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Cara pencegahan BUMN
soal virus Corona
di lingkungan
BUMN

mengeluarkan surat edaran terkait dengan 
kewaspadaan penyebaran virus corona COVID-
19 di dalam BUMN. 

Kementerian BUMN meminta BUMN yang 
menangani pelayanan publik agar memperkuat 
koordinasi dengan kementerian atau lembaga 
lainnya seperti pemerintah daerah, rumah sakit 
dan institusi di luar pemerintah agar pencegahan 
maupun penanganan dan evaluasi terhadap 
pelanggan yang terduga atau korban virus 
corona dapat di maksimalkan.

Virus corona atau COVID-19 sudah 
menggemparkan warga seluruh dunia

Kasus virus corona di Indonesia juga semakin 
merebak. Seperti dilansir dari kompas.com per 
19 Maret 2019 sudah ada 117 kasus, 8 orang 
dinyatakan sembuh dan sebanyak 5 orang 
diinformasikan meninggal dunia dan negara 
Indonesia berada di urutan 49 dari 115 negara di 
dunia yang terjangkit virus corona. Peningkatan 
kasus ini di Indonesia sangat berkembang pesat. 
Karena kian meningkat, ada sekitar 132 Rumah 
Sakit rujukan untuk menangani virus corona.

Dilansir dari IDN Times Jabar, Surat edaran 
tersebut mengacu pada pernyataan Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) tentang antisipasi dan 
kewaspadaan terhadap kesehatan seluruh 
pegawai BUMN. Isi dari surat edaran 
Kementerian BUMN menegaskan bahwa seluruh 
BUMN untuk melakukan sosialisasi tentang 
pencegahan virus corona agar karyawan merasa 
aman seperti menyediakan fasilitas kesehatan 
yaitu cairan disinfectan dan masker bagi seluruh 
karyawan. Juga meningkatkan pengawasan, 
pemeriksaan dan pemantauan di wilayah kerja 
BUMN.

akhir-akhir ini. Diketahui, wabah Virus Corona 
mulai menyebar dari Kota Wuhan, China di akhir 
tahun 2019. Kemudian, kasus ini menyebar 
hingga ke berbagai negara lewat kontak dalam 
kunjungan ke luar negeri dan memakan korban 
akibat virus corona (Covid-19) di seluruh dunia 
hingga update kabar terbaru pada Rabu 11 
Maret 2020 mencapai 4.295 orang. Jumlah 
kasus sebanyak 119.179 orang dan 66.617 di 
antaranya dinyatakan sembuh. 

Untuk mencegah bertambahnya kasus virus 
corona Pemerintah Indonesia sudah melakukan 
persiapan lebih dalam untuk menangani 
penyebaran virus corona. Seperti salah satunya 
yaitu dari Kementerian BUMN yang 
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Tidak hanya itu, Kementerian BUMN juga 
menghimbau terkait virus corona ini dengan 
membuat video animasi di sosial media 
Kementerian BUMN yang menggambarkan 
Bapak Erick Thohir Menteri BUMN bersama 
Bapak Presiden Joko Widodo tentang waspada 
virus corona dan waspada terhadap virus hoax 
yang membuat seluruh masyarakat Indonesia 
panik akan kabar burung tersebut. Sebab tidak 
hanya corona saja yang berbahaya, namun ada 
yang lebih berbahaya yaitu virus hoax. 
Kementerian BUMN menegaskan agar informasi 
yang di dapat untuk di pastikan dari sumber yang 
terpercaya dan kredibel serta jangan percaya 
pada informasi yang sumbernya tidak jelas atau 
dari orang yang tidak bertanggungjawab. Jadilah 
netizen yang cerdas agar tidak tertipu dengan 
berita hoax.

Lalu, BUMN Migas dan Energi, diminta untuk 
menjaga ketersediaan BBM, gas dan elektrifikasi 
yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan untuk 
BUMN Pupuk, agar menjaga ketersediaan stok 
dan penyalurannya kepada para petani. BUMN 
Pariwisata, agar menjaga dan menyediakan alat-
alat sanitasi dan kesehatan bagi pengunjung dan 
menyiapkan penanganan darurat terhadap 
terduga atau korban virus corona.

