan bantuan bagi korban banjir di beberapa titik wilayah Jabodetabek. Tim penanganan banjir BUMN
akan memberikan bantuan logistik di setiap wilayah seperti makanan, obat-obatan, pakaian, dan lain sebagainya. Selain
logistik, kendaraan, perahu karet, dan damkar, dukungan dari Kementerian BUMN lainnya berupa call centre BNPB dengan
menyiapkan 50 petugas serta dukungan kesediaan jaringan telekomunikasi.
Kementerian BUMN membagi beberapa tim lintas BUMN di sejumlah wilayah, yakni Jakarta Utara, Jakarta Timur,
Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bekasi, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Karawang. Perum
Perumnas sebagai salah satu BUMN yang tergabung dalam tim lintas BUMN, turut menyalurkan bantuan bagi korban
terdampak banjir di Kota Bekasi pada Jumat, 3 Januari 2020. Bantuan yang diberikan berupa logistik seperti makanan, susu,
handuk, dan air mineral.
Dibantu oleh koordinator wilayah Kota Bekasi yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Perum Perumnas beserta beberapa
BUMN lainnya seperti Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, PT Angkasa Pura I (Persero), PT RNI (Persero), PT Indofarma
(Persero) Tbk, Perum Jasa Tirta II, PT Jasa Raharja (Persero), PT KAI (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Hutama Karya
(Persero), PT PP (Persero) Tbk, PT PPA (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dapat
menyalurkan logistik bagi korban di wilayah Kota Bekasi.
Tim lintas BUMN yang dibentuk oleh Kementerian BUMN dapat menjadi wadah bagi BUMN di wilayah Jakarta
termasuk Perum Perumnas dalam menyalurkan bantuan banjir, sehingga korban terdampak banjir terpenuhi kebutuhannya
pasca banjir.
Rumah Kita - Edisi Januari 2020
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Berjabatan Untuk Perluas Pangsa Pasar

Perum Perumnas kembali melebarkan sayapnya dengan menjalin sinergi dengan perusahaan lain dalam rangka
penyediaan perumahaan terjangkau bagi masyarakat. Tidak hanya terbatas pada BUMN, kami juga menjangkau institusi
pemerintah dan sektor swasta, ungkap Bambang Triwibowo Direktur Utanma Perum Perumnas di sela-sela penandatanganan
MOU antara Perum Perumnas dan PT Pegadaian di Jakarta (8/1). Lokasi yang strategis, hunian yang dekat atau terintegrasi
dengan transportasi dan fasilitas yang memadai merupakan beberapa prioritas yang diperhatikan konsumen dalam membeli
properti. Harga lahan yang mahal di tengah kota tidak dapat menjawab kebutuhan hunian terjangkau di lokasi strategis. Oleh
karena itu, sinergi dengan perusahaan atau instansi lain merupakan jawaban atas terbatasnya jumlah lahan yang dimiliki di ibu
kota.
Perum Perumnas telah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi lain dalam memanfaatkan lahan idle yang dimiliki,
sebut saja kerjasama antara Perum Perumnas dengan PT KAI (Persero) yang melahirkan proyek bernama Mahata Tanjung
Barat, Mahata Margonda serta Mahata Serpong. Ketiga proyek Mahata tersebut merupakan masterpiece Perumnas dalam
rangka menghadirkan hunian terjangkau di tengah kota yang terintegrasi dengan transportasi umum. Perumnas juga memulai
kerjasama dengan Perum Damri, PPD, PTPN 2 dan juga dengan Pegadaian. Pada prinsipnya kami akan mengembangkan
kawasan perumahan dimana permintaan tertinggi itu ada, saat ini Jakarta masih memiliki potensi demand terbesar, yaitu
sekitar 54%, tutur bambang.
Sinergi pemasaran dengan perusahaan atau instansi lain dilakukan dengan sistem bulksales, yaitu membidik korporasi besar
sebagai target market pembeli hunian Perum Perumnas. Selama ini Perumnas telah berhasil melakukan bulksales dengan
BPK untuk Proyek Perumnas Parayasa, Kementerian Koperasi, Astra, dan Dirjen pajak. Selanjutnya adalah dengan PT
Pegadaian ini. Kami menargetkan tidak hanya karyawan tetapi juga nasabah Pegadaian dapat menjadi potensi target pasar
kami, terang Anna Kunti Pratiwi, Direktur Pemasaran Perum Perumnas.
Perum Perumnas bekerja sama dalam fasilitas penyediaan perumahan bagi karyawan Pegadaian sebanyak 29 ribu karyawan
serta untuk membidik potensi nasabahnya sekitar lebih daru 13 juta dalam upaya penyediaan rumah terjangkau dan kerjasama
pembuatan produk dan layanan bersama yang bermanfaat di kedua perseroan.
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Perumnas Hadirkan Alonia Kemayoran

Hunian di Tengah Kota
Perum Perumnas sebagai BUMN yang berfokus
pada perumahan dan pemukinan terus berusaha
untuk menyediakan hunian terjangkau bagi
masyarakat Indonesia. Hal itu merupakan misi
Perumnas untuk tetap membangun hunian bagi
masyarakat
kalangan menengah bawah di Indonesia.
Dalam perkembangannya, Perumnas terus
melakukan inovasi dalam rangka
menyediakan hunian
terjangkau dengan kualitas
bangunan yang mumpuni.