Kemudian, BUMN yang memiliki layanan rumah 
sakit, agar menyediakan crisis center dan 
menyiapkan ruang isolasi selama wabah virus 
corona masih berlangsung. Untuk BUMN 
farmasi, agar mempertahankan ketersediaan 
stok dan menjaga stabilitas harga alat pelindung 
diri, cairan antiseptik atau alat-alat sanitasi.
BUMN yang berkecimpung di bidang pangan, 
diminta untuk mempertahankan ketersediaan 
stok pangan dan bahan pokok dan menjaga 
penyalurannya selama wabah virus corona masih 
berlangsung. Agar tidak adanya pelonjakan 
harga terhadap barang pangan dan keburtuhan 
pokok. Bagi BUMN yang menangani 
Pengangkutan dan Logistik Darat, Laut dan 
Udara, agar meningkatkan pengawasan dan 
mempersiapkan alur penanganan darurat di 
setiap bandara, stasiun, terminal dan pelabuhan 
terhadap terduga atau korban virus corona.

Di akhir dari surat edaran tersebut, BUMN juga 
diminta agar secara proaktif dan konsisten dalam 
membantu pemerintah serta memberikan 
dukungan untuk melindungi segenap masyarakat 
terhadap penyebaran virus corona ini. Surat 

edaran telah sesuai dengan arahan dari Presiden 
Jokowi bahwa pemerintah serius melindungi 
masyarakat dalam penanganan wabah virus 
corona.

Rumah Kita - Edisi Maret 2020
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Selain BUMN yang sudah disebut diatas ada 
BUMN pengembang kawasan perumahan yakni 
Perum Perumnas. Untuk keselamatan karyawan, 
Perum Perumnas telah melakukan kegiatan 
preventif dengan berbagai langkah antisipasi dan 
upaya cepat untuk mencegah kemungkinan 
penyeberan virus corona pun dilakukan. Perum 
Perumnas juga membuat surat edaran bagi 
seluruh karyawan mengenai antisipasi 
penyebaran virus corona agar menerapkan hidup 
sehat dan rajin mencuci tangan. Perumnas juga 
menyediakan fasilitas kesehatan yaitu cairan 
disinfektan dan masker, serta pengecekan suhu 
tubuh sebelum memasuki area kantor dan 
proyek. Tidak lupa untuk melakukan sosialisasi di 
berbagai sosial media Perum Perumnas agar 
terus waspada dan cara pencegahan 
penyebaran virus corona tersebut dan juga 
penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan 
Perum Perumnas.

Lalu juga ada video yang menampilkan Ibu Sri 
Mulyani Menteri Keuangan bersama Pak Erick 
Thohir Menteri BUMN yang menceritakan kalau 
tidak perlu berlebihan dalam penggunaan 
masker. Karena bila menjaga pola hidup sehat 
maka tubuh dan sistem imun akan kuat. Apalagi 
sampai menimbun masker lalu dijual dengan 
harga tinggi untuk meraup keuntungan berkali-
kali lipat. Itu sangat merugikan masyarakat. 
Bijaklah dalam menggunakan masker dan 
berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. 
Video tersebut juga mencantumkan hashtag 
#IndonesiaBersatu #BUMNatasiCorona.

Perumnas mengadakan acara Health Talk untuk 
mengedukasi karyawan mengenai virus corona 
yang di adakan pada tanggal 12 Maret 2020. 
Didalam rangkaian acara tersebut menjelaskan 
tentang perkembangan virus corona yang 
sedang viral akhir-akhir ini dan di bawakan oleh 
dr. Patricia Luciana sebagai pemateri dalam 
acara tersebut. Para karyawan dijelaskan 
tentang bagaimana penanganan dan 
pencegahan yang baik dalam mengatasi virus 
corona ini karena dari berita yang beredar kasus 
virus corona sudah semakin meningkat 
khususnya di ibu kota Jakarta. Dengan karyawan 
di edukasi, maka akan tahu langkah antisipasi 
dan lebih waspada akan kesehatan diri sendiri 
serta menjaga pola makan agar tidak sakit yang 
menjadikan imunitas semakin kuat dalam 
menghadapi virus yang telah merebak. Stay 
safe! Stay healthy!

Rumah Kita - Edisi Maret 2020
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Ngopi Rasa Properti Ala Perumnas

 Beberapa inovasi yang dilakukan 
Perumnas adalah pembangunan hunian 
terintegrasi dengan moda transportasi. 
Namun, Perumnas bukan apa-apa tanpa 
bantuan dari pihak lain. Dengan menggandeng 
beberapa perusahaan seperti PT Kereta Api 
Indonesia, Perumnas dapat membangun 
hunian dengan harga yang terjangkau di lokasi 
premium. Hunian ini menjadi jawaban bagi 
masyarakat yang masih membutuhkan hunian 
murah di wilayah Jabodetabek. Tidak hanya 
itu, masyarakat yang memiliki hunian vertikal 
milik Perumnas ini dengan mudah dapat 
mengakses KRL (Kereta Rel Listrik) setelah 
turun dari apartemen tanpa terkena macet.

 Direktur Perum Perumnas, Bambang 
Triwibowo membeberkan terobosan yang telah 
dicanangkan oleh Perumnas pada acara Ngopi 
BUMN: Ngobrol Pagi Seputar BUMN di 
Kementerian BUMN pada Rabu, 26 Februari 
2020. Acara yang diinisiasi oleh Forum Humas 
BUMN ini merupakan kolaborasi antara 
Kementerian BUMN dan Forum Wartawan 
BUMN. Faturrohman selaku Kepala Bidang 
Konstruksi, Sarana dan Prasarana 
Perhubungan 1B Kementerian BUMN juga 
turut hadir dalam acara tersebut.

 Perum Perumnas sebagai pengembang 
milik negara yang menyediakan hunian 
terjangkau bagi masyarakat, ikut serta dalam 
menyelesaikan tantangan tersebut dengan 
berbagai keterbatasannya. Belum lagi 
pembangunan untuk hunian terjangkau di 
wilayah Jabodetabek dengan kendala utama 
yakni harga tanah yang semakin mahal. Meski 
sebagai perusahaan pelat merah, Perumnas 
tidak lagi memperoleh lahan khusus dari 
pemerintah untuk dikembangkan. Perumnas 
harus membeli lahan sendiri dan bersaing 
dengan pihak swasta. Oleh karena itu, 
Perumnas menyuguhkan sejumlah inovasi 
untuk mengatasi problem tersebut.

Tempat tinggal yang menjadi kebutuhan primer 
manusia masih menjadi persoalan di 
Indonesia. Tingginya angka backlog yang 
mencapai 11.4 juta unit di Indonesia 
menunjukkan bahwa masih banyak 
masyarakat Indonesia yang membutuhkan 
hunian sebagai tempat tinggal. Salah satu 
wilayah dengan kebutuhan rumah yang tinggi 
adalah Jabodetabek dengan presentase 
mencapai 62% dari 5 juta potensial konsumen. 
Kondisi ini lah yang menjadi tantangan bagi 
pemerintah dan khususnya para pengembang 
untuk turut berkontribusi dalam menjawab 
permasalahan mengenai backlog.
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 Beberapa hunian terintegrasi yang dikembangkan oleh Perumnas adalah Mahata Margonda yang 
terintegrasi dengan Stasiun KRL Pondok Cina, Mahata Tanjung Barat dengan Stasiun KRL Tanjung Barat, 
dan Mahata Serpong dengan Stasiun KRL Rawa Buntu. Selain itu, Perumnas juga tengah 
mengembangkan rumah tapak yang terintegrasi dengan moda transportasi kereta api pada beberapa 
lokasi. Diantaranya adalah Perumnas Parayasa Parung Panjang Bogor dan Kawasan Mandiri Kuala 
Bekala Medan.

 Perumnas tidak hanya mengembangkan hunian-hunian baru bagi masyarakat, tapi juga 
merevitalisasi beberapa proyek hunian milik Perumnas yang sudah ada. Program revitalisasi ini dilakukan 
pada proyek yang telah didirikan sejak era 80an dengan kualitas bangunan sudah tidak layak huni. 
Beberapa proyek yang telah direvitalisasi adalah bangunan-bangunan di Klender Jakarta Timur, Kebon 
Kacang, Tanah Abang, dan Ilir Barat Palembang.

 Pengembangan unit bisnis baru juga dilakukan oleh Perumnas. Dengan mendirikan proyek rumah 
tapak dengan sistem precast, dapat menjadi produk hunian yang terjangkau bagi masyarakat khususnya 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Harga yang terjangkau dari rumah tapak dengan sistem ini 
memiliki keuntungan diantaranya biaya konstruksi yang lebih murah hingga sistem pengerjaannya yang 
memakan waktu lebih cepat daripada pendirian bangunan secara konvensional. Trik ini lah yang menjadi 
terobosan Perumnas untuk mengatasi backlog bagi masyarakat di wilayah Jabodetabek.

 Adanya berbagai inisiatif dari Perumnas dalam upaya penyediaan hunian terjangkau dapat 
membantu pemerintah dalam mengatasi angka backlog yang cukup tinggi. Hmmm, jadi bingung ya mau 
pilih hunian Perumnas yang mana!