Rumah Kita - Edisi Januari 2020

Hal itu merupakan suatu tantangan bagi
Perumnas untuk menyediakan hunian
terjangkau di tengah kota.
Alonia merupakan jawaban atas
keresahan kaum milenial yang ingin
memiliki hunian ditengah kota dengan
harga terjangkau. Para kaum milenial
tidak harus ke area suburban untuk
mendapatkan hunian dengan harga yang
terjangkau. Kelengkapan fasilitas yang
dimiliki, akses yang mendukung,
terintegrasi dengan transportasi umum
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Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi wilayah dengan angka backlog yang tinggi. Tercatat per
Januari 2017 terdapat 1.3 juta angka backlog di Jakarta. Oleh karena itu, sebagai jawaban atas
permasalahan tersebut, Perum Perumnas berupaya menyediakan hunian terjangkau di tengah
Kota Jakarta dengan menghadirkan Apartmen Alonia Kemayoran yang terletak di pusat Central
Business District masa depan.

Alonia dibanderol dengan harga 300 jutaan dengan harga cicilan 2 jutaan, sebuah hunian yang
sangat terjangkau untuk apartmen yang berada di tengah Kota Kemayoran dengan fasilitas
lengkap dan dekat dengan transportasi umum. Apartmen ini dibangun dengan gaya modern yang
sangat cocok bagi kaum milenial yang hidup di tengah kota.
Alonia merupakan jawaban atas keresahan kaum milenial yang ingin memiliki hunian ditengah
kota dengan harga terjangkau. Para kaum milenial tidak harus ke area suburban untuk
mendapatkan hunian dengan harga yang terjangkau. Kelengkapan fasilitas yang dimiliki, akses
yang mendukung, terintegrasi dengan transportasi umum serta memiliki fasilitas umum
merupakan sebuah nilai tambah yang dimiliki oleh Alonia Kemayoran, terang Rachmana Ajie
Tambunan, Project Manager Madya Kemayoran.

GOLFCITY
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"Kami berharap hadirnya Alonia Kemayoran dapat menjadi angin segar dalam penyediaan hunian
terjangkau di area Jakarta yang terintegrasi dengan fasilitas-fasilitas yang dapat memudahkan
penghuninya dalam beraktivitas," tutur Rachmana Ajie Tambunan, Project Manager Madya
Kemayoran.
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Bagaimana
Peluang
Properti
Tahun
2020
Kebutuhan masyarakat Indonesia akan sektor properti masih terus meningkat, ditambah lagi dengan angka backlog yang
masih belum terselesaikan. Sektor properti Indonesia dikenal dengan fase siklus tujuh tahunannya, yang pada 2009-2012
industri properti sedang berada dalam masa puncak. Sektor properti yang tadinya diprediksi akan bergairah di tahun 2020,
rupanya belum nampak tanda-tanda akan bangkit. Berbagai faktor menjadi pengaruh dari lambannya peningkatan sektor
properti di Indonesia.
Tingkat penjualan apartemen yang terus merosot dalam tiga tahun terakhir, menjadi indikasi pertama belum pulihnya
pasar properti di Indonesia. Dilansir dari properti.kompas.com, menurut CEO Leads Property Indonesia, Hendra Hartono,
total akumulasi apartemen yang terserap per Kuartal III-2017 sebanyak 88,08 persen dari 234.425 unit yang tercatat. Kondisi
ini menurun dari tahun 2018 yang mencapai 90 persen lebih.
Selain tingkat penjualan apartemen yang merosot, indikasi berikutnya adalah pasar kelas menengah yang masih
stagnan. Masih banyak unit hunian dari para pengembang yang belum terbeli. Padahal, kalangan menengah dan menengah
ke atas lah yang seharusnya menjadi tonggak utama sektor properti di Indonesia. Tidak berhenti disitu, faktor selanjutnya
yang membuat pasar properti Indonesia masih belum bangkit adalah pertumbuhan harga yang tidak stabil. Hendra Hartono
memaparkan bahwa tahun 2011-2014, pertumbuhan harga bisa sekitar 150 persen hingga 200 persen. Sementara dari
tahun 2015 hingga sekarang terus melorot hingga 40 persen.
Contoh merosotnya sektor properti di Central Business District yakni hanya 10-20 persen dengan harganya Rp 50
juta – Rp 70 juta per meter persegi. Properti sekunder yang disewakan pun turut anjlok sekitar 30-40 persen karena para
pemiliknya yang membanting harga agar tetap bisa disewa. Kondisi tersebut menjadi penyebab besar melesunya sektor
properti di tahun 2020.
Meski demikian, pemerintah rupanya telah mengusung berbagai rencana untuk membangkitkan sektor properti di
tahun 2020. Beberapa kebijakan yang telah direncanakan adalah penurunan bunga kredit, relaksasi loan to value (LTV),
potongan pajak penjualan, deregulasi perizinan, hingga amnesti pajak. Namun, stimulus tersebut tidak memberi dampak
yang besar bagi properti Indonesia, salah satu masalahnya adalah adanya momen penting seperti Pemilihan Kepala Daerah
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