Ngopi Rasa Properti
Ala Perumnas
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 Investasi apartemen pun juga 
memiliki banyak keuntungan. Melansir 
dari lamudi.co.id, gaya hidup masyarakat 
urban adalah dengan tinggal di 
apartemen. Jakarta sebagai ibu kota 
negara dengan perkembangannya yang 
masif, menjadikan harga tanah di kota ini 
sangat mahal karena keterbatasannya. 
Para pengembang menyiasatinya 
dengan membangun berbagai 
apartemen di Jakarta dan dijual dengan 
harga yang lebih terjangkau untuk 
masyarakat. Ditambah lagi dengan 
lokasi-lokasi apartemen yang strategis 
seperti dekat dengan stasiun, pusat 
bisnis, dan pusat perbelanjaan yang 
memudahkan para penghuninya dalam 
beraktivitas sehari-hari.

Investasi sedang menjadi topik 
pembicaraan yang menarik di berbagai 
kalangan masyarakat Indonesia. Jenis-
jenis investasi yang dilakukan pun 
beragam, mulai dari investasi saham, 
emas, hingga investasi properti yang 
cukup menguntungkan. Bahkan, 
kalender China yang memasuki Tahun 
Tikus Logam juga meramal bahwa sektor 
ini diperkirakan baik untuk investasi. 
Salah satu jenis properti yang banyak 
dilirik oleh para investor adalah 
apartemen. Apartemen lebih aman untuk 
dijadikan barang investasi karena 
harganya yang masih miring 
dibandingkan harga rumah tapak yang 
sudah 'menggila'.

Kebanyakan para pengembang telah 
mengembangkan apartemennya 

dengan fully furnished, sehingga harga 
sewa apartemen lebih menjanjikan dan 

menguntungkan. Para milenial yang 
bekerja di ibu kota dengan gaya 

hidupnya yang serba instan, dapat 
dipastikan lebih memilih apartemen 

sebagai tempat tinggal karena sudah 
tersedia berbagai fasilitas di dalamnya.

 Edukasi mengenai investasi di 
sektor properti ini terus digencarkan. 

Salah satu produk hunian Perum 
Perumnas, Mahata Serpong juga 

mengadakan acara edukasi bagi para 
konsumennya soal investasi. Dengan 

tema “Time To Invest And Give It To 
Your Special Ones”, acara Customer 

Gathering ini dihadiri oleh para 
konsumen terbaik Mahata Serpong 

pada 8 Februari 2020 di Lembur Kuring 
BSD, Tangerang Selatan. Berbicara 

tentang investasi, acara ini 
menghadirkan Prita Ghozie, Financial 
Educator & CEO ZAP Finance dan Ari 

Kartika sebagai General Manager 
Marketing Perum Perumnas.

Selain itu, perkembangan harga jual 
apartemen terbilang cepat meningkat. 
Kenaikannya bisa mencapai 5 hingga 

10 persen per tahun, apalagi untuk 
apartemen yang berada di lokasi 

strategis.

Tahun Tikus Logam,
Investasi Apartemen

Akan Menjanjikan

Rumah Kita - Edisi Maret 2020 @infoperumnas www.perumnas.co.id 6



@infoperumnas www.perumnas.co.id 7

 Memiliki unit hunian di Mahata Serpong dapat menjadi investasi menjanjikan karena harga 
properti khususnya apartemen yang terus meningkat. Hunian satu ini akan menjadi hunian favorit 
masyarakat perkotaan khususnya wilayah Jabodetabek karena semakin mahalnya harga tanah 
untuk rumah tapak. Jadi, kamu bisa memilih Mahata Serpong untuk pilih unit hunian terbaikmu atau 
investasi properti sejak dini dengan cek di instagramnya @mahata.serpong atau websitenya di 
www.prasadamahatarawabuntu.com.

 Acara ini juga mengundang perbankan pendukung Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) Mahata 
Serpong, diantaranya Bank BRI, Bank BTN Syariah, Bank BNI, dan Indosurya Finance. Undian 
special surprise untuk konsumen pun juga memeriahkan acara ini. Vespa Matic Primavera S 150 I-
GET diberikan untuk konsumen terbaik Mahata Serpong yang memenangkan undian tersebut.

 Mahata Serpong adalah salah satu hunian vertikal terbaik yang dimiliki Perum Perumnas. 
Terletak berdampingan dengan Stasiun KRL Rawa Buntu, Mahata Serpong juga strategis dekat 
dengan pusat perbelanjaan seperti IKEA Serpong dan AEON BSD. Tipe-tipe apartemen Mahata 
Serpong terdiri dari Tipe Studio, Tipe Two Bedrooms, dan Tipe Two Bedrooms+ dengan harga mulai 
Rp 380 juta. Penghuni Mahata Serpong yang tidak ingin repot keluar apartemen, bisa juga 
menikmati fasilitas area komersil yang telah dikembangkan.
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CORONAVIRUS
dan Pengaruhnya Atas  Tren Industri Properti Indonesia di Tahun 2020 

Kasus virus corona berhasil membuat seluruh 
dunia ketar-ketir dalam menghadapi situasi 
tersebut. Bagaimana tidak, semua aspek 
yang ada di sekitar kita ikut terdampak mulai 
dari kesehatan masyarakat, lingkungan, 
politik, ekonomi, hingga pariwisata. Wabah 
virus corona ini membuat generasi milenial 
enggan untuk traveling ke luar negeri maupun 
luar kota. Karena waspada akan tertular bila 
mereka pergi ke negara-negara yang 
terjangkit virus corona. Oleh sebab itu, kaum 
milenial disarankan untuk mengalihkan 
anggaran traveling mereka untuk membeli 
suatu hunian. Apalagi harga properti belum 
melonjak naik atau tertahan karena investor 
belum menceburkan dana akibat kenaikan 
yang belum maksimal.

“Pada kenyataannya, sulit bagi mereka untuk 
bisa membeli rumah di Jakarta yang 
harganya mulai dari Rp 800 juta. Padahal, 
40% dari responden ini berharap bisa 
membeli rumah dalam kurun waktu 1-2 tahun 
ke depan,” ungkapnya.

Mengutip informasi dari koran Bisnis 
Indonesia yaitu Head of Marketing 
Rumah.com Ike Hamdan menyatakan bahwa 
pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan 
untuk mendorong perekonomian tetap 
tumbuh  di tengah penyebaran virus corona 
dengan berbagai stimulus. Seperti beberapa 
insentif yang diberikan diantaranya ditujukkan 
ke sektor pendorong konsumsi masyarakat 
yaitu memberikan susbsidi dari selisih bunga 
sampai batuan uang muka.
Lanjut Ike mengatakan “Konsumen yang 
menerima subsidi selisih bunga hanya akan 
menanggung bunga 5% selama 10 tahun. 
Sementara subsidi uang muka, akan 

membuat konsumen lebih ringan ketika 
membayar uang muka pembelian rumah. 
Berdasarkan kebijakan subsidi tersebut 
diharapkan dapat berdampak positif terhadap 
sektor properti saat ini, termasuk membuka 
peluang bagi generasi milenial yang akan 
membeli rumah”.
Hasil survey Consumer Sentiment Study 
Semester I/2020 yang dilakukan oleh 
Rumah.com generasi milenial yang belum 
memiliki rumah sekitar 54% dan yang masih 
hidup bersama orang tua sekitar 29%. Dari 
hasil survey tersebut, menunjukkan angka 
79% generasi milenial menyebut anggaran 
maksimalnya Rp 790 juta untuk berharap bisa 
membeli rumah di daerah Jakarta atau 
Tangerang.

75% dari generasi milenial juga masih 
mempunyai persepsi bahwa bunga bank 
tinggi padahal kenyataannya bunga bank 
tidak naik dalam 1 tahun belakangan, malah 
cenderung menurun. Hal lainnya yang 
menarik adalah 29% generasi milenial 
cenderung memilih bank syariah karena 
menganggap bunga bank konvesional terlalu 
tinggi.
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Ike juga menjelaskan wabah dari virus corona ini banyak milenial yang biasanya hobi traveling bisa memanfaatkan 
dana travelingnya untuk membeli hunian. Apalagi secara keseluruhan di pasar properti pada tahun 2020 akan terus 
menjadi buyers market atau saat yang tepat bagi konsumen untuk membeli properti.

Tapi di sisi lain melansir dari Jawa Pos, di tahun ini properti mulai tumbuh pada kuartal pertama 2020 yang 
memunculkan sinyal positif yang membuat para pengembang optimis pasar akan kembali bergairah. Pihak 
perbankan juga ikut digandeng agar daya beli masyarakat meningkat di tengah kondisi perekonomian yang belum 
stabil seperti sekarang.

Direktur Marketing Pakuwon Group Sutandi Purnomosidi angkat bicara mengenai hal tersebut. Ia meyakini bahwa 
properti akan kembali bangkit di tahun 2020. Seperti yang ia katakan, tahun lalu merupakan rekor terjelek dalam 
sektor properti dan sekarang saatnya memanfaatkan momen kebangkitan itu. Dan bisa dibilang kondisi properti 
pada kuartal pertama ini lebih baik di bandingkan tahun lalu. Walaupun end user dan investor cenderung menahan 
keinginan untuk berbelanja properti, tetapi daya beli masyarakat masih ada dan hanya cenderung untuk keep 
(menahan) atau bukannya tidak punya uang.

Dengan menahan untuk belanja properti para pembeli 
akan kehilangan momentum untuk mendapatkan properti 
dengan mudah, pasalnya pada akhir kuartal pertama ini, 
pengembang mempunyai banyak program yang akan 
menguntungkan konsumen. Untuk para invsetor, 
sekarang adalah waktu yang tepat untuk masuk ke pasar. 
Dengan suku bunga dibawah 5% seperti sekarang dan 
perhitungan yield sebesar 8 hingga 9 persen pertahun, 
investor akan mendapatkan keuntungan apalagi, market 
sewa masih besar. Jadi setelah membeli kemudian bisa 
untuk disewakan.

General Manager Finance Pakuwon Group Fenny juga 
mengatakan bahwa sejak kegiatan pilpres tahun lalu, 
pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan yang 
berpihak pada industri properti. Seperti, turunnya tarif 
pajak penghasilan (PPh) untuk penjualan barang yang 
tergolong sangat mewah. Serta, menaikkan batasan hasil 
hunian mewah yang dikenakan pajak penjualan atas 
barang mewah (PPnBM), merelaksasi LTV, serta 
menurunkan bunga. 

Namun pada tahun 2019 kebijakan tersebut belum terlihat 
hasilnya. Oleh sebab itu, sekarang adalah momen 
kebangkitan properti. Dan optimis target pada kuartal 
pertama tahun ini tercapai. Dan tahun ini perseroan 
menargetkan marketing sales sebesar Rp 1,7 triliun atau 
naik 13% jika dibandingkan pencapaian ditahun 
sebelumnya. Tren transaksi yang memakai KPR juga 
tercatat meningkat hingga 85%.

Dampak wabah Corona yang mungkin akan berpengaruh 
negatif pada perekonomian dunia ini tidak dapat dianggap 
sebelah mata.  Walaupun beragam prediksi untuk industri 
properti masih terbilang baik untuk tahun 2020 ini, dengan 
diluncurkannya bervariasi stimulus oleh pemerintah. 
Harapan besar virus COVID 19 ini dapat mereda dalam 
waktu dekat ini, sehingga industri properti dapat 
menunjukkan performa terbaiknya dari situasi stagnansi 
yang dialami pada periode-periode sebelumnya. 

CORONAVIRUS
dan Pengaruhnya Atas  Tren Industri Properti Indonesia di Tahun 2020 
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Zaman sekarang untuk memiliki suatu hunian sudah 
semakin mudah. Dengan adanya KPR seseorang bisa 
membeli rumah dengan cara kredit karena KPR memiliki 
fungsi yang sangat penting dalam proses kepemilikan 
tempat tinggal dan menurut data Bank Indonesia melaui 
website BI.go.id mayoritas masyarakat mengandalkan 
KPR sebagai fasilitas pembiayaan dalam memiliki 
rumah. Ada banyak sekali jenis KPR yang diberikan 
kepada peroranggan untuk pembelian rumah tinggal, 
ruko (rumah toko), apartemen, rumah kantor (rukan) 
atau tanah. KPR juga bisa untuk pembelian rumah baru 
maupun rumah bekas.

 
Event property expo ini merupakan bagian dari 
rangkaian acara One Heart One Mandiri 2020 yang 
terdiri dari beberapa marketing activity seperti Mandiri 
Fashion & Luxury, Beauty & Lifestyle, Home Appliances, 
Gadget, Travel Air, Food & Beverages, Penukaran 
Fiestapoin, Talkshow, dan Live Music Performance.

Program pricing pada Property Expo tersebut berlaku 
apabila developer memberikan subsidi atau join promo 
sesuai kebijakan developer seperti Subsidi Bunga KPR, 
Subsidi Biaya KPR, Subsidi Uang Muka, Harga Khusus, 
Hadiah langsung, dan Promo Lainnya sesuai dengan 
kebijakan developer. Untuk program pemberian subsidi 
pada suku bunga dari developer tidak akan merubah 
suku bunga Bank Mandiri yang dicantumkan di surat 
penawaran pemberian kredit (SPKK) sehingga skema 
yang dilakukan berupa cashback langsung ke rekening 
nasabah tanpa menurunkan suku bunga yang 
dicantumkan pada SPPK/PK.

Developer yang diundang oleh Bank Mandiri adalah 
developer yang sudah bekerjasama dalam bentuk PKS 
dengan Bank Mandiri dan event pameran ini 
memberikan bunga KPR/KPA yang amat bersaing di 
dunia properti. Bank Mandiri juga mengajak kerjasama 
dengan Perum Perumnas dalam event tersebut serta 
memberikan penawaran pricing khusus developer Perum 
Perumnas dalam proyek Perum Perumnas Parayasa 

yang akan ditawarkan selama event Property Expo. 

Salah satu bank yang dapat membantu untuk 
mengajukan KPR yaitu PT Bank Mandiri Tbk. 

Bank Mandiri menghadirkan layanan ini diharapkan bisa 
mempermudah calon pembeli rumah untuk memiliki 
rumah impiannya. Bank Mandiri juga telah 
menyelenggarakan event “Property Expo One Heart One 
Mandiri” pada 26-28 Februari 2020, bertempat di Lobby 
Area Menara Mandiri.

Dilansir dari Liputan 6.com Ignatius Susatyo Ada nih 
produk selama 10 tahun cicilannya tetap nggak naik 
nggak turun," ungkap EVP Consumer Loan Bank Mandiri 
pada reporter Liputan6.com di Menara Mandiri.
 Dari program ini diharapkan dapat menambah 
portofolio KPR Rp11 triliun hingga Rp12 triliun pada 
tahun ini. Jumlah ini setara 8 persen sampai 10 persen 
dari total kredit yang sudah disalurkan. Adapun tahun 
lalu, penyaluran KPR Bank Mandiri tumbuh 2,8 persen 
menjadi Rp44,3 triliun.

“Bank Mandiri akan memberikan bunga spesial dan 
perumnas memberikan benefit kepada masyarakat yang 
datang ke event tersebut dengan memberikan harga 
khusus dan hadiah langsung yang menarik” kata 
Purwarini Manager Promosi Perum Perumnas. Penawan 
pricing khususnya yaitu suku bunga 4.59% fix 1 tahun 
dan 5.99% fix 3 tahun dengan minuimum tenor 10 tahun 
yang berlaku sampai dengan batas pencairan 31 Maret 
2020 atau sesuai pemberitahuan dari Bank Mandiri.  
Dengan promo istimewa ini harus di manfaatkan oleh 
nasabah dengan baik.
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Perumnas Tingkatkan Performance Karyawan Melalui Sales Training

 Salah satu pelatihan yang baru saja diberikan 
bagi karyawan Perumnas adalah sales training bagi 
sales-sales Perumnas di sejumlah proyek, baik 
proyek rumah tapak maupun high rise. Kegiatan ini 
dibagi dalam 4 batch yang dimulai pada tanggal 5-6 
Februari untuk batch 1, 13-14 Februari untuk batch 
2, 25-26 Februari untuk batch 3, dan 30-31 Maret 
untuk batch 4. Sales training ini secara berkala 

 Sales training ini tidak hanya memberikan 
materi secara satu arah saja, tetapi juga 
menggunakan teknik role play hingga focus group 
discussion. Penyampaian strategi-strategi seperti 
strategi dalam bernegosiasi juga dipaparkan dalam 
pelatihan ini. Dengan begitu, para sales yang 
mengikuti pelatihan ini dapat mengaplikasikan 
secara langsung teknik penjualan yang tepat dan 
menarik agar bisa mencapai target perusahaan.

dipaparkan oleh Chandra, CPC, seorang public 
speaker, facilitator and coach dari Inti Graha 
Propertindo di Wisma Perumnas, Jakarta Timur 
untuk 3 batch awal dan Gallery Marketing Mahata 
Serpong untuk batch 4.

Suatu perusahaan dinilai sukses apabila mampu 
melahirkan sumber daya manusia yang memiliki 
potensi tinggi untuk meraih target perusahaannya. 
Biasanya, sumber daya manusia yang baik diperoleh 
dengan perencanaan SDM yang matang pula. Guna 
mencapai efektivitas dan efisiensi perusahaan, 
peletakkan dan pengaturan SDM pada posisi sesuai 
dengan karakter, kemampuan, dan jumlah yang 
dibutuhkan harus sinkron. Jangan sampai kapasitas 
karyawan mendalami bidang A, harus menempati 
posisi B yang tidak sejalan dengan kapasitasnya. 
Kondisi ini dapat menghambat jalannya perusahaan 
dalam mencapai target.
 Agar perusahaan memiliki karyawan atau 
SDM yang berkompeten, perlu adanya pelatihan dari 
perusahaan untuk meningkatkan skills karyawan. 
Perum Perumnas sebagai pengembang perumahan 
di Indonesia yang memiliki produk hunian baik rumah 
tapak maupun apartemen, selalu berupaya 
memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 
Oleh karena itu, para karyawan Perumnas selalu 
diberi wadah untuk mengelola kapasitasnya agar 
dapat memberikan performance terbaik dalam 
bekerja dan melayani masyarakat.

  Materi yang diperoleh dalam pelatihan ini 
adalah SOS: Solution-Oriented Selling. Agar 
orientasi penjualan dapat terpenuhi, menurut 
Chandra, seorang sales harus memiliki pribadi yang 
proaktif dengan pandai-pandai membaca peluang 
pasar yang ada untuk penjualan yang efektif dan 
efisien. Selain itu, teknik penjualan SOS ini bukan 
lagi soal menjual produk, melainkan menjual solusi 
kepada konsumen agar konsumen tertarik membeli 
produk yang kita jual.
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"Jadi awalnya mobil ini memang sebagai 
kendaraan operasional dan sampai sekarang pun 
masih," ungkap Lisa Indrawati, Manager 
Pemasaran Alonia di Rusunami Bandar 
Kemayoran, Jakarta Utara. Tanpa mengurangi 
fungsi dari mobil tersebut ubahan mobil ini 
diperhitungkan secara matang agar tetap sesusai 
fungsinya menjadi mobil operasional kantor.

Bahwa branding Alonia di mobil sporty harian 
menyesuaikan target pasar apartemen yang 
kebanyakan dari kalangan milenial dan eksekutif 
muda. Dijelaskan juga bukan hanya untuk mobil 
standar tetapi dimodifikasi yang mengikuti selera 
pasar para esmod yang merupakan target market 
Alonia.

Gaya yang diterapkan cukup keren dan fungsional 
agar tetap menunjang kebutuhan operasional 
kantor. Dan dari segi biaya beriklan melalui media 
mobil pun menjadi relatif lebih terjangkau. Dari 
ukuran besar kecilnya desain dan jumlah 
kendaraan yang akan dipasang iklan juga dapat 
disesuaikan dengan besarnya dana yang 
dikeluarkan. Selain itu, memasang iklan di mobil 
dapat memberikan atensi yang lebih besar 
dibandingkan dengan iklan yang terpasang pada 
media lain.

Alonia merupakan sebuah hunian rumah yang 
dikembangkan oleh Perum Perumnas. Yang 
dimana Alonia ini berada di Kemayoran, Jakarta 
Utara. Apartemen yang terdiri dari 18 lantai dan 
hampir mencapai 209 unit untuk para calon 
penghuninya. Alonia sendiri berasal dari bahasa 
Sansekerta, "alon", yang mempunyai arti Alonia 
mencitrakan adanya kehidupan yang tenang 
sebagai oase di tengah kesibukan pusat kota 
melalui lingkungan yang nyaman dan komunitas 
yang hangat di dalamnya. Keberadaan komunitas 
menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan, 
sehingga kehidupan berkomunitas dikedepankan 
untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis. 
Hidup juga dibuat lebih mudah dan lebih baik 
dengan berbagai fasilitas yang dimiliki seperti 
sanggar senam (gymnasium), ruang serba guna, 
coworking space, jogging track, dan lain-lain.

Suatu perusahaan pastinya memiliki strategi 
pemasaran yang berbeda-beda. Apalagi strategi 
pemasaran adalah kunci kesuksesan bagi sebuah 
usaha. Tanpa adanya strategi pemasaran yang 
matang, sulit bagi perusahaan untuk bisa mencapai 
pertumbuhan bisnisnya secara maksimal.

Perumnas sebagai salah satu pengembang milik 
negara yang tengah menghadirkan hunian di 
wilayah Jabodetabek, juga melakukan branding 
produk dengan cara yang unik. Branding yang 
dilakukan Alonia Kemayoran yaitu dengan cara soft 
selling yang merupakan teknik marketing non 
direct. Seperti yang dilakukan oleh Alonia 
Kemyoran dengan mem- branding di mobil.

Dalam marketing, branding merupakan hal yang 
sangat mendasar untuk membangun dan 
memperkuat brand awareness di masyarakat. 
Berbagai macam dalam strategi branding pun 
semakin kreatif dan beragam untuk membangun 
kesan unik kepada para target audiens.

"Makanya (kaki-kaki) tidak sampai dibikin ceper 
atau gimana banget. Segini udah cukup sih kalau 
buat ketinggian (ground clearance) mobilnya," 
sambung Lisa. Set up kaki-kaki yang diubah 
menggunakan per custom sementara sokbreker 
masih dipertahankan bawaannya.

Yang paling terlihat dari modifikasi ini yaitu 
dipasangnya sticker bertuliskan Alonia dengan 3 
kombinasi warna dominan pada seluruh body 
mobil. Dengan menggunakan Wrapping sticker 
berbahan Oracal. Kap mesin dan spion pun 
dibungkus sticker beraksen carbon supaya lebih 
terkesan garang.

Bidik Target Market Eksekutif Muda, Alonia Kemayoran “Branding” dengan Cara Unik 
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